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Kata Pengantar  
 

 

Syukur Alhamdulillah akhirnya buku “Wong Kito : 

Kumpulan Aspirasi dan Harapan Masyarakat untuk 

DPD RI Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-

2024” ini selesai dikerjakan. Gagasan penulisan buku 

ini berawal dari keinginan saya tahun 2018 untuk 

membuat sebuah buku yang dapat memberikan 

kontribusi dan manfaat nyata untuk institusi tempat 

saya mengabdikan diri selama ini, yakni DPD RI. 

Pada saat itu saya masih menempuh pendidikan 

Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Komunikasi 

Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) di 

Jakarta.  

Saya beruntung bertemu dengan Andi Istiabudi yang 

banyak sekali memberikan masukan positif tentang 

buku apa yang sebaiknya saya tulis untuk DPD RI. 

Akhirnya setelah melalui serangkaian diskusi dan 

proses tukar pikiran, kami sepakat buku yang akan 

ditulis adalah mengenai aspirasi dan harapan 

masyarakat Sumatera Selatan untuk Anggota DPD RI 

Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024. 

Pembuatan buku ini bertepatan dengan terpilihnya 

anggota baru DPD RI Provinsi Sumatera Selatan 

hasil Pemilu 2019 sehingga tentunya wajar apabila 

masyarakat Sumatera Selatan menaruh harapan yang 

besar kepada Anggota DPD RI Provinsi Sumatera 

Selatan Periode 2019-2024. Secara kebetulan pada 
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tahun 2019 ini saya kembali ditugaskan di daerah 

asal saya, Sumatera Selatan sehingga ini adalah 

momen yang tepat bagi saya berkontribusi secara 

nyata untuk Sumatera Selatan dan DPD RI dengan 

menerbitkan sebuah buku. 

Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan Periode 

2019-2024 memang cukup unik, dimana terdiri dari 

empat orang anggota yang semuanya merupakan 

wanita. Masyarakat Sumatera Selatan tentunya 

berharap dengan sifat “keibuan” yang dimiliki para 

Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan tersebut 

maka dapat lebih mewakili dan memperjuangkan 

dengan sungguh-sungguh kepentingan masyarakat 

Sumatera Selatan. 

Proses pembuatan buku ini memakan waktu total 

sekitar 5 (lima) bulan, dimana saya benar-benar 

mengunjungi sejumlah daerah di Sumatera Selatan 

untuk menanyakan secara langsung kepada 

masyarakat apa yang benar-benar menjadi aspirasi 

dan harapan mereka untuk DPD RI Provinsi 

Sumatera Selatan Periode 2019-2024. Masyarakat 

tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesi 

dan pendidikan yang berbeda, ada yang merupakan 

guru agama, ibu rumah tangga, PNS, wiraswasta, 

karyawan swasta hingga berstatus mahasiswa.  

Aspirasi dan harapan yang disampaikan pun cukup 

beragam, mulai dari keinginan agar harga jual karet 

(getah) alam dapat meningkat, jalan yang rusak dapat 

segera diperbaiki, peningkatan kualitas dan 
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infrastruktur pendidikan, penanganan tindakan 

kriminalitas, peningkatan kesejahteraan guru mengaji 

hingga adanya harapan yang cukup besar kepada 

Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan Periode 

2019-2024 agar dapat bekerja dengan amanah serta 

memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera 

Selatan.  

Insya Allah dengan adanya buku ini, aspirasi dan 

harapan sebagian masyarakat Sumatera Selatan 

tersebut nantinya dapat diketahui oleh Anggota DPD 

RI Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 

untuk kemudian ditindaklanjuti. 

Terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang 

telah membantu terwujudnya buku ini. Saya sangat 

menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

dalam penulisan dan penyusunan buku ini, Mudah-

mudahan kedepannya bisa terus disempurnakan dan 

lebih baik lagi. Akhir kata, saya berharap buku ini 

kiranya dapat mewakili sebagian aspirasi masyarakat 

Sumatera Selatan serta dapat memberikan manfaat 

bagi kita bersama.  

Selamat membaca! 

 

 

Sila Nirmala 
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Anggota DPD RI 
Provinsi Sumsel Periode 2019-2024 
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“Pemberian Beasiswa, Penurunan 

Angka Kemiskinan dan Pengangguran” 
 

1. Semoga Anggota DPD RI Provinsi 

Sumsel yang terpilih dapat membantu 

menurunkan angka kemiskinan di kota 

Palembang. 

 

2. Pemberian beasiswa bagi masyarakat 

Sumsel yang kurang mampu agar 

memiliki kesempatan meraih 

pendidikan yang tinggi. 
 

3. Mengurangi jumlah pengangguran di 

kota Palembang. 

 

4. Semoga Anggota DPD RI Provinsi 

Sumsel dapat terus Amanah untuk 

mengemban tugas yang telah 

dipercayakan. Kami percaya Anda 

diawasi Tuhan. 

 

Sumber Aspirasi : 
 

Nama  : Eka Brama Yudha 

Usia   : 25 tahun 

Profesi  : Mahasiswa 

Domisili  : Palembang, Sumatera Selatan 
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“Dorong Lahirnya Perda Optimalisasi 

Sungai dan Sektor Pertanian” 
 

1. Anggota DPD RI Provinsi Sumsel 

diharapkan dapat mendorong 

lahirnya Perda yang mengoptimalkan 

manfaat sungai Batang Hari Sembilan 

beserta anak-anak sungainya serta 

Perda yang mendukung pembangunan 

sektor pertanian.  

 

2. Anggota DPD RI Provinsi Sumsel 

hendaknya dapat melembagakan serta 

mengoptimalkan nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari, 

masyarakat khususnya pada generasi 

milenial (anak muda). 

 

 

 

 

Sumber Aspirasi : 
 

Nama  : Hambali Yusuf, SH., M.Hum 

Usia   : 60 tahun 

Profesi  : Dosen 

Domisili  : Palembang, Sumatera Selatan 
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“Profesionalitas Anggota DPD RI 

Provinsi Sumatera Selatan” 
 

1. Anggota DPD RI Provinsi Sumsel 

dalam menjalankan tugasnya 

diharapkan untuk tidak menimbulkan 

konflik kepentingan dalam tubuh DPD 

RI dalam rangka menjalankan tugas 

dan wewenangnya.  
 

2. Anggota DPD RI Provinsi Sumsel 

harus memiliki kemampuan untuk 

mendeteksi problem isu yang dinamis 

di masyarakat.  
 

3. Anggota DPD RI Provinsi Sumsel 

harus mampu membuktikan kepada 

masyarakat bahwa kekurangan 

pengalaman dan pengetahuan di DPD 

RI tidak menjadi penghalang untuk 

terus mengabdi kepada masyarakat di 

daerah. 

 

Sumber Aspirasi : 
 

Nama  : Kurnia Saleh 

Usia   : 42 tahun 

Profesi  : Mahasiswa 

Domisili  : Prabumulih, Sumatera Selatan 



 

10 

“Menetapkan Pajak yang Tidak 

Memberatkan Masyarakat” 
 

1. Anggota DPD RI Provinsi Sumsel 

dapat bekerja sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh masyarakat 

Sumatera selatan. 

 

2. Anggota DPD RI Provinsi Sumsel 

dapat membantu memperjuangkan 

berbagai kebijakan-kebijakan yang 

berpihak dan mendukung  kemajuan 

daerah Sumatera Selatan. 

 

3. Menetapkan peraturan pajak yang 

tidak memberatkan masyarakat. 

 

4. Membuat aturan / pelayanan yang 

dapat membantu dan  mempermudah 

investasi / usaha, khususnya di daerah 

Sumatera Selatan. 

 

Sumber Aspirasi : 
 

Nama  : Isnaini 

Usia   : 51 tahun 

Profesi  : Konsultan Pajak 

Domisili  : Palembang, Sumatera Selatan 


