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Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Empat Lawang dinyatakan 
memenuhi sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 
mendatang. Hal itu semakin memberi rasa optimis kepada ketua 

DPD PAN Empat Lawang Joncik Muhammad, untuk memaksimalkan 
kekuatan partai dalam rangka memenangkan pilkada Empat Lawang dan 
pemilu legislatif 2019.

dari 11 kecamatan yang disyaratkan 
atau 15 % dari keanggotaan yang 
dilakukan verifikasi.

Joncik Muhammad menyampaikan 
rasa syukurnya atas keterpenuhaninya 
verifikasi faktual yang dilakukan oleh 
KPUD Empat Lawang terhadap PAN.

“Sebenarnya memang dari awal PAN 
Empat Lawang sudah yakin dan 
optimis akan keterpenuhinya syarat 

Lolos Verifikasi KPU, PAN Empat 
Lawang Maksimalkan Kekuatan 

Pemenangan Joncik-Yulius

“Alhamdulillah, PAN Empat Lawang 
sudah dinyatakan lolos verifikasi. Dari 
struktur tingkat Kabupaten/kota atau 
DPD, DPC, hingga kepengurusan 
ranting sudah dianggap memenuhi 
syarat,” jelas Joncik.

Menurut dia, KPU juga memeriksa 
kouta perempuaan didalam 
kepengurusan, keberadaan kantor, 
serta persebaran keanggotaan juga 
memenuhi syarat yaitu 12 kecamatan 

yang ditentukan oleh KPU. Namun 
sesuai ketentuan dan aturan yang 
berlaku, harus dilakukan pemeriksaan 
langsung secara faktual,” tegas dia.

Senada dikatakan Sekretaris DPW 
PAN Provinsi Sumatera Selatan, H. 
Umar Halim. Menurut dia, setelah 
dinyatakan lolos ditingkat nasional,  
DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan 
juga lolos verifikasi faktual.

“Yang pasti kita semua yakin  bahwa 
DPD PAN seluruh kabupaten/ kota 
memenuhi syarat lolos verfikasi,” tegas 

dia.

Khusus di kabupaten Empa Lawang, 
tambah Umar Halim, selain harus 
memaksimalkan kekuatan partai 
dalam pemilu 2019, juga harus lebih 
maksimal lagi untuk memenangkan 
pasangan Joncik Muhammad dan 
Yulius Nawawi sebagai Bupati-Wakil 
Bupati Empat Lawang.

“Target ini harus berhasil, agar 
kabupaten Empat Lawang lebih baik,” 
pungkas dia. n (Ronald)
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Salam Desa

Mari Memuliakan 
Petani

Musim panen, padi melimpah di lumbung rumah penduduk 
desa. Ramai-ramai warga desa saling “sewa” antar warga untuk 
memanen, mengangkat padi dari sawah kerumah, hingga 
memisahkannya menjadi gabah.

Suasana ramai pedesaan kian lebur dalam canda gadis-gadis 
desa yang suara tawanya tertahan ramainya mesin penggilingan 
padi. Terbayang hasil padi yang bisa dijual untuk menggelar 
pesta pernikahan, sunatan, atau persedekahan aqiqah yang 
sudah lama tertunda.

Surplus beras, inilah yang sedang terjadi di seluruh wilayah di 
Indonesia bahkan di Sumsel. “Banjir” beras mungkin akan 
membawa dampak bagi rendahnya harga beras itu sendiri. Tapi 
jika suplay lebih banyak, seharusnya pemerintah 
menampungnya dalam gudang-gudang bulog, agar tidak terjadi 
kerusakan harga beras itu sendiri. Masyarakat bisa menikmati 
beras “anyar” yang lebih lezat jika ditanak dengan baik. Harga 
yang didapat juga tetap normal, tentunya efek tersebut akan 
memberikan keuntungan bagi petani.

Hal tersebut sepertinya normal saja. Wajar saja pula jika dalam 
beberapa hari kedepan, banyak petani padi yang membeli 
sepeda motor baru, kulkas, dan tv baru. Atau karena sawahnya 
luas, petani tersebut salah seorang tuan tanah tiba-tiba saja 
membeli mobil baru.

Kenyataannya, pemerintah sepertinya kurang berpihak dengan 
petani padi. Lagi-lagi, muncuk kebijakan non populis dari 
pemerintah. Sebab dalam waktu dekat akan dilakukan impor 
beras 500 juta kilogram dari luar negeri. Kok bisa? Katanya, 
pemerintah sedang mencoba menetralisir harga beras yang 
tinggi dipasaran. 

Aneh sekali, ditengah musim panen padi yang terbilang 
berhasil, surplus terjadi, pemerintah akan mengimpor beras? 
Ada apa ini. Muncul kegelisahan dimana-mana, seakan-akan 
ada syahwat dari oknum tertentu yang sengaja hendak 
“mengambil” beras petani kita dengan harga murah. Jika sudah 
impor, banjir besar beras akan meruntuhkan harga beras lokal 
sejadi-jadinya.

Memang, efek tersebut akan baik bagi masyarakat yang 
membutuhkan beras murah. Masyarakat kota yang selama ini 
membeli beras, mungkin bisa merasakan beras anyar dengan 
harga sangat-sangat terjangkau. Sekali lagi mungkin. 

Tapi, tidak demikian adanya. Konsekuensi logisnya, jika beras 
tersebut murah sudah dapat dipastikan akan ada oknum-
oknum tertentu yang memborongnya untuk disimpan. Yang 
setelah musim panen, harga kembali normal dan mahal. 

Tidakkah penguasa kita sadar, sudah waktunya bagi kita untuk 
memuliakan para petani padi? Adakah muncul keinginan agar 
petani padi kita lebih sejahtera?. Siapa lagi yang akan berbuat 
dengan tangannya untuk mengangkat harga beras lokal, kalau 
tidak kita semua masyarakat. Pemerintah harusnya lebih bijak, 
biarlah kita makan nasi dengan harga normal, tapi makan dari 
beras petani kita. Saatnya kita memuliakan para petani, kalau 
tidak kita? Siapa lagi. n (*)

Usia Jaya Suprana tak lagi muda. Di perayaan 
hari ulang tahunnya yang ke 69, Sabtu 
(27/01), di Tugu Kunstkring Paleis, Menteng, 
Jakarta, lelaki yang dikenal sebagai sosok  
humanis ini menorehkan perhatiannya pada 
warga pedesaan. Ia berterimakasih kepada 
pemerintah yang telah berjuang demi 
kemakmuran anak bangsa, khususnya warga 
desa.

Pada kegiatan yang dibarengi oleh 
peluncuran buku Jaya Suprana berjudul 
‘Naskah-naskah Kemanusiaan’ tersebut, ia 
mengingatkan bahwa warga desa belakangan 
tak hanya tinggal di pedesaan saja. Beberapa 
diantara mereka juga mencoba bertahan 
hidup di perkotaan dengan tantangan lebih 
berat.

“Warga desa tidak hanya di desa saja, tapi ada 
juga warga desa yang di kota. Mereka ini 
sangat membutuhkan perhatian. Mereka juga 
(tantangan) jauh lebih berat,” ujarnya.

Kalau di desa, kata dia dihadapan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, yang saat 
itu hadir bersama tamu undangan, tidak ada 
warga desa di pedesaan yang digusur. 
Berbeda dengan warga desa yang menjajal 
hidup di kota. Banyak diantara mereka yang 
pada akhirnya tergusur.

“Terima kasih. Saya tahu Bapak (Menteri 
Eko) betul-betul berjuang untuk pedesaan. 
Mengenai kesempurnaan, mana ada yang 
sempurna. Kalau sempurna ya namanya 
menteri surga,” ujarnya di sela canda.

Diakui Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro 
Sandjojo, bahwa tak sedikit warga miskin di 

perkotaan berasal dari desa. Hal tersebut 
menurutnya, menjadi salah satu alasan bagi 
pemerintah untuk fokus membangun 
wilayah pedesaan.

“Tujuan dari pembangunan desa ini juga 
untuk mengurangi urbanisasi. Makanya terus 
kita galakkan pembangunan di desa-desa, 
supaya masyarakatnya tidak berurbanisasi ke 
kota,” ungkap Menteri Eko.

Ia meyakini, program dana desa yang 
digulirkan pemerintah sejak Tahun 2015 
akan memberikan kontribusi signifikan 
terhadap penurunan angka urbanisasi. Pada 
tahun 2015 lalu jumlah dana desa yang 
digulirkan sebesar Rp 20,8 Triliun, tahun 
2016 sebesar Rp 46,98 Triliun, tahun 2017 
sebesar Rp 60 Triliun, dan tahun 2018 
sebesar Rp 60 Triliun.

Tahun lalu, Menteri Eko pun sempat 
mendapat penghargaan Satya Lencana 
Kepedulian Sosial dari Badan Koordinasi 
Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), 
karena dinilai mampu berkontribusi 
mengurangi urbanisasi ke DKI Jakarta.

“(Kontribusi dana desa) pasti ada,” ujarnya.

Perayaan ulang tahun Jaya Suprana sekaligus 
peluncuran buku ‘Naskah-naskah 
Kemanusiaan’ tersebut juga dihadiri beberapa 
tokoh nasional lainnya seperti Presiden 
keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum 
dan Keamanan Indonesia Wiranto, Panglima 
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Ketua 
MPR Hidayat Nur Wahid, mantan Menteri 
Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, 
rohaniawan Romo Benny, dan beberapa 
tokoh nasional lainnya. n

Tantangan Warga 
Desa di Perkotaan 
Jauh Lebih Berat
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Meski beberapa daerah di Sumsel berhasil 
melaksanakan panen raya dengan hasil padi yang 
melimpah, namun secara nasional Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan impor beras. Mungkin banyak 
daerah di Indonesia yang mengalami gagal panen, namun 
imbas kebijakan tersebut menjadi penyebab semakin 
rendahnya harga beras lokal. 

”Sahabat tani sebenarnya 
kelompok petani besar, dari 
kelompok tani nanti 
dikorporasikan menjadi 
kelompok petani besar. 
Kelembagaannya diperkuat,” 
ujar Iskandar.

Dengan terbentuknya 
korporasi petani secara 
profesional maka petani bisa 
menurunkan biaya 
operasional dan 
meningkatkan 
keuntungannya.

“Yang namanya menyiapkan 
pupuk bisa dilakukan sendiri, 
bisa membuat pabrik pupuk 
dalam skala petani bahkan 
dari sisi panen dan 
penggilingan, agar dikerjakan 
bersama-sama, memiliki rice 
mil unit sendiri yang modern 
sehingga kita tidak kehilangan 
biaya produksi pasca 
panen,”jelasnya.

Yang pasti, Pemerintah 
Kabupaten OKI menurut 
Iskandar akan terus 
berkomitmen untuk 
memperhatikan petani, 
termasuk turut membantu, 
memfasilitasi peningkatan 
produksi dan pasca panen.

Senada dikatakan Kepala 
Dinas Ketahanan Pangan 
Tanaman Pangan dan 
Holtikultura Kabupaten OKI, 
Syarifuddin menjelaskan, 
Produksi Padi Kabupaten 
OKI tahun 2017 tercatat 
sebesar 764.508 ton Gabah 
Kering Giling (GKG) atau 
jika di konversi menjadi beras 
menjadi sebanyak 458.705 
ton.

“Panen Desember 2017 seluas 
25.250 Ha dengan produksi 

mencapai 764 ton” ucapnya.

Dikatakan Syarifudin 
ketersediaan akan bertambah 
mengingat pertengahan 
Februari 2018 hingga Maret 
di OKI akan memasuki masa 
panen raya dan stok beras di 
oki aman, bahkan bisa suplai 
daerah lainnya.

Dari kenyataan tersebut, Padi 
yang dipanen di OKI 
menghasilkan beras yang 
berlimpah dan surplus 
tersebut bisa dikatakan 
menjamin ketersediaan beras 
melebihi kapasitas masyarakat 
yang berada di OKI. 

Swasembada Beras 
Nasional
Secara nasional, dari data BPS 
produksi padi pada ARAM-II 
2017 sebesar 81,3 juta ton. 
GKG naik dari sebelumnya 
2016 sebesar 79,3 juta ton 
GKG dan 2015 sebesar 75,3 
juta ton. Produksi 2017 naik 
15,1 persen dibandingkan 
2014. Produksi ini 
meningkatkan ketersediaan 
beras 45,5 ton sehingga 
surplus dibandingkan 
kebutuhan konsumsi sekitar 
33 juta ton setiap tahunnya. 

Surplus beras ini 
terkonfirmasi dengan data 
stock beras di BULOG 
November 2017 sebesar 1,16 
juta ton cukup aman hingga 
April 2018 dan pada akhir 
Januari 2018 memasuki panen 
raya. Beras melimpah 
terkonfirmasi dari data stock 
beras di Pasar Induk Beras 
Cipinang (PIBC) tahun 2017 
tinggi 2-3 kali lipat 
dibandingkan stock tahun 
2012-2014. Selanjutnya data 
PIBC pada tiga bulan terakhir 
Oktober-Desember 2017 
dimana stok beras Oktober 
2017 sebanyak 53.196 ton 
lebih tinggi 28% 
dibandingkan periode sama 
2016; November 2017 

sebanyak 43.676 ton lebih 
tinggi 16%; dan Desember 
2017 sebanyak 36.701 ton 
lebih tinggi 3,45% dari 
periode sama tahun 2016.

Sukses capaian swasembada 
beras ini juga ditandai dengan 
tidak ada impor beras 
konsumsi masyarakat umum. 
Bahkan 2017, beras juga di 
ekspor ke Papua Nugini dan 
ke Malaysia, bantuan beras ke 
Srilanka dan Myanmar. 
Asisten Director General Food 
and Agriculture Organization 
(FAO) Kundhavi Kadiresan 
pada 12 Maret 2017  
mengapresiasi atas pencapaian 
swasembada pangan 
Indonesia. 

Sejak tahun 2016 Indonesia 
tidak impor beras umum. 
Data BPS tahun 2016 
bersumber data pelabuhan 
bea-cukai menyebutkan 
impor beras 2016 mencapai 
1,2 juta ton itu merupakan 
beras luncuran impor masuk 
Indonesia awal tahun 2016 
dari kontrak impor Bulog 
November 2015.  Data 
terkonfirmasi dengan jelas 
dari Kementerian Pertanian 
dan Kementerian 
Perdagangan bahwa pada 
2016 hingga sekarang tidak 
ada rekomendasi dan ijin 
impor beras medium.  
Selanjutnya juga terkonfirmasi 
data BULOG bahwa impor 
awal 2016 itu luncuran impor 
dari kontrak BULOG tahun 
2015.  Jadi sejak 2016 
Indonesia sudah swasembada 
beras dan tidak ada impor 
beras medium hingga 
Desember 2017.

Selanjutnya data BPS Januari-
November 2017 ada impor 
sebesar 258.436 ribu ton, itu 
bukan impor beras konsumsi, 
namun beras beras pecah 100 
persen alias menir untuk 
keperluan industri.

Bagaimana di Sumatera 

Selatan? Kenyataanya, realisasi 
Luas Tambah Tanam (LTT) 
padi setiap bulannya pada 
2017 membawa berkah bagi 
Provinsi Sumatra Selatan 
(Sumsel) yang bisa panen 
setiap hari sehingga gabah 
melimpah.

Kepala BPTP Balitbangtan 
Sumsel Dr.Ir.Priatna Sasmita, 
MSi memperkirakan, panen 
akan terus berlanjut hingga 
bulan Februari sampai Maret 
2018.  Realisasi tanam bulan 
Oktober dan Desember juga 
akan diikuti panen mulai 
Januari hingga Maret.  
Perkiraan panen tersebut 
dengan mudah bisa dihitung 
dengan umur padi yang 
berkisar antara 110-120 hari 
setelah sebar (HSS). 

Hingga akhir Januari, 
Kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatra Selatan yang sedang 
panen antara lain adalah 
Banyuasin, Musi Banyuasin, 
Musirawas, Lahat, Lubuk 
Linggau dan Pagaralam. 

Seperti dilaporkan oleh Pj.
Upsus Pusat untuk Banyuasin 
Prof. Risfaheri saat panen 
bersama Tim BPTP Sumsel 
serta petugas lapang dan 
petani di lokasi Sabtu 
(13/01/18) bahwa gabah terus 
melimpah dari Banyuasin dan 
bahkan dipasok keluar 
Sumsel.

Aktivitas panen pada Selasa 
(30/1/2018) hasil pemantauan 
para LO Upsus Pajale BPTP 
Sumsel bersama petani di 
lapang antara lain di 
Banyuasin (Kecamatan Air 
Saleh dan Kecamatan Muara 
Telang); Lahat (Kecamatan 
Mulak Sebingkai dan 
Kecamatan ulak Ulu) serta 
Pagaralam (Kecamatan 
Pagaralam Utara) dengan 
total luas panen sekitar 200 
hektare.

Varietas yang ditanam masih 
bervariasi antara varietas 

Beras Petani Dalam 
“Tekanan” Beras Impor

Banyak pengamat 
memprediksi, kebijakan impor 
beras sebanyak 500.000 ton 
oleh Presiden Joko Widodo 
sengaja dilakukan untuk 
memperkuat cadangan beras 
nasional. Selain itu, 
pemerintah sengaja 
mengambil kebijakan tersebut, 
agar harga beras nasional bisa 
lebih stabil dan terjangkau 
oleh masyarakat luas. 

Namun disisi lain, 
konsekuensi dari “banjirnya” 
beras impor di pasaran 
menjadi salah satu penyebab 
kian rendahnya harga beras 
lokal atau beras petani. Meski 
hasil panen melimpah, petani 
padi nyaris tidak merasakan 
dampak dari hasil panen yang 
berhasil.

Ladang Padi-Gudang 
Beras Kita 
Sejak dua pekan lalu, petani 
di Kabupaten Ogan Komering 
Ilir (OKI)  melakukan panen. 
Hasilnya juga sangat signikan, 
dan bisa dinikmati oleh para 
petani yang rata-rata memiliki 
sawah tadah hujan.

Di tengah polemik rencana 
impor beras nasional, OKI 
ternyata justru surplus beras. 
Hal itu dikatakan Bupati 
OKI, H. Iskandar, SE saat 
mengukuhkan Forum 
Sahabat Tani Kabupaten 
Ogan Komering Ilir di GOR 
Perahu Kajang Kayuagung, 
Kamis (18/1/2018) lalu.

“Total konsumsi beras 
penduduk Kabupaten OKI 
sebesar 97.03 ton per tahun 
atau sekitar 8,08 ton per 
bulan. Hitung-hitungannya 
kita mampu surplus sebesar 
361.674 ton,” ungkap Bupati.

Beras petani ini menurut 
Iskandar, justru akan dikirim 
untuk menyuplai daerah lain. 
Dia juga mendorong upaya 
memperkuat kelembagaan 
kelompok tani untuk menjadi 
korporasi petani. Besarnya 
jumlah petani di OKI, ini 
sangat diperlukan 
kelembagaan petani yang 
professional.
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unggul baru dan padi lokal dengan 
provitas berkisar antara 5-8 ton per 
hektare GKP.  Harga gabah di lokasi 
panen saat ini masih bervariasi antara 
Rp4.500-5.000 per kilogram GKP, 
sedangkan harga jual berasnya berkisar 
antara Rp9.500-10.000 per kilogram.

Varietas unggul yang dipanen di 
berbagai lokasi antara lain: Inpari 22, 
Inpari 30 Ciherang Sub-1, Inpari 32 
HDB, Ciherang, IR-64, IR-42, Situ 
Bagendit, dan Ciliwung; sedangkan 
padi lokal yang berkembang adalah 
Padi Kumis, Air Keruh, Bustari, 
Umbul2, Vietnam, Bromo, dll.). 
Diperkirakan panen di Sumsel akan 
terus berlanjut dan mencapai 
puncaknya di bulan Februari.

Sumsel Surplus Beras
Kenyataanya, awal tahun 2018 
Provinsi Sumatera Selatan telah 
mengalami surplus beras sebesar 660 
ribu ton. Hal itu disampaikan Menteri 
Pertanian Dr Ir H Andi Amran 
Sulaiman, didampingi Komandan 
Korem 044/Garuda Dempo Kolonel 
Inf Kunto Arief Wibowo SIP saat 
melakukan panen raya padi bersama 
di Desa Upang Marga Kecamatan Air 
Saleh Kabupatem Banyuasin 
(29/1/2018).

Dalam sambutannya Mentan 
mengatakan, di wilayah Sumsel, total 
panen padi seluas 238.831 hektare 
atau setara 767.989 ton beras. Dari 
jumlah beras itu, dikonsumsi hanya 
140.539 ton. “Total surplus di Sumsel 
mencapai 626 ribu ton, itu untuk 
periode Januari-Februari 2018,” kata 
dia. 

Mentan menjelaskan, Januari dan 
Februari 2018, Banyuasin panen raya 
seluas 131.168 hektare atau setara 
432.873 ton beras. Jumlah itu jauh 
lebih besar dari angka konsumsi hanya 
14.172 ton, sehingga ada surplus 
419.000 ton.

Senada dikatakan Dirjen Prasarana 
Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI 
Ir Pending Dadih Permana MEc 
mengatakan,  Kementerian Pertanian 
berkoordinasi dengan Balai Besar 
Wilayah Sungai Sumatera Selatan 
telah memperbaiki beberapa 
infrastruktur pertanian, seperti pintu 
air dan jaringan irigasi. Saat air pasang 
mampu menjangkau wilayah paling 
ujung di Desa Upang Marga.

“Polanya padat karya. Kami transfer 
dana ke Kelompok Tani dan Poktan 
ini yang mengerjakan (perbaikan 
infrastruktur), ternyata bisa. Indonesia 
besar karena gotong royong,” ujar 
Pending.

Dia mengatakan, pola padat karya 

sangat baik karena dengan begitu 
kelompok petani bisa memastikan 
mereka menjaga infrastruktur yang 
sudah disediakan. Perbaikan 
infrastruktur sangat berdampak positif 
bagi produksi gabah kering giling di 
Banyuasin. Sebelum ada Upsus, 
produksi sekitar 3,8 ton hingga 4,5 
ton per hektare, sekarang, per hektare 
sawah bisa meghasilkan sekitar 6 ton 
hingga 7 ton gabah kering.

“Sumatera Sumatera Selatan sangat 
ditentukan Banyuasin, karena 60 
persen lahan ada di Banyuasin. 
Diperkirakan produksi untuk panen 
Januari-Februari ini akan naik 10 
persen,” katanya.

Diketahui, luas sawah di Desa Upang 
Marga Kec. Air Saleh mencapai luas 
2.300 hektare dengan potensi panen 
sebanyak 6 ton hingga 7 ton GKG 
(gabah kering giling) per hektare. 
Sedangkan sawah di seluruh 
Kecamatan Air Saleh 24 ribu hektare 
dan total sawah di wilayah Banyuasin 
seluas 203 ribu hektare. Sebelum ada 
Upsus (upaya khusus) potensi area 
tanam hanya 193 ribu hektare dengan 
produksi per hektarenya hanya sekitar 
3,8 ton hingga 4,5 ton.

Mungkin, OKU Timur, OKI, OKU, 
termasuk Empat Lawang sudah 
diketahui cukup banyak memproduksi 
padi untuk wilayah Sumsel. 
Bagaimana dengan kota Palembang? 
Palembang ternyata tidak ketinggalan 
juga ikut menyokong produksi padi 
lokal. Dari 12.000 hektar lahan 
pertanian, 50% nya atau 600 hektare 
lahan persawahan yang ada 
dioptimalkan untuk mensuport 
program swasembada beras di 
Palembang.

Wali Kota Palembang Harnojoyo 
mengatakan, berdasarkan kalkulasi 
dan hitung-hitungan, 6000 hektare 
lahan persawahan yang dimiliki 
Pemkot Palembang, bisa menghasilkan 
sampai 28.000 ton beras dalam satu 
tahun, sementara kebutuhan beras di 
Palembang 18.000 ton.

Menurut dia, perlu ada komitmen 
kuat petani yang bergabung dalam 
kelompok tani se Kecamatan Gandus. 
Pasalnya, lebih dari 30 persen lahan 
persawahan berada di Gandus.

“Meski perkembangan pembangunan 
di Palembang sangat pesat. Tetapi 
kami dari Pemkot Palembang tetap 
berupaya mempertahankan lahan 
pertanian, untuk memenuhi 
kebutuhan pangan,” kata Harnojoyo 
baru-baru ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota 
Palembang Harrey Hadi 

menerangkan, ada sekitar 6000 
hektare lahan pertanian yang tersebar 
di hampir semua Kecamatan di Kota 
Palembang. Dimana, jenis pertanian 
tersebut merupakan jenis pertanian 
sawah lebak tersebar di beberapa 
lokasi, di antaranya di Gandus, 
Kalidoni, Sematang Borang, Kertapati, 
Plaju dan Kecamatan Ilir Timur II. 
Untuk itu, melalui Gerakan 
Percepatan Tanam Padi Sawah Lebak, 
dapat meningkatkan produksi padi, 
yang dihasilkan dari lahan pertanian 
di Palembang.

“Meski lebak, namun hasil produksi 
tidak kalah dengan hasil lahan 
pertanian di daerah-daerah lain yang 
ada di Indonesia,” ujarnya.

Untuk mendukung program tersebut, 
terang Harrey, Pemerintah Kota 
(Pemkot) Palembang, mendapatkan 
bantuan benih dari Badan Tenaga 
Atom Nasional (BATAN) seluas 25 
Ha, alat mesin pertanian yang 
ditujukan untuk kegiatan pra dan 
pasca panen, serta kegiatan Indeks 
Pertanaman (IP) 200 di Kota 
Palembang seluas 500 Ha melalui 
pengembangan jaringan irigasi yang 
dialokasikan di 4 kecamatan , 
sedangkan di Kecamatan Kalidoni ini 
sendiri seluas 50 Ha.

”Guna mendukung Sumatera Selatan 
menuju 1 juta ton GPK demi 
mensukseskan program Upaya Khusus 
(UPSUS) Swasembada beras nasional, 
Kota Palembang juga mendapatkan 
bantuan dari Pemerintah Pusat,” kata 
dia.

Kenapa Harus Impor?
Pemerintah RI melalui Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) 
memutuskan untuk membuka keran 
impor beras sebanyak 500.000 ton, 
untuk menekan harga beras dipasaran. 
Nantinya dalam proses Impor, 
Kementerian Perdagangan menunjuk 
Perusahaan Umum Badan Urusan 
Logisitk (Perum Bulog) sebagai 
perantaranya.

Pernyataan kementrian perdagangan 
tersebut sebagian besar masyarakat 
menganggap pernyataan luar biasa. 
Sebab, ditengah masa panen yang 
cukup berhasil, pemerintah malah 
akan mengimpor beras. Alasannya 
harga beras dipasaran cenderung naik.

Pemerintah melalui bulog, juga telah 
melakukan operasi pasar dibeberapa 
kabupaten/kota termasuk di 
Palembang. Kenyataannya, operasi 
pasar tersebut nyaris tidak dapat 
dinikmati oleh masyarakat. Sebab, 
tiba-tiba saja beras bulog harga murah 
tersebut sudah habis.

Operasi pasar Perum Bulog Subdirive 
Lahat sempat digelar akhir desember 
2017 lalu. Masyarakat Muaraenim 
terutama masyarakat yang tidak 
mampu, di Pasar Mambo kecewa 
berat. Menurut informasi 
dilapangan,operasi pasar dimulai 
sekitar pukul 08.00 WIB.Namun 
hingga pukul 10.00 WIB, beras 
dengan kualitas Medium masih 
banyak dan baru dibeli sedikit oleh 
masyarakat sudah habis. Berbeda 
dengan operasi-operasi sebelumnya 
yang selalu diserbu oleh masyarakat. 
Sedikitnya pembeli, dikarenkan 
masyarakat banyak yang tidak tahu 
jika ada operasi pasar yang akan 
digelar oleh Perum Bulog.

Yuli (35) warga Muaraenim 
mengatakan, dia tidak tahu akan ada 
operasi pasar. Ketika mendengar dari 
teman-temannya ia buru-buru ke 
pasar Mambo, dan ternyata hanya 
tinggal beras saja. Padahal ia sangat 
membutuhkan bahan pokok lainnya 
seperti minyak, gula, dan gandum, 
jika memang persediaannya banyak.

“Kami usul jika mau operasi pasar di 
sosialisasikan dulu ke masyarakat. 
Dan jika operasi jangan hanya beras 
tetapi bahan pokok lainnya,” tukasnya 
kecewa.

Sementara itu ketika dikonfirmasi ke 
Ketua Tim Operasi Pasar Muaraenim 
Monda yang merupakan karyawan 
Perum Bulog Subdrive Lahat, bahwa 
pihaknya dalam operasi pasar kali ini 
hanya membawa beras Medium 
sebanyak 4.860 kg dengan harga Rp 
8.100/kg, Minyak Fortune empat dus 
seharga Rp 11.000/liter, empat dus 
Tepung Segitiga Biru dengan harga Rp 
8.500/kg dan 70 kg Gula Legit Rp 
11.500/kg. Mengenai sedikitnya 
sembako minyak, gula dan gandum, 
karena pihaknya hanya 
memprioritaskan beras.

Dari peristiwa diatas, sepertinya 
masyarakat seakan membutuhkan 
sembako murah. Harga beras yang 
tinggi seakan tidak terjangkau oleh 
masyarakat.Mungkin dengan alasan 
tersebut, pemerintah bermaksud jika 
beras banjir dipasaran, maka harga 
beras akan dapat ditekan.

Ramai-ramai Tolak Impor 
Melihat kenyataan panen yang sukses 
di berbagai tempat di Indonesia, 
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termasuk di Sumatera selatan yang 
surplus beras. Anggota Komisi VI 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR-RI) Rieke Diah 
Pitaloka secara tegas menolak rencana 
impor 500.000 ton beras yang 
dilakukan oleh pemerintah. 

Dirinya hanya akan mencabut 
penolakan tersebut ketika pemerintah 
dalam hal ini Kementerian 
Perdagangan beserta Bulog 
menunjukan data yang akurat.

Menurut Rieka data dari Kementerian 
Perdagangan menyebutkan jika stok 
beras menipis sehingga butuh impor 
untuk menstabilkan harga di pasaran. 
Sementara untuk data Kementerian 
Pertanian menyebutkan jika tidak ada 
kekurangan stok beras.

“Saya Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi 
PDIP menolak impor beras. Jadi 
pokoknya selama data yang 
disampaikan kepada publik belum jadi 
satu data yang utuh dan aliran 
menolak impor beras,” ujarnya saat 
Rapat Dengar Pendapatan denamgan 
pemerintah di Ruang Rapat Komisi 
VI Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR-RI), Jakarta.

Mantan artis tersebut juga 
mempertanyakan keputusan 
pemerintah untuk melakukan impor. 
Karena menurut data Kementerian 
Pertanian (Kementan) dan juga Perum 
Bulog yang dimilikinya menunjukan 
tidak perlu ada impor beras.

Apalagi, kebijakan impor beras ini 
dilakukan pada saat masa panen raya. 
Sehingga dirinya mencurigai ada 
maksud lain dari keputusan impor 
tersebut.

“Tanggal 23 November 2017 Mentan 
bilang, stok sampai Mei 2018. 7 
Desember 2017 Bulog mengatakan 
stok 1,1 juta akan sampai April 2018. 
Jadi persoalan (impor beras) jangan 
ditarik pada siapa yang boleh impor, 
PPI atau Bulog. Harusnya betulkah 
kita tidak ada stok beras,” jelasnya.

Lebih jauh dirinya mengatakan, 
berdasarkan data satelit, terlihat bahwa 
pada Januari 2018, akan ada panen di 
854.369 ha lahan dengan produksi 
Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 
4,2 juta ton.

Pada February 2018 akan ada panen di 
1.638.391 ha lahan dengan produksi 

GKG 8,55 juta ton. Pada Maret 2018 
panen di 2.252.962 ha lahan dengan 
produksi GKG 11,8 juta ton. Panen 
masih akan berlanjut di April 2018 
dengan luas lahan, 1.664.187 ha dan 
produksi GKG 8,38 juta ton.

“Kalau tidak akurat, satelitnya ganti 
yang baru, buat akurat,” ucapnya.

Menurut Rieke, jika terjadi 
kekurangan stok beras maka hal itu 
disebabkan turunnya kemampuan 
Bulog untuk menyerap beras dari 
masyarakat.

Diketahui, serapan beras Bulog 
sepanjang tahun 2017 sebesar 2,16 juta 
ton. Turun 27 persen dari serapan 
tahun 2017 yaitu 2,96 juta ton. 
Serapan tahun 2017 juga turun 58 
persen dari RKAP (Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan) 2017 sebesar 
3,7 ton.

Bupati Banyuasin, Supriyono meminta 
pemerintah untuk tidak mengimpor 
beras lagi. Bahkan, dirinya 
memastikan untuk wilayah Sumsel 
saat ini telah kelebihan beras dari hasil 
panen petani lokal dan beras itu siap 
untuk dikirim ke beberapa daerah.

“Banyuasin ini merupakan lumbung 
padi di Sumatera Selatan, jadi tolong 
jangan kecewakan petani dengan 
melakukan impor beras. Karena jika 
pemerintah mengimpor beras, maka 
harga ditingkat petani akan hancur 
selama penen raya dan ini jelas akan 
merugikan petani kami di Banyuasin,” 
kata Supriyono. 

Supriyono menjelaskan, sejak tahun 
2015 Kabupaten Banyuasin selalu 
surplus beras hingga mencapai 2,3 juta 
ton dalam setahun. Sedangkan untuk 
panen raya padi pada Januari - Maret 
dipastikan juga akan surpluse hingga 
mencapai 622 ribu ton.

“Januari sampai Maret itu kami akan 
mulai panen raya dengan hasil panen 
mencapai 766 ribu ton, jika dikurangi 
konsumsi masyarakat sebanyak 140 
ribu ton saja kami sudah surplus 622 
ribu ton,” sambungnya.

“Saya mewakili petani tolong jangan 
kecewakan petani kami di saat surplus 
harga malah anjlok. Saat ini saja gabah 
kering di petani Rp 5.400 dan ini 
terus turun sampai Rp 4.200 dan 
mohon belilah beras kami asal jangan 
di bawah harga level,” kata Supriyono.

Saatnya Memuliakan 
Petani Padi
Disaat masyarakat gelisah dengan isu 
beras impor dan tingginya harga beras 
di pasaran, Ketua MPR RI Zulkifli 
Hasan membuka mata masyarakat. 
Menurut Zulkifli, kini saatnya para 
petani harus dimuliakan dan 
disejahterakan, yaitu dengan membeli 
hasil panen raya sehingga harga beras 
di tingkat petani tidak anjlok.

“Kami ingin petani tidak hanya 
dimuliakan, dan dijadikan pahlawan, 
tapi juga disejahterakan,” kata Zulkifli 
saat menghadiri panen raya padi di 
Kecamatan Air Saleh, Kabupaten 
Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin 
(29/1/2018).

Dia menjelaskan cara memuliakan 
petani adalah jangan pernah 
mengimpor beras apalagi ketika mau 
panen raya yang biasanya terjadi di 
bulan Februari. Dia mengatakan 
ketika ada panen, beras di dalam 
negeri surplus, tentu yang dirugikan 
adalah petani apabila beras tersebut 
tidak dibeli dan akan diperparah kalau 
impor beras dilakukan.

“Ada hal yang perlu diluruskan di 
negeri ini, yaitu ketika masa tanam 
harga cenderung naik namun 
mengapa ketika masa panen harga 
justru turun,” ujarnya.

Ketua Umum DPP PAN itu 
mendukung upaya keras yang 
dilakukan Presiden Joko Widodo dan 
jajaran dalam menyejahterakan petani. 
Dia meyakini bahwa Presiden tidak 
ingin para petani sengsara sehingga 
pasti melakukan langkah strategis 
dalam upaya menyejahterakan petani.

“Kalau impor beras, harga murah 
sehingga petani menjadi sengsara. 
Kasihan Pak Presiden, beliau pasti 
tidak ingin rakyat sengsara,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala 
Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) 
Moeldoko mendukung pernyataan 
Menteri Pertanian bahwa Indonesia. 
Saat ini surplus beras sehingga hal itu 
harusnya menjadi pertimbangan 
Presiden Jokowi, apakah akan 
melanjutkan kebijakan impor atau 
membatalkannya. Dia tidak ingin 
wacana impor beras menjadi alasan 
memperburuk citra Presiden karena 
harga beras di tingkatan petani turun, 
padahal saat ini petani sedang panen 
raya sehingga harga turun.

“Impor beras ditunda atau bagaimana, 
nanti ada caranya akan disampaikan,” 
katanya.

Para petani di Banyuasin 
mengharapkan, agar pemerintah dapat 

membantu mensejahterakan petani 
dengan mengkonsumsi beras lokal dan 
menolak impor beras. Para petani 
khawatir harga hasil panen akan 
anjlok, lantaran beras impor akan 
masuk saat panen raya.

“Kami petani menolak impor beras 
oleh pemerintah. Jangan buat kami 
sengsara karena harga hasil penen 
akan anjlok dan kami sebagai petani 
pasti merugi,” ujar Suwono salah 
seorang petani Desa Upang Marga, 
Kecamatan Air Soleh Banyuasin.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman 
Pangan dan Holtikultura Provinsi 
Sumsel, Erwin Noorwibowo 
mengatakan, berdasarkan pantauan di 
lapangan, isu impor beras yang 
merebak memang membuat petani-
petani di Sumsel melesu. Sebab 
dengan adanya impor beras itu, tentu 
akan berdampak pada penjualan padi 
yang mereka hasilkan.

“Banyak petani yang mengeluh kepada 
kami soal itu. Kami serap keluhan itu. 
Mereka kuatir padi yang mereka 
produksi tidak laku dan diterima 
pasaran apabila impor beras 
dilakukan. Sebab semua petani sudah 
mengerti, bahwa beras impor itu 
harganya jauh lebih murah dibanding 
harga gabah atau beras yang mereka 
jual,” ujarnya.

Saat ini saja, kata dia, isu impor beras 
sudah terlihat dampaknya. Sejak 
panen di awal tahun ini, harga jual 
gabah dari petani ke pedagang yakni 
Rp5.200 per kilogram. Namun sejak 
beredarnya isu tersebut, harganya di 
lapangan turun mencapai Rp4.600 
per kilogramnya.

“Sudah satu minggu ini harga jual 
gabah turun. Padahal petani sudah 
sangat bahagia dan bersyukur dengan 
harga jual yang cukup tinggi. Mereka 
kuatir harga akan turun lebih jauh bila 
isu berhembus terus dan 
direalisasikan,” ungkapnya.

Sumsel tetap surplus beras. Bahkan ia 
mengklaim, dengan pasokan beras 
dari Sumsel ini harusnya impor beras 
tidak perlu di lakukan.

“Surplus beras kita di tahun kemarin 
mencapai 2,3 juta ton beras. 
Sementara produksi beras kita 
mencapai 5,07 juta ton beras, dan 
kebutuhan beras kita hanya 830ribu 
ton,” katanya

Ia menambahkan, Dan tahun ini 
pihaknya target produksi beras di 
Sumsel mendekati pencapaian di 2017. 
Namun hal itu dipengaruhi oleh iklim 
dan cuaca. “Bisa saja mendekati 
pencapaian tahun ini. Kita harapkan. 
Namun tentunya upaya ini harus 
ekstra keras, mulai dari pemberian 
bantuan bibit dan alat serta kebijakan 
dari pemerintah,”

Sementara itu Suhaimi salah satu 
petani di Pemulutan mengaku, 
bingung dan sedih dengan adanya 
kebijakan impor beras tersebut. 
Bahkan ia dan keluarganya setelah 
masa panen bulan ini, akan segera 
mengalihfungsi lahannya untuk 
tanaman lain selain padi.

“Ada banyak petani di Pemulutan 
lakukan ini. Kami akan segera 
mengalihfungsikan ke tanaman 
holtikultura seperti cabai dan sayuran. 
Sebab dari sisi hasil jauh lebih 
menguntungkan,” pungkas dia. 

n (Uzer)
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Sejumlah Petinggi Negara Rame-Rame 
Panen Raya di Banyuasin

Sejumlah petinggi negara Republik Indonesia (RI) melakukan panen 
raya padi di areah sawah pasang surut di Desa Upang Marga Jalur 8 
Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, Senin 

(29/01). 

Sumardjo Gustor Irianto, MS, DAA, 
Ketua Komisi Pengawasan Persaingan 
Usaha (KPPU) Sarkawi Rauf dan 
Bupati Banyuasin Ir. S.A. Supriono, 
M.M., Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, 
Kabareskrim Polri, beserta beberapa 
pejabat daerah setempat.  

Kegiatan Panen Raya ini diawali 
dengan melakukan panen padi secara 
simbolis menggunakan Alat dan 
Mesin Pertanian (Alsintan) jenis 
Combine. 

Panen raya padi ini dilakukan di 
lokasi area persawahan Gapoktan Agro 
Tani Desa. Upang Marga, Kecamatan. 
Air Saleh, Kabupaten. Banyuasin 
dengan menggunakan jenis padi 

Varietas, Ciliwung, Inpari 30, 32,  
Mekongga, IR42 dan padi lokal 
provitas 5,5-7,0  t/ha GKP. Adapun 
padi siap panen seluas 500 ha, 
sedangkan luas hamparan di sekitar 
lokasi panen 2.238 ha, dimana 700 ha 
diantaranya telah terpanen. 

Bupati Banyuasin disela-sela acara 
menjelaskan Program Upaya Khusus 
(Upsus) peningkatan produktivitas 
padi, jagung, dan kedele yang 
dilaksanakan oleh Kementerian 
Pertanian sejak 2015 telah terbukti 
dapat meningkatkan produktivitas 
padi di Sumatera Selatan.

Menurutnya hal ini menjadikan 
Kabupaten Banyuasin sebagai 
lumbung pangan sumatera selatan. 
“Terjadi peningkatan seluas 283.563 
hektar di tahun 2016, dimana tahun 
2014 luas tanam padi sebesar 812.822 
hektar,” jelas Bupati Supriono

Tahun 2017, lanjutnya lagi, produksi 
padi gabah kering giling sebesar 1,4 
juta ton. Sedangkan untuk bulan 
Januari – Februari produksi beras 
Sumatera Selatan sebesar 766.231 ton.

Ia melanjutkan, mewakili petani 
dirinya berharap pemerintah pusat 
jangan mengecewakan para petani 
lokal. Ia menambahkan Pertanian 
bukan hal yang menjanjikan saat ini. 
“Harapan kami kedatangan para 
petinggi mendatangkan angin segar 
bagi para petani di Banyuasin,” 
pintanya.

“Hal yang menjadi perhatian bersama 
adalah harga gabah kering yang 
cenderung menurun. Untuk itu pelaku 
bisnis usaha pertanian jangan 
menjatuhkan harapan kami dengan 
membuat rendah harga beras,” 
sambungnya.

Sementara, Menteri Pertanian RI 
Amran Sulaiman membeberkan 
keberhasilan nya dalam kurun waktu 
tiga tahun terakhir. “Ini tahun ketiga 
Indonesia tidak impor beras, hasil 

kerja keras kita bersama. Tahun ini, 
komitmen kami menyerap 2,2 juta 
hingga bulan Juni. Kita sudah ekspor 
beras. Lahan Rawa yang selama ini 
hanya tanam satu kali, sekarang 2 kali, 
target ke depan 3 kali dalam satu 
tahun,” bebernya di depan petani.

Ia juga mengungkapkan 
kebanggaannya atas kehadiran Ketua 
MPR dan Ketua DPR dalam acara 
Panen Raya Padi ini. “Hari ini 
pertama kali ketua MPR dan DPR 
hadir. Saya sampaikan juga terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi 
tingginya kepada para petani 
Indonesia, khususnya petani 
Banyuasin,” Jelasnya.

“Kita menyaksikan bahwa betapa 
sesungguhnya produksi padi 
melimpah di Sumatera Selatan 
khususnya Kabupaten Banyuasin.Saya 
berharap petani dapat menerapkan 
teknologi dalam meningkatkan 
produktivitas padi,” jelasnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo 
mengingatkan betapa pentingnya 
keberadaan petani di Indonesia. DPR 
terus berupaya mendorong upaya 
perbaikan kesejahteraan petani.

“Terima kasih kepada Menteri 
Pertanian yang telah mendukung 
pembangunan pertanian melalui 
program/kegiatan yang didukung 
dengan anggaran,” kata pria yang 
akrab disapa Bamsoet.

Namun pihaknya masih berharap 
Kementan dapat memberikan 
tambahan anggaran pembangunan 
pertanian terutama untuk mendukung 
pemanfaatan dan pengoptimalan 
lahan-lahan rawa baik pasang surut 
maupun lebak di Banyuasin.

Hal senada diungkapkan Ketua MPR 
RI Zulkifli Hasan akan kebutuhan 
beras nasional perlunya upaya 
peningkatan produksi padi setiap 
tahunnya. “Dalam konteks ttersebut 
diperlukan berbagai terobosan-

Hadir pada panen raya tersebut 
diantaranya Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 
Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., 
M.M., Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo, 
Anggota DPD RI Hj. Asmawati, 
Menteri Pertanian Dr.Ir. Andi Amran 
Sulaiman, Kepala Staf Presiden Jend. 
(Purn) Moeldoko, Wakil Kepala Staf 
Angkatan Darat (Wakasad) Letnan 
Jenderal TNI Tatang Sulaiman, Aster 
Kasad Mayjen TNI Supartodi, 
Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin, 
Pangdam II/Swj Mayjen TNI A M. 
Putranto, S. Sos., Kapolda Sumsel 
Irjen Pol Zulkarnain, Ketua DPR RI 
Bambang Sustanto, Dirjen Tanaman 
Pangan Kementan RI Dr. Ir. 
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terobosan peningkatan produksi, salah 
satunya adalah oprimalisasi lahan-
lahan rawa,” ungkap Ketua MPR.

“Kami sangat senang datang ke sini. 
Mendukung program menteri 
pertanian, kami ingin merasakan 
secara nyata apa yang terjadi.  Kami 
ingin petani di muliakan, dan petani 
disejahterakan.  Saya bilang, jangan 
impor beras. Waktu tanam harga 
bagus, waktu panen harga turun. 
Harga beras turun, petani menderita,” 
kata Ketua DPP PAN ini.

Ia berharap semoga ada perbaikan 
dalam persoalan pertanian di 
Indonesia. “Mudah-mudahan 
kehadiran kami dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat petani. 
Untuk langkah awal, saya perintahkan 
bulog untuk membeli beras petani, 
masuk ke kampung-kampung beli 
gabah petani,” pungkasnya.

Sebelumnya, rombongan Ketua MPR, 
Menteri Pertanian, dan Bupati 
Banyuasin melakukan penanaman 
bibit padi dengan menggunakan 
mesin penanam padi.

Wakasad Ikut Panen
Sementara itu, Wakasad Letjen TNI 
Tatang Sulaiman dalam sambutannya 
mengatakan bahwa, melalui  kegiatan 
yang dihadiri oleh pemerintah pusat 
dan daerah serta semua stakeholder 
pertanian, kegiatan panen raya 
tersebut dapat menjadi momentum 
untuk pencapaian target produksi padi 
di wilayah Kabupaten Banyuasin pada 
khususnya dan di seluruh wilayah 
Indonesia pada umumnya.

Bagi TNI khususnya TNI AD, 
sambung Wakasad, kerjasama 
membangun pertanian ini sungguh 
sejalan dengan amanah konstitusi dan 
wujud nyata pengabdian TNI AD 
kepada masyarakat, bangsa dan negara 
dalam mengatasi berbagai persoalan 
yang timbul. 

“Panen padi yang kita laksanakan 
pada hari ini merupakan bukti 
kebersamaan kita sebagai sesama 
komponen bangsa untuk 
menyukseskan program pemerintah 
dalam rangka mencapai Swasembada 
Pangan,” ujarnya. 

Dikatakan juga, TNI AD sangat 
meyakini bahwa pendampingan yang 
dilaksanakan oleh TNI AD ini 
merupakan simbol kemanunggalan 
TNI AD dan rakyat Indonesia. 
Hubungan antara TNI AD dan rakyat 
bukanlah sebatas hubungan 
profesionalitas belaka, namun lebih 
dari itu, TNI AD memiliki hubungan 
biologis dengan rakyat Indonesia 
karena dilahirkan dari rakyat, 
sehingga senantiasa membela dan 
memperjuangkan kepentingan rakyat. 

“Selain itu, rakyat adalah pendukung 
dan penguat perjuangan TNI AD 
dalam setiap tugas yang diemban. 
“Manunggal dengan Rakyat, TNI AD 
Kuat”, inilah yang senantiasa 
melandasi ketulusan dan keyakinan 
TNI AD dalam melaksanakan 

amanah ini dengan sepenuh hati,” 
tandasnya.

Danrem 044/Gapo 
Tidak ketinggalan Komandan Korem 
044/Garuda Dempo Kolonel Inf 
Kunto Arief Wibowo, S.IP. ikut 
mendampingi rombongan menteri 
Pertanian.

Hamparan sawah di Desa Upang 
Marga Kec. Air Saleh mencapai luas 
2.300 hektare dengan potensi panen 
sebanyak 6 ton hingga 7 ton GKG 
(gabah kering giling) per hektare. 
Sedangkan sawah di seluruh 
Kecamatan Air Saleh 24 ribu hektare 
dan total sawah di wilayah Banyuasin 
seluas 203 ribu hektare. Sebelum ada 
Upsus (upaya khusus) potensi area 
tanam hanya 193 ribu hektare dengan 
produksi per hektarenya hanya sekitar 
3,8 ton hingga 4,5 ton.

Dalam sambutannya Mentan  RI  
mengatakan, untuk bulan Januari dan 
Februari 2018, Banyuasin panen raya 

seluas 131.168 hektare atau setara 
432.873 ton beras. 

“Jumlah itu jauh lebih besar dari 
angka konsumsi hanya 14.172 ton, 
sehingga ada surplus 419.00 ton,” kata 
Mentan. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk 
di wilayah Sumsel, total panen padi 
seluas 238.831 hektare atau setara 
767.989 ton beras. Dari jumlah beras 
itu, dikonsumsi hanya 140.539 ton. 
“Total surplus di Sumsel mencapai 
626 ribu ton, itu untuk periode 
Januari-Februari 2018,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Prasarana 
Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI 
Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. 
mengatakan,  Kementerian Pertanian 
berkoordinasi dengan Balai Besar 
Wilayah Sungai Sumatera Selatan 
telah memperbaiki beberapa 
infrastruktur pertanian, seperti pintu 
air dan jaringan irigasi. Sehingga saat 
air pasang mampu menjangkau 
wilayah paling ujung di Desa Upang 
Marga. 

“Polanya padat karya. Kami transfer 
dana ke Kelompok Tani dan Poktan 
ini yang mengerjakan (perbaikan 
infrastruktur), ternyata bisa. Indonesia 
besar karena gotong royong,” ujar 
Pending.

Dia mengatakan, pola padat karya 
sangat baik karena dengan begitu 
kelompok petani bisa memastikan 
mereka menjaga infrastruktur yang 
sudah disediakan. Perbaikan 
infrastruktur sangat berdampak positif 
bagi produksi gabah kering giling di 
Banyuasin. Sebelum ada Upsus, 
produksi sekitar 3,8 ton hingga 4,5 
ton per hektare, sekarang, per hektare 
sawah bisa meghasilkan sekitar 6 ton 
hingga 7 ton gabah kering. 

“Sumatera Selatan sangat ditentukan 
Banyuasin, karena 60 persen lahan ada 
di Banyuasin. Dan diperkirakan 
produksi untuk panen Januari-
Februari ini akan naik 10 persen,” 
katanya. n
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Setelah berkonsultasi dengan DPR, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) akhirnya 
menerbitkan Peraturan tentang Tahapan Pemilu 

2019, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang 
digelar serentak. Apa saja tahapan pentingnya?

Bagaimana Tahapan dan Jadwal 
Pemilu Serentak 2019?

Peraturan yang menjadi 
panduan untuk Pemilu 2019 
itu bernama Peraturan KPU 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum Tahun 2019. Salah 
satu tahapan penting adalah 
pemungutan suara tanggal 17 
April 2019.

Meski masih 2 tahun lagi, 
tahapan pemilu sudah mulai 
dibuka oleh KPU sejak 
Oktober 2017 tahun lalu. 

Tahapan awal yakni terkait 
dengan Pendaftaran Partai 
Politik Peserta Pemilu. Tentu 
saja parpol yang berhak daftar 
yang telah terverifikasi oleh 
Kemenkum HAM. Tahapan 
ini sudah dimulai sejak 3 
Oktober sampai 16 Oktober 
2017 kemarin.

Dilanjutkan dengan Verifikasi 
Faktual Parpol yang akan 
dilakukan oleh KPU pada 17 
Oktober 2017 sampai 17 
Februari 2018, yang artinya 
sekarang sedang berlangsung. 
Di sini menjadi krusial, bagi 
para parpol yang ingin ikut 
pemilu. Sesuai UU Pemilu 
baru, yang di Verifikasi hanya 
partai yang belum memiliki 
kursi di DPR pada 2014-2019. 
Namun aturan ini tengah 
digugat ke MK.

KPU akan mengundi nomor 
urut parpol yang menjadi 
peserta Pemilu 2019 pada 18 
Februari. 

Sementara itu, KPU 
membuka pendaftaran bagi 
para bakal calon presiden dan 
bakal calon wakil presiden 
dimulai pada 4 Agustus 
hingga 10 Agustus 2018. 

Para Capres dan Cawapres 
yang mendaftar nantinya 
akan menjalani sejumlah tes, 
termasuk kesehatan yang 
akan diumumkan lolos 
tidaknya pada 20 September 
2018, esok harinya langsung 
pengundian nomor urut 
Capres dan Cawapres.

Untuk anggota legislatif, baik 
di tingkat pusat maupun 
daerah, KPU membuka 
pendaftaran Calon Anggota 
DPD akan dimulai 22-26 
April 2018. Nantinya akan 
diverifikasi lebih dulu oleh 
KPU sebelum menetapkan 
Daftar Calon Tetap pada 20 
September 2018. 

Dari sini, biasanya di daerah / 
wilayah masing-masing sudah 
tersiar kabar mengenai calon 
legislatif dari warga setempat 
yang bisa aja orang yang kita 
kenal. Bisa cek cek juga 
alumni kampus atau rekan 
Organisasi kamu yang 
mungkin mendaftar dan lolos 
menjadi Caleg.

Berikut Infografis Tahapan 
Utama Pemilu Serentak 2019, 
berdasarkan sumber KPU RI. 
n



# Edisi 48
Periode 21 Januari - 06 Februari 2018 9RagamDesa

Ratusan hektare lahan sawah milik warga Desa Tuboan Kabupaten 
Oga Komering Ulu, Sumatera Selatan, mengalami kekeringan 
sehingga tidak bisa digarap oleh petani untuk menanam padi.

sehingga sumber air dari Sungai Ogan 
tidak mengalir ke area persawahan.

“Beronjong tersebut dibangun oleh 
Dinas PU Sumatera Selatan pada 
2017,” katanya.

Hal tersebut sebelumnya sudah 
dikonsultasikan dengan kepala desa 
setempat serta dibicarakan bersama 
Ketua Pemberdayaan Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (P4A) di wilayah 
itu namun tidak ada tanggapan.

“Bahkan ketua P4A mempersilahkan 

Ratusan Hektare Sawah di OKU Kekeringan
“Sekitar 100 hektare sawah milik 
petani di desa kami kekeringan 
sumber air sehingga tidak bisa 
ditanami padi,” kata Dimyati salah 
seorang petani Desa Tuboan, 
Kecamatan Semidang Aji, Ogan 
Komering Ulu (OKU) di Baturaja, 
Kamis.

Menurut dia, ratusan sawah padi di 
desa itu mengalami kekeringan diduga 
dampak dari pembangunan beronjong 
irigasi di lokasi persawahan milik 
petani dibangun secara sembarangan 

masyarakat jika ingin membuat 
laporan pengaduan terkait hal 
tersebut,” kata dia.

Untuk itu, kata dia, sejumlah 
masyarakat Desa Tuboan belum lama 
ini mendatangi Kantor DPRD guna 
mengadukan nasib ratusan sawah 
petani di desa setempat yang tidak bisa 
digarap karena kekeringan air tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 
III DPRD OKU, Robi Vitergo saat 
dikonfirmasi secara terpisah 
menegaskan pihaknya akan 
mempelajari pengaduan masyarakat 
Desa Tuboan tersebut sebelum 
meninjau langsung ke lapangan.

“Kita pelajari dulu. Memang 

sebaiknya dilakukan peninjauan ke 
lapangan bersama pihak terkait apalagi 
ini merupakan proyek yang dibangun 
menggunakan dana APBD Sumsel,” 
kata Robi.

Hal senada diungkapkan 
Mulawarman anggota DPRD OKU 
lainnya mengaku hal tersebut tidak 
bisa dibiarkan karena menyangkut 
hidup orang banyak.

Hanya saja kata dia, untuk dibangun 
kembali tahun ini sulit dilakukan 
karena anggaran sudah disahkan.

“Namun ada solusi lain yang bisa 
dilakukan untuk memperbaiki irigasi 
tersebut yaitu dengan menggunakan 
Dana Desa tahun ini,” ujarnya. n

Wakil Gubernur Sumatera Selatan 
Ishak Mekki mengatakan, perlu ada 
regulasi untuk menyelamatkan lahan 
gambut karena selama ini tidak 
dimanfaatkan secara optimal 
termasuk dalam pelestarian. 

Jadi perlu ada aturan supaya 
bermanfaat dan tidak terbakar lagi 
seperti pada 2015, kata Wagub di 
Palembang, Senin. 

Dia mengatakan, perlu ada peraturan 
supaya tidak terbakar lagi karena bila 
terbakar seperti beberapa tahun lalu 
menjadi bencana nasional dan sangat 
mengganggu.

Menurut dia, selain itu bila sudah ada 
kepastian hukum maka akan banyak 
dampak positifnya termasuk 
pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan. 

Dia mengatakan, rancangan peraturan 
daerah yang diajukan untuk 
penyelamatan lahan gambut sangat 
tepat. Apalagi lahan gambut di daerah 
ini sangat luas sehingga perlu 
dilestarikan, ujar dia. 

Selain dilestarikan, juga perlu ada 
dampak ekonomis bagi masyarakat 
sekitar, kata dia. 

Dia mengatakan, selain itu lahan 
gambut cakupannya cukup luas 
sehingga sulit dijangkau. 

Bukan itu saja tetapi juga lahan 
gambut kedalamannya bervariasi yang 
lokasinya tersebar di kabupaten yang 
ada di daerah Sumsel. 

Dia mengatakan, kabupaten yang 
memiliki lahan gambut antara lain 
Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir dan 
Musi Banyuasin. 

Sebagaimana sebelumnya, DPRD 
Sumsel melalui badan pembentukan 
peraturan daerah (BP3) mengusulkan 
rancangan peraturan daerah (Raperda) 
inisiatif dalam rapat paripurna 
XXXIX DPRD Sumsel lalu. 

Raperda yang usulkan itu tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut dan Raperda 
masalah Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah. n

Wagub Sumsel: Perlu Regulasi 
Selamatkan Lahan Gambut

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Ogan Komering Ulu (OKU), H 
Achmad Tarmizi meminta agar 
seluruh kepala sekolah (kepsek), guru 
dan pengawas supaya ikut andil 
menyukseskan program Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) setempat 
mempertahankan Piala Adipura. 

“Selama ini OKU baru sekali meraih 
Piala Adipura. Karena itu sudah 
menjadi kewajiban kita untuk 
mempertahankannya tahun ini dan 
hal itu harga mati,” tutur Tarmizi, saat 
menghadiri acara pembinaan awal 
tahun dan jiwa sosialisasi Jiwa 
Semangat Nasional 45 (JSN) di 
Gedung Kesenian Baturaja, Rabu 
(31/01). 

Dikatakan, pada Februari ini OKU 
akan kedatangan tim penilaian 
Adipura dari Kementrian Lingkungan 
Hidup RI. Untuk itu kata dia, seluruh 
kepsek, guru dan pengawas wajib 
menjaga kebersihan di lingkungan 
sekolah masing-masing. “Aktifkan 
seluruh murid agar proaktif menjaga 
kebersihan di lingkungan sekolah 
masing-masing,” tegasnya. 

Selain adipura kata Sekda, selama 2 
tahun ini OKU juga rajin 
mendapatkan penghargaan berskala 
regional maupun nasional. Salah 
satunya meraih predikat wajar tanpa 
pengecualian (WTP). “Untuk WTP 
indikator penilaiannya sebagian besar 

berada di Dinas Pendidikan,” katanya. 

Mengingat hal itu Sekda mengimbau 
kepada seluruh kepsek agar 
menertibkan aset di sekolah masing-
masing. “Data dengan benar seluruh 
aset yang ada di sekolah. Jika tidak 
dilakukan hal itu akan mengurangi 
penilaian WTP,” ungkapnya. 

Kemudian Tarmizi juga mengajak 
seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di OKU supaya tahun 
ini bahu membahu memperbaiki 
akuntabilitas kinerja di masing-masing 
instansi sehingga daerah berjuluk 
Bumi Sebimbing Sekundang itu tidak 
mendapat nilai rendah lagi dari 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara (Menpan) RI. 

“Beberapa waktu lalu saya diundang 
Menpan ke Batam untuk menerima 
raport penilaian akuntabilitas kinerja 
SKPD. Hasilnya sangat memalukan, 
ternyata OKU hanya meraih nilai C,” 
sesalnya. 

Untuk itu Sekda menegaskan bahwa 
tahun ini akan berjuang sekuat tenaga 
agar bisa mendongkrak raport yang 
rendah tersebut. “Tahun ini saya 
tergetkan OKU bakal raih nilai B. 
Untuk mewujudkan hal itu seluruh 
SKPD dan sekolah wajib membuat 
Standar Operasional Prosedur (SOP), 
analisis beban kerja dan analisis 
jabatan,” tandasnya. n

Sekda OKU Minta 
Pertahankan Adipura
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Bupati Banyuasin Ir. SA Supriono, MM resmi dilantik sebagai Ketua 
Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten 
Banyuasin periode 2017-2022. Supriono bersama pengurus lainnya 

dilantik oleh Ketua Majelis Pengurus Wilayah ICMI Provinsi Sumsel Prof. 
Dr. Ir. H Anis Saggaf, MSCE.

mengingatkan kepada Pengurus ICMI 
Orda Kabupaten Banyuasin ICMI 
harus dapat bekerja sama membangun 
sinergitas serta turut berpartisipasi 
dalam pembangunan. “Jadikan ICMI 
sebagai mitra pemerintah dalam 
rangka membangun kesejahteraan 
masyarakat. Untuk itu saya harap 
pengurus ICMI yang baru dilantik 
agar dapat menjalankan fungsi dan 
peranan kepada masyarakat dengan 
program-program ICMI.” jelas Anis 
Saggaf

ICMI hendaknya memiliki wawasan 
luas tentang agama dan 
kemasyarakatan. Keseimbangan antara 
wawasan keislaman, wawasan 
pengetahuan, dan wawasan 
kemasyarakatan menjadi instrumen 
penting bagi orgaanisasi ICMI.

Zulkifli jabat Ketua KAHMI 
Banyuasin
Sementara, disaat yang sama 
dilakukan Pelantikan Pengurus 
Majelis Daerah (MD) Korps Alumni 
Himpunan Mahasiswa Islam 
(KAHMI) Kabupaten Banyuasin. Ir. 
Zulkifli Idrus, MTP dilantik sebagai 
Ketua MD KAHMI Banyuasin 
Periode 2017-2022.

Zulkifli yang juga Kepala Bappeda 
Litbang Kabupaten Banyuasin ini 

dilantik bersama pengurus lainnya 
oleh Ketua Majelis Wilayah KAHMI 
Sumsel H. Joncik Muhammad 
diwakili Wakil Ketua I Drs. H. Umar 
Said disaksikan Bupati Banyuasin Ir. 
SA Supriono, MM dan Ketua ICMI 
Orwil Sumsel.

Pada kesempatan itu dilakukan pula 
Penandatanganan MoU antara 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin 
dengan Universitas Sriwijaya tentang 
pendidikan, penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat dan 
pengembangan sumber daya. Yang 
ditandatangani Rektor Unsri, Prof. Dr. 
Ir. H. Anis Saggaf, MSCE dan Bupati 

Banyuasin, Ir. SA. Supriono, MM.

Pelantikan Pengurus ICMI dan 
KAHMI tersebut dihadiri oleh 
Kapolres Banyuasin AKBP. Yudhi 
Surya Markus Pinem, S.Ik, Ketua 
ICMI Orwil Sumsel, Bapak Prof. Dr. 
Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, Sekretaris 
ICMI Orwil Sumsel yang juga Bupati 
PALI Ir. H. Heri Amalindo, MM, 
Wakil Ketua 1 Majelis Wilayah 
KAHMI Sumsel, Drs. H. Umar Said, 
Ketua Majelis Daerah KAHMI 
Kabupaten Banyuasin, Bapak Ir. H. 
Zulkifli Idrus, M.TP, para Asisten, 
Para Kepala OPD, Camat, Unsur 
FKPD di lingkup Kabupaten 
Banyuasin. n

Supriono Jabat Ketua ICMI Korda Banyuasin, 
Zulkifli Jabat Ketua KAHMI Banyuasin

Pelantikan yang diselenggarakan di 
Gedung Graha Sedulang Setudung ini 
diawali dengan pengambilan Sumpah 
pelantikan Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia (ICMI) Banyuasin 
oleh ketua Majelis pengurus wilayah 
Sumsel.

Usai dilantik, Supriono berharap 
ICMI menjadi organisasi yang 
mandiri.  “Dalam kesempatan ini saya 
selaku Bupati Banyuasin berharap 
peran aktif ICMI dan KAHMI dalam 
menyikapi program Pemerintah yang 
berjalan sehingga tercipta keselarasan 
dalam kehidupan sosial masyarakat 
dimasa sekarang dan mendatang” 
ungkap Supriono, Kamis (25/01).

Dikatakannya, Menjadi pengurus 
ICMI harus memiliki sifat arif dan 
bijaksana, bermanfaat bagi masyarakat 
dan daerah, serta sigap memerangi 
kemiskinan dan kebodohan. “ICMI 
akan menjadi pengawal pembangunan 
di Banyuasin tercinta ini. ICMI lahir 
bersinergi dalam menyukseskan 
program pembangunan yang 
diselenggarakan oleh pemda dengan 
kebersamaan semua pihak. Tentunya 
akan mampu meningkatkan 
kemampuan dan kualitas agama, 
sehingga bermanfaat bagi masyarakat 
dan negara.” lanjut Ketua ICMI Orda 
Banyuasin yang baru dilantik

Ketua MPW ICMI Sumsel Prof. Dr. 
Ir. H. Anis Saggaf, MSCE 

Komandan Korem 044/Gapo Kolonel Inf Kunto 
Arief Wibowo, S.IP. usai mendampingi Menteri 
Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman 
dalam rangka panen raya padi bersama di Desa 
Upang Marga Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin, 
menyempatkan diri melihat hasil penebaran Bios 
44 di kolam ikan dan tanaman pohon kelapa 
beberapa hari yang lalu di Desa Marga Sungsang 
Kec. Sungsang Kab. Banyuasin pada Senin 
petang (29/1/2018) bersama dengan anggota Tim 
Gator Korem 044/Gapo.

Penebaran Bios 44 yang dilakukan beberapa 
minggu lalu terhadap kolam budidaya ikan nila 
dan patin milik Bapak Syam (62), dari pantauan 

dilapangan terlihat hasilnya, semula air kolam payau 
(masam) kini berubah menjadi normal, ikan terlihat 
agresif dan nafsu makan bertambah, sehingga 
pertumbuhan ikan cukup baik dan cepat. Sementara 
hasil penebaran Bios 44 pada tanaman kelapa di 
lahan gambut yang baru berumum + 1 tahun ini 
terlihat hasinya tanaman yang semula layu kini 
menjadi lebih segar dan daun lebih hijau.

Pemilik lahan Bapak Syam mengaku senang setelah 
kolam ikan dan tanaman kelapa miliknya menjadi 
lebih produktif setelah diberi Bios 44 oleh prajurit 
TNI dari Korem 044/Gapo sebagai pupuk alternatif 
dalam budidaya ikan dan kebun kelapanya, “Disini 
daerah lahan gambut yang airnya masam, untuk 
budidaya ikan susah karena banyak yang mati dan 
tanaman kelapa susah tumbuh, Alhamdulilah 
setelah ditebar Bios 44 ini, ikan peliharaan menjadi 
agresif dan tanaman kelapa menjadi lebih subur,” 
ungkap Syam.

Danrem dalam kesempatan ini mengatakan, bahwa 
dengan hasil penebaran Bios 44 pada kolan ikan 
yang airnya payau dan tanaman kelapa lahan 
gambut tersebut, membuktikan bahwa Bios 44 yang 
pada mulanya inovasi yang digunakan untuk 
mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut di 
wilayah Sumsel, kini telah berkembang yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan produktivitas di 
sektor pertanian, perikanan maupun perkebunan. 
“Dengan hasil nyata penggunaan Bios 44 pada 
kolam ikan air payau dan tanaman kelapa lahan 

gambut telah menunjukan hasil, maka Bios 44 
ini akan terus dikembangkan ke daerah lain,” 
terangnya.

Selain itu, Kolonel Kunto juga menambahkan, di 
wilayah Sungsang yang mayoritas merupakan 
lahan gambut yang digunakan untuk budidaya 
ikan dan lahan perkebunan maupun persawahan, 
sangat cocok untuk diberi Bios 44, karena 
dengan pemberian Bios 44 ini dapat menteralisir 
keasaman tanah atau meningkatkan Ph tanah, 
sehingga ikan maupun tanaman dapat tumbuh 
subur yang akan meningkatkan hasil 
produktivitasnya,“ pungkasnya. n

Usai Dampingi Mentan, Danrem 044/Gapo Lihat Hasil Bios 44 di Sungsang
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Menindak lanjuti Pembangunan Jalur SUTET 500 kV Muara Enim – 
New Aurduri sesuai dengan Rencana Umu Penyediaan Tenaga 
Listrik (RUPTL) 2017 – 2026 yang disyahkan oleh kementrian 

ESDM serta  masuk dalam Program Tol Listrik Nasional Pemkab Muba 
menerima Tim Sosialisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan 
Sumatera Bagian Selatan di Ruang Rapat Serasan Sekate Sekayu 
(29/01).

Lawang Wetan, Babat Toman, 
Batanghari Leko, dan Bayung Lencir 
yaitu jecamatan yang akan dilalui oleh 
jalur SUET tersebut.

“Kami mengharapkan dukungan 
Pemkab Muba untuk ikut 
menyukseskan program nasional ini 
agar terlaksana tepat waktu dan 
lancar”, Ujarnya.

Dari enam Kecamatan tersebut 
Kabupaten Musi Banyuasin yang akan 
dilewati jalur SUTET tersebut akan 
dibangun sebanyak lebih kurang 254 
tower meliputi DesaBuring, Bangun 
Sari, Toman, Pangkalan Bulian, 
Kasmaran, Ulak Kembang, Ulak Pace 
Jaya, Ulak Teberau, Sungai 
Angit,Karang Waru, Tanjung Durian, 

Karang Anyar, Rantau Panjang, 
Sukarami, Balai Agung, Serasan Jaya, 
Kayu Ara, Lumpatan,Bailangu dan 
Danau Cala.

Rapat Sosialisasi Pembangunan 
SUTET 500 Kv Muara Enim – New 
Aurduri ini dipimpin langsung oleh 
Wakil Bupati Muba Beni Hernedi.

Beni mengatakan kepada Tim 
Sosialisasi tersebut agar tahap ini 
diselesaikan sampai tahap desa dan 
untuk ditindak tegas bagi yang 

melakukan pungutan liar.

“Pemkab Muba akan mendukung 
penuh dan siap menykseskan program 
nasional ini, Saya himbau agar tidak 
terjadi pungutan liar bagi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 
yang terlibat pada Tim ini”, 
Pungkasnya.

SUTET 500 kV Muara Enim – New 
Aurduri merupakan Bagian dari Tol 
Listrik sepanjang 5.364 kms di Pulau 
Sumatera ditargetkan beroperasi pada 
Tahun 2019. n

Muara Enim–New Auduri 500 Kv,
Akan Dibangun di Muba

Pembangunan tower SUTET yang 
memiliki panjang jalur lebih kurang 
280 KM dan jumlah tower yang akan 
dibangun sebanyak lebih kurang 624 
tower ini rencananya akan melewati 
Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk itu Ketua Tim Sosialisasi PT. 
PLN (Persero) Unit Induk 
Pembangunan Sumatera Bagian 
Selatan Putri beserta rombongan 
mengadakan sosialisasi dengan 
Pemkab Muba supaya pembangunan 
SUTET 500kv ini berjalan dengan 
baik.

Dalam paparannya putri mengajak 
Pemkab Muba membentuk Tim 
Sosialisasi Khusus yang ada di Muba 
khususnya kecamatan Sekayu, Lais, 

Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas II 
Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas (Mura) resmi 
beroperasi. Pengoperasian kantor tersebut dilakukan 
Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan 
HAM RI, Dr Ronny F. Sompie, SH, MH. Senin (29/01).
Kantor UKK tersebut berada di Komplek Agropolitan 
Center Muara Beliti Pemkab Mura. Hadir peresmian 
Bupati Mura, H Hendra Gunawan, kepala daerah 
tetangga seperti Lubuklinggau, Muratara dan, 
Kakanwil Kemenhukham Provinsi Sumsel, Dr 
Sudirman Dehuri.
Bupati Mura, H Hendra Gunawan mengatakan ia dan 
masyarakat bermimpi membangun kantor Imigrasi di 
Kabupaten Mura. Walau masih berupa Kantor Unit 
Keimigrasian (UKK), Hampir setiap tahun 
masyarakat 11 kabupaten membutuhkan pelayanan 
publik. Seperti jemaah umroh. Jika dilihat dari harga 
komoditi karet dan kelapa sawit melonjol seperti 
krisis moneter jemaah haji tidak tahu 
memblundaknya.
“Ini hasil karya kepada masyarakat sebagian kecil. 
Ini yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan publik,” tegas Bupati Mura, H Hendra 
Gunawan.
Menurutnya, pembangunan UKK ini luar biasa tanpa 
semangat AK5 dengan waktu hanya beberapa bulan 
untuk fisik dan seluruhnya. Semua berkat bimbingan 
Dirjen Imigrasi dan Kanwil Kemenhukham Provinsi 
Sumsel.
“Kita harus bersinergi untuk membangun bukan 
sebaliknya. Dengan semangat bersama-sama dan 
gotong royong bisa. Walau kita sebagai daerah 

tertinggal. Tetapi, dengan UKK Kabupaten Mura kita 
bercita-cita masuk ke tingkat internasional. Tahun 2018 kita 
bisa go internasional,” tegas dia.
Hendra menjelaskan walaupun saat ini baru bentuk UKK 

dan Kabupaten Muara Enim sudah Kelas II namun harapan 
Kabupaten Mura bisa menjadi Kelas I. Karena dilihat dari 
geografis bersebelahan dengan kabupaten/kota lainnya dan 
dilihat penanaman modal asing (PMA) cukup tinggi.
Sementara itu, Dirjen Imigrasi Direktorat Imigrasi Republik 
Indonesia, Dr Ronny F Sompie SH MH mengatakan saya 

bangga dengan kepemimpinan Bupati dan Wabup Mura 
telah berupaya menyambut dan berinisiasi membangun 
sebuah Kantor Imigrasi yang dimulai dari Unit Kantor 
Keimigrasian (UKK). Ini pemikiran ke depan untuk 

meningkatkan pelayanan prima di masyarakat bidang 
keimigrasian. Semua tidak tercapai jika Pemkab 
setempat tidak memberikan apresiasi.
“Jika dilihat dari sisi strategisnya, geografis dan 
demografis UKK Kabupaten Mura mampu melayani 
11 kabupaten/kota sekitar. Seperti kabupaten Mura 
sendiri, kota Lubuklinggau, Muratara, Empat 
Lawang, Musi Banyuasin (Muba) dan Kota 
Pagaralam. Lalu, bersampingan dengan Provinsi 
Bengkulu bisa melayani Kabupaten Rejang Lebong, 
Lebong dan Kepahiang. Dan di Provinsi Jambi bisa 
melayani masyarakat Surolangun, Bangko dan 
Kepahiang,” jelas Dr Ronny F Sompie.
Selain itu, adanya UKK di Kabupaten Mura tidak 
hanya bagi masyarakat berangkat luar negeri untuk 
paspor. Tetapi, melayani warga negara asing (WNA) 
apakah wisatawan asing ataupun calon investor dan 
bekerja di Kabupaten Mura. Sehingga, ada bisa 
dikeluatkan visa dan izin tinggal terbatas.  Bahkan,  
bisa izin tinggal tetap sesuai kebutuhan.
Dia menambahkan melalui pengkajian dan survei 
sepanjang tahun 2018 untuk UKK Kabupaten Mura. 
Mudah-mudahan bisa ditingkatkam sebagai Kantor 

Imigrasi. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Muara 
Enim dilihat sisi letak strategisnya, geografis dan 
demografi. Kabupaten Mura bisa lebih besar 
dibandingkan dengan Kabupaten Muara Enim. Survei 
bersama nantinya penting untuk peningkatan status UKK 
di Kabupaten Mura. n

Dirjen Imigrasi Resmikan Kantor Unit Kerja Keimigrasian di Musi Rawas
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Dalam rangka mensuksekan program swasembada pangan sebagai 
upaya untuk memperkuat negara melalui peningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan mengangkat tema ”Kami siap 

Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional“, Bupati Ogan Komering Ulu 
Timur (OKUT) HM Kholid Mawardi, S.Sos, M.Si didampingi Dandim 0403/
OKU Letkol Arm Agung Widodo,S.Sos.  melaksanakan panen padi 
bersama bertempat di di Desa Tanjung Mulya Kec.Buay Madang Timur 
Kabupaten OKUT Sumatera Selatan, Senin (29/01).

Camat Sekab.OKUT, Lurah /Kepala 
Sekab.OKUT serta tamu undangan 
lainnya.

Dalam sambutan nya Bupati OKUT 
HM Kholid Mawardi, S.Sos, M.Si 
menyampaikan, Kab. OKUT saat ini 
sudah memasuki masa panen padi 
semoga hasil panen ini di ridhoi oleh 
Alloh SWT. Pada Tahun ini Kabupaten OKU Timur berhasil 

menuai hasil panen yang terbilang 
cukup melimpah jika dibandingkan 
pada hasil panen sebelumnya. 

“Dengan hasil panen yang melimpah 
ditahun ini, pastinya kita siap untuk 
mengembalikan Kedaulatan pangan 
nasional, tentunya hal ini juga masih 
membutuhkan dukungan peran serta 
petani yang sudah bekerja sangat baik 
sehingga mampu menuai hasil panen 
yang melimpah,” jelasnya. 

Terkait impor beras pemerintah, secara 
tegas Bupati mengharapkan agar 
pemerintah jangan mengimpor beras 
dari luar negeri.

Sementara itu Komandan Kodim 
0403/OKU Letkol Arm Agung 
Widodo,S.Sos. dalam keterangannya 
menyampaikan, panen padi bersama 
ini dilakukan sebagai wujud 
Kemanunggalan TNI dengan 
Pemerintah daerah serta masyarakat 
dalam rangka ketahanan pangan. 

“TNI memberikan motivasi agar 
masyarakat khususnya petani lebih 
giat dan yakin dalam mengelola 
pertanian, guna mensejahterakan para 
petani sendiri,” terangnya. Dandim 
berharap agar petani lebih giat 
menggarap lahan pertanian dalam 
rangka peningkatan ketahanan 
pangan, Karena jika petani semangat 
tentunya tingkat kesejahteraan 
meningkat. 

“Ketahanan pangan menjadi perhatian 
pemerintah pusat, sehingga TNI 
sangat berperan untuk ketahanan 
pangan dan peningkatan kesejahteraan 
petani,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Usai 
kegiatan panen padi bersama, Bupati 
dan rombongan menuju rumah Ibu 
Dwi rohma 48 tahun yang menderita 
penyakit tumor di desa Raman agung 
Kec.Buay madang Timur kab. OKUT 
dan menyerahkan dana bantuan yang 
diwakili oleh ibu Dandim 0403/OKU 
Ibu Ika agung widodo. n

Bupati OKUT Panen Padi Bersama

Hadir dalam kegiatan panen padi 
tersebut, Wadan Yon Armed 15 
Syailendra, Perwakilan Puslatpur TNI 
AD, Kapolsek Buay Madang, 
Perwakilan Kajari OKUT, Kadistan 
OKUT, Ibu Ketua Persit Kartika 
Candra Kirana Cabang 38 Dim 0403/
OKU beserta anggota, Kepala Dinas 
instansi Kab.OKUT, Danramil 
Kodim 0403/OKU sekab.OKUT, 

Selain keterbatasan dana rintisan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), Kemenag OKU 
Timur juga tidak mendapat dana rehab maupun 
pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 
Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

“Tentunya hal ini harus menjadi perhatian 
bersama, termasuk pihak Pemerintah Kabupaten 
OKU Timur juga mesti memperhatikan hal 
tersebut, tapi tiap tahun kita mengusulkan rehab 
sekolah yang dinilai perlu renovasi ke 
Kementerian Agama RI,” kata Kepala Kemenag 
OKU Timur H Abdul Rosyid S, Ag.

Menurutnya, sekolah-sekolah yang berbasis ilmu 
agama seperti MI, MTs, dan MA merupakan 
satuan kerja tersendiri yang terpisah sehingga 
mendapatkan dana langsung dari Kemenag RI. 
Pada 2017 ada lima sekolah yang direnovasi oleh 
pusat.

“Seperti MI Sumber Harapan, MI Sumber 
Agung , MI Raman agung ,Mts Keli Rejo, dan 
MA Lubuk Harjo sudah mendapatkan batuan 
sebesar 90 juta rupiah per sekolah untuk rehab,” 
katanya.

Namun sekolah swasta seperti MI Nurul Huda di 
Desa Negeri Ratu Baru Kecamatan Bunga 
Mayang saat ini memang butuh rehab gedung 
serta ruang kelas baru karena banyak ruangan 
yang sudah rusak. Setiap tahun pihaknya sudah 

mengusulkan ke pusat namun sampai saat ini 
belum trealisasi.

“Semoga pada tahun ini dapat terlaksana renovasi 
terhadap sekolah yang menjadi perhatian bagi 
kami, dan kami akan terus berusaha untuk 
merealisasikannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala MI Nurul Huda, Puji 
Suwarta menerangkan, gedung sekolah mereka 
dibangun 1979, namun dari tahun 2000 sampai 
saat ini belum pernah ada rehab gedung, sehingga 
kondisi gedung, seperti sudah terbilang rusak. 
Oleh sebab itu dewan guru tak bisa berkomentar 
banyak mengenai ruangan yang dinilai kurang 
nyaman untuk proses belajar mengajar ini dan 
hanya pasrah saja melihat kondisi sekolahnya.

“Kami pernah memasukkan proposal ke 
Kemenag OKU Timur namun belum ada 
tanggapan terhadap persoalan tersebut sampai 
saat ini, sedangkan dana komite dari orang tua 
murid pun yang telah terkumpul dalam satu 
tahun belum juga dapat membantu,” jelasnya.

Ditambahnya lagi, ada pun gedung sekolah yang 
selama ini terbangun dari swadaya masyarakat 
juga dibantu pemerintah desa setempat.

“Kami sangat berharap kepada Kemenag OKU 
Timur juga Provinsi hendaknya dapat membantu 
terhadap sekolah yang membutuhkan renovasi 
pembangunan, supaya proses belajar mengajar 
berjalan dengan nyaman,” tukasnya. n

Harapkan Renovasi Sekolah, Kemenag OKU Timur 
Usulkan Rehab Tiap Tahun

Heri Amalindo Dilantik 
Jadi Ketua FKPPI PALI
H. Heri Amalindo dilantik menjadi ketua Forum 
Komunikasi Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Kabupaten 
PALI masa bhakti 2018-2023, Rabu (31/01).
Pengukuhan pengurus cabang 0617 FKPPI dilakukan 
langsung oleh ketua FKPPI Provinsi Sumsel, Ir. 
Muzakkir Sai Sohar bertempat di Gedung Pesos 
Komplek Pertamina Pendopo Kabupaten PALI.
Usai dilantik, Heri Amalindo  mengajak seluruh 
anggota FKPPI PALI untuk menyatakan perang 
terhadap Narkoba untuk menyelamatkan generasi 
muda, karena Narkoba adalah penghancur otak 
penerus bangsa. “Harga mati untuk perangi narkoba, 
karena barang haram ini bisa menghancurkan 
generasi muda bangsa ini. FKPPI juga harus mampu 
menjadi contoh bagi masyarakat dan harus bisa 
mengatasi permasalahan sosial,” ajak Heri.
Selain mengajak perangi Narkoba, Heri juga 
menekankan kepada seluruh pengurus FKPPI untuk 
tetap menjaga persatuan, terlebih saat ini telah 
memasuki tahapan Pilkada.
“Silakan beda pilihan, beda bendera, tapi ingat jaga 
kebersamaan serta jangan ribut. Karena FKPPI adalah 
wadah putra-putri purnawirawan TNI Polri yang harus 
tangguh menjunjung tinggi pancasila yang didalamnya 
ada makna berbeda-beda tetap satu jua,” ucapnya.
Sementara itu, Muzakkir meminta agar seluruh 
pengurus FKPPI baik di kabupaten PALI maupun 
Sumsel untuk tidak pernah terlibat politik praktis 
memasuki tahun pemilu 2018 ini. “FKPPI tidak boleh 
kemana-mana, tapi boleh dimana-mana,” ungkapnya.
Ia juga berpesan kepada anggota FKPPI PALI yang 
baru saja dilantik untuk selalu menjaga komunikasi 
dan konsolidasi antar anggota. “Namanya organisasi, 
tentulah yang utama adanya suatu komunikasi, dari 
situ baru bisa kita melakukan konsolidasi dan apa 
yang menjadi cita-cita organisasi bisa tercapai,” 
tutupnya. n
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Minimnya fasilitas penerangan listrik di desa Mekarjaya Kecamatan 
Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 
membuat aktivitas sebagian warga masyarakat sangat terbatas 

dalam melakukan aktivitas di malam hari.  Atas hal tersebut, warga desa 
Mekarjaya sangat berharap adanya pemasangan jaringan listrik segera 
dilaksanakan.

Listrik, juga merencanakan untuk 
pengadaan lampu hias penerang jalan 
di pasang di wilayah setempat. Lampu 
penerang jalan tersebut nantinya 
dipusatkan untuk dipasang di Dusun 

Melalui Dana Desa Tahun 2018,
Desa Mekarjaya Siap Berbenah

Kepala desa Mekarjaya Sumai Hadi 
Saputro, Sabtu (27/1) menyampaikan 
pada tahun ini pengadaan jaringan 
listrik di upayakan masuk desa kami, 
hal ini dinilai sangat dibutuhkan 
sekali oleh warga masyarakat. Lebih 
lanjut di jelaskannya,  saat ini 
sambungan listrik yang dimiliki warga 
di desa itu melalui sambungan antar 
rumah penduduk yang dinilai sudah 
terlalu banyak sekali sehingga 
menimbulkan kesemerawutan kabel 
jaringan. 

“Bayangkan saja sekitar 35 kepala 
keluarga di desa kami melakukan 
sambungan listrik dari satu rumah 
kerumah lainnya, sudah pasti kabel 
jaringan menjadi semerawut,” jelasnya.

Disampaikan Sumai, Pemerintah Desa 
Mekarjaya melalui dana desa tahun 
2018 ini selain kebutuhan jaringan 

IV Desa Mekarjaya karena dinilai 
jumlah penduduknya cukup banyak 
yaitu dihuni sekitar 75 kepala 
keluarga. 

“Selain itu juga pada tahun ini kami 
merencanakan membangun tanggul 
penahan jalan,” jelasnya. Tanggul 
penahan ini  dipersiapkan untuk 

pembangunan jalan yang akan 
dilakukan pada tahun ini di desa. 
Pembangunan jalan tersebut 
dilakukan agar dapat mempermudah 
akses perlintasan pelajar menuju ke 
sekolah. Selama ini untuk menuju ke 
sekolah, para pelajar harus melalui 
jalur memutar yang jarak tempuhnya 
cukup jauh,” tutur Sumai. n

Kades Mekarjaya, Sumai Hadi Saputro

Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat 
Desa (PMD) Kabupaten Ogan Komering 
Ulu (OKU), Firdaus mengatakan total 
dana desa tahun ini sekitar Rp118 miliar.
“Dana Desa yang akan dikucurkan lebih 
kurang Rp 118 miliar. Namun informasi 
terakhir bakal bertambah lagi Rp500 juta 
yang akan dialokasikan ke desa-desa 
tertinggal,” kata Firdaus, Kamis 25 
Januari 2018 lalu.
Ia menjelaskan, jika desa lain tidak 
mendapat tambahan dari Rp 500 juta itu, 
jangan protes atau cemburu. Jika tidak 
dapat artinya desa itu sudah dinilai baik 

dan tidak tertinggal lagi.
“Harusnya kalau dana desa berkurang, 
maka harusnya bersyukur, karena desa itu 
dinilai pusat sudah berkembang lebih baik,” 
katanya.
Rencananya, kata Firdaus tahun ini dana 
desa akan direalisasikan 3 tahap pencairan 
dalam setahun. Pencairan tahap pertama 20 
persen. Pencairan tahap dua 40 persen dan 
pencairan tahap tiga 40 persen.
Disamping itu, ia menjelaskan sampai saat 
ini dari 143 desa, baru ada 17 desa yang 
sudah menyampaikan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Desa. Ia berharap agar 

RKP Desa ini segera diselesaikan.
Sementara, Tenaga Akhli (TA), 
Pemerdayaan Masyarakat Kabupaten OKU 
Heri Setiawan, mengatakan memang benar 
sampai dengan kemarin baru 17 desa yang 
sudah menyampaikan RKP Desa.
Namun sekarang ini sudah bertambah 
sekitar 30 dokumen desa lebih dan siap 
akan diserahkan ke dinas. RKP ini kata Heri 
sebagai salah satu bahan untuk menyusun 
APBdesa.
 “Progresnya sudah baik. Dan ratusan desa 
yang belum menyampaikan RKP, saat ini 
masih dalam proses penyusunan. Kami 

Pendamping dan Dinas ini, untuk 
mensingkronkan antara RKP dan 
APBdesa agar selaras,” katanya, sesuai 
aturan minggu terakhir Januari ini, RKP 
Desa sudah disampaikan.
Disamping itu ia menjelaskan, Rapat 
Koordinasi (Rakor) Pendampingan Desa 
ini dihadiri, pihak Dinas PMD, Kepolisian, 
Camat di Kab OKU, Tenaga Akhli, 
Pendamping Desa (PD) Kecamatan dan 
Pendamping Lokal Desa (PLD).
“Untuk jumlah TA yang ada di OKU 6 
orang. PD Kecamatan 38 orang dan PLD 
ada 34 orang. Satu PLD membawahi 3 
sampai 4 desa,” jelasnya.  n

Tahun Ini Dana Desa di OKU Capai Rp118 Miliar

Direktorat Jenderal Perimbanganan 
Keuangan (DJPK) Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) RI Budiarsoh 
Teguh Widodo mendatangi 
Kabupaten PALI untuk memberikan 
sosialisasi tentang diserminasi dana 
desa kepada seluruh Kepala Desa 
(kades) se-kabupaten PALI, Selasa 
(30/01).

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung 
Arsendora Komplek Pertamina 
Pendopo itu juga dihadiri oleh 
Anggota DPR RI Bertu Merlas, 
pejabat tinggi dari beberapa 
kementerian, Sekda PALI, dan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
di lingkungan Pemkab PALI serta 
seluruh kades di Kabupaten PALI.

Dijelaskan Budiarsoh, bahwa 
kunjungan Kerja dalam rangka 
Diserminasi Dana Desa. Karena, 
diakuinya ada empat kebijakam baru 
dalam penyaluran dana desa pada 
tahun ini. “Akan dibagi kepada desa 
berdasarkan jumlah penduduk, 
jumlah penduduk miskin, luas wilayah 

dan tingkat kesulitan geografis,” 
jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga Ia 
mengatakan bahwa adanya istilah 
padat karya yakni skema pola 
penggunaan dana desa, dikerjakan 
padat karya dengan menggunakan 
tenaga kerja lokal atau yang berasal 
dari penduduk desa itu sendiri.

Sementara itu, Bupati PALI H. Heri 
Amalindo tidak menyia-nyiakan 
kedatangan Budiarsoh ke Kabupaten 
PALI. Ada beberapa permintaan yang 
disampaikannya melalui sambutan 
dirinya.

“Sebagai Daerah Otonomi Baru 
(DOB), tentulah PALI masih banyak 
kekurangan. Apalagi pak, ketika 2013 
lalu jalan mulus di kabupaten PALI 
hanya 13 %. Sementara memasuki 
tahun 2017, pembangunan jalan 
mulus mencapai 73 %. Oleh karena 
itulah, kami belum ada kelonggaran 
dalam penggunaan APBD untuk 
membangun perkantoran. Semoga 
nanti, bapak Dirjen bisa menerima 

dan merealisasikan pembangunan 
perkantoran di PALI,” ungkap Heri.

“Apalagi kalau bicara soal air, kalau 
musim kemarau air keruh, kalau 
musim penghujan airnya warna hijau. 
Kemudian juga pak, bayaran air PAM 
di PALI termahal di dunia. Tentu 
dengan kehadiran bapak Dirjen bisa 
meningkatkan pembangunan di 
kabupaten PALI ini,” harapnya.

Usai menggelar Diserminasi, DJPK 
Kemenkeu RI dan rombongan 
langsung meninjau lokasi perkantoran 
di Talang Kerangan kelurahan Talang 
Ubi Utara, kemudian dilanjutkan 
dengan meninjau Bandara eks. PT 
Stanvac di kelurahan Handayani 
Mulya, serta Candi Bumi Ayu di Desa 
Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang. 
n

DJPK Kemenkeu RI Berikan Diserminasi Dana Desa Kepada Kades di PALI
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Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera 
Selatan 2018 diikuti oleh empat bakal 
pasangan calon. Diantara kandidat tersebut, 
Muhammad Irwansyah menjadi salah satu 
yang termuda yaitu 34 tahun. Serupa saat ia 
menjadi wali kota Pangkalpinang tahun 
2013, di usia 29 tahun ia berhasil dinobatkan 
sebagai wali kota termuda se-Indonesia saat 
itu, mengalahkan enam pasangan calon lain, 
yang terpaut umur jauh.
Sebelum menjadi wali kota Pangkalpinang, 
Pria kelahiran Bangka, 1 Juni 1983 ini 
pernah menjadi pedagang martabak bangka 
di Jakarta. Padahal saat itu orangtuanya 
memiliki ekonomi yang cukup, namun ia 
memilih untuk tidak terbelenggu harta 
orangtuanya dan memilih bersikap mandiri 
berjualan martabak dengan nama “Martabak 
Sri Bunga” di persimpangan Bintaro Permai 
Sektor 1 pada tahun 2002. Belum satu 
tahun, pria lulusan Universitas Sjakhyatri 
Palembang ini sudah berhasil membuka 
empat cabang baru yakni di Sektor 9, Sektor 
5, depan RS Fatmawati, dan Alfa Bintaro.
Tidak hanya berjualan martabak, usaha cuci 
mobil, hingga menjual tiket pesawat pernah 
dilakoninya.  Pemesanan pesawat saat itu 
tidak semudah sekarang, sehingga usaha 
berjualan cukup diminati oleh orang-orang. 
Sikap gigih berjualan tiket pesawat dengan 
cara door to door, pada tahun 2005, dia 
dipindahkan ke Palembang untuk 
pengembangan usaha Sriwijaya Air.
Usaha dan ikhtiar saat ia berjualan pun 
diterapkan olehnya ketika memimpin 
Pangkalpinang. Di tangan sosok yang 
sukses membangun jalan mulus dan 
drainase di penjuru Pangkal Pinang melalui 
Program Satu Miliar Satu Kelurahan 
(Samisake) ini Pangkalpinang banyak 
mendapatkan penghargaan mulai dari 
tingkat local, nasional, hingga internasional.  
Misalnya Kementrian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) Republik Indonesia 
menobatkan Pangkalpinang sebagai kota 
yang ramah HAM untuk kali ketiga. Pemkot 
Pangkalpinang terus berupaya untuk 
mendukung pemerintah dalam upaya 
peningkatan HAM di Indonesia.
Penghargaan lainnya pada tahun 2017 ia 
juga mendapatkan penghargaan dari 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel) telah menyelesaikan proses 
verifikasi faktual tingkat provinsi setempat (DPW/

DPD) terhadap 12 partai politik (parpol) lama peserta 
Pemilu 2014 dan 4 parpol baru pada 28-30 Januari lalu.

Parpol Belum Penuhi Syarat 
Keterwakilan Perempuan

Dari verifikasi faktual 
tersebut, 6 partai lama yaitu 
PDI-P, Golkar, Gerindra, 
PKS, PBB dan PAN, 
dinyatakan memenuhi syarat 
dan dinyatakan lolos verifikasi 

faktual. Adapun, syarat itu 
terdiri dari tiga komponen 
yaitu kepengurusan inti, 
domisili kantor, serta 
keterwakilan perempuan.

“Soal verifikasi parpol, 

kekurangan yang 
mendominasi, parpol belum 
memperhatikan keterwakilan 
perempuan 30 persen dan 
domisili kantor,” kata 
komisioner KPU Sumsel 
Alexander Abdullah, Kamis 
(01/02).

Sementara untuk partai baru 
yang telah diverifikasi dan 
memenuhi syarat, Alexander 

mengungkapkan parpol itu, 
Perindo, Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI), Garuda dan 
Berkarya.

“Jadi ke 16 parpol yang ada 
sudah kita lakukan verifikasi, 
yang belum memenuhi syarat 
ada waktu perbaikan pada 1-2 
Februari mendatang. 
Sementara untuk tingkat 
Kabupaten/kota akan 

dilakukan KPU didaerah,” 
jelasnya.

Sementara Sekretaris DPW 
PBB Sumsel Misnan Hartono 
membenarkan, jika pengurus 
PBB tingkat provinsi Sumsel 
sudah memenuhi syarat, dan 
dirinya yakin ditingkat 
Kabupaten/kota juga akan 
memenuhi syarat meski tidak 
100 persen.

“Iya, kita sudah MS 
(memenuhi syarat), tinggal 
perbaikan di kabupaten 
Empat Lawang yang 
keterwakilan perempuannya 
tidak mencapai 30 persen, 
tapi kita pastikan hari ini 
sudah memenuhi. Dari 17 
Kabupaten/kota se Sumsel, 
kita memiliki kepengurusan 
di 15 daerah, hanya 
Kabupaten OKU Timur dan 
Mura, tapi jumlah itu sudah 
lebih dari minimal 75 persen 
kepengurusan,” pungkas 
Misnan. n

Ombudsman RI, Kota Pangkalpinang 
mendapatkan zona hijau terkait layanan 
administrasi dengan predikat kepatuhan 
tertinggi. Penghargaan ini diberikan dalam 
rangka fungsi Ombusman memantau dan 
mengoptimalkan pelayanan terhadap 
masyarakat.
Selanjutnya, ide gagasan konsep Rumah 
Sakit Green Hospital sebagai yang pertama 
di Indonesia mendapatkan penghargaan dari 
ajang bergengsi Wali Kota Entrepreneur 
Award dan Bupati Entrepreneur Award 2017 
yang digelar Asosiasi Pemerintah Kota 
Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi 
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 
(Apkasi) bersama Kellog Innovation Network 
(KIN) ASEAN. Irwansyah berhasil menyabet 
tiga kategori sekaligus yaitu inovasi dalam 
bidang kesehatan, pendidikan, dan 
pariwisata karena mengadopsi konsep 
green hospital dan medical tourism.
Kemudian, pria yang mendapat gelar Dato’ 
Pangeran Darjah Pangeran Mahkota 
Palembang (DPMP) dari Kesultanan 
Palembang, Sultan Mahmud Badarudin III 
Prabu Diradja ini tidak henti menuangkan 
gagasannya, terutama untuk memajukan 
pariwisata Pangkalpinang sebagai ibu kota 
Bangka Belitung. Pasangan Aswari Rivai di 
Pilgub Sumsel ini sukses menggandeng MX 
GP untuk menggelar kejuaraan motocross 
internasional 2017 di Pangkalpinang. n

Cerita Irwansyah Jualan Martabak 
dan Tiket Pesawat, Hingga Jadi 

Cawagub di Pilkada Sumsel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muaraenim 
saat ini tengah melaksanakan verifikasi 
faktual tambahan dukungan pasangan bakal 
calon Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim Hj 
Shinta Paramita – Syuryadi (Shinar-Syurya) 
yang maju melalui jalur independen.
Ketua KPU Muaraenim Rohani melalui 
Komisioner Divisi Teknis Ahyaudin 
mengatakan, verifikasi faktual dukungan 
tambahan itu telah dilakukan sejak kemarin, 
Selasa (30/1) dan akan dilaksanakan hingga 
5 Februari mendatang. Pada verifikasi 
faktual kedua ini, kata Ahyaudin, PPS tidak 
melakukan verifikasi dengan cara sensus 
atau door to door seperti pada tahap 
pertama, namun dilakukan dengan 
mengumpulkan pemilik dukungan dis atu 
tempat untuk diverifikasi.
“Jika pada verifikasi pertama menggunakan 
tiga pola yakni dengan cara mendatangi 
langsung atau sensus, dikumpulkan oleh tim 
penghubung dan pendukung mendatangi 
sekretariat PPS, pada verifikasi faktual 
kedua PPS langsung berkoordinasi dengan 
tim paslon untuk mengumpulkan pendukung 
di satu tempat dan diverifikasi secara 
kolektif, bisa juga pendukung mendatangi 
langsung Sekretariat PPS untuk diverifikasi,” 
papar Ahyaudin, Rabu (31/1/2018).
Sebelumnya, pasangan Shinar-Syurya 
kekurangan dukungan sebanyak 1.437 
setelah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU 
Muaraenim pada Desember 2017 lalu. 
Namun sesuai aturan, KPU Muaraenim 
memberikan kesempatan kepada paslon 
Shinar-Syurya untuk melakukan perbaikan 
dengan menyerahkan dukungan tambahan 
dua kali lipat dari jumlah kekurangan yakni 
sebanyak 2.874.
Diketahui, tim pemenangan Shinar – Syurya 
telah menyerahkan dukungan tambahan 
sebanyak 6.066 dukungan ke KPU 
Muaraenim pada 18 Januari 2018 lalu. 
Dukungan yang diserahkan tersebar di 20 
kecamatan di Muaraenim.
“Karena melebihi dari jumlah yang 
ditetapkan, artinya memenuhi syarat untuk 
dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. 
Verifikasi administrasi pada 18-26 Januari 
2018, serta verifikasi faktual di tingkat desa 
dan kelurahan pada 30 Januari-5 Februari 

2018,” ungkapnya.
Untuk rekapitulasi jumlah dukungan di 
tingkat kecamatan dilakukan pada 6-7 
Februari, sedangkan tingkat kabupaten pada 
8-9 Februari, dan terakhir akan diplenokan 
oleh KPU Muaraenim pada 10-11 Februari. 
“Jika hasil verifikasi faktual kedua dianggap 
memenuhi jumlah dukungan yang telah 
dipersyaratkan, maka pasangan bakal calon 
tersebut, sesuai jadwal, akan ditetapkan 
sebagai calon pada 12 Februari 2018. Begitu 
pun sebaliknya,” pungkas Ahyaudin.
Terpisah, bakal calon Wakil Bupati 
Muaraenim Syuryadi mengungkapkan jika 
pihaknya optimis Shinar-Syurya memenuhi 
syarat untuk maju pada Pilkada Muaraenim. 
“Kita optimis bisa maju Pilkada Muaraenim. 
Kita akan menggerakkan mesin partai, 
seluruh elemen partai digabung bersama tim 
pemenangan Shinta-Syuryadi. Target kita 
menang,” tegas Syuryadi.
Dirinya pun mengimbau agar semua 
masyarakat, kader PKS dan tim 
pemenangan Shinar-Syurya dapat menjaga 
kondusifitas penyelenggaraan Pilkada 
Muaraenim. “Kita berharap pertarungan ini 
berlangsung dengan fair, dan masyarakat 
tidak terintimidasi dalam memilih. Mari 
bertarung secara atraktif dengan ide, 
gagasan dan perang program serta tidak 
saling menjelekkan,” imbuhnya. n

KPU Muaraenim: Verifikasi Faktual 
Dukungan Tambahan Paslon 
Independen Tak Lagi ‘Door to Door’



# Edisi 48
Periode 21 Januari - 06 Februari 2018 15RagamDesa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar temu 
bisnis dalam rangka pengembangan Produk 

Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) di Kantor 
Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (31/1). Forum tersebut 
melibatkan 20 bupati/perwakilan, perusahaan swasta, 
perbankan, dan beberapa kementerian/lembaga terkait.

swasta hanya berlaku sebagai 
off taker, rantai pemasaran, 
dan rantai input produksi.

“Ini yang melaksanakan 
masyarakat semua. Jadi kalau 
masa lalu perusahaan punya 
tanah kemudian masyarakat 
sebagai pekerja saja, sekarang 
masyarakat yang melakukan 
proses produksinya. 
Perusahaan yang membantu 
secara manajemen dan 
pascapanennnya. Buat 
masyarakat juga bisa senang, 
karena mereka tidak hanya 
pekerja, tapi mereka juga 
punya set produksi yang 
pasarnya sudah ada,” ujarnya.

Di sisi lain, pakar ekonomi  
Aviliani mengatakan, program 
Prukades tidak hanya 
bertujuan untuk 
memberdayakan masyarakat 
miskin, melainkan juga untuk 
meningkatkan daya saing 
dengan menyatukan beberapa 
desa melalui satu produk 
unggulan. Menurutnya, 
forum bisnis Prukades 
tersebut bisa dimanfaatkan 
untuk mennyinkronkan 
antara kebutuhan perusahaan 
dan potensi yang dimiliki 

Kemendes PDTT Gelar 
Temu Bisnis Prukades

Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (Mendes 
PDTT), Eko Putro Sandjojo 
mengatakan, keterlibatan para 
pemangku kepentingan atau 
stakeholder dalam temu bisnis 
tersebut diharapkan dapat 
mempercepat serta menjamin 
efektifitas Prukades. Hingga 
saat ini, program Prukades 
telah diterapkan oleh 43 
kabupaten dengan produk 
unggulan berbeda.

“Dalam forum ini, mereka 
(bupati) saling menunjukkan 
produk unggulan masing-
masing di setiap daerah. 
Kemudian bank dan dunia 
usaha mendengar. Dalam hal 
ini bank dan dunia usaha 
akan melihat opportunity 
(peluang),” ujarnya.

Ia mengatakan, Prukades 
adalah upaya untuk 
membentuk klaster ekonomi 
yang saat ini dikeroyok oleh 
19 kementerian/lembaga. 
Klaster ekonomi dibutuhkan 
untuk memenuhi skala 
produksi agar sarana 
pascapanen bisa masuk ke 
desa.

“Desa kita ini miskin karena 
tidak punya pasar. Pasar itu 
apa? Ya sarana pascapanen 
kalau sektor pertanian. Nah 
sarana pasca panen tidak bisa 
masuk ke desa karena skala 
produksinya tidak cukup 
sehingga menjadi tidak 
ekonomis,” terangnya.

Menteri Eko mengatakan, 
program Prukades adalah 
model yang dapat 
menguntungkan pihak petani 
maupun swasta. Masyarakat 
dapat berperan sebagai pelaku 
proses produksi, sedangkan 

oleh desa di masing-masing 
daerah.

“Prukades itu ada yang sudah 
tercipta dari dulu, ini natural. 
Tapi ada juga daerah yang 
mereka punya lahan tapi 
belum tahu mau dibikin apa. 
Nah melalui forum bisnis 
tersebut, perusahaan-
perusahaan yang hadir bisa 
dilihat mereka butuhnya apa, 
sehingg ada business matching 
(pencocokan). Sehingga nanti 
lahan itu bisa dikelola sesuai 
kebutuhan perusahaan, 
kemudian annti perusahaan 
itu yang beli, begitu,” 
terangnya.

Selain itu, lanjut Aviliani, 
selama ini Prukades yang 
sudah ada yang terbentuk 
dengan sendirinya, cenderung 
memiliki skala ekonomi dan 
kualitas yang rendah. 
Sehingga dalam forum 
tersebut, perusahaan yang 
berkepentingan dapat 
memberikan pelatihan, bibit 
ataupun pupuk agar kualitas 
dan skala produk menjadi 
meningkat.

“Kita tahu bahwa sektor 
pertanian kita yang produktif 
baru kelapa sawit, yang lain 
belum memenuhi skala 
ekonomi. Nah, harapannya 
dengan temu bisnis ini bisa 
progresif pengembangan dari 
skala ekonominya kemudian 
juga pendapatan petaninya,” 
ujarnya. n

Pemerintah Banyuasin melalui Pemerintah Kecamatan 
Talang Kelapa melaksanakan rapat menyusun program 
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan pada 
rencana kerja (renja) 2018.

Camat Talang Kelapa Aminudin, mengatakan bahwa 
program itu lebih dikenal dengan sebutan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Dalam program itu melibatkan tiga 
unsur yakni pemerintah, masyarakat, dan perusahan. 
Sehingga nantinya ada kesamaan persepsi dalam kegiatan 
CSR.

“Tujuannya agar program ini nantinya dapat berjalan dengan 
baik, perusahan dan masyarakat tidak seenaknya membuat 
program,” ujar Aminudin.

Menurut dia, melalui rapat yang melibatkan beberapa 
instansi pemerintah, dibahas berbagai program pendukung 
kegiatan CSR di Kecamatan Talang Kelapa.

“Melalui rapat ini dapat dirumuskan hal yang akan 
dilakukan untuk menujuang program CSR,” pungkanya. 

Kecamatan Talang Kelapa 
Bahas Program Tanggung 
Jawab Sosial Perusahan

Polres Banyuasin dan 
Pemkab Banyuasin MoU 
Tertib Lalulintas 
Selasa, 30 Januari 2018, pukul 09.00 WIB bertempat di 
Mapolres Banyuasin telah dilaksanakan kegiatan 
Penandatanganan MoU antara Polres Banyuasin, 
Disdikporapar dan Diskominfo Kabupaten Banyuasin 
sekaligus Launching Taman lalulintas Goes to School  oleh 
Kapolres banyuasin, AKBP Yudhi SuryaMarkus Pinem, S. 
Ik. Adapun kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk 
edukasi pelopor keselamatan berlalulintas berupa himbauan : 
Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk 
kemanusiaan,  dengan motto “Banyuasin Bersatu 
Keselamatan Nomor Satu”.

Selain giat Polisi Sahabat Anak, Kapolres Banyuasin juga 
melaksanakan Penandatanganan MoU dengan Dinas 
Dikporapar  Kabupaten Banyuasin mengenai Pendidikan 
Tertib Berlalulintas kepada Para Pelajar di Kabupaten 
Banyuasin, guna menciptakan generasi penerus yang tertib 
dan Keselamatan dalam berlalulintas.

Penandatanganan MoU juga dilaksanakan oleh Kapolres 
Banyuasin  dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten 
Banyuasin dalam hal Sosialisai Tertib  dan Keselamatan 
Berlalulintas kepada Masyarakat Kabupaten Banyuasin baik 
melalui media cetak, elektronik, maupun media online 
menciptakan Sitkamseltibcar lantas yang kondusif di 
kabupaten Banyuasin.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan Peresmian/Launching 
Taman lalulintas Keliling Goes to School yang ditandai 
dengan pengguntingan pita oleh Kapolres Banyuasin. Turut 
hadir pada acara tersebut Kasat Lantas Polres Banyuasin, 
AKP HegyRenanta, S.Ik., Kanit Dikyasa Satlantas Polres 
Banyuasin, Kabid Pengelolaan Data Informasi dan Statistik 
Diskominfo Banyuasin, Rinawati, S.Sos. beserta staf, serta 
seluruh personil Bintara Satlantas Polres Banyuasin dan 
anak-anak TK/PAUD SKB Kabupaten Banyuasin. n


