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Parawansa (9,6%), dan Gubernur Sumatera 

Barat, Mahyeldi Ansharullah (2,2%).

 Survei KedaiKOPI juga menyebutkan, 

responden paling menyukai latar belakang 

militer (27,4 persen) diikuti latar belakang 

kepala daerah (17,6 persen). Disusul profesi 

pengusaha (14,3 persen) dan menteri (10 

persen).

 Kunto menyebut, alasan responden 

menyukai capres berlatar belakang militer 

karena dianggap tegas  dan dis ip l in . 

Sementara latar belakang kepala daerah 

dipilih karena dianggap lebih berpengalaman 

dalam memimpin dan selalu mendengarkan 

aspirasi rakyat.

 Analis Komunikasi Politik, Hendri 

Satrio mengungkapkan bahwa hasil survei ini 

bisa menjadi pertanda bahwa akan ada tokoh 

KABAR UTAMA

Hal tersebut terungkap dari survei yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Survei 

KedaiKOPI yang diselenggarakan pada 10 – 19 

April 2021 lalu.

 Direktur Eksekutif Lembaga Survei 

KedaiKOPI ,  Kunto Adi  Wibowo,  Ph.D. 

mengungkapkan, nama Zulkieflimansyah 

mendapatkan nilai tertinggi di antara kepala 

daerah dari Indonesia Timur dengan nilai 

20,8%, diikuti dengan Gubernur Bali, I Wayan 

Ko s te r  d e n g a n  1 5 , 2 % ,  d a n  G u b e rn u r 

Kalimantan Timur, Isran Noor dengan 12,3%,”

 Sedangkan di untuk Indonesia Barat, 

Anies Baswedan mendapatkan nilai tertinggi 

dengan 38,2%, diikuti oleh Gubernur Jawa 

Tengah, Ganjar Pranowo dengan nilai 29,0%, 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 21,0%, 

Gubernur Jawa Timur,  Khofifah Indar 

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah dan 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan kepala 

daerah dengan elektabilitas tertinggi di masing-masing bagian 

Indonesia menuju Pemilihan Presiden 2024 nanti

Capres dari 
Kepala Daerah

DARI 
DAERAH 

UNTUK 
INDONESIA
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membuktikan, bahwa track record yang 

memenangi kontestasi adalah mereka yang 

menjadi menteri dan kepala daerah. Pada 

2014, Joko Widodo berhasil menang, yang 

saat itu dia menjabat Gubernur DKI Jakarta. 

Sebelumnya menjadi Wali Kota Solo.

 "Prabowo dikalahkan secara mudah 

oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, karena 

tidak pernah menjadi menteri dan kepala 

daerah. Prabowo langsung jadi calon 

presiden," katanya.

 "Yang memiliki peluang menang yaitu 

menteri-kepala daerah, menteri-menteri, 

kepala daerah-menteri, dan kepala daerah-

kepala daerah," katanya lagi.

 Pengamat politik The Habibie Center 

Bawono Kumoro menilai kepala daerah 

menjadi sosok yang paling potensial dipilih 

pada Pilpres 2024. Sebab, ia menilai kepala 

daerah memiliki ruang untuk menunjukkan 

prestasinya melalui berbagai kebijakan.

 " S aya  k i ra  s aya  m a s i h  m e l i h a t 

setidaknya dua sampai tiga pemilu ke depan 

sumber kepemimpinan kita masih berasal 

dari kepala daerah," ujar Bawono.

dari Indonesia Timur di Pilpres 2024 

terutama setelah kehadiran 

Jusuf Kalla di pilpres-pilpres sebelumnya.

 “Minimal sebagai Cawapres. Mengacu 

pada hasil survei yang banyak menginginkan 

kombinasi Militer-Sipil atau Sipil-Sipil, sangat 

mungkin nama seperti Zulkiflimansyah atau 

tokoh masyarakat lain seperti Abraham 

Samad dan TGB Zainul Majdi muncul sebagai 

kandidat kuat Cawapres yang datang dari 

Timur Indonesia,” ungkap Hendri yang biasa 

disapa Hensat.

 S u r v e i  P e l u a n g  d a r i  T i m u r 

diselenggarakan oleh Lembaga Survei 

KedaiKOPI dengan menggunakan metode 

face to face interview kepada 1215 responden 

yang berada di 34 provinsi.  Survei ini 

dilaksanakan pada 10 – 19 April 2021 lalu 

dengan Margin of Error ± 2.81% pada interval 

kepercayaan 95.0%.

 Direktur Politika Institute Zainul 

Abidin memprediksi, panggung Pilpres 2024 

kemungkinan akan menjadi milik mereka 

yang hari ini duduk sebagai menteri dan 

kepala daerah. "Panggung Pilpres 2024 besok, 

untuk para menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf 

dan kepala daerah," kata Zainul.

 Pada Pilpres 2014 juga menurutnya 

BARAT

ZULKIEFLI
MANSYAH 20,8

ANIES
BASWEDAN38,2

%

%

I WAYAN 
KOSTER 15,2

ISRAN 
NOOR 12,3

GANJAR 
PRANOWO29,0
RIDWAN 
KAMIL21,0
KHOFIFAH INDAR
PARAWANSA9,6
MAHYELDI
ANSHARULLAH2,2

TIMUR

ELEKTABILITAS 
KEPALA DAERAH 

UNTUK CAPRES 2024
Menurut Lembaga Survei KedaiKOPI yang 

diselenggarakan pada 10 – 19 April 2021 lalu
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potensi yang hampir sama dengan kepala 

daerah.  Sebab,  ia  menyebut  pejabat 

pemerintah juga memiliki ruang untuk 

menampilkan kemampuan memimpin dan 

membuat kebijakan.

 "Maka kalau melihat dari faktor itu 

memang kans paling besar untuk maju itu 

menurut saya kepala Daerah yang nota bene 

mereka juga orang politik dan nanti mungkin 

didampingi oleh profesional," ujarnya.

 Idil mengatakan capres yang pernah 

menjabat di pemerintahan justru memiliki 

potensi yang hampir sama dengan kepala 

daerah.  Sebab,  ia  menyebut  pejabat 

pemerintah juga memiliki ruang untuk 

menampilkan kemampuan memimpin dan 

membuat kebijakan.

 "Maka kalau melihat dari faktor itu 

memang kans paling besar untuk maju itu 

menurut saya kepala Daerah yang nota bene 

mereka juga orang politik dan nanti mungkin 

didampingi oleh profesional," ujarnya.

 

 Bawono menilai era kepemimpinan 

dari kalangan aktivis, militer, dan politisi 

s u d a h  u s a i  p a s c a d e s e n t r a l i s a s i 

pemerintahan. Tak hanya itu, sambungnya, 

suasana politik Indonesia yang cenderung 

stabil membuat tiga latar belakang itu tak 

laku lagi dijual dalam pemilu.

 Pengamat politik dari Universitas 

Padjajaran, Idil Akbar menilai kepala daerah 

paling potensial jadi pemimpin masa depan 

Indonesia. Pasalnya, kata dia,kepala daerah 

memiliki dua basis dukungan yakni dari 

parpol dan masyarakat.

 T a k  h a n y a  i t u ,  I d i l  m e n y e b u t 

kemampuan kepala daerah dalam mengelola 

roda pemerintahan di tingkat daerah juga 

menjadi bekal yang bisa 'dijual' dalam pemilu.

 "Sementara dari kalangan parpol 

seperti AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), 

Puan (Maharani), dan Muhaimin (Iskandar) 

agak berat," ujar Idil.

 Idil mengatakan capres yang pernah 

menjabat di pemerintahan justru memiliki 

ERA
NY
KEPALA 
DAERAH DI
PANGGUNG
PILPRES 
2024

Panggung Pilpres 2024 besok, 
untuk para menteri di Kabinet 

Jokowi-Ma'ruf dan kepala daerah

Direktur Politika Institute  Zainul Abidin 

Kepala daerah menjadi sosok yang 
paling potensial dipilih pada Pilpres 

2024. Sebab, kepala daerah memiliki 
ruang untuk menunjukkan prestasi-

nya melalui berbagai kebijakan.

Pengamat politik The Habibie Center Bawono Kumoro 

Capres yang pernah menjabat di 
pemerintahan justru memiliki 

potensi yang hampir sama dengan 
kepala daerah. Sebab, ia menyebut 
pejabat pemerintah juga memiliki 

ruang untuk menampilkan 
kemampuan memimpin dan 

membuat kebijakan

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar 
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Barat Saya sampaikan ucapan terima kasih. 

Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan 

sebaik-baiknya. Mari Kita bergandengan 

tangan dalam membangun Pasaman Barat 

kedepannya," serunya.

 Sejak pelantikan, Hamsuardi gaspol 

melakukan beberapa kebijakan yang populis. 

Yang cukup mendapat perhatian adalah 

penolakan membeli mobil dinas baru. Bagi 

Hamsuardi anggaran itu bisa digunakan 

untuk kepentingan masyarakat. 

 Meskipun sudah dianggarkan dana 

untuk membeli mobil dinas baru, Hamsuardi 

dan Risnawanto yang baru dilantik sebagai 

bupati dan wakil bupati sepakat lebih 

memilih memakai mobil dinas lama yang 

pernah digunakan oleh pejabat sebelumnya. 

 "Tidak ada maksud lain .  Tetapi 

Bupati 
Pasaman Barat 

Hamsuardi

POLITIK DAERAH

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan 

ucapan selamat pada kepala daerah yang 

dilantik. Ia berharap berharap kepala daerah 

langsung bekerja mewujudkan janji politik 

terlebih untuk masyarakat di daerahnya.

 "Kompetisi telah usai, kini saatnya 

bekerja mewujudkan janji politik yang telah 

dilontarkan. Buka terobosan baru sesuai 

dengan kondisi daerah dan bangun sinergi 

yang baik dengan pemerintah provisi," tutur 

mahyeldi dalam amanat pelantikan

 Bupati Pasaman Barat Hamsuardi 

menyampaikan ucapan terima kasih atas doa 

dan dukungan masyarakat, sehingga dirinya 

bersama wakil bupati dapat mengemban 

a m a n a t  u n t u k  m e n j a l a n k a n  r o d a 

pemerintahan Pasbar ke depan.

 "Kepada seluruh masyarakat Pasaman 

100 HARI 
PERTAMA

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi 

Jumat (26/2/2021) resmi melantik 11 kepala daerah di 

wilayah Provinsi Sumbar, satu diantaranya adalah 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat 

(Pasbar), H. Hamsuardi dan H. Risnawanto.

Gaspol
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saat ini sudah selesai, untuk itu dirinya minta 

m a s y a r a k a t  a g a r  m e n j a l i n  k e m b a l i 

silaturahmi tanpa melihat siapapun yang 

terpilih, demi kemajuan daerah Pasaman 

Barat untuk masa yang akan datang.

 Hamsuardi menyebutkan untuk 

vaksinasi ,  Pemkab Pasbar akan tetap 

mendukung program pemerintah pusat 

sebagai bentuk untuk memutus mata rantai 

penularan Covid-19. Saat ini masih situasi 

pandemi Covid-19, pihaknya akan berupaya 

untuk terus menekan dan memutus mata 

rantai penularan Covid-19 di Kabupaten 

Pasaman Barat.

 Komitmen tegas untuk mendukung 

program Pemerintah Pusat di Pasaman Barat 

adalah harga mati bagi Hamsuardi. 

 “Pemkab Pasbar harus komit dan 

super  fokus  menyukseskan program 

pemerintah pusat di Pasaman Barat,” ujar 

Hamsuardi tegas.

 Bupati Pasaman Barat ini menegas-

kan itu saat Rapat Koordinasi secara virtual 

dipimpim Menko Kemartimian dan Investasi 

Luhut Binsar Panjaitan, dihadiri sejumlah 

menteri dan Gubernur Mahyeldi serta Wagub 

Sumbar Audy Joinaldy.

 Di Pasbar saat ini ada banyak program 

pusat seprti Food Estate, pembanguan 

Pelabuhan Teluk Tapang serta sarana dan 

prasara, penanganan banjir dan membangun 

sarana penanggulangan Batang Sikabau, 

serta perbaikan irigasi Batang Batahan.

 Bupati Pasaman Barat Hamsuardi 

mengatakan, untuk pembanguan prioritas 

dukungan penuh pemerintah pusat, Pemkab 

Pasbar harus serius

 “Seluruh OPD terkait harus fokus 

dalam menyelesaikan tahap demi tahap serta 

proses pembanguan tersebut ini untuk 

menjawab kepercayaan pemerintah pusat. 

Jadi OPD harus maksimal dan jangan 

bersikap ego sektoral,” ujarnya.

a n g g a ra n  i t u  b i s a  d i g u n a ka n  u n t u k 

membangun jembatan, jalan atau untuk 

kepentingan masyarakat lainnya," ujar 

Hamsuardi.

 Menurut dia, saat ini semua daerah 

kesulitan dengan anggaran di tengah wabah 

COVID-19. Bahkan akan ada lagi recofusing 

atau pergeseran anggaran untuk kepenting-

an penanggulangan COVID-19. 

 "Jika bisa memanfaatkan segala 

sesuatu dengan maksimal. Kenapa mesti 

membeli yang baru. Karena mobil yang 

digunakan saat ini masih bagus dan layak 

untuk digunakan," sebutnya.

 Hamsuardi akan fokus pada program 

pengentasan kemiskinan pada 100 hari 

pertama kepemimpinannya. Bupati Hamsu-

ardi memastikan untuk merealisasikan 

program tersebut, kedepannya Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat akan membentuk 

tim dalam mendata ulang data-data orang 

miskin.\

 Kemudian program ini akan melibat-

kan semua unsur, termasuk Forkopimda dan 

melakukan pengkajian ulang petugas di 

lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

hingga data orang miskin di bumi Tuah 

Basamo itu benar-benar valid.

 Hamsuardi  menyebutkan, sesuai visi 

dan misi saat Pilkada tahun lalu, program 100 

hari kerja pertama tersebut, selain menun-

taskan program pendidikan dan kesehatan 

gratis serta juga akan memperbaiki jalan-

jalan Kabupaten dan jalan Kecamatan sesuai 

dengan skala prioritas serta akan melakukan 

upaya penyelesaian sengketa lahan yang 

banyak menimbulkan konflik selama ini.

 "Kita akan melakukan pendataan 

ulang data miskin di kabupaten ini, karena 

banyak yang melapor kepada saya bahwa 

mereka tak pernah tersentuh oleh petugas 

dengan adanya bantuan selama ini" tegasnya.

 Menurut Hamsuardi, situasi politik 
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Berolahraga (volly)

Hidup Adalah Berbakti

Diangkat PNS Pemda Pasaman 

Lurah Pemda Pasaman 

Camat Kecamatan Lubuk 

Sikaping 

Camat Kecamatan Pasaman 

Kabid Kehutanan Kab. Pasaman 

Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kab. Pasaman Barat 

Pemuda Pancasila 

Kabupaten Pasaman 

Pengurus KNPI Pasaman 

Sekretaris KONI Pasaman 

Manajer Tim Sepak Bola 

Pasaman Barat  Divisi II 

Ketua PBVSI Pasaman Barat 

BUPATI 
PASAMAN 

BARAT

RIWAYAT 
ORGANISASI
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(KIBA). 

 Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) 

bakal menjadi pusat industri modern di 

Bantaeng. Bupati Bantaeng, Ilham Azikin 

mengatakan, Kawasan Industri Makassar 

(KIMA) bakal ambil andil dalam pemba-

ngunan itu.

 " K i t a  m e n g a j a k  K I M A  d e n g a n 

pengalaman yang sudah ada dan juga 

Pemprov Sulsel sebagai salah satu pemilik 

saham di KIMA. Dalam tahap awal akan 

membantu dan bersama dengan Pemkab 

EKONOMI

BANTAENG adalah sebuah kabupaten di 

Sulawesi Selatan yang memiliki  luas wilayah 

395,83 km² dengan jumlah penduduk 

±178.699 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 8 

Kecamatan dengan 67 Kelurahan dan desa. 

 Kabupaten Bantaeng terletak di 

bagian selatan Sulawesi Selatan dengan jarak 

tempuh dari Kota Makassar sekitar 123 km 

dengan waktu tempuh antara 2,5 jam.

 Ekonomi Bantaeng terus bergeliat. 

Salah satu fokus yang dikembangkan adalah 

pengembangan Kawasan Industri Bantaeng 

KAWASAN INDUSTRI

MASA DEPAN 
EKONOMI SULSEL

Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) diharap bisa menjadi 

pusat industri startegis untuk menciptakan pusat 

ekonomi baru, di saat pandemi Covid-19 ini.

BANTAENG
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impor lebih cepat dan efisien.

 KIBA diperkirakan menarik investasi 

sebesar US$ 5 miliar atau Rp 55 triliun. 

Investasi sebesar itu akan dikucurkan 

sejumlah perusahaan asal Tiongkok.

 Wakil Ketua Dewan BIP Vince Gowan 

m e n y a t a k a n ,  s e k i t a r  e m p a t  p a b r i k 

pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel 

dan bijih besi akan beroperasi di KIBA.

 " P e m b a n g u n a n  s m e l t e r 

membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. 

Setelah itu, investor lain akan menyusul 

membangun smelter di BIP," kata Vince.

 Menurut dia, investor Tiongkok China 

Harbour Group akan membangun pelabuhan 

senilai US$ 1 miliar di kawasan tersebut 

Perusahaan itu telah menandatangani nota 

kesepahaman (MoU) dengan Pemkab 

Bantaeng.

 Untuk memenuhi pasokan listrik 

smelter-smelter tersebut, dia menyatakan, 

akan dibangun pembangkit listrik senilai US$1 

miliar. 

Bantaeng membuat design kawasan industri 

mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) yang sudah ada," kata Ilham.

 Ia mengatakan, saham sebesar 49 

persen bisa ditawarkan kepada investor. Ini 

merupakan bentuk percepatan pada sektor 

perekonomian bagi masyarakat Bantaeng. 

Selain itu, Ilham mengaku sangat optimis 

para investor akan datang ke Bantaeng. 

Sebab ada kepastian baik dari Pemkab 

Bantaeng maupun Pemprov Sulsel.

 Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) 

diharap bisa menjadi pusat industri startegis 

untuk menciptakan pusat ekonomi baru, di 

saat pandemi Covid-19 ini.

 KIBA ini menjadi industri yang cukup 

menjanjikan dalam memberikan efek secara 

ekonomi bagi Bantaeng, Sulsel maupun 

pemerintah pusat.

 KIBA akan menjadi kawasan industri 

yang strategis karena merupakan satu-

satunya kawasan industri yang berada di 

dekat laut. Sehingga, proses distribusi ekspor 

PERTUMBUHAN 
EKONOMI BANTAENG 

Menurut Data BPS

2017 7,32% 2018 8,07%
2019 10,75%

Posisi ini membuat Bantaeng menjadi daerah urutan pertama di Sulsel mengenai tingkat 

laju pertumbuhan ekonomi. Secara nasional, Bantaeng berada di urutan keempat. 

Bantaeng disejajarkan dengan Morowali, Kulon Progo dan Halmahera Selatan.
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 Dari data BPS, laju pertumbuhan 

ekonomi Bantaeng pada 2017 mencapai 7,32 

persen. Angka ini bertambah menjadi 8,07 

persen pada 2018. Pada 2019 angkanya 

melonjak tajam menjadi 10,75 persen.

 Posisi ini membuat Bantaeng menjadi 

daerah urutan pertama di Sulsel mengenai 

tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Secara 

nasional ,  Bantaeng berada di  urutan 

keempat. Bantaeng disejajarkan dengan 

Morowali, Kulon Progo dan Halmahera 

Selatan.

 Prestasi ini dinilai cukup luar biasa. 

BPS menyebut, secara umum kondisi laju 

pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah 

mengalami penurunan. Menurut dia, sektor 

yang memperkuat Bantaeng adalah salah 

satunya adalah sektor pengolahan. Tidak 

hanya itu, peningkatan produksi ini juga 

menopang peningkatan penggunaan listrik 

di Bantaeng. 

 Wakil Bupati Bantaeng Sahabuddin 

menekankan, pengendalian inflasi menjadi 

s a l a h  s a t u  i n s t r u m e n  u n t u k 

memper tahankan la ju  per tumbuhan 

ekonomi.

 “Secara umum inflasi mengalami 

trend peningkatan akubat pandemi Covid-19, 

Pemkab Bantaeng melakukan berbagai 

restrukturisasi  dan recofusing untuk 

mengantisipasi dan pengendalian inflasi di 

Kab. Bantaeng”, ujarnya.

 S a h a b u d d i n  m e n g a t a k a n 

pengendalian inflasi penting dilakukan 

t e r l e b i h  d i  m a s a  p a n d e m i  u n t u k 

memper tahankan la ju  per tumbuhan 

ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.

 “Saya harap dalam kegiatan ini dapat 

dirumuskan langkah strategis  dalam 

mengendalikan inflasi di Kab. Bantaeng 

sehingga dapat menarik minat investor untuk 

berinvestasi di daerah guna meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi”, kata Wabup.

 "Jadi, total investasi yang akan diserap 

BIP mencapai US$ 5 miliar. Kawasan ini 

disiapkan menjadi klaster industri berbasis 

nikel dan bijih besi. Dalam master plan yang 

disampaikan kepada pemerintah, akan 

dibangun kota baru di BIP,"papar dia.

 

Ekonomi Tumbuh Dua Digit

Pengembangan KIBA adalah momentum 

dari  terus meroketnya pertumbuhan 

ekonomi di Bantaeng. Badan Pusat Statistik 

(BPS) melansir laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Bantaeng yang menyentuh 

angka 10,75 persen.

 Angka ini meningkat menjadi dua 

digit  dalam kurun waktu satu tahun 

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati 

Bantaeng, Ilham Azikin-Sahabuddin.

Drs. H. 
SAHABUDDIN
Wakil Bupati Bantaeng

“Pengendalian inflasi penting 

dilakukan terlebih di masa 

pandemi untuk memperta-

hankan laju pertumbuhan 

ekonomi dan pengendalian 

inflasi daerah. Saya harap 

dalam kegiatan ini dapat 

dirumuskan langkah strategis 

dalam mengendalikan inflasi 

di Kab. Bantaeng sehingga 

dapat menarik minat investor 

untuk berinvestasi di daerah 

guna meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi”
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wisata alam dan wisata sejarah. Pada setiap 

situs alam yang dikunjungi, akan ditemukan 

cerita-cerita masa lalu yang masih bertautan 

dengan kondisi masa kini.

 Beberapa lokasi wisata yang bisa 

dikunjungi di Hulu Sungai Selatan antara lain:

Desa Loksado

Loksado terletak kurang lebih 40 Km di 

sebelah timur Kandangan, di kawasan 

Pegunungan Meratus merupakan wilayah 

yang menjadi tempat tinggal sisa-sisa 

PESONA ALAM

Di bumi Antaludin Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan terdapat beraneka ragam obyek 

wisata, seperti obyek wisata air panas Tanuhi, 

air terjun Haratai, air terjun Hanai, goa 

Berangin Malutu, Goa Mandala, gunung 

Kentawan, Goa batu Bini, Kalang Hadangan, 

situs amuk Hantarukung, rumah bersejarah 

Durian Rabung, rumah Banjar Bumbungan 

Tinggi, Benteng Madang, pemaningan ikan, 

Mesjid baangkat, dan lain-lain. 

 Wisata di  Hulu Sungai  Selatan 

memang kental dengan perpaduan antara 

Wisata di Hulu Sungai Selatan memang kental dengan 

perpaduan antara wisata alam dan wisata sejarah. Pada setiap 

situs alam yang dikunjungi, akan ditemukan cerita-cerita masa 

lalu yang masih bertautan dengan kondisi masa kini.

HULU SUNGAI SELATAN

BERPADUNYA 
ALAM DAN
SEJARAH
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santai/istirahat, 10 buah cottage yang mampu 

menampung 20 orang wisatawan, lanscafe 

Area. 

 Apabila kita berada di lokasi ini, maka 

kita akan banyak memperoleh keunggulan, 

karena disamping menikmati air panas, 

berenang, berolah raga, juga dengan leluasa 

dapat memandang alam Loksado yang 

dikelilingi dengan pegunungan. 

 Di sini pikiran kita jadi jernih, hati kita 

terasa damai dan tubuh kita terasa nyaman. 

Oleh karena itu ayo kita tamasya ke Air Panas 

Tanuhi.

Telaga Bidadari

Obyek wisata ini terletak di desa Telaga 

Bidadari Kecamatan Sungai Raya dengan 

jarak kurang lebih 8 Km dari kota Kandangan 

yang dapat ditelusuri dengan mobil. Apabila 

kita jalan-jalan ke desa Telaga Bidadari kita 

akan menemukan sumur tua yang tidak akan 

kering walapun kemarau panjang yang 

disebut orang Telaga Bidadari.

 Telaga ini berukuran 3 x 2 M dengan 

kedalaman 2 meter, terletak di kawasan tanah 

pematang yang diteduhi pepohonan. 

Disepanjang jalan menuju Telaga Bidadari 

terdapat berbagai macam home industri 

yang memproduksi ku kering, dodol, kuaci 

bigi waluh dan ketupat Kandangan. Cerita 

tentang Telaga Bidadari yang lebih terurai 

dapat dibaca pada buku Legenda Telaga 

Bidadari.

masyarakat/orang banjar (orang dayak) yang 

sebagian besar masih menganut Keperca-

yaan animisme. 

 Di sekitar Loksado terdapat sejumlah 

Desa yang dihuni oleh orang Dayak. Mereka 

tinggal di rumah panjang (Balai) yang 

merupakan rumah tradisional orang Dayak di 

wilayah ini. 

 Kemajuan peradapan akibat dari arus 

informasi yang mengglobal menyebabkan 

orang-orang Dayak Loksado yang dulunya 

tinggal di Balai saat ini sebagian kecil sudah 

memiliki  rumah sendiri  sebagaimana 

kebanyakan rumah-rumah di pedalaman 

lainnya. Sehingga Balai digunakan mereka 

untuk melaksanakan Aruh Ganal.

 Loksado merupakan desa pasar yang 

cukup penting bagi wilayah sekitarnya. Desa 

ini merupakan satu-satunya tempat yang 

masih bisa dicapai dengan mobil. Tempat ini 

merupakan titik awal bagi wisatawan untuk 

memulai trekking jika ingin mengeksplorasi 

wilayah ini.

Air Panas Tanuhi

Kurang lebih 8 Km sebelum Loksado terdapat 

sebuah desa yang memiliki sumber air panas 

bernama Air Panas Tanuhi. Di tempat ini telah 

dibangun cottage dengan arsitektur yang 

unik yang dilengkapi dengan kolam renang, 

kolam air panas berendam, kolam air panas 

gelembung, cafeteria, kantor pengelola, jalan 

dan jembatan, sanitasi dan loket pos jaga 

( s e c u r i t y ) ,  l a p a n g a n  t e n i s ,  t e m p a t 

Desa 
Loksa

do

Air Panas Tanuhi Telaga Bidadari
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Kandangan. Masjid ini didirikan di atas tanah 

wakaf milik Mirun bin Udin dan Asmail bin 

Abdullah seluas 1047,25 m persegi.

 Bentuk bangunan induk mesjid 

su’ada yakni persegi empat, bertingkat tiga, 

mempunyai loteng menutup gawang/ 

puncah dan petala/petaka yang megah. 

Semua itu memunyai makna tertentu 

sebagai  berikut :  (a)  Tingkat pertama 

mengandung makna Syariat, (b) Tingkat 

kedua mengandung makna Thariqat. (c)  

Tingkat ketiga mengandung makna Hakikat 

(d) Loteng mengandung makna Ma’rifat. (e) 

Petala/petaka yang megah berkilauan yang 

dihiasi oleh cabang-cabang yang sdang 

berbunga dan berbuah

Bamboo Rafting

Balanting Paring atau Bamboo Rafting atau 

Berselancar di Sungai yang berair deras 

dengan Rakit Bambu, atau Arung Jeram 

dengan Bambu, bedanya kalau arung jeram 

menggunakan perahu karet, dan jenis 

arusnya pun bermacam macam, ada kelas 

kelas / level nya. 

 Awalnya Bamboo Rafting dimulai 

ketika masyarakat Hulu berniaga menjual 

bambu ke hilir setelah musim panen. Diikat 

sampai puluhan batang dan kemudian 

dibawah berselancar ke hilir, sekitaran 

daerah/pedesaan di dataran rendah di 

Kandangan.

 >

Benteng Madang

Jika anda jalan-jalan ke kecamatan Padang 

Batung sebalah utara akan bertemu dengan 

sebuah desa yang bernama Madang dengan 

dataran cukup tinggi menyerupai sebuah 

gunung. 

 Dataran tinggi tersebut kemudian di 

t a t a  d a n  d i b u a t  o l e h  T u m e n g g u n g 

Antaluddin atas permintaan dari Pangeran 

H i d a y a t u l l a h  d a n  D e m a n g  L e h m a n 

kemudian dijadikan benteng pertahanan 

pasukan Pangeran Hidayatullah dan Demang 

Lehman dalam menghadapi serangan 

serdadu Belanda.

 Tercatat ada lima kali serangan yang 

dilakukan oleh serdadu belanda dan semua-

nya dapat dikalahkan oleh pasukan Pangeran 

Hadayatullah dan Demang Lehman.

 Saat ini Benteng Madang telah ditata 

dan direnovasi oleh Pemda HSS dengan anak 

tangga lebih dari 400 buah dan dapat 

dijelajahi dengan menggunakan mobil 

dengan jarak ± 8 Km dari Kota Kandangan.

Masjid Su'ada

Masjid Su’ada atau Mesjid baangkat didirikan 

oleh Al Allamah Syekh H. Abbas dan Al 

Allamah Syekh H. Said bin Al Allamah Syekh H. 

Sa’dudin pada tanggal 28 Zulhijjah 1328 H 

bersamaan dengan tahun 1908 M yang 

terletak di desa Wasah Hilir Kecamatan 

Simpur yang jaraknya ± 7 km dari kota 

Bamboo 

Rafting

Masjid Su'ada Benteng Madang
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sampah secara terpusat. 

 Fungsi TPST adalah sebagai tempat 

berlangsungnya pemisahan, pencucian/ 

pembersihan, pengemasan dan pengiriman 

produk daur ulang sampah.

 Saat ini ada 2 (dua) buah TPST yang 

sudah beroperasi, yaitu di Jurangombo Utara 

dan di Kelurahan Magersari.

 Walikota Magelang dr Muchammad 

Nur Azis mengatakan perlunya peningkatan 

keterlibatan warga dalam pengelolaan 

sampah. 

 D o k t e r  A z i z  m e n g a k u ,  i n g i n 

membawa perubahan dan perbaikan di Kota 

Magelang. Menurutnya, pembangunan di 

Kota Magelang sudah sangat baik. Bahkan 

terbilang mempunyai sarana infrastruktur 

dan fasilitas public yang memenuhi.

 “Tetapi masih ada beberapa persoalan 

s e r i u s ,  s e p e r t i  p e n a n g a n a n  s a m p a h 

LINGKUNGAN

Kota Magelang terus berbenah untuk 

pengelolaan sampah harian. Penanganan 

tidak hanya dilakukan pada tumpukan 

sampah namun juga pada limbah lindi yang 

dihasilkan.

 (UPTD) TPSA sebagai Unit Pelayanan 

Teknis Daerah adalah unit yang melayani, 

menata, mengatur dan mengelola sampah 

yang ditimbulkan dari aktivitas kota. 

 Keterbatasan lahan menyebabkan 

Kota Magelang tidak mempunyai TPA yang 

berlokasi di wilayah Kota Magelang sendiri 

namun harus berlokasi di luar wilayah Kota 

M a g e l a n g ,  ya i t u  d i  D e s a  B a n y u u r i p 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang.

 Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Magelang juga menangani melalui TPST 

(Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). TPST 

didefinisikan sebagai tempat berlangsung-

nya kegiatan pemisahan dan penolahan 

Warga Kota Magelang pada tahun 2020 

menghasilkan volume sampah 111,15 ton per hari. 

Data ini menurun dari rata-rata sampah harian 

pada 2019 yang mencapai 320,24 ton.

MENGELOLA 
SAMPAH 

 MAGELANG
di
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menggunakan gerobak sampah dibawa ke 

transfer depo yang ada di setiap RT atau RW 

oleh Paguyuban Kebersihan Lingkungan 

(PKL). 

 Selanjutnya sampah diangkut secara 

rutin setiap hari dengan mobil pick up/Truk 

oleh Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup  

menuju TPA Banyu Urip Tegalrejo untuk 

dikelola. 

 Selain itu sampah yang berasal dari 

pasar menjadi tanggung jawab Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

untuk pengangkutan sampahnya menuju 

TPA Banyu Urip Tegalrejo.

 K o t a  M a g e l a n g  j u g a  s u d a h 

menerapkan program 3R (Reduce, Reuse dan 

Recycle). Namun target pengelolaan sampah 

di Kota Magelang masih terdapat catatan. 

 R e a l i s a s i  d a r i  P r o g r a m 

Pengembangan Kiner ja  Pengelo laan 

Persampahan juga tidak mencapai target 

pada pemerintahan sebelumnya. 

 Gagalnya pencapaian target dalam 

penurunan timbulan sampah disebabkan 

oleh permasalahan yakni, peningkatan 

timbulan sampah karena meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang 

yang notabene adalah kota jasa.

 M a s i h  r e n d a h n y a  p a r t i s i p a s i 

masyarakat dalam pengurangan sampah 

melalui kampung organic dan bank sampah. 

Masih rendahnya partisipasi swasta dan 

perkantoran yang menerapkan eco office. 

Masih sedikitnya sekolah yang tergabung 

menjadi sekolah adiwiyata. Kurangnya 

kebijakan yang mengatur tentang penerapan 

pengelolaan sampah dengan sistem 3R.

 Persoalan ini harus menjadi perhatian 

serius pada masa kepemimpinan Walikota 

Nur Azis. Sebab jika tidak dilakukan perbaikan 

dari  pemerintahan sebelumnya,  Kota 

Magelang bisa jadi akan berstatus darurat 

sampah.

khususnya sampah non-organik,’’ katanya.

 Dalam program 100 harinya, Walikota 

Azis berjanji akan mulai merealisasikan janji 

dana st imulan RP 30 Juta per RT.  Ia 

mengatakan data stimulan akan diberikan 

d a l a m  b e n t u k  p r o g r a m  t e r m a s u k 

infrastruktur. Harapannya dengan adanya 

stimulan ini, persoalan sampah juga bisa ikut 

teratasi. 

 "Program in i  kan baru d i  Kota 

Magelang, kita kenalkan dulu, penjabarannya. 

Jangan sampai program ini jadi masalah baru 

di tingkat RT/RW. Pragramnya nanti akan 

disesuaikan dengan yang diusulkan oleh 

setiap RT/RW, nanti akan kita kawal," ucapnya.

 Kota Magelang sendiri sudah punya 

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Sampah. Dalam perda tersebut 

disebutkan teknis pengelolaan sampah Kota 

Magelang dimulai dari sumbernya. 

 Sampah yang berasal dari sumber 

sampah, misalnya dari rumah tangga 

dimasukkan ke dalam wadah, kemudian 

dipindahkan dan dikumpulkan di Tempat 

Penampungan Sementara (TPS) atau dengan 

dr. MUCHAMAD 
NUR AZIS
Walikota Magelang

“Program ini kan baru di Kota 

Magelang, kita kenalkan dulu, 

penjabarannya. Jangan sampai 

program ini jadi masalah baru 

di tingkat RT/RW. Pragramnya 

nanti akan disesuaikan dengan 

yang diusulkan oleh setiap 

RT/RW, nanti akan kita kawal”
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 "Kita tahu bersama Sultra ini memiliki 

deposit nikel terbesar di dunia. Dan salah satu 

produk dari hasil nikel ini adalah baterai 

litium yang menjadi komponen utama dari 

kendaraan listrik," ungkap Sulkarnain Kadir, 

di Rumah Jabatannya usai upacara HUT Kota 

Kendari.

 "Jadi inilah alasannya kenapa Kota 

Kendari mengambil inisiatif untuk menjadi 

lokomotif memperkenalkan kendaraan listrik 

kepada masyarakat," sambungnya.

 Sulkarnain menuturkan,  mobi l 

Hyundai Loniq Electric itu nantinya akan 

digunakan untuk operasional pemerintah.

 "Dan nanti secara bertahap kita akan 

mengganti kendaraan-kendaraan yang 

selama ini masih menggunakan bahan bakar 

fosil, kita alihkan menjadi bahan bakar listrik 

karena ramah lingkungan dan jauh lebih 

emerintah Kota (Pemkot) Kendari 

Pmelaunching mobil listrik Hyundai 

LoniQ Electric jenis sedan pada Hari 

Ulang Tahun (HUT) Kota ke-190, Minggu 

(9/5/2021).

 Sebelum di launching,  Pemkot 

Kendari dan PT Gowa Modern Motor mela-

kukan penandatanganan Memorandum of 

Understanding (MoU).

 Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir 

mengatakan, kehadiran kendaraan listrik 

berbasis baterai ini menjadi salah satu cara 

daerah memperkenalkan potensinya.

KABAR TERKINI

KEREN, PEMKOT 
KENDARI LUNCURKAN 
MOBIL DINAS LISTRIK

H. SULKARNAIN 
KADIR

Walikota Kendari
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hemat," jelasnya.

 Selain itu, masyarakat juga diimbau 

untuk turut menggunakan produk ini, demi 

membantu mewujudkan Kota Kendari yang 

layak huni berbasis ekologi, karena mobil ini 

lebih ramah lingkungan karena tidak 

menghasilkan emisi gas buang.

 Senada Bobby Wirawan, Deputi 

General Manager Regional Sales, PT. Hyundai 

Motors Indonesia mengatakan, mobil listrik 

Hyundai Loniq Electric memiliki kapasitas 

baterai 38,3 kWh dan bisa menempuh jarak 

311 kilometer .

 Sementara itu, lanjut Bobby Wirawan, 

posisi beterai di bawah kabin.

 "Tapi tidak perlu khawatir karena 

penumpang dan pengendara tidak akan 

tersengat listrik pada saat mengendarai 

mobil ini walaupun melewati genangan air 

karena mobil ini sudah memiliki sertifikat 

IP69K yang artinya, mobil ini tahan terhadap 

zat padat seperti debu serta tekanan air daya 

tinggi dari segala sisinya," jelas Bobby 

Wirawan. 

RAIH PENGHAR-
GAAN PROVINSI 
TERBAIK DARI 
PEMERINTAH 
PUSAT

SUMBAR 

Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional (PPN)/ Bappenas menetapkan 

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jawa 

Barat (Jabar), dan Bengkulu sebagai provinsi 

terbaik urutan pertama, kedua, dan ketiga di 

Indonesia untuk periode 2021.

 Sumbar ditetapkan sebagai provinsi 

terbaik karena dianggap memiliki kebijakan 

y a n g  m a m p u  m e m b e r i  d a m p a k 

pengendalian harga dan akses pangan 

kepada masyarakat.

 "Distribusi pasokan air dan pangan 

berbasis sektor strategis melalui Toko Tani 

Indonesia Center untuk pengendalian harga 

dan akses pangan," ungkap Bappenas dalam 
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kebijakan penanganan covid-19.

 "Respons penanganan covid-19 

melalui pusat informasi dan komunikasi pada 

sektor kesehatan dan pelayanan publik," 

terang Bappenas.

 Hal ini tercermin dari kebijakan di 

RKPD, di mana ada inisiasi prioritas daerah 

khusus dalam rangka pemulihan covid-19. 

Strateginya dilakukan melalui aplikasi e-

planning Sirampaksekar yang mengumpul-

kan usulan masyarakat.

 S e m e n t a r a  d a r i  p e n c a p a i a n , 

Bappenas melihat Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) membaik didukung oleh 

kebijakan akses pendidikan untuk semua 

dan kebijakan desentralisasi  layanan 

kesehatan. 

 Se lanjutnya ,  pos is i  ket iga ada 

Bengkulu. Dalam RKPD-nya, Bengkulu 

memberikan kerangka logis isu strategis dan 

sasaran pembangunan daerah,  yaitu 

investasi."Aksi padu investasi melalui inovasi 

pelayanan investasi, promosi, dan kolaborasi 

investasi," ungkap Bappenas.

 Sedangkan dari sisi pencapaian, IPM 

dan rasio gini membaik didukung oleh 

kebijakan 'Bengkulu Cerdas, Bengkulu Sehat, 

dan Bengkulu Maju'.

 Penghargaan daerah terbaik juga ada 

untuk kategori kabupaten dan kota. Untuk 

kabupaten, urutan terbaik pertama hingga 

ketiga, yaitu Kabupaten Bangka, Banggai, 

dan Hulu Sungai Selatan. Untuk tiga besar 

kota terbaik, yaitu Kota Semarang, Padang, 

dan Bandung.

 B a p p e n a s  t u r u t  m e m b e r i 

penghargaan khusus bagi daerah dengan 

inovasi pembiayaan alternatif pada proyek 

SPAM, yaitu Kota Pekanbaru. Tak ketinggalan 

ada juga penghargaan kepada daerah 

dengan ekonomi hijau dan rendah karbon, 

yakni Provinsi Bali.

 K e m e n t e r i a n  P e r e n c a n a a n 

Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas 

menetapkan Provinsi Sumatera Barat 

(Sumbar), Jawa Barat (Jabar), dan Bengkulu 

sebagai provinsi terbaik urutan pertama, 

kedua, dan ketiga di Indonesia untuk periode 

2021.

 Sumbar ditetapkan sebagai provinsi 

terbaik karena dianggap memiliki kebijakan 

y a n g  m a m p u  m e m b e r i  d a m p a k 

pengendalian harga dan akses pangan 

kepada masyarakat.

 "Distribusi pasokan air dan pangan 

berbasis sektor strategis melalui Toko Tani 

Indonesia Center untuk pengendalian harga 

dan akses pangan," ungkap Bappenas dalam 

narasi video saat Musyarawah Perencanaan 

Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5).

 Selain itu, Sumbar juga memperoleh 

penghargaan tertinggi karena dari sisi 

p e r e n c a n a a n  m e m i l i k i  k e b i j a k a n 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD yang memuat kebijakan soal 

penanganan pandemi covid-19.

 Penanganan d i lakukan secara 

terinternalisasi sejalan dengan prioritas 

pembangunan dan kebijakan daerah di 

bidang ekonomi, kesehatan, sosial, hingga 

ke b e n c a n a a n .  S e m e n t a r a  d a r i  s e g i 

pencapaian, tingkat ketimpangan di Sumbar 

dianggap membaik.

 H a l  i n i  d i d u k u n g  p r o g r a m 

penanganan daerah tertinggal dengan 

pendekatan inf rastruktur ,  ekonomi , 

lingkungan, dan pembangunan manusia.

 Pada posisi kedua ada Jawa Barat. 

Provinsi yang dipimpin Gubernur Ridwan 

Kamil ini mendapat penghargaan karena 

H. MAHYELDI 
ANSHARULLAH, 

S.P. 
Gubernur Sumbar
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