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Optimis dan percaya diri

Gubernur 
Sumatera Selatan, 

alex noerdin dinilai SukSeS 
menGGelar Sea GameS 2011 
meSki Sebelumnya banyak 
pihak yanG meraGukannya. 
dia juGa SoSok tauladan 

pempin daerah 
SebaGai Gubernur 

yanG SukSeS.

meski namanya sudah lama dikenal masyarakat, 
alex noerdin semakin populer pasca 
penyelenggaraan sea Games  XXVi 2011. 

di ajang pesta olah raga tingkat asia tenggara itulah alex 
noerdin mempertaruhkan nama besar sebagai Gubernur 
sumatera selatan. 

pasalnya, banyak pihak sebelumnya meragukan 
kemampuan sumatera selatan sebagai tuan rumah event 
bertaraf internasional itu. namun tak goyah, dengan kerja 
keras serta kekompakan tim alex noerdin memberanikan 
diri memastikan dapat menggelar acara akbar tersebut. 

Benar. Upacara pembukaan pesta olahraga sea Games  
XXVi yang digelar di palembang itu akhirnya memang 
berlangsung meriah dan sangat spektakuler. puluhan ribu 
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penonton di stadion Gelora Bumi sriwijaya, Jakabaring, 
palembang, sumatra selatan, seolah tersihir oleh  permainan 
teknologi, animasi, dan tata cahaya yang dipadukan 
dengan keterampilan 3.500 penari dan penyanyi terkenal. 
Begitu juga jutaan pasang mata yang menyaksikan upacara 
pembukaan event tersebut dari layar kaca. 

Banyak anggapan menilai, upacara pembukaan sea 
Games  kali ini merupakan termegah. Lebih megah 
ketimbang pembukaan 25 sea Games  sebelumnya. 
termasuk segi biaya, pembukaan pesta olah raga ini juga 
spektakuler, menghabiskan dana lebih dari rp150 miliar, 

untuk acara yang berlangsung selama tiga jam saja.
sejak awal, sang gubernur memang bersikukuh untuk 

menggelar pesta pembukaan sea Games  di palembang. 
tujuannya,  memperkenalkan daerah 113.339 kilo meter 
persegi yang dia pimpin kepada masyarakat internasional. 
karena itu, upacara pembukaan dan penutupan sea Games   
dipusatkan di Gelora sriwijaya Jakabaring dan di sekitar 
sungai musi dan Benteng kuto Besak, salah satu objek 
wisata kota palembang.

penyelenggaraan pertandingan sea Games  sendiri 
tidak hanya terpusat di palembang. di kota tersebut 
dipertandingkan 296 cabang olahraga, sedangkan di Jakarta 
sebanyak 266 cabang. 

seperti diketahui,  di ajang olah raga tingkat asia tenggara 
ini,  indonesia berhasil mengumpulkan medali terbanyak 
dengan rincian 182 emas, 151 perak, serta 143 perunggu. 
ini adalah kali pertama indonesia menjadi kontestan terbaik 
setelah menjadi juara umum sea Games  setelah berpuasa 
menang selama 14 tahun. terakhir, indonesia memenangi 
sea Games  tahun 1997 di Jakarta.

prestasi yang diraih kontingen indonesia tentu sangat 
membanggakan dan melegakan semua pihak. mahfum, 
sebelumnya banyak kalangan yang menilai bahwa untuk 
penyelenggaraan kegiatan tersebut persiapannya sangat 
minim. Banyak venue yang belum rampung, sementara 
waktu sudah semakin mepet. 

tak pelak, suara yang meminta pelaksanaan sea Games  
2011 agar ditunda mulai bergema dari gedung parlemen 
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legislative, dpr ri.  salah satunya adalah dari wakil ketua 
komisi X, Utut adianto. mantan pecatur nasional itu  secara 
serius menyarankan agar pemerintah tidak lagi memaksakan 
penyelenggaraan event olahraga se-asia tenggara itu sesuai 
jadwal semula. 

ketika melakukan pengecekan di lapangan, Utut 
mengaku menemukan sejumlah venue untuk beberapa 
cabang olahraga masih belum siap. “saya bicara seperti ini 
bukan untuk kepentingan politis, saya ini juga olahragawan, 
saya usul penundaan itu demi merah putih,” tegasnya. 

toh, alex noerdin tetap optimis, pihaknya mampu 
menjadi tuan rumah penyelenggaraan sea Games  2011 
dengan baik. dalam diskusi dengan Forum pemimpin 
redaksi Jawa Pos Group, alex noerdin memastikan bahwa 
pihaknya  bekerja siang malam untuk menuntaskan seluruh 

venue agar tepat waktu. sehingga, tak ada lagi alasan untuk 
menunda pelaksanaan sea Games . ia mengakui, dalam 
beberapa hal masih ada kekurangan. “kalau ada deviasi 
plus minus lima persen dalam pembangunan struktur dan 
arsitektural, ya itu masih dalam angka yang wajar,” ungkap 
noerdin. 

menurut alex noerdin, sea Games  2011 adalah 
program negara dan di masa depan akan memiliki dampak 
yang besar. karena itu, rencana tersebut harus tetap jalan. 
selain demi bangsa dan negara, event internasional itu juga 
dimaksudkan untuk kemajuan masyarakat sumsel sendiri. 

Bagi alex noerdin, sea Games  2011 adalah 
momentum yang tepat untuk mempromosikan palembang 
dan sumatera selatan. palembang merupakan satu-satunya 
kota di indonesia yang akan memiliki perkampungan 
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atlet lengkap dengan venue yang saling berdekatan. ini 
mirip dengan chiang mai, Thailand, yang tahun 1995 
membangun kompleks athlete village, yang jaraknya sekitar 
1000 kilometer dari ibukota Bangkok. 

kompleks olahraga dengan segala fasilitasnya itulah yang 
menghidupkan detak ekonomi di chiang mai. ribuan atlet 
dengan suporternya dari negara-negara asia tenggara yang 
menjadi peserta sea Games  hadir di sana. Banyak juga 
pengusaha yang akhirnya mampu menghidupkan ekonomi 
dan pariwisata di sana.

pesta olah raga asia tenggara 2011 itu akhirnya memang 
digelar dengan pesta pembukaan dan penutupan yang sangat 
meriah. terlepas dari kontroversi dan kekurangan di sana-
sini, penyelenggaraan pesta olah raga sea Games  2011 telah  

mengangkat palembang ke kancah internasional. meski 
mengaku tekor dalam penyelenggaraan acara tersebut, alex 
noerdin tak kecewa. sukses sea Games  justru memacu 
ambisinya untuk menjadikan palembang sebagai tuan 
rumah asian Games di tahun 2019 mendatang. 

Optimis, Percaya Diri
Optimis, percaya diri dan tak pernah mudah menyerah 

memang menjadi ciri khas alex noerdin. sikapnya itu boleh 
jadi merupakan keturunan dari orang tuanya yang seorang 
pejuang di Bumi sriwijaya. 

Lahir di palembang, pada tanggal 9 september 1950, 
alex noerdin merupakan putera ketiga dari tujuh bersaudara 
pasangan Hm noerdin pandji dan Hj siti Fatimah. sang 
ayah sendiri adalah pejuang kemerdekaan yang lahir pada 
13 november 1924. 

dari segi pendidikan, sosok yang pernah menjabat 
Bupati musi Banyuasin itu menjalani jenjang akademis yang 
cukup bagus. ia meraih dua gelar sarjana (s1) sekaligus, 
yakni masing-masing dari Universitas triksakti (1980) dan 
Universitas atmajaya (1981). 

Lalu ia melanjutkan pendidikan hingga ke luar 
negeri, seperti ke nagoya, Jepang (1985), rotterdam  
Belanda (1987-1988); program of the United Housing 
Urbanization, Harvard University, cambridge (1992); serta 
training course in integrated Urban policy United nations 
population Fund (UnFp) kobe, Japan (1996).

pria yang menjabat ketua Forum komunikasi daerah 
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penghasil migas/Fkdpm (2006-2009) hingga saat ini 
tersebut dikenal sebagai figur yang sangat aktif dan sukses 
dalam memimpin berbagai jenis organisasi. Baik organisasi 
kepemudaan atau kemasyarakatan, organisasi keolahragaan, 
maupun organisasi politik. 

alex noerdin juga begitu aktif dan sukses memimpin 
berbagai organisasi cabang olahraga mulai dari karate-do, 
judo, menembak, billiyard, renang, catur, bola basket, hingga 
sepak bola. Beberapa jabatan strategis berhasil diraihnya, 
di antaranya adalah ketua dpd inkai sumatera selatan 
91993-1995), wakil ketua pOssi (1997-sekarang), wakil 
ketua pB prsi (2005-sekarang), ketua Bidang dana pB 
paBsi (2006-2011), ketum perbakin sumatera selatan 
(2006-2010).

sementara dalam organisasi politik, sebelum diamanahi 
sebagai ketua dpd partai Golkar propinsi sumatera selatan 
(2004-2009), dirinya pernah menjadi Juru kampanye dan 
pengajar karakterdes Golkar kodya palembang (1982) dan 
wakil sekretaris dpd Golkar kodya palembang (1988).  

di birokrasi pemerintahan, sebelum menjabat Gubernur 
sumatera selatan tahun 2006, alex noerdin adalah Bupati 
musi Banyuasin. dengan pengalaman birokrasi plus jenjang 
pendidikan serta kiprahnya di organisasi yang cukup intens 
membuat putra pejuang itu tak hanya berani, tegas dan 
percaya diri, melainkan juga memiliki kecakapan sebagai 
pemimpin. 

dengan bekal itu pula alex noerdin menorehkan prestasi 
dan kepeloporan di berbagai bidang. sejak tahun 2002, 

misalnya, sebagai Bupati musi Banyuasin, H alex noerdin 
mewujudkan program Berobat Gratis bagi seluruh warga.

 Untuk mendukung program itu, telah dibangun rumah 
sakit Umum daerah di sekayu, Bayung Lencir, dan sungai 
Lilin. dia juga mengaktifkan puskesmas keliling dalam 
menjangkau pasien. sdm pelayan kesehatan dididik 
profesional melalui akademi perawat sekayu serta melatih 
sdm rumah sakit Umum daerah sekayu bekerjasama 
dengan malaysia dan singapura.

ada pula program sekolah Gratis bagi sd, smp, dan 
sma negeri. tahun 2006 diperluas ke sekolah swasta 
dan madrasah. tahun 2007 kembali diperluas ke tingkat 
akademi, yaitu politeknik dan akademi perawat sekayu 
dengan standar internasional. program sekolah Gratis 
terbukti signifikan meningkatkan angka partisipasi sekolah 
wilayah yang dipimpinnya. 

ketika sebagian besar masyarakat di daerah lain kesulitan 
memperoh akses pelayanan kesehatan secara murah, alex 
noerdin justru menggulirkan program pelayanan kesehatan 
secara cuma-cuma. 

Beberapa program yang ia luncurkan semasa alex 
noerdin menjabat bupati, diteruskan sampai seluruh 
wilayah sumatera selatan. itu tak lama setelah dilantik 
sebagai gubernur di provinsi tersebut pada 2006 lalu. di 
bidang pendidikan, misalnya, ia mencanangkan sekolah 
gratis 12 tahun sejak 2009, yang disambut antusias oleh 
masyarakat sumatera selatan. 

melalui program-program promasyarakat itu pula, 
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nama alex noerdin semakin popular.  dalam sebuah jajak 
pendapat yang diselenggarakan oleh Lembaga kajian Lintas 
politika terhadap figur bakal calon ketua dpd i partai 
Golkar sumatera selatan, alex noerdin disebut sebagai 
kandidat yang paling popular. Jajak pendapat tersebut 
dilakukan untuk persiapan musyawarah daerah (musda) 
Viii dpd i partai Golkar sumatera selatan.  

“Hasil jajak pendapat yang kami lakukan dapat 
disimpulkan bahwa ketua dpd partai Golkar sumsel, 
H alex noerdin, yang kini menjabat Gubernur masih 
diharapkan para kader Golkar di tingkat akar rumput. 
sementara calon-calon lain tak begitu populer,” kata 
direktur eksekutif Lintas politika, kemas khoirul muhklis, 
sebagaimana dilansir JPNN, sabtu, 31 Oktober 2011. 

alex noerdin, yang kini menjabat Gubernur sumatera 
selatan, tak hanya popular di sumatera selatan. ia juga 
disebut-sebut  sebagai kandidat calon bakal Gubernur dki 
Jakarta dari partai Golkar yang akan bertarung di tahun 2012. 
wakil Bendahara dpp partai Golkar Harlara tambunan, 
yang menyebut alex masuk bursa bakal calon dari Golkar. 
di luar alex, ada Fadel muhamad dan tiga figur yang sudah 
lama disebut-sebut.yakni prya ramadhani, tantowi yahya, 
dan azis syamsudin. nama alex noerdin  muncul karena 
dia dinilai berhasil membawa sumatera selatan menjadi 
tuan rumah sea Games  XXVi. 

alex noerdin mengakui, beberapa program 
kemasyarakatan yang ia lakukan, pada awalnya tidaklah 
mudah. namun di sisi lain, ia juga berkeyakinan bahwa 

semua hal  pasti bisa dilakukan bila mau bekerja keras. 
“tidak mudah meyakinkan 11 bupati dan empat 

walikota se-sumsel. Lebih berat lagi meyakinkan 11 
dprd kabupaten, empat dprd kota dan dprd provinsi 
sumsel. tapi alhamdulillah, berkat kebersamaan, kami bisa 
melakukan kesehatan gratis dan pendidikan gratis dari sd 
hingga sma,” ujar alex, suatu ketika. 

di luar kisah sukses yang mengiringi perjalanan karirnya 
sebagai pejabat publik, alex noerdin juga sempat diterpa 
isu tak sedap. Berkaitan dengan pembangunan wisma 
atlet sea Games  2011, misalnya, alex noerdin konon 
ikut serta menerima dana pembangunan wisma atlet untuk 
pelaksanaan pesta olahraga se-asia tenggara. toh alex 
dengan tegas menolak tudingan tersebut.  

kepala Biro Humas dan protokol kantor Gubernur 
sumatera selatan, robby kurniawan, kepada wartawan 
menegaskan bahwa selaku Gubernur dan pribadi, alex tidak 
pernah meminta serta menerima fee pembangunan wisma 
atlet, seperti yang disebut-sebut selama ini. 
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Biodata 

nama : 
 H. ALEX NOERDIN

agama : 
 islam 
nama istri :  
 Hj. eliza alex 
anak  :  
 1. dodi reza alex, Lic, mba.
   2. deni akendra alex. (alm.)
    3. Luri elza alex, sH. Llm

riwayat Jabatan :
staf Bappeda tk.i sumsel (tmt 01-02-1981)•	
kasi perhubungan dan pariwisata Bappeda tk.i •	
sumsel (tmt 01-04-1983)
pj. kabid Fisik prasarana Bappeda tk. i sumsel •	
(tmt 06-09-1988)
kacabdin pariwisata kotamadya palembang dan •	
kab. musi Banyuasin (tmt 29-08-1989)
kepala dinas pariwisata kodya palembang (tmt •	
04-09-1990)
ketua Bappeda kodya palembang (tmt 24-10-•	
1994)
kepala dinas pariwisata prop. dati i sumsel (tmt •	
02-01-1998)
sekretaris daerah kab. musi Banyuasin (tmt 02-•	
05-1999)
Bupati musi Banyuasin (tmt 31-12-2001)•	
Bupati musi Banyuasin (tmt 16-01-2007)•	
Gubernur sumatera selatan (2008 – sekarang)•	

penghargaan :

tokoh pemerhati karang taruna dari Gubernur •	
sumatera selatan (palembang, 27 desember 2001)
manggala karya kencana “panghargaan dalam •	
mendukung keberhasilan program kB nasional 
untuk mewujudkan keluarga berkualitas” dari kepala 
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BkkBn (2002)
satya Lencana karya satya 20 tahun dari presiden •	
republik indonesia (2002) pengembangan 
pendidikan Luar sekolah dari menteri pendidikan 
nasional (2002)
askes award meningkatkan kesejahteraan •	
masyarakat melalui sistem asuransi kesehatan
anugerah dalam rangka pelaksanaan pemberantasan •	
Buta aksara dari presiden ri (2002)
Bintang Legiun Veteran republik indonesia (2002)•	
penghargaan dari pwi atas kerjasama dengan pihak •	
pers (2003)
penghargaan Olahraga pada hari OLaHraGa •	
nasiOnaL XX dari Gubernur sUmseL (2003)
penghargaan satya Lencana wira karya dari presiden •	
dan wirakarya kencana dari kepala BkkBn dalam 
mendukung 
pelaksanaan pembangunan program kB dan keluarga •	
sejahtera serta membangkitkan motivasi bagi para 
pengelola program kB nasional pembangunan 
keluarga sejahtera (2003)
penghargaan atas partisipasi dan prakarsanya dalam •	
mengembangkan Berbagai program/kegiatan 
mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya dari 
Gubernur sumatera selatan (2003)
penghargaan manggala karya Bakti Husada •	
arutala atas pengabdian dan Jasa Besar di Bidang 
pembangunan kesehatan dari menteri kesehatan ri 

( Jakarta, 28 Oktober 2003)
penghargaan di Bidang ketahanan pangan dari •	
presiden ri (Jakarta – 14 Januari 2004)
satya Lancana pembangunan (mei 2004)•	
penghargaan Bidang kelistrikan dari pLn ws2JB ( •	
2004)
penghargaan anggota kehormatan purna praja •	
stpdn (Jatinangor, 2004)
Lencana aditya karya mahatua yoda Utama ii dari •	
menteri sosial ri (penghargaan pembina terbaik 
karang taruna, Bangka, 28 des 2004)
penghargaan Bidang Otomotif dari imi pusat•	
penghargaan piala adipura kategori kota kecil •	
terbersih ( istana Bogor, 2005 )
penerima Gelar adat “ yang dipertuan datuk sri •	
paduka Baginda” dari yang dipertuan agung raja 
aLam pagaruyung ( palembang, 2005)
penghargaan adi manggalya krida dari presiden ri •	
( penghargaan pembina Olahraga terbaik, Jakarta 9 
september 2005)
anugrah kepemudaan tahun 2005 dari pemerintah •	
republik indonesia, pengakuan pBB dan asean ( 
Jakarta, 28 Oktober 2005)
Bintang kelas Utama pemuda pancamarga•	
piagam penghargaan widya praja dari pGri, 8 mei •	
2006
penghargaan piala adipura kategori kota kecil •	
terbersih ( istana negara Jakarta, 12 Juni 2006 )
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SANg PElOPOr 

seabrek prestasi pernah diraihnya. alex noerdin 
mempelopori pembangunan dengan member 
perhatian besar masyarakat kecil.

sejak menjabat sebagai Gubernur sumatera selatan (sumsel) 
pada 7 maret 2008, alex noredin berhasil mengembangkan 
Bumi sriwijaya di segala lini. menurut laporan Bank indonesia, 
pertumbuhan ekonomi provinsi beribukota palembang itu 
tahun 2011 meningkat. produk domestik bruto (pdB) sumsel 
menjadi 6,1 persen atau lebih tinggi dari triwulan i sebesar 
5,9 persen dan triwulan ii besarnya 6 persen. ini ditopang 
keberhasilan sea Games XXVi.

tapi bukan event itu saja yang mencuatkan laju kenaikan 
kesejahteraan. sejak tiga tahun lalu, di bawah kepemimpinan 
alex noerdin, sumsel menunjukkan pertumbuhan yang 
mengakar. salah  satu komponen pendorong kenaikan itu 
dari sektor agraria, khususnya padi. sumsel surplus beras 
dengan menyumbang seperempat total produksi beras 
nasional. karenanya pada 2010, provinsi ini mendapat 
penghargaan peningkatan produksi Beras nasional.

kunci keberhasilan suami dari eliza alex ini adalah 
membuka peluang investasi. sumatera selatan, tahun 2011 
ditetapkan Badan koordinasi penanaman modal  sebagai 
provinsi terbaik kedua nasional setelah Jawa timur dalam 
program pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) Bidang 

pelayanan dan perizinan penanaman modal.
tak lupa, kiprah alex noerdin sebagai pelopor. dalam 

bidang pendidikan dirinya mendapatkan satyalencana 
pembangunan bidang pendidikan dari presiden. 

perlindungan dan pengembangan kualitas bidang lain 
juga dia pelopori. alex noerdin sejak menjadi Bupati musi 
Banyuasin  memberikan bantuan hukum kepada warga 
yang tidak mampu dengan bekerjasama Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) sumsel pada 2007. Juga meningkatkan 
pembangunan pondok pesantren.

ada pula kepeloporan bea siswa tenaga pendidik. sejak 
2007, kuliah gratis diberikan kepada 1800 orang guru. 
tahun 2009 ditargetkan seluruh guru  sebanyak 7200 orang. 
dan, sejak memberikan perlindungan kepada seluruh warga 
berupa program asuransi Jiwa Gratis. ahli waris warga di 
musi Banyuasin yang meninggal diberi santunan sampai 
dengan senilai tiga juta rupiah.

dalam menimalisir konflik akibat sengketa tanah, dia 
juga memberikan program sertifikasi tanah secara Gratis 
bagi warga yang tidak mampu. termasuk memberikan 
kemudahan akses kepada masyarakat dalam mengurus 
dokumen seperti akta lahir, kartu tanda penduduk, kartu 
keluarga, dan lainnya secara gratis. 

kepeloporan lelaki kelahiran palembang, 27 september 
1952 ini ini juga kepedulian meringankan beban rakyat 
kalangan bawah. Beberapa program bantuan dia diwujudkan 
melui program khitan gratis, pelayanan kB gratis, melahirkan 
Gratis, sampai menikah gratis. l


