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UU
ITE
Segera Direvisi
MENKO POLHUKAM BENTUK TIM

Pemerintah membentuk tim kajian dalam rangka mereformasi
sejumlah pasal dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE).
Jakarta, Khazanah — Menteri
Koodinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan tim
ini bekerja selama 2 bulan ke depan
untuk mencari solusi atas sejumlah aturan
di dalamnya, yang selama ini disebut
sebagai pasal karet.
“Kalau putusan harus revisi, itu akan

kita sampaikan ke DPR. Karena UU
ITE ini ada di prolegnas, tahun 2024,
sehingga bisa dilakukan... Kalau mau
cepat, bisa dimasukkan ke dalam daftar
kumulatif terbuka,” kata Mahfud MD
dalam siaran pers kepada wartawan,
Senin (22/02).
BACA HAL-7

Kebakaran Lahan Sawit
di Agam Menjadi 6,5 Ha

Lahan sawit milik warga di Agam kembali terbakar. Terlihat petugas sedang memadamkan
api (Foto: BPBD Agam)

Lubuk Basung, Khazanah —
Kebakaran lahan kelapa sawit di Aia
Maruok, Nagari Persiapan Durian Kapeh
Darusalam, Kecamatan Tanjungmutiara
meluas menjadi 6,5 hektare.

Syiar Islam
Investor dapat
Berzakat ke Amil
Zakat Nasional

“Sebelumnya luas lahan terbakar
hanya lima hektare pada Jumat (12/
2). Lahan itu kembali terbakar pada
Minggu (21/2) sekitar 1,5 hektare,
BACA HAL-7

Wali Kota Padang Laporkan SPT
Tahunan PPh Untuk Tahun Pajak 2020
PADANG - Wali Kota Padang
H. Mahyeldi Ansharullah, Senin
(22/2/2021), melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh) Orang
Pribadi untuk tahun pajak 2020
secara simbolis.
Hal itu dilakukan orang
nomor satu di Ibukota Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar)
bertepatan dalam kegiatan Pekan
Panutan Penyampaian SPT
Tahunan PPh tahun 2020 yang
diselenggarakan oleh Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Padang Satu.
Wali Kota Mahyeldi
mengatakan, atas nama Pemko
Padang berharap seluruh wajib
pajak khususnya para Aparatur
Sipil Negara (ASN) di

Padang, Khazanah — Mempersiapkan
tujuan finansial untuk di masa yang akan
datang berupa investasi menjadi hal yang
wajib dilakukan. Namun, ada hal lain
juga yang perlu dijadikan sebagai
prioritas terutama bagi seorang Muslim,
yakni berzakat.
Selain zakat fitrah yang wajib
dikeluarkan, ada pula zakat mal. Mal
bisa diartikan sebagai harta atau
kekayaan, zakat mal berarti zakat yang
ditunaikan atas segala jenis harta yang
diperoleh dari sesuatu yang tidak
menyalahi syariat Islam.
BACA HAL-7

Ayat Hari Ini

Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan laporan SPT Tahunan PPh

BACA HAL-7

SAPI DI TANGAN INSINYUR MINYAK
Jika mereka berpaling (dari
keimanan), maka katakanlah
(Muhammad), “Cukuplah Allah
bagiku, tidak ada tuhan selain
Dia. Hanya kepada-Nya lah aku
bertawakkal, dan Dia adalah
Tuhan yang memiliki ‘Arsy
(singgasana) yang agung.”
(Q.S At-Taubah: 129)

05.10
12.32
15.50
18.37
19.47

Kejulasi, Farm, Yogurt dan Wisata Keluarga
Bukittinggi, Khazanah – Mau
beternak sapi, eh ternyata jadi pariwisata.
Maka jadilah sebuah farm dengan
sekitar 45 ekor sapi sebagai kawasan
wisata edukasi di tangan seorang
magister teknik perminyakan ITB yang
tiap hari dikunjungi puluhan orang.
Bosan di hiruk pikuk perkotaan?
Maka pikniklah ke sini, persisnya di
Nagari Lasi, Kecamatan Canduang
Kabupaten Agam. Sebuah nagari di
lereng Marapi, maka akan Anda
temukan tak sekedar susu sapi, tapi
juga keju asli dari Lasi.
“Kita namakan Kejulasi, dan
ternyata menarik bagi konsumen,” kata
Syarif Amal, manager di Wisata Edukasi
Keluarga Kejulasi.
Syarif Amal sendiri sama uniknya
dengan Suhatril sang owner yang
alumnus teknik perminyakan ITB itu.
Amal, adalah seorang sarjana hukum,
jebolan FH UMSB.
“Ya, sudah, saya klop aja bekerja
di sini. Kita ditantang untuk berkreasi

Imigrasi Padang,
Jemput Bola dengan
Eazy Passport

KEPALA KANTOR IMIGRASI Kelas I TPI Padang, Napis
(kanan) menerima memori dari pendahulunya (DOK:
Humas Kanim I Padang)

Padang, Khazanah – Jemput bola di tengah
pandemi, itulah yang tengah diupayakan oleh Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Padang lewat program yang
disebut Eazy Passport, demi meningkatkan kualitas
layanan dan memberi kemudahan kepada masyarakat
mengurus dokumen keimigrasian.

Mimbar

BACA HAL-7

Moderat di Era Pandemi
Oleh: Dr. H. Thobib Al-Asyhar, M.S

K
Anak-anak memperhatikan dengan seksama tingkah sapi-sapi di kandang,
di pusat wisata edukasi Kejulasi.

dan berinovasi. Tentu saja kalau soal teknis peternakan, saya
tidak memiliki ilmu. Itu kami serahkan kepada para ahlinya,”
BACA HAL-7

ita harus memahami bahwa kejadian
pandemi Covid-19 yang menimpa
penduduk bumi saat ini merupakan bagian
dari paket penciptaan alam semesta itu
sendiri. Sifat dari alam semesta adalah rusak dan
menerima rusak.
Alam raya ini, termasuk bumi dan penduduknya
tidak pernah dalam kondisi yang utuh dan aman
dari kerusakan (bencana) sepanjang masa. Kebaikan
dan kerusakan (nikmat hidup dan musibah/kematian)
ada dalam keseiringan dan melingkupi kehidupan
manusia.
BACA HAL-7
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DATANGI DPRD SUMBAR

GNPF Ulama Minta Batalkan SKB 3 Menteri

DISERAHKAN - Ketua DPRD Sumbar Supardi (kiri) didampingi Wakil Ketua Irsyad Syafar dan Sekwan Raflis menerima hasil pleno KPU Sumbar dari Ketua KPU
Sumbar Yanuk Sri Mulyani (kanan)

Hamdani Pimpin Apel Perdana
di Kantor Gubernur
Padang, Khazanah— Penjabat (Pj) Gubernur
Sumatera Barat (Sumbar) Hamdani memimpin
apel perdana di halaman kantor Gubernur,
Senin (22/2/2021), sekaligus menjadi ajang
silaturrahmi bagi dirinya dengan penjabat
ASN.
Dalam apel perdana yang dihadiri oleh
para pejabat eselon di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumbar ini, Hamdani memaparkan
berbagai hal terutama mengenai tugasnya
sebagai Pj Gubernur
“Apel pagi ini, jadi kesempatan bagi saya
bisa berkenalan dengan bapak ibu sekalian.
Tanggal 18 Februari kami dilantik menjadi
Pj Gubernur dan sebelumnya saya adalah
Plh Sekjen Kemendagri dan Staf Ahli
Mendagri
bidang
Ekonomi
dan
Pembangunan,” ucap Hamdani mengisi
sambutannya.
Pj Gubernur memiliki wewenang dan
tanggung jawab yang sama dengan Gubernur.
Dengan demikian, ia meminta dukungan
kepada para ASN dan masyarakat Sumbar

agar bisa mengemban tanggung jawab
sebagai Pj Gubernur Sumbar dengan baik.
Hamdani mengatakan, ada dua tugas
utama yang harus dia jalankan selama menjadi
Pj Gubernur. Pertama proses Pilkada Serentak
2020 sampai pada pelantikan bisa berjalan
dengan baik dan aman. Kedua terkait dengan
gubernur terpilih, Hamdani menjelaskan sudah
dapat selesai pada minggu ini. Dimana hari
ini DPRD Sumbar melakukan rapat paripurna.
“Alhamdulillah pada hari ini, kita bisa
memastikan, bahwa sesuai dengan agenda
yang ditetapkan 26 Februari nanti, InsyaAllah
bisa diselenggarakan pelantikan 11 Bupati
dan Walikota se Sumbar. Mudah-mudahan
ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang
telah disepakati,” lanjut Hamdani.
Sementara itu untuk penanganan Covid19 Ia menyebutkan Provinsi Sumbar termasuk
lima provinsi terendah dalam penggunaan
masker dan lima provinsi terendah dalam
menjaga jarak.
“Tentunya dua hal ini menjadi perhatian

kita semua, karena kita sudah memiliki Perda,
namun dalam hal ini, tentunya dalam
penegakan Perda harus lebih ditingkatkan
lagi. Kita masih di bawah posisi ke 20 dalam
vaksinasi, tentunya saya berharap kepada
Bupati dan Walikota se Sumbar untuk
meminta komitmen, agar target sasaran yang
belum dilaksanakan dapat diselesaikan selama
dua atau tiga hari ini,” tukasnya.
Berikutnya terkait vaksinasi, hari ini
adalah proses akhir tahap akhir dalam
vaksinasi tahap satu. Sumbar belum mencapai
target yang diharapkan, tergolong terendah
di bandingkan 34 provinsi di Indonesia.
Untuk itu, dia meminta kepada semua
ASN untuk ikut menyukseskan semua
program dan roda pemerintahan. Dia mengajak
semua pihak untuk bersinergi sehingga semua
program bisa berjalan dengan baik.
“Saya berharap kita bisa bekerjasama
dengan maksimal dari semua, InsyaAllah
Sumbar akan tetap aman dan kondusif,”
akhirnya.  Inoval Agesly

Padang, Khazanah— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, aspirasi
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera
Barat menolak SKB 3 Menteri akan diteruskan ke pihak
yang berkompeten, karena pihaknya secara kelembagaan
terikat dengan aturan berlaku
“Saya selaku Ketua DPRD Sumbar bakal meneruskan
surat aspirasi GNPF Ulama Sumbar ini ke Jakarta,” ujar
Supardi saat berdialog dengan GNPF Ulama Sumbar di ruang
khusus I DPRD Sumbar, Senin (22/2).
Dikatakan, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat
Sumbar, mungkin sama dirasakan sebagian besar anggota
DPRD Sumbar. Masyarakat Sumbar sudah menjadikan Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai
falsafah hidup atau pedoman hidup bagi bermasyarakat
Minangkabau.
Ketua GNPF Ulama Sumbar Jel Fathullah Al Anshary
mengatakan, pihaknya melihat SKB 3 menteri melanggar
konstitusi Negara pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan
warga negara dalam menjalankan ajaran agama.
“SKB 3 menteri tentang aturan berbusana negeri telah
mencederai kearifan lokal budaya Sumatera Barat dan SKB
3 menteri tidak mewujudkan tujuan pendidikan,” ujar Jel
Menurut Jel, kebebasan dimaksud SKB 3 menteri akan
mengakibatkan mayoritas siswa akan membuka auratnya.
Aksi SKB 3 menteri tidak layak secara secara hukum, karena
mencederai otonomi daerah ditetapkan.
“SKB 3 menteri menimbulkan keresahan masyarakat,
wali murid, pejabat daerah. UU ITE serta adanya isu pasal
karet menimbulkan keresahan masyarakat, SKB 3 menteri
harus dibatalkan, Kami menuntut DPR/MPR RI harus
memanggil dan menegur menteri bersangkutan,” ujar Jel
sambil minta agar presiden RI harus mengganti tiga orang
menteri tersebut.
“Kami serahkan segala tuntutan kami kepada DPRD
Provinsi Sumatera Barat, agar diteruskan ke pusat,” ujar
Jel.  jer

Vaksin Sinovac
Tahap TTiga
iga Sampai
di Sumbar

9 Mahasiswa UMSB PKL di Pemko Payakumbuh
Payakumbuh,
Khazanah
Khazanah—
Sembilan orang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat (UMSB) jurusan Agroteknologi dan Agribisnis diserahkan
oleh pihak kampus untuk
melaksanakan praktek kerja
lapangan (PKL) di Sentra Industri
berbagai IKM di Payakumbuh
sebagai tindaklanjut kerjasama
UMSB dengan Pemerintah Kota
Payakumbuh.
Rombongan UMSB yang
dipimpin Sevindra Juta itu
diterima
langsung
oleh
Kadisnakerin Wal Asri didampingi
Sekretaris Andiko Jumarel, Kabid
Perindustrian Bambang Hermanto
dan Kepala UPTD Sentra Randang
Novit Ardy di Kantor Dinas
Tenaga Kerja Dan Perindustrian
Kota Payakumbuh, Senin (22/2).
Dari keterangan Kadisnakerin
Wal Asri, ke 9 orang mahasiswa
itu akan melaksanakan magang
di Payakumbuh selama 1 bulan
kedepan, dimulai pada 22 Februari
2021.
“Ada 3 orang di sentra IKM
Randang, 2 orang di Cherry Sarana
Agro yang merupakan produsen
alsintan, 2 orang di Rendang Riri
dan 2 orang di Samara Frozen Food.
Mereka diterima di awal dinas dan
akan dilepas ke tempatnya masingmasing,” kata Wal Asri.
Diterangkan lagi, sebelum
magang, para mahasiswa ini telah
mengikuti SWAB test antigen
yang dibantu secara gratis oleh
pemko melalui Dinas Kesehatan
pada Jumat (19/2) guna mencegah

Sebanyak 99.700 dosis vaksin sinovac tahap 3 yang baru
sampai di Sumbar.

PKL - Kadisnakerin Wal Asri (kanan) menerima penyerahan 9 orang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat (UMSB) jurusan Agroteknologi dan Agribisnis yang akan praktek kerja lapangan (PKL) di Sentra Industri berbagai
IKM

penyebaran Covid-19 di Puskesmas Padang Karambia.
“Tujuan magang ini, karena
mereka adalah mahasiswa yang
segera akan menyelesaikan perkuliahannya, mereka didekatkan
dengan berbagai industri pengolahan makanan di Payakumbuh
serta perusahaan produsen penghasil alat mesin pertanian sehingga
diharapkan mereka semakin
menguasai dunia kerja yang akan
dihadapi. Kita berharap mereka
bersungguh-sungguh sehingga
mereka
bisa
menambah
pengetahuan vokasi termasuk
iptek tepat guna dalam industri
dan teknologi pertanian,” kata
Wal Asri.

Sementara itu, Dosen UMSB
Sevindra Juta menyampaikan
Disnakerin adalah salah satu
instansi di jajaran Pemerintah Kota
Payakumbuh yang inovatif dan
kreatif, serta layak diberikan
apresiasi.
“Di sini semua tertata dengan
bagus, ada sentra tenunnya, sentra
rendangnya, dan baru-baru ini
Disnakerperin baru menampilkan
sebuah terobosan yaitu mendirikan
sebuah market yang diberi nama
dengan galeri City Of Randang.
Begitu juga dari segi yang lain
seperti lingkungan yang bersih,
penataan tamannya pun juga
bagus,” ujarnya.
Sevindra berharap dengan

kerjasama UMSB dengan Disnakerin akan menambah nuansa
baru dan kemajuan dalam industri,
termasuk industri tenun dan
rendang di Payakumbuh. Dalam
kerjasama pemagangan ini, beberapa hal yang harus dipatuhi oleh
ke 9 mahasiswa selama PKL di
lingkungan Disnakerin salah
satunya kedisiplinan. Di samping
itu mahasiswa dituntut proaktif
dalam segala bidang, harus cepat
menyesuaikan diri dengan lingkungan.
“Apa yang bisa dikerjakan
langsung saja dikerjakan, jangan
menunggu perintah,” pesan Wal
Asri diamini Sevindra Juta.  Lili
Yuniati

Padang, Khazanah
Khazanah— Sumatera Barat kedatangan lagi
vaksin sinovac sebanyak 99.700 dosis. Vaksin tersebut
direncanakan untuk para ASN, TNI, Polri, dan petugas
pelayanan public di Sumbar.
Kepala Instalasi Penyimpanan Vaksin Elno Sabri
dan Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan (Dinkes)
mengatakan, vaksin sampai di gudang Dinkes Sumatera
Barat (Sumbar) di Kota Padang, Senin (22/2/2021).
Sebelumnya, sebanyak 36.920 dosis vaksin sinovac
telah sampai di Sumbar pada Selasa (5/1/2021). Kemudian,
pada Selasa (26/1/2021), sebanyak 29.880 dosis vaksin
sinovac kembali diberikan ke Sumbar.
Vaksin Covid-19 kali ini diperuntukkan 19 kabupaten
kota di Sumbar. Namun, belum tahu rencana lokasi
tepatnya. Pendistribusian masih menunggu arahan dari
pemerintah. Elno juga mengungkapkan rencananya vaksin
tersebut di berikan pada bulan Maret mendatang. Sebab
saat ini kabupaten kota masih fokus memberikan vaksin
terhadap Tenaga Kesehatan (Nakes)
“Vaksin yang kita pakai adalah Sinovac. Sudah ada
sertifikat halal dari MUI, kemudian izin pemakaian dari
BPOM. Sinovac adalah jenis vaksin mati atau inaktif
yang tujuan salah satu adalah upaya untuk memutus
mata rantai penyebaran Covid-19. Ini vaksin untuk
Sumbar, tapi belum ada lokasi, belum ada arahan dari
Pemerintah Pusat untuk pendistribusian vaksin itu,”
ujar Elno.  Inoval Agesly

SEBAGAI LIMA BESAR PRODUSEN KOPI DUNIA

LaNyalla Berharap Nasib Petani Kopi Diperhatikan
Surabaya, Khazanah— Ketua DPD RI, AA
LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap nasib petani
kopi untuk bisa diperhatikan dengan serius, apalagi
mengingat Indonesia dikenal sebagai salah satu
negara penghasil kopi terbesar di dunia, bersama
Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Ethiopia.
“Fakta ini sangat membanggakan. Potensi alam
kita sangat berlimpah. Hal ini memerlukan
penanganan yang serius agar kita mendapatkan
manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan
masyarakat,” ujarnya di Surabaya, Senin (22/2/
2021).
Ditambahkannya, kontur tanah serta iklim yang
ada di Indonesia sangat menunjang hal tersebut.
Total produksi kopi di Indonesia, termasuk robusta

dan arabika, adalah 660 ribu ton pada 2019-2020.
“Indonesia kaya dengan kopi. Kita pun termasuk
lima besar penghasil kopi terbesar di dunia dengan
kualitas kopi yang tinggi, dengan jenis kopi robusta
dan arabika,” terangnya.
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan,
Indonesia memiliki sekitar 1,2 juta hektare tanaman
kopi yang sebagian besar dihasilkan oleh pertanian
kecil dan mandiri.
“Masing-masing petani kopi diperkirakan
memiliki satu hingga dua hektar lahan kopi. Salah
satunya adalah Garut yang cukup besar
menghasilkan kopi dan telah ekspor. Untuk itu
dukungan harus diberikan agar produksi bisa terus
ditingkatkan,” katanya.

Hanya saja, di masa pandemi Covid-19 usaha
kopi juga turut terdampak. Oleh karena itu, LaNyalla
menilai perlu dilakukan langkah pemulihan untuk
sektor ini.
“Petani tidak dapat berdiri sendiri saat terjadi
situasi di luar prediksi. Mereka memerlukan bantuan
stimulan yang dapat pertumbuhan ekonomi
kembali,” kara pria yang pernah menjabat sebagai
Ketua Umum PSSI itu.
Apalagi untuk ekspor, juga terdampak
berkurangnya armada kapal rute luar negeri.
Menyusul berhentinya armada pelayaran dalam
negeri yang melayani rute internasional.
“Ini mengakibatkan perusahaan ekspor
menunggu jadwal kapal asing. Konsekuensinya

waktu tunggu dan penambahan biaya shipment.
Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintahm
kementerian perdagangan dan perhubungan harus
turun tangan,” ungkap LaNyalla.
LaNyalla yang juga pernah menjadi Ketua
Umum Kadin Jawa Timur mengatakan, varian
kopi yang dimiliki Indonesia sangat berpotensi
untuk diangkat kembali.
“Salah satunya kopi luwak yang khas dan
unik serta harga yang cukup mahal. Tapi sekali
lagi, Kemendag dan Kemenhub, harus fokus
membantu proses ekspor melalui berbagai
kemudahan. Karena dengan kualitas yang dimiliki,
kopi Indonesia tidak akan kesulitan menembus
pasar dunia,” tuturnya optimis.  jer/*
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Beban Negara
Terhadap PNS
Belakangan perhatian pemerintah terhadap
Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus menunjukan
perbaikan. Hal itu dibuktikan dengan
peningkatan kesejahteraan para pegawai negeri
sipil ini, melalui kenaikan gaji.
Namun, sayangnya, kenaikan gaji itu tak
dibarengi dengan peningkatan kualitas para
PNS tersebut. Sehinga tak salah pula bila
Kementerian Keuangan menjelaskan kenaikan
gaji PNS akan membuat beban fiskal meningkat.
Pasalnya, adanya kenaikan gaji pokok maka
secara otomatis pensiun yang harus dibayarkan
juga meningkat.
Dengan meningkatnya jumlah PNS dan
naiknya gaji pokok maka akan menambah
beban bagi APBN, dengan demikian bantalan
fiskal yang disiapkan pemerintah tidak akan
mampu menahan beban APBN tersebut.
Bila berbicara tentang sistem penggajian
para pegawai negeri sipil ini, tentu bukanlah
hal yang sederhana. Namun bila diasumsikan
pemerintah sebagai suatu perusahaan dan PNS
sebagai karyawannya, maka seharusnya
pemerintah sudah mempunyai sistem yang baik,
apalagi sumber pemasukannya jelas dan pasti.
Permasalahannya apakah sumber pemasukan
(APBN/APBD) tersebut sudah dikelola dengan
benar? Selain itu, kenaikan gaji bagi PNS
tersebut, apakah sudah pula diiringi dengan
penambahan beban kerja pada PNS itu sendiri.
Makanya, tak jarang masih ada banyak
pertanyaan yang muncul atas kinerja PNS ini,
seperti ; “apa sih tugas dan tanggungjawab
seorang PNS?” Pertanyaan ini muncul lantaran
dalam kenyataannya masih banyak PNS yang
“berkeliaran” di saat jam kerja.
Melihat fakta itu akan muncul pertanyaan
baru ; “apakah pantas mereka naik gaji?
Sementara beban kerja mereka tidak bertambah.
Apalagi untuk tugas-tugas administrasi, ada
banyak honorer yang siap sedia membantu
mereka.
Melihat fakta ini, tak salah pula muncul
anggapan di tengah masyarakat ; bahwa enak
menjadi seorang pegawai negeri. Makanya,
tak mengherankan pula bila tiap tahun ada
ratusan ribu orang yang berebut status untuk
jadi PNS.
Inilah fakta negeri kita hari ini. belum tuntas
suatu masalah sudah meributkan masalah lain,
yang notabene malah menunjukkan betapa
bobroknya sistem yang ada.
Beberapa waktu lalu pernah mencuat wacana
pensiun dini bagi PNS di lingkungan
Kementerian Keuangan. Ini diangap sebagai
salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas di dalam birokrasi. Selain itu,
pensiun dini dapat menekan ongkos pengeluaran
pemerintah dalam pembayaran gaji PNS.
Selama hal ini dijalankan berdasarkan
evaluasi performance base, tentunya ada harapan
untuk meningkatkan produktivitas birokrasi.
Diharapkan kebijakan ini ke depan bisa
diperluas untuk menata sistem dan manajemen
PNS secara keseluruhan, agar lebih produktif.
Yang pasti penataan ini sangat dibutuhkan,
mengingat alokasi belanja pegawai yang terus
membengkak, belum ditambah dengan beban
keuangan lanjutan, seperti untuk pensiun dan
tunjangan hari tua.

RUNDO
Dipo Alam ungkap hubungan SBY – Mega.
Asal jan hubuangan anak jo mande se lah !
PTPN bisa gugat perdata habib rizieq shihab.
Alah tu bro, jan sasak-an juo liau !
UU Penjaga Laut China dianggap berbahaya.
Makonyo jan diagiah hati juo!
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Ekonomi Islam Bagi
Masyarak
at
Masyarakat
OLEH : A. ZACKY MAKARIM
Pembicaraan mengenai pendidikan
berbasis Islam menjadi menarik di tengah
kemajuan Ilmu pengetahuan di abad 21
ini, salah satunya mengenai literasi ekonomi
Islam bagi masyarakat Indonesia. Sebagai
negara dengan 85 persen mayoritas muslim,
Indonesia mempunyai potensi besar sebagai
pusat ekonomi Islam di dunia ini. Faktanya,
Indeks literasi keuangan Islam yang dirilis
oleh Otoritas jasa Keuangan tahun 2016
masih berada di angka 8,11 persen, artinya
pemahaman masyarakat Indonesia mengenai
ekonomi Islam masih minim.
Di samping itu, keberadaan literasi dan
inklusi keuangan Islam mempunyai
hubungan yang erat sehingga indeks inklusi
keuangan syariah pun masih terbilang kecil
di kisaran 11,06 persen pada tahun 2016.
Realita ini sepatutnya menjadi perhatian
bagi para pemerhati ekonomi syariah di
Indonesia.
Dengan demikian, gerakan literasi
ekonomi Islam yang sistematis dan
berkelanjutan adalah sebuah keharusan agar
masyarakat Indonesia menjadi well-literate
terhadap ekonomi Islam. Dengan itu, penting
kita cermati latar belakang historis,
terminologis, masalah dan solusinya.
Ini menunjukkan bahwa edukasi nilainilai Islam terhadap ekonomi betul-betul
menginspirasi pemikiran ekonom barat pada
waktu itu. Maka istilah yang tepat untuk
menggambarkan kondisi saat ini adalah
ekonomi Islam bukanlah sebuah
“pengganti” dari ekonomi konvensional,
tetapi bagaimana kita “membangkitkan”
ekonomi Islam yang sudah lama redup
untuk menjadi solusi di tengah tantangan
ekonomi konvensional yang belum mampu
menjawab tantangan zaman.
Kedua, peran pemerintah dinilai masih
minim terhadap pengembangan literasi
ekonomi Islam terbukti dengan stagnannya
market share perbankan syariah di rentan
5 persenan. Peran pemerintah sebagai
regulator dan pembuat kebijakan menjadi
hal penting dalam meningkatkan literasi
ekonomi Islam bagi masyarakat sebab
Pemerintah mempunyai kuasa tertinggi
dalam pengambilan kebijakan secara
legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Meskipun dengan adanya beberapa
institusi atau lembaga yang dibentuk untuk
pengembangan ekonomi Islam di Indonesia
tetapi peran pemerintah di level atas itulah
yang paling berpengaruh sebagai pembuat
kebijakan, sehingga ketika orang-orang yang
berada di top-level pemerintah belum wellliterate terhadap ekonomi Islam maka
selamanya market share perbankan syariah
akan konsisten berada di level 5 persen.
Ketiga, kurangnya optimalisasi SDM
ekonomi syariah di Indonesia. Data dari
OJK tahun 2016 menunjukkan di Indonesia
sedikitnya ada 220 program studi ekonomi

Serba Serbi
Hunain adalah sebuah tempat yang tidak
terlalu jauh dari kota Mekkah. Lokasi
perang Hunain kini menjadi tempat berdirinya
mesjid Ji’ranah di padang Arafah. Perang
Hunain adalah sebuah perang yang terjadi
antara pasukan Islam dan pasukan kaum
musyrikin dari suku Hawazen dan Tsaqif.
Perang ini berkecamuk pada tahun kedelapn
Hijrah atau tidak lama setelah penaklukan
kota Mekkah oleh kaum muslimin.
Rasulullah berdomisili di Mekkah beberapa
hari setelah masuk kota Mekkah. Pada saat
itulah kedua suku badui ini ingin menyerang
umat Islam yang menaklukkan kota Mekkah
karena khawatir jika mereka juga
ditaklukkan oleh umat Islam.
Pasukan Islam terdiri dari 10. 000 kaum
muslimin dari Madinah ditambah 2000 dari
orang-orang muallaf Mekkah sementara dari
pihak lawan memiliki 12.000 pasukan.
Pasukan Islam dipimpin langsung oleh
Rasulullah Saw bersama Ali bin Abi Tholib,

syariah yang tersebar di 160 perguruan tinggi
dan setiap tahun lulusan ekonomi syariah
bertambah banyak.
Meskipun begitu, fakta di lapangan
menunjukkan SDM yang berada di
keuangan syariah masih banyak diambil
dari lulusan ekonomi non syariah. Mengapa?
Karena belum adanya standardisasi
kompetensi dan kurikulum yang tepat guna
dengan kebutuhan industri keuangan syariah
di Indonesia.
Hal ini perlu menjadi fokus utama para
akademisi ekonomi syariah guna
menciptakan SDM yang tepat guna. Artinya,
yang menjadi masalah bukan di
kuantitasnya tetapi kualitas dari SDM itu
sendiri.
Dari hal ini, perlunya kita kembali
“meredefinisi” ekonomi Islam yang selama
ini kita kenal. Banyak orang menganggap
bahwa ekonomi Islam hanya sebatas pada
sektor keuangan. Padahal ekonomi Islam
mempunyai lingkup yang lebih luas yakni
sektor riil seperti ekspor-impor, konstruksi,
kosmetik dan lain-lain.
Maka menarik kalau kita memperhatikan
definisi oleh Umer Chapra, Menurutnya,
ekonomi Islam merupakan suatu cabang
ilmu pengetahuan yang membantu manusia
dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui
alokasi dan distribusi berbagai sumber daya
langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
berdasarkan syariah (al–‘iqtisad al–syariah)
tanpa mengekang kebebasan individu secara
berlebihan. Apa yang dikatakan Chapra
menunjukkan tujuan dari Ekonomi Islam
adalah untuk mencapai kesejahteraan (falah)
di
dunia
dan
akhirat
dengan
mengaplikasikannya dalam sektor riil dan
keuangan.
Dengan mengetahui permasalahan di
atas, maka dirasa perlu untuk menemukan
solusi demi pembangunan literasi ekonomi
Islam yang lebih baik. Terkait solusi yang
ditawarkan, maka kita perlu melihat
masalahnya, apa yang sudah dilakukan oleh
pemerintah, dan apa yang perlu ditambahkan
agar kita bisa melihat dengan objektif dan
jelas mengenai masalah ini.
Apa yang sudah dilakukan pemerintah
Indonesia antara lain, pertama, berhasilnya
OJK dalam menyusun roadmap perbankan
syariah, pasar modal syariah dan Industri
Keuangan Non-Bank (IKNB) dengan jangka
waktu 4 tahun yakni 2015 hingga 2019.
Hal ini merupakan hal yang perlu kita
apresiasi kepada Pemerintah Indonesia dalam
meningkatkan literasi ekonomi Islam secara
strategis dan berkesinambungan untuk
diimplementasikan di Indonesia.
Kedua, Dibentuknya Komite Nasional
Keuangan Syariah yang diresmikan oleh
Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2017.
Komite Nasional Keuangan Syariah atau
disingkat dengan KNKS ini dibentuk

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional
Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin
langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden
langsung dan beranggotakan 10 pimpinan
dari unsur pemerintah dan otoritas terkait.
Ketiga, Munculnya gerakan-gerakan
yang bersifat akademis dan non-akademis
dalam rangka mendukung pengembangan
ekonomi Islam di Indonesia seperti ISEFID,
IAEI dll. Keempat, hadirnya acara seminar,
simposium, forum riset, di Indonesia dengan
mengangkat tema ekonomi Islam.
Hal ini merupakan sebuah stimulus
positif untuk meningkatkan edukasi
ekonomi Islam di perguruan tinggi. Dan
juga, hasil daripada riset-riset mahasiswa
dan dosen bisa dijadikan referensi bagi
Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi
Islam di Indonesia.
Kelima, terbuatnya undang-undang
mengenai perbankan syariah Nomor 21 tahun
2008. Meskipun dalam pembentukan
undang-undang ini terjadi tarik-ulur antar
pemangku kepentingan di lembaga legislatif
tetapi hal ini merupakan sebuah proses yang
perlu dihargai karena dengan adanya regulasi
yang jelas, perbankan syariah secara yuridis
diakui eksistensinya. Lebih jauh, undangundang ini juga mampu menjadi sarana
edukasi untuk meningkatkan literasi
ekonomi Islam.
Selanjutnya, beberapa hal yang perlu
ditambahkan ke depanya, pertama, perlu
dibangunnya lembaga riset khusus untuk
penelitian dan pengkajian terkait ekonomi
Islam mengacu pada masterplan OJK. Lembaga
ini bertujuan untuk menstimulasi dan
mendorong penelitian dan pengkajian untuk
melahirkan formulasi baru dan fatwa-fatwa
fiqih kontemporer yang akan berkontribusi
dalam meningkatkan edukasi nilai-nilai Islam
dalam ekonomi sebagaimana Malaysia yang
membangun INCEIF sebagai kampusnya dan
ISRA sebagai lembaga risetnya.
Kedua, optimalisasi Komite Nasional
Keuangan Syariah sebagai lembaga
intermediasi antara lembaga pemerintah
dalam bidang ekonomi dan keuangan.
Pendekatan kelembagaan ini tidak hanya
bottom-up, tetapi juga top-down
sebagaimana yang diterapkan oleh Malaysia
dalam mengembangkan ekonomi Islamnya.
Ketiga, perlunya standardisasi kompetensi
dan kurikulum bagi perguruan tinggi yang
membuka jurusan ekonomi Islam atau
sejenisnya.
Dengan fakta di lapangan bahwa lulusan
ekonomi Islam banyak yang belum sinkron
dengan industri keuangan syariah perlu
menjadi evaluasi bagi perguruan tinggi.
Dengan itu, perlu adanya sinkronisasi antara
industri keuangan syariah dan perguruan
tinggi demi mencetak SDM yang profesional
dan tepat guna.

Perang Hunain
sementara pasukan Hawazen dipimpin oleh
Malik bin Auf dan Duraed bi Simma. Jumlah
yang tewas dari kaum muslimin 23 orang
sementara dari pihak Hawazen dan Tsaqif
70 orang dan 6000 lainnya ditawan oleh
kaum muslimin.
Warga Mekkah yang baru saja memeluk
Islam turut serta dalam rombonngan itu karena
ingin menyaksikan bagaimana umat Islam
dapat meraih kemenangan. Muawiyah bin
Sufyan yang saat itu baru saja memeluk
Islam sempat menghina pasukan kaum
muslimin yang mulai bercerai-berai saat
dikepung oleh kedua suku di lembah-lembah
dan mengatakan bahwa pasukan Islam pasti
akan lari terbirit-birit hingga ke pantai.
Dalam pertempuran yang berlangsung
di subuh hari, pasukan Islam awalnya tampak
mengalami kekalahan karena mereka
dihadang oleh pasukan kedua suku ini di
sebuah bukit sehingga pasukan Islam sempat
kocar-kacir di tengah-tengah lembah. Sampai-

sampai Rasulullah berteriak memanggil semua
sahabat-sahabatnya yang kacau-balau.
Kedua suku itu mulai merasa bangga atas
kondisi yang dialami umat Islam yang sedang
kocar-kacir, namun karena kegigihan Ali bin
Abi Thalib bersama pamannya Abbas berhasil
mengumpulkan kembali pasukannya dan mulai
menyerang kembali pasukan Hawazen dan Tsaqif.
Di tengah-tengah pertempuran itu seorang
badui datang membawa bendera dan
menyampaikan kepada pasukan Islam bahwa
perang harus satu lawan satu. Ali bin Tholib
dan pamannya Abbas menyetujui dan langsung
berhadapan satu lawan satu dan ketika itu
umat Islam menang. Saat itu, Rasulullah
langsung memerintahkan agar semuanya
menyerang sehingga pasukan Hawazin dan
Tsaiqf mundur dan melarikan diri. Sebagian
di antaranya melarikan diri ke Thaif yang
kemudian dikepung oleh kaum muslimin dan
sebagian lainnya melarikan diri yang kemudian
terlibat dalam perang selanjutnya
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Masyarak
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Masyarakat
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aK
embali
Mereka
Kembali
Padang Alai, Khazanah
Khazanah—
Nagari Gunung Padang Alai,
Kecamatan V Koto Timur,
Kabupaten Padang Pariaman
termasuk daerah yang parah ketika
bencana gempa 30 September
2009 lalu. Bangunan roboh,
sawah berhektar-hektar hilang
dilanda longsor, serta korban jiwa
yang banyak.
Kini masyarakat di daerah
Koto Tinggi dan Gunung Tigo
yang banyak persawahan hilang
dilanda longsor itu mengharapkan
agar areal persawahan mereka
kembali. Keinginan itu didasari
banyak hasil panen sawah itu
dulunya. Bahkan banyak zakat
yang dibayar masyarakat sehingga
sawah di sana dikenal dengan
sawah tempat bajakaik (berzakat).
“Masyarakat kami berharap
sawah yang hilang akibat gempa
2009 dibuatkan sawah lagi. Itu
sawah tampek bajakaik (tempat
berzakat) dulunya,” ujar Ketua
Bamus Nagari Gunung Padang
Alai, Dasman Koto kepada
Anggota DPD RI H. Leonardy
Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP.,
MH yang datang ke nagarinya.
Dasman Koto mengharapkan
Leonardy dapat memfasilitasi alat
berat untuk membuat sawah baru.
Juga mesin bajak yang bisa
digunakan di lahan sawah yang
tidak datar.
Tokoh masyarakat setempat,
Candrawasih menambahkan peralatan pemerintah selain membuat
sawah digunakan pula untuk
menggarap lahan-lahan tidur di
Nagari Gunung Padang Alai.
Menurutnya, banyak lahan tidur
yang jika bisa dijadikan lahan
produktif akan sangat membantu
perekonomian masyarakat di
nagari itu.
Pernyataan Bamus juga didukung oleh Sekcam Padang Alai
Beniman. Sawah di V Koto Timur
ada 264 hektar. Di Padang Alai
ada 84 hektar. Luasannya akan
bertambah jika sawah yang
tertimbun longsor bisa dilakukan
pencetakan sawah baru.
Walinagari Gunung Padang
Alai, Aidinur menyatakan nagarinya paling ujung di Kecamatan
V Koto Timur. Gunung Padang
Alai berbatasan dengan Malalak
Barat, Kabupaten Agam. Nagari

tersebut terdiri dari 9 korong dan
paling luas di Padang Pariaman
dengan luas 4149,33 hektar atau
41,49 kilometer persegi.
Dia mengungkapkan bahwa
nagari yang dia pimpin itu sedang
dalam tahap pemekaran. Dan
berharap agar Leonardy turut
mengawal pemekaran yang telah
diverivikasi lapangan ini agar
segera terealisasi. “Nagari kami
sangat luas Pak. Memiliki 9
korong. Satu Korong Sialangan
saja sudah sama luasnya dengan
satu nagari di tempat lain.
Makanya pemekaran ini sangat
diharapkan,” ujarnya.
Camat Anasman yang sudah
kenal Leonardy tak kalah gembira
dengan kedatangan senator asal
Sumbar itu. Camat menyebutkan
bagaimana kiat Leonardy dalam
persoalan pembebasan tanah
untuk pembuatan jalan lingkar,
asrama haji, politeknik pelayaran
dan lainnya yang berdampak besar
terhadap kemajuan Padang Pariaman.
“Saya kenal beliau sejak di
Dinas Pertanahan Kabupaten
Padang Pariaman dulu. Tepatnya
di 2009. Banyak pengalaman yang
saya dapatkan dan saya liat
langsung bagaimana Bang
Leonardy ini memperjuangkan
proyek dan kegiatan pembangunan di Padang Pariaman. Sangat
tepat jika menitip aspirasi kepada
beliau ini,” ungkapnya.
Anggota DPD RI H. Leonardy
Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP.,
MH. Menyebutkan pencetakan
sawah baru tergantung kepada
luasan sawah yang akan dicetak.
Pencetakan sawah baru ini bisa
mempedomani pedoman teknis
cetak sawah yang dikeluarkan
Direktoral Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian Kementerian
Pertanian, petunjuk pelaksana
yang dikeluarkan Dinas Pertanian
Sumbar dan petunjuk teknis yang
dikeluarkan Dinas Pertanian
Padang Pariaman.
Dikatakannya ada program
swakelola cetak sawah dengan
pola swakelola yang bekerja sama
dengan instansi terkait. TNI pun
dilibatkan dalam kegiatan ini.
Kegiatan cetak sawah secara
teknis dimulai dari identifikasi
calon petani dan calon lokasi,

FOTO BERSAMA - Ketua Bamus Nagari Gunung Padang Alai, Dasman Koto dan masyarakat foto bersama Anggota DPD RI H.
Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. (Foto : Zoel)
survei dan investigasi calon petani
dan calon lokasi, penetapan
petani dan lokasi serta pelaksanaan
cetak sawah dan pemanfaatannya.
Dia menyebutkan, soal pemakaian alat berat untuk pembukaan
lahan sebaiknya dikoordinasikan
dulu dengan dinas terkait. Apakah
program dan kegiatannya ada di
dinas itu. Jika tidak, bina hubungan dengan anggota dewan yang
daerah pemilihannya termasuk
Gunung Padang Alai ini. Minta
kepada mereka untuk mengawal
dan memperjuangkan usulan yang
telah dibuatkan pada musrenbang
mulai dari tingkat Korong, nagari,
kecamatan dan kabupaten nantinya.
“Sebaiknya, nagari membentuk
Bumnag. Bumnag dimodali ke-

giatan usahanya dari dana desa.
Dana ini digunakan untuk mendorong perkembangan produk
unggulan nagari. Misal kelapa
atau pinang,” ujar Leonardy.
Bumnag Padang Alai Saiyo
yang didirikan pada 2018, kata
Leonardy diarahkan untuk
peremajaan kelapa dan membeli
bibit pinang. Bagikan ke
masyarakat untuk ditanam pada
lahan-lahan mereka. Empat tahun
kemudian bisa dinikmati hasilnya
oleh masyarakat. Bumnag pun
mendapat bagi hasilnya.
Keuntungan Bumnag ini
nantinya bisa digunakan untuk
mendanai kegiatan dan program
yang tidak bisa menggunakan
dana desa. Keuntungan Bumnag
boleh dimanfaatkan untuk

Pessel Berstatus Zona
Kuning COVID-19
Painan, Khazanah
Khazanah—Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel),
ditetapkan berstatus zona kuning COVID-19 dari
sebelumnya zona oranye. Ini dikatakan Juru Bicara Satgas
Penanganan COVID-19 setempat, Rinaldi, kemarin. “Pesisir
Selatan ditetapkan berstatus zona kuning dengan skor
2,45,” kata Rinaldi.
Dikatakakannya, hingga saat ini warga yang terpapar
COVID-19 berjumlah 1.223 orang, 1.090 diantaranya
sembuh, 38 meninggal dunia, 95 menjalani perawatan
dan isolasi.
Selanjutnya, pasien 1.148 berjenis kelamin laki-laki,
berikutnya pasien 1.152 yang juga berjenis kelamin
laki-laki. Dan selanjutnya pasien 1.154, 1.125, 1.114,
1.145, 1.139 yang masing-masing berjenis kelamin
perempuan.
Pihaknya juga mencatat ada dua warga setempat yang
terpapar COVID-19, kasus pertama tercatat sebagai pasien
1.222 berjenis kelamin laki-laki. Pasien tersebut beralamat
di Kampung Luar Salido, Kecamatan IV Jurai, dan
berdasarkan penelusuran ia pernah kontak dengan pasien
COVID-19.
Berikutnya yang kedua tercatat sebagai pasien 1.223
berjenis kelamin perempuan, yang bersangkutan juga
tercatat kontak dengan pasien COVID-19.  mil
hendrawandi

dana desa untuk membangun
nagari sesuai tipe-tipe desa yang
ditetapkan dalam Sustainable
Development Goals (SDG’s) Desa.
Sekaitan Gunung Padang Alai
yang kini kesulitan dengan
komunikasi telepon dan internet
akibat tower disambar petir,
manfaatkan program kerjasama
Kemendes PDTT dengan Kominfo
untuk membuka akses telepon
dan internet ke desa-desa di
seluruh Indonesia. “Syaratnya
sediakan tanah seluas 300 meter
persegi, ajukan ke Kemendes
PDTT yang akan membangun
tower, genset dan prasarana
penunjangnya. Jika oke nantinya
Kemenkominfo yang mengurus
sinyal dan penunjangnya,”
ungkap Leonardy.  ril/f. fahlevi

Guru Diminta Mensinergikan Tujuan Pendidikan
dengan Kepala Daerah

CPNS Pariaman
Menerima SK PNS
Pariaman, Khazanah
Khazanah— Sebanyak 264 Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah kota
Pariaman menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri
Sipil (PNS) formasi Tahun 2018. SK diserahkan langsung
oleh Walikota Pariaman Genius Umar yang bertempat
di Halaman Balaikota Pariaman hari ini Senin (22/2/
2021) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dikatakan Genius, pengangkatan PNS bukan sekedar
untuk mengisi kebutuhan formasi yang tersedia, namun
juga meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan.
Di tengah-tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan,
kini profesi PNS menjadi idaman bagi sebagian masyarakat.
Meskipun mereka mengatahui bahwa insentif yang diterima
seorang PNS tergolong kecil dibangingkan seorang
profesional.
“Dengan bergabungnya para PNS pada dinas masing
- masing, hendaknya bisa mewarnai dan memberikan
kemajuan pada dinas tersebut. PNS ini adalah orang
- orang yang baru saja menyelesaikan pendidikan dengan
nilai yang baik. Untuk itu dengan ilmu yang telah dipelajari
selama kuliah, bisa diterapkan saat menjadi ASN di Kota
Pariaman, “ tambahnya.
Penyerahan SK hari ini tergolong berbeda dari
sebelumnya. Penyerahan SK khusus pada pengambilan
sumpah PNS, disaksikan dengan 2 (dua) orang rohaniwan
karena pada periode ini salah satu dari PNS beragamakan
non muslim sehingga Pemko Pariaman juga menghadirkan
1 (satu) rohaniwan beragama kristen.  syafrial suger

pencetakan sawah baru, mengelola
lahan tidur masyarakat. Tentu saja
dengan
perjanjian
saling
menguntungkan. “Proposal kepada
dinas terkait atau pemerintah tetap
dijalankan sembari mengupayakan
nagari bisa mandiri. Bisa
membangun
nagari
dari
keuntungan Bumnag,” ujarnya
memotivasi.
Leonardy juga mengajak
walinagari, Bamus, KAN, LPM,
walikorong, perangkat/staf nagari
dan tokoh masyarakat Gunung
Padang Alai memanfaatkan
program-program dari Kementerian
Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT) yang tertuang
dalam Permendes Nomor. 13
Tahun 2020. Arahkan penggunaan

MEMBERI PENGARAHAN - Plt. Kadisdikpora Solsel, Novrizon.
S. Pd. M. Si memberikan pengarahan. (ist)
Padang Aro, Khazanah
Khazanah—Para S. Pd. M. Si pada Khazanah Senin
guru di Kabupaten Solok Selatan
(Solsel) diharapkan mampu mensinergikan antara tujuan pendidikan secara nasional dengan visi
dan misi kepala daerah terpilih,
terutama dalam menuntaskan
pembelajaran peserta didik tahun
pelajaran 2021/2022.
Pernyataan itu disampaikan
Plt. Kadisdikpora Solsel Novrizon,

(22/2).
Bahkan kata Novrizon menambahkan, saat pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah
Dasar Gugus III Kecamatan Sungai
Pagu di SDN 05 Ps.Muara Labuh,
Jumat (19/2/2021) ia pun meminta guru agar mampu mensinergikan antara tujuan pendidikan
secara nasional dengan visi dan

misi kepala daerah terpilih.
“Artinya dalam peningkatan
sumberdaya manusia (SDM),
melalui dukungan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) tahun
2021 dan selanjutnya, para guru
diminta untuk dapat menyesuaikannya dengan apa yang menjadi
tujuan kepala daerah terpilih,
khususnya untuk peningkatan
mutu pendidikan,” kata Novrizon.
Dikatakan Novrizon, melalui
pelatihan ini, para guru akan
punya komitmen untuk mendidik
siswa dengan menguasai materi
belajar yang dibutuhkan siswa.
Bahkan yang tidak kalah
penting, guru harus bertanggungjawab, memantau hasil belajar siswa
melalui pengamatan, prilaku serta
melalui pelaksanaan ujian. Baik
melalui ujian harian, ujian sementer dan meupun pelaksanaan ujian
lainnya, “ harap Novrizon.
Kepada guru juga diminta
untuk dapat berpikir sistematis
dan mau belajar dari pengalaman
dalam melaksanakan pembelajaran
di sekolah.
Bahkan sebagai bagian dari

masyarakat, guru juga harus
mampu memperhatikan kearifan
lokal, atau budaya daerah.
Sehingga harapan untuk melahirkan peserta didik yang berkualitas
akan dapat tercapai,” katanya.
Melalui pelatihan ini, kedepan para guru dan tenaga
kependidikan di Gugus III Kecamatan Sungai Pagu ini akan bisa
mewujudkan penguatan mutu dan
relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta
didik.
Selain itu, guru juga diharapkan mampu mewujudkan pengembangan potensi peserta didik
yang berkarakter dengan penguatan sistem tata kelola pendidikan
dan kebudayaan yang partisipatif,
transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Gugus
III Ssekolah Dasar Kecamatan
Sungai Pagu Desmaneni, M. Pd
menjelaskan kegiatan ini adalah
bagian dari program kerja gugus
dalam meningkatkan keprofesionalan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan gugus. 
faisal budiman

Penyusunan RKPD Tahun 2022
Diharap Cermat dan Terintegratif
Pariaman, Khazanah— Sebanyak 200 orang peserta mengikuti
acara Forum Konsultasi Publik
Ranwal RKPD Kota Pariaman
Tahun 2022, yang dibuka secara
resmi oleh Walikota Pariaman
Genius Umar, di Aula Balai Kota
Pariaman, Senin (22/2).
Walikota Pariaman Genius
Umar menyebutkan, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
Penyusunan Rancangan Awal
RKPD Kota Pariaman Tahun
2022, merupakan momen yang
sangat strategis bagi pihak
pemerintah untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan
rencana pelaksanaan pembangunan, yang mampu menjawab isuisu strategis tahun 2022 merupakan tahun keempat bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya
mengupayakan pencapaian Visi
Pemerintah Kota Pariaman, yaitu
“Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, yang Religius dan
Berbudaya”.
“Oleh karena itu, penyusunan
RKPD tahun 2022 harus lebih
cermat dan terintegratif, serta
mampu menjawab permasalahan
dan tantangan yang dihadapi
pemerintah daerah, dan masyarakat

Pariaman secara tepat dan strategis,” ujar Genius Umar.
Ia menjelaskan bahwa output
dari konsultasi publik ini,
diharapkan dapat menjadi media
pembentukan komitmen seluruh
stakeholder dalam keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan
dalam tahapan Penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD),
yakni sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), Prioritas, dan
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik merupakan, rangkaian
tahapan yang dilaksanakan dalam
penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.
Hal ini berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang
mengamanatkan bahwa, rancangan
awal RKPD dibahas bersama
dengan kepala perangkat daerah,
dan pemangku kepentingan
dalam forum konsultasi publik,
untuk memperoleh masukan dan

MEMBUKA ACARA - Walikota Pariaman Genius Umar membuka
acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kota Pariaman Tahun
2022. (Foto : Syafrial Suger)
saran penyempurnaan.
Masukan dan saran, kemudian
akan dirumuskan dalam berita
acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA,
dan Kepala Perangkat Daerah serta
perwakilan masyarakat yang hadir
pada konsultasi publik.
“Untuk itu, dalam proses
menyusun rancangan RKPD tahun
2022 ini, saya minta semua
pimpinan dan aparatur di OPD
serta seluruh stakeholder untuk
berpikiran terbuka, memiliki visi

ke depan, terintegratif dan inovatif. RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas
sektor secara terukur. Dengan
demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun
2022 akan lebih terarah, terukur
dan akuntabel, serta menjawab
isu-isu yang strategis yang ada.
Sehingga kedepan capaian indikator makro daerah Kota Pariaman
selalu mengalami kenaikan,” ulas
Walikota Pariaman Genius Umar.
 syafrial suger
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Riza Falepi Kembali Divaksin Sinovac
Payakumbuh, Khazanah— Wali Kota,
Riza Falepi menerima suntik vaksin
Covid-19 kedua, dimana proses
penyuntikan Vaksin Sinovac yang kedua
ini kembali digelar di Aula Balai Kota
Payakumbuh, Senin (22/2).
Sebelum dilangsungkannya vaksin
kedua sesuai SOP, Riza Falepi menjalani
serangkaian tahapan pemeriksaan tekanan
darah, screening kesehatan, untuk
kemudian dilakukan penyuntikkan yang
dilakukan oleh tim Vaksinator dari
Puskesmas Tarok Kota Payakumbuh.

“Alhamdulillah, pagi ini saya sudah
melakukan vaksin tahap kedua, dimana
untuk yang pertama kemarin saya disuntik
vaksin Sinovac ini pada tanggal 8 Februari
yang lalu, bersama dengan Forkopimda
Kota Payakumbuh di Aula Balai Kota
Payakumbuh,” jelasnya usai disuntik
vaksin.
Saat diwawancara Riza menuturkan
pengalaman yang dirasakan. Menurutnya, saat suntik vaksin pertama dirinya
hanya merasakan rasa kantuk.
“Pengalaman yang saya rasakan satu

jam saat suntik pertama dilakukan beberapa
minggu yang lalu itu, saya merasa
mengantuk, lalu saya tidur saja hingga
2 jam lamanya, mungkin begitu efeknya
yang saya alami,” ucap Riza.
Sedangkan tahap kedua ini, dirinya
belum ada merasakan reaksi yang aneh
usai menjalani suntik vaksin.
Dirinya juga mengatakan bahwa
dengan adanya proses vaksinasi yang
dilakukan saat ini, dalam mencegah
penyebaran Covid-19, diharapkan agar
masyarakat termotivasi untuk melaksana-

kan kembali rutinitas seperti biasa.
“Kami selaku pemerintah tentu ingin
agar rakyat kita sehat, terutama kepada
seluruh tenaga kesehatan (nakes) yang
belum divaksin, agar segera untuk divaksin,
dan bagi masyarakat yang belum agar
bersabar menunggu gilirannya karena
vaksin ini datangnya bertahap, mengingat
vaksin ini perlu pendinginan dibawah
minus 70° celcius, dan kita tidak punya
alat sebesar itu,” ungkap Wali Kota.
Wali Kota dua periode tersebut
menyampaikan apresiasi atas upaya keras

tim gugus tugas dalam menekan penyebaran Covid-19 ini, serta kepada seluruh
lapisan masyarakat yang selalu patuh
dalam menjalankan protokol kesehatan
sesuai imbauan pemerintah.
Ditanya soal warga atau ASN yang
belum siap untuk ikut di vaksin, Riza
dengan arif manyampaikan tidak akan
memberikan sanksi apapun.
“Kita patut bersyukur karna di Kota
Payakumbuh penyebaran virus ini relatif
kecil jika dibanding kabupaten dan kota
lainnya,” tutupnya  Lili Yuniati.

ANGKA WARGA TERPAPAR COVID-19 SEMAKIN RENDAH

Sumbar T
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Padang, Khazanah— Meski angka warga yang terpapar
Covid-19 di Sumatera Barat semakin melandai ternyata
provinsi ini masih masuk terbawah dalam penerapan protokol
kesehatan. Selain itu jumlah tenaga medis yang ASN yang
sudah menjalani vaksinasi di Sumatera Barat juga belum
mencapai target
Pj Gubernur Sumatera Barat
(Sumbar), Hamdani menyebutkan
bahwa Provinsi Sumbar termasuk
lima provinsi terendah dalam
penerapan protokol kesehatan
(prokes) seperti penggunaan
masker dan dalam menjaga jarak
di masa Pandemi Covid-19.
“Tentunya dua hal ini menjadi
perhatiaan kita semua, karena kita
sudah memiliki Perda, namun
dalam hal ini, tentunya dalam
penegakan Perda harus lebih
ditingkatkan lagi,” ungkap Hamdani saat apel pagi di halaman
kantor Gubernur, Senin (22/2).
Lebih lanjut, terkait vaksinasi,
Sumbar belum mencapai target
yang diharapkan, tergolong
terendah di bandingkan 34
provinsi di Indonesia.
“Kita masih di bawah posisi
ke 20 dalam vaksinasi, tentunya
saya berharap kepada Bupati dan
Walikota se Sumbar untuk
meminta komitmen, agar target
sasaran yang belum dilaksanakan
dapat diselesaikan selama dua atau
tiga hari ini,” ujarnya.
Selain itu, Hamdani juga
meminta kepada seluruh ASN
Pemprov Sumbar bisa mengeva-

luasi dalam penyerapan APBD
sesuai apa yang direncanakan
terhadap pencairan anggaran.
Tak hanya itu Hamdani meminta kepada semua ASN untuk
ikut menyukseskan semua program dan roda pemerintahan.
“Saya berharap kita bisa
bekerjasama dengan maksimal dari
semua, InsyaAllah Sumbar akan
tetap aman dan kondusif,” tutupnya.
Sementara itu angka warga
yang terpapar Covid-19 di Sumbar
juga terus melandai bahkan mulai
menunjukan gelaja menurun.
Total sampai hari ini telah
28.690 warga Sumbar terinfeksi
covid-19, Senin (22/2). Terjadi
penambahan 29 warga Sumbar
positif terinfeksi covid-19. Sembuh
bertambah 26 orang, sehingga
total sembuh 26.937 orang
Juru Bicara Satgas Penanganan
Covid-19 Jasman Rizal mengatakan, total 28.690 orang yang telah
dinyatakan positif dengan rincian,
dirawat di berbagai rumah sakit
217 orang (0,76%), isolasi mandiri
857 orang (2,99%), isolasi provinsi
6 orang (0,02%), isolasi kab/ kota
32 orang (0,11%), meninggal

BAWAH- Meski angka warga yang terpapar Covid-19 di Sumatera Barat semakin melandai ternyata provinsi ini masih masuk
terbawah dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu jumlah tenaga medis yang ASN yang sudah menjalani vaksinasi di
Sumatera Barat juga belum mencapai target (foto: Ist/net)
dunia 641 orang (2,23%) dan
sembuh 26.937 orang (93,89%).
Tim Laboratorium Fakultas
Kedokteran Unand dan Veteriner
Baso melaporkan, 298 sample
yang terperiksa terkonfirmasi
tambahan 29 warga Sumbar
positif, kesembuhan 26 orang.
Rincian tambahan kasus warga

terpapar positif tersebut berasal
dari Kota Padang 14 orang, dari
Kota Padang Panjang 2 orang,
dari Kota Payakumbuh 1 orang,
dari Kota Solok 1 orang, dan dari
Kabupaten Padang Pariaman 1
orang.
Selanjutnya yang berasal dari
Kabupaten Solok 1 orang, dari

Kabupaten Tanah Datar 2 orang,
dari Kabupaten Kepulauan
Mentawai 1 orang, dan dari
Kabupaten Solok Selatan 6 orang
Sementara itu rincian pasien
yang sembuh dari Covid-19 pada
Senin (22/2) berasal dari Kota
Padang 11 orang, dari Kota
Payakumbuh 1 orang, dari Kota

Pariaman 3 orang, dan Kabupaten
Padang Pariaman 1 orang
Selain itu juga ada yang
berasal dari Kabupaten Solok 3
orang, dari Kabupaten Tanah Datar
1 orang, dari Kabupaten Pasaman
Barat 1 orang, dan dari Kabupaten
Solok Selatan 5 orang  Novrizal
Sadewa.

PREDIKSI BMKG

Hari Ini Hujan Mulai Turun
Padang, Khazanah— Cuaca
panas terik terjadi di kota Padang,
Sumatera Barat, dalm sepekan
terakhir. Badan Meteorologi
klimatologi dan Geofisika
(BMKG) memprediksi cuaca itu
berakhir pada Selasa, (23/2).
Dilihat dari lama resmi
BMKG, cuaca di Padang berkisar
24 sampai 31 derajat celcius.
BMKG memprediksi datangnya
hujan ringan yang akan terjadi
di Padang mulai Rabu, (24/2)
hujan dengan intensitas ringan

di prediksi turun siang hari sekitar
pukul 13.00 WIB dan berlanjut
hingga malam hari.
Sebelumnya, Kepala BMKG
Padang Pariaman Sakimin menjelaskan kondisi panas terik
disebabkan oleh adanya pola
angin menson Asia. Kemudian
kondisi cuaca panas di Sumbar
juga dipengaruhi oleh sistem
tekanan rendah di bagian Selatan
Indonesia dan Perairan Hindia.
Kondisi itu membuat peningkatan intensitas hujan terjadi di

Vaksinasi Dosis Kedua
Payakumbuh, Khazanah— Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kota Payakumbuh melaksanakan vaksinasi dosis ke 2 untuk
Wali Kota Payakumbuh, Forkopimda, Sekretaris Daerah dan
Tokoh Masyarakat di Aula Ngalau Indah Lt. III Balai Kota
Payakumbuh, Senin (22/2).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda
mengaku vaksin dosis 1 yang diberikan kemarin aman tidak
ada gejala berarti yang dirasakan.
“Saya tidak ada merasakan apapun, mungkin sebagian
orang ada yang mengantuk sehabis divaksin, kemarin saya
juga sudah cek darah dan insyaallah semuanya normal,”
kata Sekda Rida Ananda kepada media sehabis divaksin.
Sekda menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara
(ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) untuk ikut
divaksin pada tahap berikutnya, sebab untuk memutus mata
rantai penyebaran Covid-19 harus dimulai dari diri sendiri.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Bakhrizal mengatakan ini merupakan vaksinasi dosis ke
2 setelah dilakukan pencanangan pada (08/02) lalu untuk
23 orang.
Dikesempatan itu Kadinkes menyebut juga dilakukan
vaksinasi dosis 1 untuk 23 orang yang terdiri dari Perwira
TNI Kodim 0306/50 Kota serta dari ASN Pemko Payakumbuh
dan Polri  Lili Yuniati.

SK CPNS Diserahkan
Pariaman, Khazanah— Sebanyak 264 Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai
Negeri Sipil (PNS). PNS tersebut merupakan formasi 2018.
SK PNS diserahkan langsung oleh Walikota Pariaman Genius
Umar di Halaman Balaikota Pariaman, Senin (22/2).
Walikota Genius Umar mengatakan PNS yang menerima
SK pengangkatan 100 % telah mengikuti serangkaian tahapan,
diantaranya Diklat Prajabatan, Tes kesehatan dan lainnya
yang dibutuhkan.
Disebutkan Genius Umar bahwa menjadi seorang abdi
negara tidaklah mudah. Melainkan justru semakin berat,
apalagi pada masa pandemi Covid-19 yang sampai saat
ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Ini merupakan suatu tantangan bagi ASN karena harus tetap
keberja dengan resiko yang cukup tinggi.
Dari 264 CPNS yang menerima SK PNS, terlebih dahulu
diambil sumpahnya menurut Agama masing-masing. Namun
dari 264 orang, satu orang diantaranya beragama Kristen
 Syafrial Suger
Suger..

daerah Jawa, Bali, dan baguan
Selatan sekitarnya. Berbanding
terbalik dengan Sumbar yang
dilanda cuaca panas. Massa udara
basag lebih banyak terjadi di
daerah tersebut sehingga kondisi
cuaca di wilayah Sumbar panas
terik.
“Pola angin Monsun dari Asia
ini menyebabkan massa udara
basah yang seharusnya terdapat
di wilayah Sumbar bergerak ke
arah Tenggara, Selatan Indonesia,” ujar Sakimin.
Hujan ringan di prediksi
masih akan terjadi di hari
berikutnya. Diperkirakan akan
terjadi mulai pagi hari hingga
malam hari
Sementara itu di Padang
Pariaman, kemarau yang telah
berlansung lumayan lama sangat
mengganggu pendistribusian air
kepada masyarakat sebagai konsumen PDAM.

Sejumlah keluhan seperti air
tidak lancar dan bahkan tidak
hidup pun muncul.
“Kami berharap masyarakat
dapat memaklumi kondisi ini
yang merupakan fenomena alam.
Kami mohon maaf atas kekurangnyamanan pelayanan,” kata
Ditektur PDAM Aminuddin Senen
(22/2). Sebagai solusi, PDAM
lanjut Aminuddin melakukan
berbagai siatim. Mulai dari sistim
giliran distribusi hingga pamanfaatan maksimal sumber.
Memaksimalkan sumber dilakukan setelh kunjungan dilakukan pihak PDAM ke seluruh
sumber yang ada, sehingga dapat
dikalkulasikan bahwa debet
(ketersediaan) air menurun sampai
angka 50 persen. “Itu setelah kami
cek lansung ke sejumlah sumber.
Dengan penurunan itu, dipastikan
pelayanan kepada masyarakat
juga mengalami hal yang sama,”
jelas Amin.
Upaya apapun yang dilakukan takkan dapat memberikan
pelayanan yang maksimal. Satu-

PREDIKSI- Dilihat dari lama resmi BMKG, cuaca di Padang
berkisar 24 sampai 31 derajat celcius. BMKG memprediksi
datangnya hujan ringan yang akan terjadi di Padang mulai Rabu,
(24/2) hujan dengan intensitas ringan (foto: Ist/net).
satunya jalan adalah berharap agar
kemarau ini segera berakhir. “Itulah
satu-satunya jalan menyelesaikan
keluhan konsumen ini,” lanjut
Aminuddinin sedih.
Aminuddin juga mengharapkan agar masyarakat bisa lebih

efisien dalam menggunakan air.
Selain penghematan tagihan juga
membantu konsumen lain yang
posisinya lebih jauh dari sumber,
serta bisa sebagai cadangan untuk
waktu berikutnya  Inoval
Agesly/ Syagrial Suger
Suger..

Kaba Nagari
NAGARI PARIT MALINTANG

Batik Jajak Lilin Mulai Diminati Pasar

DIMINATI- Meski terbilang baru, Batik Jajak Lilin karya Jonedi
warga Parit Malintang sudah mulai diminati masyarakat bahkan
sudah di order hingga ke Jakarta, saat ini uaha ini mengharapkan
dukungan dari semua pihak dan pemerintah (foto: Ist/net).
Padang Pariaman, Khazanah— Parit Malintang merupakan
salah satu nagari yang terdapat
di dalam kecamatan Enam Lingkung, kabupaten Padang Pariaman.
Sejak dikeluarkannya Surat
Keputusan (SK) DPRD No. 05/
KEP.D/DPRD 2008 dan SK
Bupati No. 02/KEP/BPP/2008,
tertanggal 2 Juli 2008, ibu kota
kabupaten Padang Pariaman
dipindahkan dari Kota Pariaman
ke nagari Parit Malintang.
Dengan demikian nagari ini

mulai berbenah dengan dimulainya pembangunan infrastruktur
untuk menunjang administrasi
pemerintahan kabupaten, serta
perekonomian masyarakat juga
mulai menggeliat..
Dengan luas lebih kurang
1.395 kilometer persegi, nagari
ini dihuni lebih kurang 4.996 jiwa
yang tersebar pada sembilan
jorong, yakni Jorong Hilalang
Gadang, Jorong Kampuang Bonai,
Jorong Kampuang Tangah, Jorong
Padang Baru, Jorong Padang
Oboh, Jorong Pauh, Jorong Pasa

Balai, Jorong Pasa Dama, dan
Jorong Pasa Limau.
Sehubungan dengan mulai
menggeliatnya perekonomian di
nagari tersebut sejak menjadi
ibukota kabupaten, sejumlah ide
kreatif juga mulai muncul di
nagari tersebut.
Saat ini, seorang pemuda asal
Nagari Parit Malintang, Padang
bernama Jonedi (32) akrab
dipanggil Jon memiliki usaha
batik bernama ‘Batik Jajak Lilin’.
Meski terbilang baru, batik
karya Jon sudah mulai diminati
masyarakat bahkan sudah di order
hingga ke Jakarta, dan Jon
optimis, yakin usahanya ini bisa
beredar dipasaran.
Diakuinya, untuk pembuatan
Batik Lilin tersebut bisa berbulanbulan, bahkan setahun tergantung
penggunaan motif yang digunakan.
“Kalau motif simpel, hanya
memakan waktu dua hari selesai.
Tetapi kalau menggunakan motif
full, akan memakan waktu berbulan bahkan setahun,” katanya,
Minggu (21/2).
Jon menambahkan, usaha
Batik Lilin ini dilakoninya sejak
2020 setelah mengikuti pelatihan.

Kemudian setelah mengikuti
pelatihan tersebut, ia mulai
membuka usaha kecil-kecilan.
“Berawal dari mengikuti
pelatihan di Balai Diklat Industri
(BDI) Padang selama 18 hari.
Lulus dari sana saya berdua
dengan teman saya mencoba
membuka usaha ini dan
Alhamdulillah hingga kini masih
jalan,” katanya.
Kerena usahanya masih kecilkecilan, kata dia, dalam sebulan
baru terima orderan tiga hingga
empat helai jenis batik tulis. Kalau
batik cap, masih dalam proses.
“Untuk pemasarannya sudah
sampai di Jakarta. Terakhir kami
juga mengirim empat helai batik
dalam pameran Batik di Yayasan
Batik
Indonesia
(YBI),
Alhamdulillah semua berhasil
terjual,” imbuhnya.
Sementara untuk harga batik
tersebut perhelainya berkisar Rp
3 ratusan bahkan ada yang Rp1
juta selendang yang bermotif
batik.
“Kami berharap, ada dukungan
dari pemerintah sehingga
masyarakat bisa tertarik untuk
mengembangkan batik ini,”
terangnya lagi  Syafrial Suger
Suger..
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“Peluang Uang”
di Tengah Pandemi
Padang, Khazanah—
Khazanah—Belum lama ini tim periset dari Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Farmasi UI, Pusat
Studi Biofarmaka Tropika (TropBRC), LPPM IPB University
dan Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University telah
melakukan penelitian bioinformatika untuk menemukan
senyawa yang berpotensi untuk melawan Covid-19.
Menurut Guru Besar IPB University yang juga Kepala
Pusat Biofarmaka Tropika (TropBRC), Prof Irmanida Batubara
dikutip dari laman resmi IPB University, senyawa tersebut
adalah golongan flavonoid yaitu salah satunya hesperidin.
Dari penelitian itu ternyata tersebut terdapat di jeruk
lomon lokal. Tak pelak di tengah pandemi Covid-19 mewabah,
jeruk lemon lokal ludes di pasaran, harganya juga melambung
tinggi.
Biasanya harga jual jeruk lemon lokal ini Rp10 ribu
per kilogram, tapi semenjak ada penemuan penangkal Covid19 dalam jeruk, harga jeruk langsung naik dari Rp10 ribu
menjadi Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per kilogram.
Semantara itu Dra. Hilda Murni, Apt, MM yang pernah
menjabat PLH Kepala Balai BPOM di Padang mengatakan
jeruk lemon mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan
manusia dan paling terutama sekali ialah untuk menurunkan
berat badan bagi yang obesitas.
Ia menambahkan, lemon merupakan salah satu buah yang
kaya akan manfaat. Di balik rasa asam jeruk lemon, tersimpan
manfaat yang beragam. Manfaat lemon begitu beragam, mulai
dari kesehatan hingga kecantikan. Salah satu manfaat lemon
yang sudah banyak diketahui adalah untuk mendetoks tubuh
dari racun-racun yang selama ini tersisa di dalam tubuh.
Sehingga, tubuh pun akan menjadi bugar kembali dan terbebas
dari berbagai penyakit. Selain itu, buat yang sedang dalam
proses penurunan berat badan, lemon bisa menjadi salah
satu alternatif jitu untuk membuat tubuh langsing.
“Karena lemon mengandung banyak vitamin C yang
menjadikannya salah satu buah penuh manfaat. Manfaat lemon
didapatkan dari kandungan buah ini yang mengandung asam
sitrat, vitamin C, kalsium, asam folat, vitamin B5, B3, B1,
B2, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan masih banyak
lagi. Dengan kandungan nutrisi tersebut, lemon memberikan
manfaat yang cukup banyak bagi tubuh,” ujarnya.
Ia menambahkan ada empat manfaat minum air lemon
diantaranya menurunkan berat badan, mengurangi kerutan
pada kulit, mencegah sembelit, meningkatkan daya tahan
tubuh.  net/f. fahlevi

Operasional Pabrik
Ramah Lingkungan
Padang, Khazanah—
Khazanah—Pada awal berdirinya tanggal 18 Maret
1910 silam, perusahaan yang didirikan swasta Belanda ini,
menyandang nama NV Nederlandsch Indische Protland Cement
Maatschappaij (NIPCM). Kini, perusahaan yang dikenal dengan
nama PT Semen Padang itu terus berkembang
Sebagai industri semen pertama di Indonesia dan Asia
Tenggara manajemen perusahaan ini berkomitmen untuk
menjadikan konsep triple bottom line (Profit, Planet, People)
sebagai landasan dalam mengoperasionalkan perusahaan agar
ramah lingkungan.
Ini diakui pula oleh Kepala Unit Health Safety Environment
(HSE) PT Semen Padang, Mustaqim Nasyra.
“Operasional pabrik yang ramah lingkungan senantiasa
menjadi komitmen kami di PT Semen Padang,” katanya.
Diakatakannya, sebagai wujud dari konsep triple bottom
line, khususnya pada pilar planet atau lingkungan, PT Semen
Padang pun telah memasang peralatan pengukur polusi udara
untuk mengantisipasi pencemaran udara dari aktivitas pabrik.
Mustaqim Nasyra menyebutkan, untuk Pabrik Indarung
VI, alat yang dipasang adalah bag house filter. Sedangkan
untuk di Pabrik Indarung II, III, IV dan V, dipasang electrostatic
precipitator (ESP).
Dijelaskan Mustaqim Nasyra, bag house filter dan ESP
merupakan alat untuk mengendalikan pencemaran udara yang
keluar dari pabrik. Jadi, melalui alat itu kami dapat
mengendalikan polusi udara dari aktivitas pabrik di PT Semen
Padang.
“Kita tidak hanya mengandalkan alat bag house filter
dan ESP saja, tapi manajemen perusahaan dalam mengendalikan
polusi udara juga menggandeng Sucofindo untuk mengukur
kualitas udara secara berkala satu kali sebulan, dan juga
dengan Unilab untuk mengukur kualitas lingkungan di areal
perusahaan,” katanya.
Selain melibatkan Sucofindo dan Unilab untuk pengukuran
kualitas udara dan lingkungan, PT Semen Padang juga
bekerjasama dengan Balai Riset dan Standardisasi (Baristand)
untuk pengukuran kualitas air yang berasal dari operasional
pabrik atau dari areal perusahaan PT Semen Padang.  net/
f. fahlevi

KOLAM RENANG - Water park yang dibuka peruntukan untuk kolam dewasa dan kolam anak anak dan mampu menyedot 1000
pengunjung. (ist)
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Khazanah—Waterpark
Emersia-Wonderland di bawah bendera
Emersia Hospitality Manajemen (EHM)
dengan sarana permainan anak dan dewasa
hadir di Batusangkar. Soft openingnya
dilakukan pada Minggu (21/2) di Emer One
Hotel.
Emersia Water Park tersebut berlokasi
di pusat Kota Batusangkar atau sekitar dua
ratus meter dari Lapangan Cindua Mato arah
ke Sungayang.
Water park yang dibuka peruntukan untuk
kolam dewasa dan kolam anak anak dan
mampu menyedot 1000 pengunjung itu hadir
sebagai wujud komitmen Emersia menunjang
pariwisata Tanah Datar.
Hal itu disampaikan Manager Direktur
Emersia Grup, Budi Rahman didampingi
Manager hotel emersia Joe Lubis dalam soft
opening Emersia Water Park, di Emer One
Hotel.
“Pembukaan water park ini merupakan
program pertama bagi kita dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat yang berkunjung ke
Kabupaten Tanahdatar karena program
lainnya masih dalam tahap pengerjaan,” kata
Budi Rahman.
Kendati water park ini mampu menyedot

1.000 pengunjung, namun kata Budi Rahman,
karena
pandemi Covid-19 jumlah
pengunjung dibatasi hanya 200 orang dengan
jadwal kunjungan dua shif, masing-masing
shif pertama mulai jam 08.00 sampai jam
12.00 WIB dan shif kedua mulai jam 13.00
wib sampai jam 17.00 WIB, dengan harga
masuk dan masih promosi tiketnya Rp25.000.
“Pengunjung dewasa dan anak anak
harganya tetap sama disamping kita juga
menyediakan berbagai makanan sehat dan
mereka yang berkunjung ke water park ini
tidak hanya untuk mereka menginap di hotel
saja tapi juga terbuka untuk umum yang
tidak menginap di hotel,” terang Budi
Rahman.
Ia mengatakan, pada wonderland ini
pihaknya membawa empat konsep utama
diantaranya education, attraction, games and
fun.
“Disamping sarana bermain yang akan
kita lengkapi nantinya diantaranya yaitu
coming soon emersia world of wonder, coming
soon dino land dan coming soon emersia
planetarium 5D,” ujarnya.
Saat soft opening Emersia Water Park,
di Emer One Hotel tersebut juga dilakukan
doa bersama di lokasi objek wisata water

Empati itu Datang dari PEPES dan
Komunitas Randang Minang
Padang, Khazanah
Khazanah—Indonesia
tak henti-hentinya di landa
musibah. Belum berakhir derita
korban gempa Sulawesi Barat
datang lagi banjir Kalimantan
Selatan. Sebelumnya kita juga
dikagetkan dengan jatuhnya
pesawat udara Sriwijaya Air
jurusan Jakarta-Manado. Ada lagi
korban longsor Sumedang dan
terakhir datang lagi musibah banjir
yang menimpa saudara-saudara
kita di Jakarta. Beberapa kawasan

di Jakarta ketinggian air bahkan
mencapai 2 meter lebih.
Menyikapi hal tersebut
Perhimpunan Penggerak Indonesia
Sejahtera (PEPES) Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar) di bawah
pimpinan Wevy Maritha Istianti
merasa terpanggil untuk ikut
meringankan beban masyarakat
yang ditimpa musibah tersebut.
“Kita merasa terpanggil untuk
ikut serta meringankan beban
saudara-saudara kita yang di timpa

Calon Pekerja Migran Dibekali
Pelatihan Bahasa Jepang dan Korea

MEMBERIKAN BANTUAN - Walikota Fadly Amran saat
memberikan bantuan secara simbolis pada salah satu siswa.
(Foto : Paulhendri)
Padang Panjang, KhazanahPemko Padang Panjang melalui
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PMPTSP) kembali membuka
peluang kerja ke Jepang dan
Korea.
Mereka yang melewati tahapan seleksi, 15 orang ke Jepang
dan 15 orang ke Korea. Semuanya dibekali latihan bahasa oleh
Pemko bekerja sama dengan
lembaga pelatihan LPK Yaruki
Padang dan Hem’s Institute.

Pelatihan dibuka Walikota,
H. Fadly Amran, BBA Datuak
Paduko Malano, Senin, (22/2)
di Aula Senja Kenangan
(Senken).
Calon pekerja migran ini juga
mendapatkan Jaminan Sosial
BPJS Ketenagakerjaan selama
dua bulan pelatihan berlangsung
dan mendapatkan pembekalan
dari Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI).
Fadly dalam sambutannya
mengimbau calon pekerja yang

park yang juga dihadiri oleh Owner Hotel
Emersia HJ Merywati SE bersama suami dan
Bupati Tanah Datar terpilih dan wakil Bupati
Tanah Datar terpilih Eka Putra dan Richi
Aprian.
Bupati Tanah Datar terpilih Eka Putra
menyampaikan aspresiasinya dibukanya water
park sebagai objek wisata baru di Tanah
Datar dan tentu diharapkan ini akan
menambah daya tarik wisatawan ke daerah
tersebut.
“Kita berharap semoga Wonderland
Emersia sukses dan berjalan lancar dan kita
siap nanti bersinergi dengan Hotel Emersia,”
kata Eka Putra.
Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata
Tanah Datar Efrison di Batusangkar, Senin
(22/2) juga berharap hadirnya Emersia Water
Park di Kota Batusangkar bisa menjadi daya
tarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan
ke daerah itu.
“Alhamdulillah ada satu lagi destinasi
wisata baru yang bisa dikunjungi wisatawan
bila ke Batusangkar yaitu Emersia Wonder
Land, kami berharap objek wisata baru itu
menjadi daya tarik dan bisa meningkatkan
kunjungan ke Tanah Datar,” kata Efrison.
 net/f. fahlevi

akan ke luar negeri ini, memiliki
fighting spirit dan mampu
bersaing.
“Tanamkan saya bisa.
Milenial serba bisa, yang
memiliki jiwa kompetitif.
Persiapkan
mental
dari
sekarang,” katanya.
Bekerja ke luar negeri, kata
Fadly, harus kuat hati, lahir dan
bathin. Karakter kedisiplinan dan
mentalitas harus dimiliki.
“Menguasai mengontrol diri, itu
yang membedakan kita dengan
orang lain,” ujarnya.
Melahirkan generasi yang
berdaya saing beriman dan
bertaqwa,
lanjut
Fadly,
merupakan salah satu bagian
dari visi dan misi menjadikan
Kota Padang Panjang bermarwah
bermartabat.
“Potensi dan embrionya
sudah ada. Dari dulu Padang
Panjang dijuluki Egypt van
Andalas,” tuturnya.
Kepala BP2MI Provinsi
Sumbar, Joko Purwanto S.Sos
mengapresiasi terobosan Pemko
membuka peluang kerja ke
Jepang dan Korea.
“Ini adalah terobosan mulia,
mengadakan pelatihan bahasa
Jepang dan Korea,” ucapnya.

Dikatakan Joko, peluang kerja
ke luar negeri sangatlah besar.
Saat ini, Jepang membuka
peluang kerja kepada 345.000
warga Indonesia. Kemudian Korea
membuka peluang untuk 500.000
orang dari 16 negara Sending
Country.
“Indonesia baru mengirimkan
7.000 pekerjanya ke Korea,”
ungkapnya.
Kepala Dinas PMPTSP,
Ewasoska, SH mengatakan,
Pemko berkoordinasi dengan
sejumlah pihak terkait mencari
peluang kerja ke luar. Lantaran
peluang kerja yang cukup sulit
saat ini di Indonesia dan Padang
Panjang khususnya.
Animo masyarakat, lanjut
Ewa, meningkat cukup tinggi
agar dapat bekerja di luar negeri,
setelah peluang itu dibuka tahun
lalu.
“Ada 54 orang yang
mendaftar untuk ke Jepang. Di
antaranya 15 orang lulus tahapan
seleksi. Lalu 55 orang yang
mendaftar ke Korea, 15 orang
diantaranya lulus tahapan seleksi.
Harapannya alokasi anggaran bisa
ditingkatkan
di
tahun
berikutnya,”
jelasnya. 
paulhendri

KOMUNITAS - Anggota Komunitas Randang Minang siap
mensukseskan kegiatan aksi kemanusiaan untuk korban banjir
Jakarta. (Foto : Marlim)
musibah banjir di Jakarta,” ujar
Wevy.
Untuk itu PEPES bersamasama dengan Komunitas Randang
Minang berencana akan mengirim
bantuan buat masyarakat yang
tertimpa musibah tersebut, lanjut
ibu dua anak ini.
Menurut Wevy dirinya
sebagai Ketua PEPES Sumbar dan
Ketua Komunitas Randang
Minang siap menghimpun donasi
dari para anggota Komunitas
Randang Minang dan anggota
PEPES yang ada di seluruh
Sumatera Barat.
Di samping donasi dari
anggota, kata Wevy dia juga akan
menghimpun dana dari para
donatur yang selama ini sudah
banyak membantu setiap kegiatan
aksi kemanusiaan yang di gagas
oleh PEPES dan Komunitas
Randang Minang.
Seperti diketahui sebelumnya,
Komunitas Randang Minang
bekerja sama dengan Aksi Cepat
Tanggap Cabang Sumbar juga
ikut berpartisipasi dalam aksi
kemanusiaan untuk Sulbar.
Sebanyak 900 paket randang
dikirim oleh Komunitas Randang
Minang melalui ACT.
“Kita
ikut
merasakan

pendertaan saudara-saudara kita
yang ditimpa musibah,” lanjut
wanita yang aktif di kegiatan
sosial ini.
Setelah bantuan kemanusiaan
untuk Sulbar, sekarang kami lagi
menghimpun donasi buat korban
banjir Jakarta, lanjut Wevy.
“Mudah-mudahan kegiatan aksi
sosial kita ini didukung oleh
kawan-kawan anggota PEPES dan
Komunitas Randang Minang,
sehingga pengiriman bantuan
yang kita rencanakan akhir bulan
ini bisa terlaksana kata,” Wevy.
Terpisah, Rafdinal salah
seorang anggota Komunitas
Randang Minang mengatakan, ia
sangat mendukung rencana aksi
kemanusiaan untuk korban banjir
Jakarta ini.
“Saya sangat mendukung
kegiatan ini,” ujar pria pemilik
Randang Zara ini.
Kata Rafdinal dirinya akan
selalu ikut serta dalam setiap aksi
kemanusiaan yang digagas oleh
komunitas Randang Minang.
“Mudah-mudahan bantuan
yang tak seberapa ini bisa ikut
meringankan beban saudarasaudara kita yang ditimpa
musibah,” ujar pemilik usaha
makan bajamba ini.  marlim
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UU ITE Segera
Mahfud MD menambahkan opsi lainnya adalah
melalui pedoman yang mengatur secara teknis dalam
sebuah penyelidikan dan penyidikan.
“Pemerintah di pemerintahan yang menganut
demokrasi terpimpin akan membuka peluang diskusi
itu untuk kemudian mengambil sikap,” lanjut mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Selama tim kajian bekerja, Mahfud MD
mengingatkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk bekerja
hati-hati dalam menangani kasus-kasus yang
menggunakan UU ITE.
“Sembari menunggu 2-3 bulan, Polri, Kejaksaan
Agung, penerapan itu agar betul-betul tidak multiintrepeter
tidak multitafsir, tetapi orang merasa adil semua,” kata
Mahfud MD yang kemudian menutup konferensi pers
tanpa disertai tanya jawab.
Tim Kajian UU ITE ini dibentuk berdasarkan
Keputusan Menkopolhukam No. 22 tahun 2021. Dalam
payung hukum ini, tim akan bekerja sampai 22 Mei
2021.
Tugas dari Tim Kajian adalah mengkaji agar tidak
terjadi multitafsir dalam penggunaan pasal-pasal UU
ITE.
Di dalamnya, Tim Kajian akan menyerap masukan
dari penegak hukum dan masyarakat terkait dengan
pelaksanaan UU ITE.
Tim juga dibolehkan untuk melibatkan akademisi,
praktisi, tenaga ahli, korban, pelaku tindak pidana
UU ITE, aktivis, dan kelompok media sebagai
narasumber untuk mendapatkan berbagai masukan.
Ratusan dipenjara
Hampir 700 orang dipenjara karena pasal karet
dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) sepanjang 2016-2020, menurut
kajian lembaga reformasi hukum. Atas dasar itu, Presiden
Jokowi dan DPR didesak mencabut semua pasal karet
dalam UU ITE yang kerap kali menjadi alat
mengkriminalisasi ekspresi dan pendapat masyarakat.
“Ini hanya akan jadi basa-basi dan omong kosong
kalau tidak melakukan pencabutan atau secara besarbesaran merombak ketentuan-ketentuan pidana di dalam
undang-undang ITE,” ujar Erasmus Napitupulu, direktur
eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
seperti dilansir BBC Indonesia pekan silam.
Pernyataan itu menanggapi klaim pemerintah
Indonesia yang “akan mendiskusikan inisiatif revisi
Undang-Undang ITE” menyusul pernyataan Presiden
Joko Widodo bahwa dirinya bakal mendorong revisi
undang-undang tersebut lantaran maraknya warga saling
lapor dan kasus kriminalisasi.
Dalam kurun 2016-2020, UU ITE dengan pasal
karetnya telah menimbulkan tingkat penghukuman
atau conviction rate mencapai 96,8% (744 perkara)
dengan tingkat pemenjaraan sangat tinggi, mencapai
88% (676 perkara), menurut data yang dihimpun koalisi
masyarakat sipil.
Laporan perkumpulan pembela kebebasan
berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) menyimpulkan
bahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak
dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet
yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam
suara-suara kritis.
Berdasar pemantauan yang dilakukan oleh LBH
Pers, selama 2020 setidaknya terdapat 10 jurnalis yang
sedang melaksanakan kerja kerja pers dilaporkan
menggunakan ketentuan pasal - pasal dalam UU Nomor
19 Tahun 2016 tentang ITE.
dapun pasal yang kerap digunakan adalah pasal
27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan pasal
28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.
Undang-undang ini pertama kali disahkan pada
2008 dan telah direvisi pada 2016 lalu. Kala itu, revisi
undang-undang itu berdasar pada putusan Mahkamah
Konstitusi.
Berikut yang perlu Anda ketahui tentang wacana
revisi UU ITE yang kali ini diwacanakan oleh pemerintah.
Buka ruang revisi
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa
pemerintah Indonesia membuka ruang untuk merevisi
Undang-Undang ITE, jika implementasi beleid itu
dirasa tak memenuhi rasa keadilan.
“Kalau undang-undang ITE tidak bisa memberikan
rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk
bersama-sama merevisi undang-undang ini, undangundang ITE ini, karena di sinilah hulunya,” ujar Jokowi
ketika memberikan pengarahan kepada pimpinan TNI
dan Polri di Istana Negara pada Senin (15/02) malam.
“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang
penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah
diinterpretasikan secara sepihak,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga mengimbau
kepolisian untuk lebih selektif dalam menerima pelaporan
pelanggaran Undang-Undang ITE, menyusul makin

Kejulasi, Farm, Yogurt
kata Amal ketika menerima wartawan Khazanah
di lokasi Kejulasi itu.
Perihal keju, yang sesungguhnya tidak terlalu
akrab betul dengan lidah Sumatera Barat, tetapi
pengelola Kejulasi yakin bahwa keju memiliki
segmen tersendiri di Sumatera Barat. Keyakinan
Amal dan Suhatril terbukti bahwa produksi susu
sapi mereka baik yang jadi susu murni, keju tidak
bersisa alias habis diserap konsumen. Setiap hari
dari 45 ekor sapi itu, 30 tiantaranya adalah sapi
perah menghasilkan sekitar 350 liter susu murni.
“Kita tidak saja jadikan susu murni tapi juga
keju dan yogurt,” ujar Amal.
Kawasan ini dibangun oleh Suhatril pada 2018
yang silam. Awalnya memang hanya untuk farm
biasa saja. Tapi lama ke lamaan, banyak yang
datang ke sini untuk melihat proses pemerahan
susu dan sekaligus pemandangan alam yang indah
dan sejuk. “Maka kita kembangkan lah menjadi
farm plus plus,” ujar Amal menirukan Suhatril.
Kawasan di ketinggian seluas 3 Ha itu kemudian
perlahan diberi sentuhan wisata. Ada ruang

Investor dapat
Dalam acara diskusi daring yang
diselenggarakan Lifepal dan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) belum lama ini dengan tema
“Strategi Memilih Investasi di Tahun 2021”, pada
ditemukan bahwa, sangat diperlukan persiapan
finansial untuk masa depan, salah satunya dengan
cara investasi, namun tidak boleh terlupakan juga
untuk berbagi kepada sesamanya, misalnya dengan
menunaikan zakat.
Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang
zakat, terutama zakat mal. Menurut Plt. Kepala
Divisi Digital Fundraising BAZNAS RI, Hafiza
Elvira Nofitariani, nishab zakat penghasilan adalah
85 gram emas per tahun, selain emas, perak juga
bisa menjadi patokannya yakni setara 595 gram.
Jika total kekayaan tidak mencapai nishab,
maka orang tersebut tidak terkena wajib zakat,
perhitungan 2,5% sejatinya berlaku juga dalam
zakat penghasilan. Setiap bulan seoran gMuslim
wajib mengeluarkan 2,5% dari penghasilannya
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banyak warga yang saling melaporkan ke kepolisian.
“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan
multi-tafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh
dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi
terkait undang-undang ITE, biar jelas,” kata Jokowi.
Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto,
menganggap penyataan Jokowi tersebut tak lepas dari
pernyataannya sebelumnya yang meminta masyarakat
mengkritik pemerintah jika dalam menjalankan tugasnya
tidak memenuhi aspek layanan publik.
Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu,
menegaskan imbauan agar kepolisian selektif untuk
tidak mengkriminalisasi, semestinya berlaku bagi semua
warga negara, bukan hanya pendukungnya saja.
“Karena yang kita hadapi saat ini adalah mudah
untuk tidak dijerat UU ITE, pastikan Anda dukung
pemerintah. Kalau Anda nggak dukung pemerintah,
maka lebih mudah masuk penjara,” tegas Erasmus.
Sejumlah orang, baik warga dan tokoh ternama,
telah menjadi korban pasal karet dalam UU ITE, antara
lain: musisi Jerinx, aktivis Dandy Dwi Laksono, Buni
Yani, hingga Baiq Nuril Maknun—seorang guru honorer
asal Mataram, Lombok.
Butuh komitmen
Menkopolhukam Mahfud MD mengonfirmasi
wacana pemerintah merevisi UU ITE melalui akun
Twitternya pada Selasa (15/02) seraya menegaskan
bahwa pemerintah akan mendiskusikan inisiatif revisi
UU ITE.
“Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik
dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante
baru dengan merevisi UU tersebut,” tulisnya.
Namun, Direktur Eksekutif Institute for Criminal
Justice Reform, ICJR, Erasmus Napitupulu menganggap
inisiatif dari pemerintah saja tidak cukup. Menurutnya,
perlu komitmen bersama dari DPR untuk merevisi
undang-undang tersebut.
“Yang harus punya komitmen itu bukan Pak Jokowi
saja, bukan hanya pemerintah aja, tapi DPR yang
sekarang berkuasa, rulling party. Yang saya maksud rulling
party ya partai-partai koalisi. Jadi butuh komitmen
bersama,” kata dia.
Apa tanggapan DPR?
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yang
juga wakil ketua Fraksi Nasdem di DPR, Willy Aditya,
mengatakan masih terbuka peluang revisi UndangUndang ITE masuk dalam prolegnas prioritas tahun
ini.
“Memungkinkan sekali, karena kita bisa masukkan
di dalam raker, mungkin akan dilakukan di awal
pembukaan masa sidang pada Maret nanti dan kemudian
dilihat kalau pemerintah yang mengusulkan itu (revisi)
silakan, nanti DPR akan membentuk pansus karena
itu lintas komisi,” jelas Willy.
“Atau juga bisa sebaliknya, karena aspirasi yang
berkembang di DPR juga meminta beberapa revisi
terhadap undang-undang ITE ini dilakukan oleh beberapa
fraksi. Itu juga Baleg bisa mengambil peran sebagai
hak inisiatif dari badan legislasi,” imbuhnya kemudian.
Ia mengatakan Fraksi Nasdem bersama dengan
sejumlah fraksi lain di DPR sudah berulang kali meminta
revisi UU ITE.
“Kita harus mengembangkan budaya komunikasi
yang positif, tentu perlu perangkat hukum yang adaptif
tentang hal itu. Perangkat hukum yang adaptif itu
adalah revisi undang-undang ITE sendiri,” katanya.
Senada, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin,
menyambut baik revisi UU ITE karena banyaknya
pasal karet yang multi-tafsir.
Politisi Partai Golkar yang termasuk dalam koalisi
yang berkuasa di DPR ini mengatakan akibat pasal
karet itu banyak warga saling melaporkan pihak yang
berseberangan karena masalah kecil di media sosial.
“Masyarakat sudah jenuh dengan pasal pencemaran
nama baik dan penghinaan. Itu saja yang kita dengar
jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut
di media sosial, itu saja yang dipakai seseorang untuk
melaporkan ke pihak kepolisian,” ujar Azis seperti
dikutip dari kantor berita Antara.
Pasal-pasal problematis diusulkan dihapus dan
direvisi diuusulkan oleh SAFEnet yang tergabung
dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Menurut mereka ada
sembilan pasal bermasalah dalam Undang-Undang
ITE diusulkan untuk dihapus atau direvisi.
Pasal-pasal tersebut menjadi landasan pelaporan
demi pelaporan ke kepolisian yang kian menumpuk
belakangan ini.
“Pasal 27 ayat 1 sampai pasal 29 kita harapkan
itu dihapus dari UU ITE,” tegas Damar Juniarto dari
SAFEnet.
Pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang asusila,
kerap digunakan untuk menghukum korban kekerasan
berbasis gender online.  eko/bbc
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pemerahan sapi, ada tempat untuk edukasi anakanak memberi makan sapi, bersentuhan dengan
sapi, ada tempat bermain, ada kafe untuk minum
susu dan yogurt, ada counter keju, ada mushala
dan ada photopoint (tempat berfoto) dan areal
parkir yang luas.
Sentuhan-sentuhan baru sebuah farm kemudian
menjadi menarik setelah dipublish di media
mainstream dan media sosial. Tamu-tamu
berdatangan berombongan. “Banyak anak sekolah
datang ke sini untuk belajar tentang peternakan,
tentang saapi, pengolahan keju dan yogurt,” ujar
Amal.
Kini dengan 11 karyawan, Kejulasi melayani
para tamu yang tidak dipungut bayaran. Lasi telah
menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Agam
dan Bukittinggi. Untuk mencapainya anda perlu
berke ndara sepanjang 11,5 Km dari jalan raya
Bukittinggi – Payakumbuh atau sekitar 26 menit.
Jalan menuju ke lereng Marapi itu cukuk terjal,
tetapi masih dalam batas aman untuk dilewati.
Ayo ke Lasi mencari Keju!  eko yanche edrie
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untuk berzakat.
“Kemudian, apabila penghasilan per bulan
tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan
selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung,
kemudian zakat ditunaikan jika penghasilannya
sudah cukup nishab,” dia.
Hafiza menambahkan, aset atau barang-barang
yang dimiliki tentunya harus dikeluarkan zakatnya,
kecuali barang tersebut digunakan sehari-hari.
“Anggap saja ketika kita memiliki perhiasan
emas yang digunakan sehari-hari, begitu pula
dengan mobil atau rumah seisinya yang kita
tempati, kita tidak perlu membayar zakatnya karena
emas tadi, kendaraan, dan properti itu memang
kita gunakan. Namun jika emas itu adalah emas
sebagai aset simpanan, atau aset properti yang
dijadikan investasi, saham atau reksa dana, maka
***
itu harus dikeluarkan zakatnya,” katanya.***
Pada dasarnya, zakat mal terdiri atas simpanan
kekayaan seperti aset lancar (kas atau setara kas),

Wali Kota Padang
lingkungan Pemko Padang dapat melaporkan
SPT Tahunan PPh-nya lebih awal sebelum batas
waktu yang ditentukan ke KPP.
"Alhamdulillah, pelaporan SPT Tahunan PPh
Orang Pribadi bisa dilakukan melalui aplikasi
online atau e-filing. Upaya ini sangat bagus sekali,
karena pajak telah bisa dilaporkan kapan dan
dimana saja kita berada. Bukti pelaporannya
langsung diterima secara elektronik,” ungkap
Wako Mahyeldi sewaktu menerima audiensi
Kepala Kantor KPP Pratama Padang Satu, Agus
Budihardjo beserta jajaran di Kediaman Resmi
Wali Kota Padang, Senin (22/2/2021).
Juga hadir dikesempatan itu, Kepala KPP
Pratama Padang Dua Prabowo Pribadi. Sementara
kepala OPD yang mendampingi wali kota
diantaranya, Kepala Bapenda Al Amin, Kepala
Inspektorat Andri Yulika dan Sekretaris BPKAD
Elvira.
Wako mengungkapkan penerapan pelaporan
SPT Tahunan PPh dengan e-filing sangat tepat
dan efektif. Karena dapat memudahkan dan
memberikan efisiensi aktifitas bagi wajib pajak
dalam melaporkan tentang penghasilan, harta,
dan pajak yang telah dibayarkan atas penghasilan
wajib pajak tiap tahunnya.
“Laporan pajak merupakan kewajiban yang
harus dilaporkan setiap pribadi selaku wajib pajak.
Sebagaimana bagi para pejabat dan ASN di
samping melaporkan tentang penghasilan dan
setoran pajaknya, namun juga melaporkan harta
kekayaannya masing-masing. Untuk itu, mari
kepada kita semua laporkan pajaknya dan
bayarkan pajaknya secara tepat waktu. Lebih
awal lebih baik dan lebih nyaman," pungkas
wako mengakhiri.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Padang
Satu, Agus Budihardjo menyampaikan,

Imigrasi Padang
“Jadi ini Eazy Passport bukan karena
pandeminya, melainkan sebelum pandemi sudah
dilaunching tahun lalu oleh Direktorat Jenderal
Imigrasi. Semuanya dalam rangka mempercepat
layanan, memberi kemudahan, membantu
masyarakat dan terutama agar tidak selalu
berdesakan dengan antrian panjang ke kantorkantor Imigrasi,” kata Kepala Kantor Imigrasi
Kelas
I
Padang,
Napis
kepada khazminang.id dan Harian Khazanah di
ruang kerjanya Senin pagi.
Eazy Passport adalah pelayanan paspor
dimana masyarakat tidak perlu datang ke kantor
Imigrasi, melainkan petugas dari Kantor Imigrasi
yang datang ke tempat para pemohon paspor.
Menurut Napis, layanan di tempat pemohonan
itu mencakup pengisian formulir, wawancara,
sidik jari dan berfoto biometrik. “Sedangkan
untuk pencetakan dan pengambilan paspor nya
tetap di kantor Imigrasi,” kata Napis yang lama
bertugas di Kepulauan Riau dan Aceh itu.
Napis yang baru memangku jabatan sebagai
Kepala Kantor Imigrasi Padang sejak 11 Februari
lalu menyebutkan bahwa layanan Eazy
Passport ini ditujukan pada karyawan kantor
pemerintah/TNI/Polri/BUMN/BUMD/swasta, warga
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penyampaian SPT Tahunan PPh yang dilakukan
Wali Kota Padang Mahyeldi kali ini diharapkan
menjadi contoh bagi semua masyarakat selaku wajib
pajak khususnya para ASN di lingkup Pemko Padang.
Agus pun berharap agar setiap wajib pajak bisa
melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi-nya
melalui e-filing secara tepat waktu sebelum batas
waktu penerimaan per 31 Maret 2021.
"Alhamdulillah, pak Wali Kota termasuk dini
dan cepat dalam melaporkan SPT Tahunan PPh
Orang Pribadinya. Ini patut ditiru oleh para wajib
pajak lainnya, karena lebih awal tentu lebih baik.
Apalagi sekarang sudah bisa melaporkannya secara
online lewat aplikasi e-filing. Tidak perlu lagi ke
kantor pajak menunggu antrian apalagi sedang
dalam kondisi pandemi Covid-19," cetusnya.
Lebih jauh Agus menuturkan di saat pandemi
Covid-19 saat ini, pajak tentu sangat berarti penting
bagi negara atau pemerintah daerah untuk bisa
melakukan 'recovery'.
"Ketika ada pandemi Covid-19 saat ini tentu
diharapkan para wajib pajak semakin patuh dan
taat melaporkan dan membayar pajaknya. Sehingga
target pajak di Provinsi Sumatera Barat khususnya
di KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama
Padang Dua tercapai tahun ini."
Begitu juga sambungnya lagi, bagi pengusahapengusaha atau wajib pajak yang lain juga diimbau
untuk semaksimal mungkin melaporkan SPT
Tahunan PPh.
"Pajak menyumbang 82% penerimaan negara
dalam APBN 2021. Pembangunan di negara ini
salah satunya bersumber dari pajak yang disetorkan
dan dilaporkan oleh seluruh wajib pajak. Maka
itu, bagi wajib pajak yang belum melaporkan maka
segeralah melaporkannya. Dan itulah tandanya kita
sebagai warga negara yang baik,” ujar Kepala Kantor
KPP Pratama Padang Satu.  Faisal Budiman
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perumahan, dan komunitas atau organisasi dengan
syarat minimal pemohon sebanyak 50 orang
Lalu bagaimana caranya?
Untuk
bisa
mendapat
layanan Eazy
Passport, pimpinan dari kantor atau organisasi terlebih
dulu mengajukan permohonan kepada Kantor
Imigrasi, setelah itu baru akan ditentukan tanggal
dilaksanakan layanan.
Layanan ini akan menambah komplit upaya
peningkatan kualitas layanan di Kantor Imigrasi
Padang. Sebelumnya, Kantor Imigrasi Padang sudah
meluncurkan layanan khusus untuk Lansia dan
dan ramah HAM yang terasa amat menolong bagi
para lansia dan ibu-ibu yang membawa anaknya
dalam berurusan ke kantor Imigrasi.
Tentu
saja
untuk
pelayanan Eazy
Passport tersebut, baik pihak petugas Kantor Imigrasi
maupun pihak yang menerima layanan harus tetap
menggunakan protokol kesehatan untuk menjaga
penularan Covid-19.
Sebagai pejabat baru di Sumatera Barat, Napis
berharap bisa memberi kemudahan bagi masyarakat
daerah ini untuk keperluan yang berhubungan dengan
bidang tugas keimigrasian. Dia mengaku senang
mendapat tugas di Sumatera Barat yang alamnya
sangat indah ini.  eko

Moderat di Era Pandemi
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Keduanya datang silih berganti dengan tujuan
menguji tingkat kualitas amal baik mamnusia.
Bagi manusia, musibah atau kesulitan dipahami
sebagai peristiwa yang tidak diinginkan. Namun hal
itu pasti akan melintasi perjalanan hidup manusia
untuk menguji kesabaran agar mereka kembali
mengingat Allah SWT.
Dalam QS: Al-Baqarah: 155-156 Allah berfirman:
Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan
buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada
orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang
apabila ditimpa musibah, mereka berkata Inna lillahi
wa inna ilaihi raji‘un. (QS: Al-Baqarah: 155-156).
Dalam ayat yang lain Allah berfirman: Yang
menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji
kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (QS:
Al-Mulk: 2).
Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mati
dan hidup adalah bagian yang tak terpisahkan bagi
umat manusia.
Syaikh Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir
dari negeri Suriah menyebutkan bahwa Allah
menciptakan maut dan kehidupan semata untuk menguji
umat manusia, yaitu siapa di antara kalian yang baik
dalam beramal, dan juga sebagai balasan atas amalan
mana yang pantas diberikan pahala.
Sebaik-baik amalan adalah yang ikhlas mencari
ridha Allah dan mengikuti kebenaran, yaitu mengikuti
apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.
Titik tekan dari amalan kita adalah pada tingkat
keikhlasan. Ayat tersebut mengindikasikan bukan
pada “yang paling banyak amalnya”, tetapi sejauh
mana amalan itu dilaksanakan dengan tingkat kerelaan
yang tinggi.
Di dalam ayat tersebut juga menyebutkan ampunan
(al-ghafur) setelah kemuliaan (al-aziz) yang memiliki
makna bahwa kemuliaan akan diperoleh setelah

mendapatkan pengampunan dosa dan amal shalih.
Sebagai orang yang beriman, kita mestinya mampu
menangkap isyarat yang diberikan Allah kepada kita,
apapun bentuknya. Begitu banyak ayat Al-Quran yang
menyebut objek bicara (mukhathab) ditujukan kepada
orang-orang beriman.
Kenapa? Karena orang-orang beriman lah kelompok
yang memiliki kemampuan untuk menangkap pesanpesan ketuhanan, baik yang tersurat maupun yang tersirat,
termasuk pesan-pesan musibah Covid-19 yang sedang
kita alami saat ini.
Oleh karena itu, seberat apapun ujian yang kita
rasakan, kita tidak perlu berkecil hati di hadapan Allah.
Allah adalah Dzat Yang Maha segalannya dan Allah
bisa melakukan apapun jika Dia berkehendak.
Paham, sikap, dan perilaku moderat merupakan ajaran
yang telah ditandaskan oleh Allah dalam QS: Al-Baqarah:
143: Artinya: “Dan yang demikian ini Kami telah
menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan
agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan
agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan
kalian.” (QS: Al-Baqarah: 143)
Nilai moderasi yang ditekankan pada ayat tersebut
terletak pada posisi di tengah, sehingga menjadi pangkal
untuk menumbuhkan sikap beragama yang damai dan
teduh.
Moderasi beragama adalah jalan tengah yang
mengedepankan nilai keadilan, di mana bergama atau
berprilaku agama sesuai dengan porsi yang telah ada.
Tidak ada intrik untuk melebihkan atau mengurangi
sebuah ajaran sebagaimana dilakukan oleh sekelompok
kecil umat beragama.
Dengan moderasi agama, kita akan menjalankan
pesan-pesan Tuhan sesuai dengan apa yang telah dibawa
oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita tentu
tahu bahwa radikalisme agama, atau konflik kekerasan
yang banyak terjadi itu karena adanya prilaku berlebihan
sehingga mereduksi nilai keadilan sebagai pondasi utama
bermasyarakat.

Kebakaran Lahan Sawit
sehingga total menjadi 6,5 hektare,” kata Kepala
Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam,
Syafrizal di Lubukbasung, Senin.
Ia mengatakan, 1,5 lahan kepala sawit itu
milik Brigjen Purn TNI Dasiri Musnal (74) dan
penyebab kebakaran belum diketahui.
Saat ini, tambahnya, api masih menyalar dan
pihaknya telah mengerahkan 10 anggota Satgas
BPBD beserta mesin portabel.
Pemadaman juga melibatkan anggota Polres
Agam, Kodim 0304 Agam, masyarakat dan lainnya.
“Pemadaman terkendala dengan tidak adanya
sumber air dan jalan menuju lokasi tidak ada,
sehingga tidak bisa mobil pemadam kebakaran
ke lokasi,” katanya.
Ia menambahkan, sebelumnya lahan kelapa
sawit Dasiri Musnal juga terbakar seluas dua
hektar pada Jumat (12/2).
Selain itu lahan kelapa sawit milik Jarot (55)
di sekitar lokasi juga terbakar seluas tiga hektare.
“Selama Januari sampai 22 Februari 2021
sekitar 23,5 hektare lahan kelapa sawit milik
warga terbakar,” katanya
Dengan kejadian itu, pihaknya mengimbau
warga untuk meningkatkan kewaspadaan saat
cuaca panas disertai angin kencang melanda
daerah itu dengan cara tidak membakar sisa
perambahan dan tidak membuang puntung rokok.
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“Api akan mudah menyalar, karena kondisi
perkebunan sudah kering dan perkebunan berada
di lahan gambut,” katanya.
Kebakaran lahan sawit di Agam bukan sekali
ini saja. Tahun lalu lebih hebat lagi saat sekitar
20 hektar lahan sawit di Masang, Tiku V Jorong
terbakar.
Kebakaran demi kebakaran itu membuat lahan
sawit yang hangus di Agam dalam kian bertambah
dari tahun ke tahun.
BPBD setempat meminta masyarakat untuk
segera melapor ke BPBD apabila muncul kebakaran
lahan sekecil apa pun agar kebakaran diatasi dengan
cepat.
Sebelumnya, pada Juni-Oktober 2015,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
mencatat 2,6 juta hektare lahan terbakar di Pulau
Sumatera dan Kalimantan.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) mencatat lahan terbakar dalam kebakaran
hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2019 mencapai
lebih dari 857 hektare di enam provinsi berbeda.
Setiap kali karhutla terjadi, industri sawit
disudutkan. Sejumlah pihak, terutama aktivis
lingkungan, menuding pembukaan lahan perkebunan
lewat pembakaran lahan jadi penyebabnya. Sejumlah
putusan pengadilan pun memvonis beberapa
yusrizal/
korporasi sawit bersalah terkait karhutla.yusrizal/
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PENGKOT PSTI KOTA PADANG PERIODE 2021-2025 DIKUKUHKAN

Amasrul: Sepak Takraw Harus Semakin Maju dan Berprestasi

Sekdako Padang, Amasrul dan Ketua Pengkot PSTI Kota Padang
M. Fikar bersama pejabat Pemko Padang dan pengurus PSTI
yang baru dilantik

Sekdako Padang, Amasrul

Pengurus PSTI Padang usai dilantik oleh Ketua Umum Pengprov
PSTI Syafrizal Bakhtiar.

Sekdako Padang, Amasrul dan pejabat Pemko Padang bersama pengurus PSTI Padang usai pelantikan.

Padang, Khazanah - Atas nama Pemerintah Kota
Padang, Wali Kota Padang diwakili Sekretaris
Daerah (Sekda) Amasrul, menyambut baik atas
dilaksanakannya pelantikan dan pengukuhan
Pengurus Kota (Pengkot) Persatuan Sepak Takraw
Indonesia (PSTI) Kota Padang untuk masa bakti
tahun 2021-2025.
Sejumlah harapan tentu tertuju bagi seluruh
pengurus yang baru dilantik tersebut. Terutama,
tidak saja mengejar prestasi di berbagai arena
kompetisi ke depan, namun juga bagaimana
menggelorakan cabang olahraga (cabor) sepak takraw
di Kota Padang.
Demikian disampaikan Sekda Amasrul saat
memberikan sambutan pada kegiatan pelantikan
dan pengukuhan yang digelar di lantai III Hotel
Rasaki, jl. By Pass KM.16, Kelurahan Koto Panjang
Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Senin (22/
2/2021).
Pelantikan bagi Ketua Umum Pengkot PSTI

Kota Padang M.Fikar dan sederet pengurus
olahraga sepak takraw di Kota Padang itu,
dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi
(Pengprov) PSTI Sumatera Barat (Sumbar) Syafrizal
Bakhtiar.
Juga hadir di kesempatan itu Sekretaris KONI
Kota Padang Immarizal, Kabid Olahraga Dispora
Kota Padang Yuherdi serta Kabag Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Pemko Padang Amrizal
Rengganis dan Kabag Kesra Amriman. Selanjutnya
juga tampak hadir Anggota DPRD Kota Padang
Zulhardi Z. Lathif yang juga Ketua IPSI Kota
Padang dan Anggota DPRD Padang Amril Amin.
Amasrul pun berharap Pengkot PSTI Kota
Padang mampu konsisten dan solid dalam
melahirkan prestasi membanggakan bagi Kota
Padang. Begitu juga mencetak bibit atlet yang
mumpuni.
“Semoga Pengkot PSTI Kota Padang di bawah
kepemimpinan pak M. Fikar mampu mewujudkan

Ketua Pengkot PSTI Kota Padang M. Fikar.

semua harapan yang telah diusung. Apalagi kita
melihat olahraga sepak takraw masih banyak
digemari para generasi muda kita di Kota Padang.
Sukses dan semangat untuk kita semua,” imbuh
Sekda menyemangati.
Sementara itu, Ketua Pengkot PSTI Kota Padang
M. Fikar menyebutkan, pelantikan dan pengukuhan
tersebut mengacu dari hasil kegiatan musyawarah
kota (Muskot) PSTI Kota Padang pada 4 Januari
2021 lalu.
“Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Swt
dan juga dukungan semua pihak, pelantikan
Pengkot PSTI Kota Padang periode masa bakti
2021-2025 dapat kita gelar hari ini. Untuk itu,
atas nama Pengkot PSTI Kota Padang kami
menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua
pihak yang telah mendukung,” ungkap M.Fikar
yang bergelar adat Datuak Rajo Magek itu.
M. Fikar pun telah memasang target untuk
kemajuan cabor sepak takraw di Kota Padang

ke depan. Begitu juga memiliki atlet-atlet yang
mumpuni mampu berkancah di tingkat nasional
bahkan internasional.
“Karena itu demi mendukungnya, kita Pengkot
PSTI Kota Padang ke depan berencana bisa
membuat maksimal 1.000 lapangan sepak takraw
di Kota Padang. Ini semangat awal kita demi
kemajuan cabor sepak takraw di Kota Padang.
Insya Allah untuk ini kita akan menjalin kerjasama
dan mengharapkan dukungan dari semua pihak,
terutama Pemko Padang dan DPRD Padang,”
tukasnya bersemangat.
“Alhamdulillah, salah satu upaya kita barubaru ini juga telah menuai hasil. PSTI Kota Padang
mampu juara 1 pada ajang turnamen sepak takraw
se-Sumbar yang diadakan PSTI Sumbar di GOR
H. Agus Salim pada tanggal 5-7 Februari 2021
kemarin. Semoga ini pertanda baik dan menjadi
pemicu semangat untuk kita semua pengurus yang
dilantik hari ini,” ujarnya. (adv)

22 Februari kemarin Harian Khazanah genap berusia dua tahun, sejumlah ucapan dan harapan dari pembaca ditumpangkan kepada Khazanah,
tentu saja doa dan bantuan kerjasama dari pembaca menjadi energi bagi Khazanah untuk mewujudkan harapan tersebut.

H.Mahyeldi Ansharullah
Wali Kota Padang
“Atas nama Pemerintah Kota Padang
saya ucapkan selamat kepada Koran
Khazanah. Semoga Khazanah semakin
maju, dan selalu menebar kebaikankebaikan melalui pemberitaan yang
dihadirkan ditengah-tengah masyarakat
Kota Padang dan Sumatera Barat,” kata
Mahyeldi.
Mahyeldi juga juga
menyampaikan ucapan terima kasih
kepada insan pers (Koran Harian
Khazanah) yang senantiasa menyampaikan
informasi pembangunan Kota Padang
kepada masyarakat. “Pemko Padang
sangat terbantu dengan publikasi media
dalam percepatan pembangunan Kota
Padang selama ini. Alhamdulillah berkat
kerja sama yang terjalin baik selama
ini dengan insan pers, informasi mengenai
program, kegiatan dan kebijakan Pemko
Padang dapat tersampaikan dengan baik
kepada masyarakat sehingga masyarakat
mendukung setiap program pembangunan
di Kota Padang,” pungkas Mahyeldi.

Anwardin Sulistiyono
Kajati Sumbar
Assalaamualaikum warahmatulloohi
wabarokaatuh, saya Anwarudin
Sulistiyono (Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat) mengucapkan Dirgahayu
media Harian Khazanah ke 2. Terima
kasih atas atensi dan kerjasamanya selama
ini.
“Kami doakan semoga media Harian
Khazanah mampu menjadi media
terdepan
dalam
menyampaikan
pemberitaan khususnya terkait hukum
secara aktual, akurat dan terpercaya.
Saya harapkan pula media Harian
Khazanah tetap kritis dan tetap santun
dalam pemberitaan,” ujar Anwaradin
Sulistiyono..

Nofal Wiska
Ketua KIP Sumbar

Satria
Kadispora Agam
Pertama kali membaca koran Khazanah,
saya lihat ada yang beda dalam konten
yang disajikan, beritanya lebih lugas dan
informatif. Tata bahasanya lebih santun
dan elegan, sesuai mottonya menebar
kebaikan.
Beberapa kali saya diwawancarai oleh
wartawan Khazanah tentang perkembangan
dan kemajuan wisata di kabupaten Agam
dari waktu ke waktu, hasil tulisannya
lebih menarik dan memberikan pesona
tersendiri bagi yang membacanya.
Dari namanya saja saya yakin Harian
Khazanah adalah koran yang membawa
misi mengedukasi pembacanya. Kesan
yang saya tangkap dari koran ini lebih
humanis, religius dan bersahaja.
Selamat Milad ke 2 Harian Khazanah,
semoga tetap menjadi yang paling dicintai
dan ditunggu pembacanya.
Terima

kasih

Selamat ulang tahun, Harian Khazanah.
Semoga terus memberikan pencerahan
kepada masyarakat, khususnya mendorong
keterbukaan informasi publik.
Media menjadi salah satu corong paling
efektif untuk membumikan keterbukaan
informasi publik, yang cerdas dan tentu
saja berkualitas, dan Harian Khazanah salah
satu dari media itu.

Rio Rizal, SH., MH.
Kajari Agam

Tani Subroto, SH., M. Hum.
Kajari Padang

Assalaamualaikum warahmatulloohi
wabarokaatuh, saya Rio Rizal, SH,, MH.
(Kepala Kejaksaan Negeri Agam)
mengucapkan Dirgahayu media Harian
Khazanah ke 2.
Terima kasih atas atensi dan
kerjasamanya selama ini.
“Kami doakan semoga media Harian
Khazanah mampu menjadi media terdepan
dalam menyampaikan pemberitaan
khususnya terkait hukum secara aktual,
akurat dan terpercaya, dan saya harapkan
pula media Harian Khazanah tetap kritis
dan tetap santun dalam pemberitaan,”
ujar Rizal..

Assalaamualaikum warahmatulloohi
wabarokaatuh, saya Tani Subroto,
SH, M.Hum (Kepala Kejaksaan
Negeri Padang) mengucapkan
Dirgahayu media Khazanah ke 2
Terima kasih atas atensi dan
kerjasamanya selama ini.
“Kami doakan semoga media
Khazanah mampu menjadi media
terdepan dalam menyampaikan
pemberitaan khususnya terkait hukum
secara aktual, akurat dan terpercaya.
Saya harapkan pula Media
Khazanah tetap kritis dan tetap santun
dalam pemberitaan,” kata Tani
Subroto.

Wahyu Purnama
Kepala Perwakilan BI Sumbar

Yudesri
Plh. Bupati Pasaman Barat

“Dirgahayu Harian Khazanah ke 2. Semoga
semakin berkembang dan smakin di depan
dalam menyajikan berita-berita paling aktual,
cepat, dan terpercaya. Salam semangat dan
sukses selalu untuk semua rekan-rekan di
Harian Khazanah”.

Harian Khazanah diharapkan akan menjadi
penyalur informasi bagi masyarakat. Atas
nama Pemkab Pasbar selamat Hari Ulang
Tahun Harian Khazanah .
“Semoga diusia yang ke-2 ini harian
Khazanah semakin jaya dan memberikan
manfaat bagi semua kalangan. Aamiin,”.

Chairunnas
Ketua PMI Bukittinggi

Syahrul Junaidi
Ketua Orari Bukittinggi-Agam

Dalam menyambut hari jadi media cetak
surat kabar harian Khazanah ke 2 tahun
2021, menyampaikan ucapan selamat
dan terimakasih.
“Berita suatu kejadian musibah apapun
bentuknya ataupun kegiatan-kegiatan PMI
Kota Bukittinggi dipublikasikan pada
media, dalam hal ini media cetak surat
kabar Khazanah yang bersama-sama
dengan PMI Kota Bukittinggi selalu
mempublikasikannya kegiatan dari
organisasi kemanusiaan ini melalui
wartawannya yang ada di Bukittinggi,
“ucapnya.

Syahrul Junaidi Ketua Orari lokal
Bukittinggi Agam, menjelaskan, dengan
adanya lompatan teknologi sekarang ini
banyak bertebaran media online. Tapi
untuk media cetak tetap masyarakat
membutuhkan untuk dibaca, karena melalui
media cetak inilah beda tampilannya dengan
media online benar nyata, jika demikian
masyarakat akan merasakan kenyamanan
membacanya.
“Sesuai dengan hastag surat kabar
harian Khazanah “Menebar kebaikan”
Semoga makin berkembang, dekat di hati
pembacanya dan terus menebar kebaikan
untuk semua lapisan masyarakat,” kata
Syahrul Junaidi.

Martias Wanto
Plh. Bupati Agam
Plh. Bupati Agam Martias Wanto,
meyakini media massa memiliki
berkontribusi
besar
terhadap
pembangunan di Kabupaten Agam.
Media massa tidak hanya menjadi
penyambung suara antara pemerintah
dengan masyarakat, tapi juga mampu
menjadi penyeimbang dalam mengawal
pembangunan di semua lini dan
Khazanah sebagai salah satu media
massa dari Sumatera Barat menjadi
salah satu di antaranya.
“Hari ini, Khazanah genap berusia
dua tahun, semoga Khazanah selalu
terdepan dalam menyajikan berita-berita
yang berkualitas. Semoga terus menjadi
referensi informasi yang inspiratif dan
memperkuat optimisme masyarakat
Sumatera Barat umumnya dan
Kabupaten
Agam
khususnya,
Dirgahayu
Khazanah
terus
mematangkan diri, terus berkarya, dan
berinovasi,”.

Guntur Abdurrahman
Advokad Kemanusiaan
Sebagai advocat dan pekerja kemanusiaan,
Guntur Abdurrahaman menilai kehadiran
Harian Khazanah tidak semata-mata sebagai
sebuah bacaan yg mampu memberikan
informasi, namun lebih dari pada itu yakni
sebagai penyeimbang serta sebagai alat
kontrol sosial.
“Bagi kami Harian Khazanah juga
hadir sebagai salah satu alat perjuangan
untuk pencari keadilan, melalui goresan
tinta yang tajam serta aktual turut mengawal
isu-isu kemanusiaan dalam rangka
mendorong pembangunan hukum dan
kemanusiaan ke arah yg diidamkan,
bertambahnya usia Harian Khazanah
semakin menambah besarnya harapan
masyarakat agar media khazanah selalu
hadir untuk membela mereka yang tidak
berdaya melalui goresan tinta emasnya,
salam hormat, salam sukses buat Media
Khazanah,” kata dia.
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MULAI AGENDAKAN UJICOBA

PPLP T
antang T
im
Tantang
Tim
Binaan Mantan T
imnas
Timnas
Padang, Khazanah- Setelah
melakukan persiapan lebih kurang
dua bulan, tim sepakbola Pusat
Pendidikan dan Latihan Pelajar
(PPLP) Sumbar berencana akan
melanjutkan program ujicoba.
Rencananya ujicoba perdana
akan dilakukan di Kota
Bukittinggi, Minggu (28/2/21)
menghadapi tim Seroja FC.
“Setelah mengenjot fisik pemain
dalam dua bulan terakhir kami
berencana akan memulai program
ujicoba. Ujicoba perdana akan
kami lakukan dengan tim asuan
mantan pemain timnas Gusnedi
Adang di Bukittinggi,” ujar
pelatih PPLP Sumbar Dedi Umar
didampingi asisten pelatih Defta
Caniago, Dodi “Leo” Hirwan dan
Kinan Putra di Padang, Senin (22/
2/21).
Katanya, ujicoba yang
dilakukan ini selain untuk
mematangkan persiapan juga
sarana untuk evaluasi pemain yang
telah melakukan persiapan
beberapa bulan ini. “Ujicoba ini
adalah sarana untuk evaluasi

latihan dan untuk mengukur
kemampuan para pemain,” terang
DU panggilan Dedi Umar.
Dijelaskan DU, ujicoba yang
dilakukan PPLP ini juga untuk
mematangkan persiapan tim yang
akan menghadapi dua iven besar
tahun ini, Kejurnas dan Popnas,
karena itu segala persiapan telah
dilakukan untuk mendapat hasil

yang maksimal pada iven tersebut.
“Persiapan
tim
masih
persiapan umum, namun untuk
melihat perkembangan makanya
kami mulai memasuki program
ujicoba,” tegasnya. Sebelum
melawan tim Seroja di Bukittinggi,
tim PPLP akan menggelar ujicoba
dengan beberapa tim lokal di
Lapangan PPLP, di antaranya

dengan tim Liga Askota Padang
Adios FC. Rencananya ujicoba
akan
dilakukan, Rabu 24
Februari. “Sebelum ke Bukittinggi
kami akan melakukan simulasi.
Simulasi ini akan kami
laksanakan Selasa dan Rabu,
Kamis dan Jumat akan kami
lakukan evakuasi,” terang DU
 faisal budiman

9

Jik
andemi Covid-19
Jikaa P
Pandemi
Melandai, Piala W
ali
Wali
Kota P
adang Ditabuh
Padang
Tahun Ini
Padang, Khazanah – Meski sedang dalam pandemi Covid19, Pemerintah Kota Padang tetap menjadwalkan sejumlah
kegiatan olahraga. Seperti Piala Wali Kota Padang. Iven tahunan
ini tetap masuk ke dalam kalender olahraga Kota Padang.
“Kita tetap mengagendakan Piala Wali Kota Padang tahun
ini,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota
Padang Mursalim Nafis, Senin (22/2/2021).
Dikatakannya, jika pandemi Covid-19 melandai, Piala Wali
Kota Padang ditabuh pada Juni nanti. Mursalim menegaskan,
pihaknya masih menunggu perkembangan situasi pandemi saat
ini.
“Bagaimana situasi akan datang, tentu kita tunggu
perkembangannya. Mudah-mudahan terjadi pengurangan dan
penurunan jumlah positif Covid-19,” sebutnya.
Pemko Padang berencana mengundang sejumlah klub untuk
menggairahkan Piala Wali Kota Padang Tahun 2021. Nantinya,
iven ini diikuti 126 klub usia sebelas tahun. Klub tersebut
berasal dari seluruh Indonesia.
“Jika berkaca ke tahun 2019 lalu, Piala Wali Kota cukup
diminati banyak orang,” tuturnya.
Menurut Mursalim, Piala Wali Kota Padang tahun 2019
lalu telah meningkatkan gairah perekonomian Kota Padang.
Hunian hotel meningkat. Pedagang pun bergairah.
“Sebab waktu itu anak-anak pesepakbola yang ikut Piala
Wali Kota juga membawa orangtuanya ke Padang, Alhamdulillah
waktu itu sport and tourism yang kita harapkan dapat tercapai.
Tentunya kita berharap hal yang sama juga terjadi tahun ini,”
jelas Mursalim.
Selain menggelar Piala Wali Kota Padang, Pemko Padang
juga menggelar Liga Ascot. Nantinya peserta Liga Ascot ratarata merupakan pesepakbola usia remaja. Sedangkan peserta
dari kalangan dewasa hanya beberapa orang saja.
 faisal budiman
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Sispala yang T
ersesat Ditemuk
an
Tersesat
Ditemukan
Padang Panjang, Khazanah— Setelah sempat dinyatakan
hilang ketika hiking ke Air Terjun Bostra di kawasan hutan belantara
di Jorong Lembah Anai, Nagari Singgalang, X Koto, Tanah Datar,
Minggu (21/2). Empat orang Siswa Pencinta Alam, SMA 2 Negeri
Padang akhirnya ditemukan tim SAR, Senin (22/2).
Empat remaja yang dilaporkan
hilang di sekitar Air Terjun
Proklamator, kabupaten Tanah
Datar, Minggu (21/2) ditemukan
selamat setelah dinyatakan hilang
selama 9 jam.
Petugas menemukannya mereka di areal sungai dan salah
seorang diantaranya harus mendapatkan penanganan medis
karena cidera di tangan kanannya.
“Sudah ditemukan tadi pukul
03.23 WIB. Seluruh korban dalam
kondisi selamat. Namun, satu
orang mengalami cidera di tangan
kanannya,” sebut Kepala Pos SAR
Limapuluh Kota, Robi Saputra,
Senin (22/2).
Seluruh remaja ini ditemukan
saat beristirahat di jalur sungai.
Mereka menyadari tersesat saat
perjalanan pergi ke Air Terjun
Proklamator dari jembatan bambu
silaiang. Kemudian berinisiatif
untuk mencari sungai dan mengikuti sungai tersebut untuk turun.
Namun, track yang mereka
lalui cukup sulit bahkan beberapa
kali menemukan cabang sungai.
Sehingga mereka makin menjauh
dari pemukiman masyarakat.

“Setelah ditemukan, seluruh
remaja di evakuasi turun dan
dibawa ke RSUD Padang
Panjang,” sebut Robi lagi.
Sebelumnya dikabarkan empat
siswa ini melaksanakan hiking
ke Air Terjun Bostra di kawasan
hutan belantara di Jorong Lembah
Anai, Nagari Singgalang, X Koto,
Tanah Datar, Minggu (21/2). 4
Sispala SMA 2 Negeri Padang
Panjang tersesat ketika menelusuri
jejak jalan binatang buas.
Mereka memulai perjalanan
dari Jembatan Bambu Silaiang
dan berencana keluar dari jalur
samping lembah Anai. Namun,
sampai malam hari, ke empat
remaja ini tak kunjung keluar dan
dinyatakan hilang.
Informasi terkait adanya 4
siswa mapala tersesat tersebut
berawal ketika salah seorang siswa
mapala menghubungi salah
seorang anggota SAR melalui via
telepon. Dalam komunikasi
tersebut, siswa menerangkan
dirinya telah tersesat dihutan
belantara kawasan Air Terjun di
Nagari Singgalang.
Menindaklanjuti informasi

ketika dikonfirmasi Wartawan
Senin (22/2).
Dari keterangan Ireli Sofa,
mengatakan siswa mapala ini
disesatkan oleh jejak binatang
buas. Pasalnya, siswa tersebut telah
mengikuti jalan yang salah
menuju Air Terjun Bostra.
Namun, ketika siswa telah
menyadari tim nya sudah tersesat,
siswa menghentikan perjalanan
danemutiskan
untuk
menghubungi SAR untuk
mendapatkan pertolongan.

DITEMUKAN- Setelah sempat dinyatakan hilang ketika hiking ke Air Terjun Bostra di kawasan
hutan belantara di Jorong Lembah Anai, Nagari Singgalang, X Koto, Tanah Datar, Minggu (21/2).
Empat orang Siswa Pencinta Alam, SMA 2 Negeri Padang akhirnya ditemukan tim SAR, Senin (22/
2) kemarin (foto: Ist/net)
tersebut, tim gabungan BPBD,
SAR, Damkar, Brimob, Polres, TNI,
Tagana, Rapi, Komunitas TRC
turun kelapangan untuk mencari

siswa sispala yang tersesat.
“Tim kita bentuk menjadi 5,
untuk mencari keberadaan korban.
Tim bergerak sekitar pukul 21.00

Empat R
umah Jadi Abu di P
asbar
Rumah
Pasbar
Simpang Empat, Khazanah— Si jago
merah mengamuk. Empat unit rumah milik,
Animar (52), Eli Yasmi (37), Anto (40)
dan Suryati (50), masyarakat Jorong Batang
Biyu, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat (Pasbar), Senin (22/2)
menjadi sasaran amukan, bahkan rata
dengan tanah.
Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul
13.00 WIB saat sebagian besar pemilik
tidak berada di rumah.
Beruntung tidak ada korban jiwa karena
sebagian besar pemilik rumah tengah
bekerja. namun, beberapa orang pemilik
rumah yang melihat kejadian tersebut
terlihat shock dan menangis.
Petugas pun kesulitan memadamkan
api, sebab beberapa bagian rumah terbuat

dari kayu dan mudah terbakar.
Kondisi semakin dipersulit lantaran
sumber air susah didapatkan akibat musim
kemarau saat ini.
Salah seorang korban yang rumahnya
terbakar, Anto saat dikonfirmasi wartawan
mengatakan, dia tidak tau persis kejadian
itu karena dirinya sedang tidak berada
dirumah saat kebakaran terjadi.
Dia hanya bisa menyaksikan rumahnya
hangus dan rata dengan tanah sesampainya
ke lokasi kejadian.
“Semua perabot dan harta benda yang
saya miliki habis terbakar, hanya
menyisakan baju di badan. Beruntung tidak
ada anggota keluarga saya yang menjadi
korban dalam musibah ini,” ucapnya.
Anto menambahkan, dirinya mengaku

terkejut dan berharap ada barang dan
perabotan rumahnya yang bisa diselamatkan
saat mengetahui kejadian.
“Saya sangat shock mengetahui kejadian
ini dan berharap masih ada barang dan
perabotan yang bisa diselamatkan,”
katanya.
Sementara itu, sejumlah petugas Damkar
dan masyarakat yang membantu
memadamkan api itu terlihat sangat
kewalahan sebab, petugas harus menjemput
air ke pinggir sungai, sementara api terus
menyala.
Hingga berita ini di turunkan, belum
ada informasi pasti penyebab kebakaran
itu. Sejumlah petugas kepolisian sudah
berada di lokasi. Kerugian ditaksir mencapai
ratusan juta rupiah  Sutan Pamenan.

DIDUGA SOPIRMENGANTUK

Empat K
endaraan T
abrak
an Beruntun
Kendaraan
Tabrak
abrakan
P adang, Khazanah—
Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan
simpang SMA N 7 Padang, Kecamatan Kota Tangah, Senin (22/2).
Kecelakaan beruntun, melibatkan dua unit mobil dan dua
unit sepeda motor. Kecelakaan
terjadi sekita pukul 06.40 pagi tadi.
“Empat unit kendaraan yang
terlibat dalam kecelakaan beruntun
tersebut, yaitu minibus Honda
HRV, minibus Mitsubishi Mirage,
dan dua sepeda motor” ujar Kanit
Laka Lantas Polresta Padang, Ipda
Arisman, Senin (22/2).
Dijelaskan Arisman, kejadian
diduga berawal saat sopir minibus
HRV yang dikemudikan YDM
diduga mengantuk dan menabrak
kendaraan di depannya, Mirage BM
1511 NJ dan sepeda motor BE 4383
TF serta sepeda motor BA 3819 AF

BERUNTUN- Kecelakaan beruntun yang terjadi di kawasan
simpang SMA N 7 Padang, Kecamatan Kota Tangah, Senin (22/
2) sekitar pukul 06.40 pagi melibatkan dua unit mobil dan dua
unit sepeda motor (foto: Ist/net)
yang saat itu berhenti untuk belok
Akibat kecelakaan tersebut,
YDM warga Kelurahan Balai
Gadang, Kecamatan Koto Tangah
mengalami luka lecet di bagian
pipi kiri, tangan, dan kaki juga

mengalami luka ringan.
Sementara mobil Mitsubishi
Mirage BM 1511 NJ yang dikendarai FN (17), seorang pelajar
warga Perumahan Pondok Pinang
Blok C14 Kecamatan Koto Ta-

ngah mengalami luka ringan.
“Dan untuk pengendara sepeda motor BE 4383 TF inisial
BBS (15) mengalami luka lecet
di bagian tangan dan kaki.
Sedangkan, penumpangnya RAK
(15) mengalami luka robek di
kepala, tangan dan kaki lecet atau
luka ringan” jelas Arisman.
Dikatakan Kanit pengendara
sepeda Motor BA 3819 AF berinisial
APR (25) warga Kampung Tangah
Lubuk Lubuk Buaya mengalami luka
robek di kepala, kaki kanan dan
tangan kiri patah dan saat ini sudah
dibawa ke RS M Djamil.
Diakui Arisman, kecelakaan
berawal saat minibus Honda HRV
datang dari arah utara menuju
selatan atau dari arah Simpang
Kayu Kalek menuju Simpang

Anak Air Padang.

TERKAIT ATURAN SERAGAM SEKOLAH

Genius K
uk
uh T
olak SKB Tiga Menteri
Kuk
ukuh
Tolak
Pariaman, Khazanah— Wali
Kota Pariaman, Genius Umar tetap
kukuh
menolak
menolak
melaksanakan SKB 3 menteri
terkait pakaian seragam di sekolah.
Hal itu kini memasuki babak baru.
Genius mengaku sudah menyurati Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Surat itu berisi permintaan untuk
bisa bertemu langsung membicarakan aturan supaya persoalan
ini tidak semakin lebar.
“Saya ingin bertemu membicarakan langsung apakah itu
dengan Pak Menteri atau pejabat
eselon juga boleh. Saya sudah
menyurati, tapi belum dapat
respons,” kata Genius kepada
wartawan, Sabtu (20/2).
Genius menyatakan tetap pada
posisi semula, yakni menolak
penerapan aturan sesuai SKB tiga
menteri dan Genius sudah membicarakan alasannya langsung
kepada Kementerian Dalam
Negeri.
“Di Pariaman, tatanan berpakaian di sekolah selama ini tidak
pernah ada masalah,” katanya.
Ia menyebut, di daerah yang
dipimpinnya itu tidak pernah ada
aturan yang mewajibkan siswa
nonmuslim memakai kerudung

KUKUH- Wali Kota Pariaman, Genius Umar tetap kukuh menolak
menolak melaksanakan SKB 3 menteri terkait pakaian seragam
di sekolah dan hal itu kini memasuki babak baru (foto: ist/
net).
di sekolah.
Apakah itu aturan dari perwako, perda, atau aturan di
sekolah. Karena itulah, menurut
Genius, di Pariaman tidak perlu
menerapkan sesuai dengan
instruksi di SKB 3 menteri.
“Kami selama ini tidak pernah
memaksakan nonmuslim untuk
berpakaian seragam seperti pelajar
muslim. Tidak pernah ada perda,

perwako, peraturan sekolah. Tapi
tidak pernah juga ada yang
mempermasalahkan soal pakaian
sekolah di Pariaman. Semuanya
sudah stabil, jadi kenapa harus
terapkan SKB?” katanya.
Genius menjelaskan ia juga
memutuskan sikap dari Pemko
Pariaman karena merasa daerah
punya hak otonomi sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Atas dasar itu, menurut
Genius, Indonesia saat ini sudah
tidak lagi negara sentralisasi.
Karena sudah desentralisasi, kata
dia. pemerintah pusat juga harus
menghormati kearifan lokal.
Selain itu, Genius berpendapat
dunia pendidikan bukan hanya
untuk meningkatkan standar
intelektualitas peserta didik. Tapi
juga pendidikan karakter.
Menurutnya, karena Pariaman
merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Islam, pendidikan karakter yang diberikan
di sekolah adalah pendidikan
karakter yang berbasis agama
Islam.
Sebelumnya, Genius ditegur
Kemendagri karena menolak
menerapkan surat keputusan
bersama (SKB) 3 menteri terkait
seragam sekolah. Genius menganggap teguran itu merupakan
bentuk sapa dari Kemendagri.
“Kami menegur yang bersangkutan,” kata Direktur Jenderal
Otonomi Daerah Kemendagri
Akmal Malik kepada wartawan
di Gedung A Kemendagri, Jalan
Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Rabu (17/2)  */Novrizal
Sadewa.

WIB. Sekitar pukul 00.10 WIB,
tim bisa menemukan siswa,” ujar
Kasubid Kedaruratan BPBD Kota
Padang Panjang Ireli Sofa, SH

“Ulah mengikuti jejak jalan
binatang buas, siswa ini tersesat
di hutan belantara. Untung siswa
masih memiliki alat komunikasi
dengan jaringan XL dan
menghubungi anggota SAR,” ujar
Ireli Sofa.
Dari keterangan siswa mapala
SMA Negeri 2 Padang Panjang,
Bariq Ramadhan (18) kepada Tim
BPBD mengungkapkan, mereka
tersesat ketika menemui lembah
air terjun kecil. Sementara air
terjun bostra merupakan air terjun
debit airnya besar.
Data siswa yang tersesat, Bariq
Ramadhan, Rahma Denil (17),
Rafi Aditya (17) M. Irwandi
Fahrial (17).
“ Alhamdulillah siswa mapala
berhasil diselamatkan tim
gabungan BPBD Kota Padang
Panjang, “sebut Ireli Sofa 
Paulhendri.

Terseret di
Pantai Ampalu
Pariaman, Khazanah— Tengah mandi-mandi di
Pantai Desa Ampalu, kecamatan Pariaman Utara,
seorang bocah bernama Rian (10) terseret
gelombang, Minggu (21/2), sementara dua temannya
masih bisa diselamatkan.
Karena, Rian terbawa gelombang, masyarakat
berusaha minta tolong kepada TimTRC BPBD,
Kodim, Polres dan Satpol PP serta nelayan untuk
melakukan pencarian. Namun sampai malam hari,
Rian tidak berhasil ditemukan.
Senin (22/2), Rian ditemukan nelayan di pantai
Desa Balai Nareh dalam kondisi meninggal dunia.
Oleh nelayan yang menemukan, diinformasikan
kepada masyarakat, selanjutnya diinformasikan
kepada BPBD, Satpol PP, Kodim dan Polres. Oleh
Tim TRC BPBD Padang Pariaman, jasad Rian, siswa
SDN Ampalu, dibawa ke rumahnya.
Menurut penuturan paman korban, Syafriadi
Azmar, jasad keponakannya telah di temukan dalam
kondisi meninggal dunia.
“Kami pihak keluarga mengaku ikhlas atas
kepergian keponakan ini, sehingga jenazah tidak
dibawa ke rumah sakit,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Genius Umar
menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya
Rian, siswa SDN Ampalu karena mandi di Pantai
Desa Ampalu .
“Semoga arwah almarhum diterima disisi Allah
SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi
ketabahan oleh Allah SWT, “ tutur Genius 
Syafrial Suger
Suger..

Dua P
asutri
Pasutri
Ditangk
ap
Ditangkap
Padang, Khazanah— Simpan narkoba jenis sabu,
dua pasangan suami istri ditangkap Satresnarkoba
Polresta Padang, Minggu (21/2) dini hari didua
lokasi berbeda.
Dua pasangan suami istri yang diringkus polisi
itu yakninya, Beja (38) warga Jalan By Pas KM. 19
Kelurahan, Tanjung Aur Kecamatan, Koto Tangah,
dan istrinya Ernawati (39). Ia diamnakan polisi
disalah satu kedai yang ada disana.
“Sementara pasangan suami istri lainya Lase (44)
warga Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan,
Lubuk Begalung Kota Padang ia juga diamankan
bersama istrinya Riska (33),” kata Kasat Narkoba
Polresta Padang, AKP Dadang Iskandar, Senin (22/2/
2021).
Dijelaskan AKP Dadang Iskandar diringkusnya
dua pasangan suami istri itu, bermula dari ditangkap
tanganya pasangan suami istri yang kedapan
menyimpan lima paket sabu siap edar di By pass.
Pangakuan pasangan suami Beja jika narkoba jenis
sabu itu didapat dari Lase (44).
“Mendapati informasi itu petugas Opsnal
langsung menuju kediaman Lase di Jalan Kampuang
Jua. Alhasil disana didapati enam paket sabu siap
edar,” ujar Kasat.
Dikatakan Kasat, saat ini kedua pasangan suami
istri itu sudah diamankan di Mapolresta Pasang
beserta barang bukti sabu. “Untuk dugaan sementara
mereka merupakan kurir narkoba jenis sabu,”
ucapnya  */Novrizal Sadewa.
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UANG PENGHARGAAN PEMILU TAK KUNJUNG DIBAYARKAN

Pemerintah Ber
hutang
Berhutang
U
ke Komisioner KP
KPU
Jakarta,
Khazanah—
Pemerintahan Presiden Joko Widodo
hingga kini masih belum mencairkan
uang penghargaan Pemilu 2014
untuk para komisioner Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Baik
komisioner KPU tingkat pusat
maupun para komisioner KPU di
seluruh daerah di Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) KPU,
Ilham Saputra mengungkap, uang
penghargaan itu seharusnya diterima
seluruh komisioner KPU di Indonesia usai gelaran pemilu. Namun,
meski Pemilu 2019 sudah selesai
digelar, uang penghargaan untuk
2014 belum juga cair.
“Uang penghargaan ini seharusnya diberikan setelah penyelenggaraan pemilu 2014,” kata
Ilham lewat keterangan tertulis,
Senin (22/2).
Ilham tak menyebut nominal
uang penghargaan yang harusnya

diterima oleh komisioner KPU.
Namun, besaran uang penghargaan
pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009
tidak berubah.
Peraturan Presiden Nomor 22
Tahun 2015 menyebut uang penghargaan Pemilu 2009 untuk Ketua
KPU RI sebesar Rp51.750.000. Lalu
nominal uang penghargaan untuk
Anggota KPU RI Rp45 juta.
Kemudian, uang penghargaan
Rp21,6 juta diberikan kepada Ketua
KPU Provinsi. Masing-masing
Anggota KPU Provinsi menerima
Rp10,8 juta. Di tingkat kabupaten/
kota, nominal yang diterima
mencapai Rp14,5 juta untuk ketua
dam Rp10,8 juta untuk anggota.
Ilham menyampaikan para
Komisioner KPU RI periode 20122017 telah memperjuangkan uang
tersebut. Komisioner periode ini
juga telah mengupayakan agar
pemerintah melunasi utang tersebut.

“Dari awal bertugas sudah
mengusulkan pembahasan dan
proses usulan pembayaran dan
hingga saat ini masih belum juga
terealisir,” ucap Ilham.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi
II DPR RI Luqman Hakim meminta
pemerintah segera membayarkan
uang tersebut karena negara telah
berhutang jasa kepada seluruh
anggota
KPU
yang
telah
menyukseskan proses pergantian
kepemimpinan nasional dan daerah
selama ini.
“Saya menerima informasi
bahwa
pemerintah
belum
membayarkan uang penghargaan
purnabakti kepada Ketua dan
Anggota KPU Pusat, KPU provinsi
dan KPU kabupaten/kota seluruh
Indonesia periode 2012-2017,” kata
Luqman, Senin (22/2).
Luqman berkata bahwa temuan
ini memprihatinkan dan menye-

dihkan karena pemerintah pemerintah tak kunjung menyelesaikan
masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti seluruh
anggota KPU selama empat tahun.
Ia pun meminta agar pemerintah
tidak menggunakan ketiadaan
anggaran sebagai alasan tak kunjung
membayarkan uang purnabakti
anggota KPU tersebut. “Sudah terlalu
lama ini, semoga bukan karena
pemerintah lupa. Jangan juga
beralasan negara tidak punya
anggaran,” katanya.
“Saya minta Plt. Ketua KPU,
Menpan RB, Menkeu, dan
Mensesneg segera berkoordinasi
untuk menyelesaikan masalah
pembayaran uang penghargaan
purna bakti ini segera dibayarkan,”
imbuh Sekretaris Gerakan Sosial
dan Kebencanaan DPP Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
ryn/cnn

Nofi Candra Y
akin Bak
al
Yakin
Bakal
Menangk
an Gugatan di MK
Menangkan

NOFI CANDRA
Solok,
Khazanah—
Mahkamah Konstitusi (MK)
RI akan melanjutkan sidang
gugatan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU)
Pilkada Kabupaten Solok,
pada Jumat 26 Februari 2021
mendatang. Gugatan tersebut
merupakan satu-satunya
yang berlanjut dari total 7
gugatan yang masuk ke MK
dari Sumbar.
Calon Bupati Solok,
Nofi Candra yakin akan
memenangkan gugatan itu.

Nofi mengatakan, gugatan
darinya merupakan satusatunya yang berlanjut dari
total 7 gugatan di Sumbar.
Dirinya mengucapkan sykur
bahwa permohonannya didengarkan MK.
“Kita dari awal sudah
yakin kalau gugatan ini akan
lanjut ke pokok perkara,
karena bukti yang ada dan
kondisi lapangan,” katanya,
Senin (22/2).
Dia mengatakan, pihaknya siap dengan mengajukan
sejumlah bukti yang telah
dilaporkan sejak awal. Sementara untuk saksi akan
ada 3 orang sesuai batasan
yang telah ditentukan MK.
Bahkan sebelumnya dirinya
menyiapkan sampai 90 saksi.
“Kita persiapkan 3 orang
saksi, saksi fakta dan saksi
ahli, itu ketentuan MK, dan
kita mempelajari bukti-bukti
yang ada, alat bukti banyak

kita siapkan,” katanya.
Dirinya juga mengajukan sejumlah bukti berupa
berkas-berkas yang menunjukkan money politik,
kampanye hitam, laporan
Bawaslu yang tidak diproses
dan lainnya.
Hasil permohonan itu
akan diketahui pada tanggal
19 sampai 24 Maret. Dia
berharap mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya
dari majelis hakim dan tidak
dipengaruhi kekuatan lain.
Dirinya yakin akan memenangkan gugatan.
“Kita berharap MK memutuskan dengan adil, kasihan kita kalau MK tidak adil
masyarakat yang teraniaya,
tapi kita siap saja apapun
hasilnya, apa yang terbaik
menurut MK maka itu terbaik, kita berharap MK
jangan terpengaruh kekuatan
uang,”ujarnya.

Berdasarkan jadwal yang
diumumkan di halaman MK,
gugatan dari pasangan calon
bupati dan wakil bupati
nomor urut 1 atas nama
pemohon Nofi Candra-Yulfadri Nurdin. Perkara dengan
nomor 77/PHP.BUP-XIX/
2021 itu menggugat hasil
rekapitulasi yang ditetapkan
KPU Kabupaten Solok yang
dijadwalkan masuk sidang
pembuktian pada Jumat (26/
2) mendatang.
Komisioner KPU Kabupaten Solok, Jons Manedi
sebelumnya mengatakan,
sidang akan berlanjut dengan
agenda pembuktian yaitu
pemeriksaan saksi dan atau
ahli, yang dilakukan secara
online. Dalam sidang juga
sekaligus akan dilakukan
penyerahan dan pengesahan
alat bukti tambahan.
“Kita akan menyiapkan
segala sesuatu dengan baik

dan akan menyiapkan saksi
sesuai sesuai dengan surat
MK dengan jumlah saksi
maksimal sebanyak 3 orang,” katanya.
Dijelaskannya, saksi
yang bakal didaftarkan ke
MK paling banyak 3 orang.
Namun, KPU Kabupaten
Solok mendaftarkan ke help
desk KPU lebih dari 3 saksi.
Nanti siapa yang menjadi
saksi di MK akan ditentukan
kemudian
“Nanti hasil koordinasi
dan konsultasi dengan help
desk KPU baru kita tentukan yang 3 orang itu siapa
saja,” katanya.
Menurutnya, sidang saat
ini memakan waktu hingga
sekitar 1 bulan ke depan.
Hasil akhir putusan kalau
yang tertera di agenda sidang MK adalah pada tanggal 24 sampai dengan 26
Maret. Ryan/lgm

LEBIH RENDAH— Presiden Jokowi saat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) masa jabatan 2021-2024, Olly
Dondokambey-Steven Kandouw. Lembaga Survei Indonesia (LSI), merilis bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi berada di
bawah TNI, bahkan di bawah Gubernur dan Wali Kota. IST

//logo: KPU

KP
U
KPU
Sumbangk
an
Sumbangkan
Ther
mogun
Thermogun
Tanah Datar
Datar,, Khazanah— KPU Tanah
Datar menyerahkan 968 buah thermogun atau
alat pengukur suhu tubuh kepada Pemkab
Tanah Datar, Senin (22/2). Thermogun tersebut
diterima Plh Bupati Tanah Datar, Irwandi di
ruang kerjanya di Pagaruyung.
Sekretaris KPU Tanah Datar Sonata
mengatakan, penyerahan thermogun ini
diharapkan bisa dimanfaatkan Pemkab Tanah
Datar.
“Thermogun yang kita serahkan merupakan
Alat Pelindung Diri (APD) yang kita
manfaatkan sewaktu Pilkada serentak 9
Desember 2020 lalu. Insya Allah semuanya
dalam keadaan baik dan layak pakai,” sebut
Sonata.
Ia mengungkapkan, bahwa KPU bersama
Pemda atau instansi terkait siap untuk
melakukan pengecekan kembali terhadap
kondisi thermogun yang diserahkan.
Plh Bupati Tanah Datar, Irwandi
menyampaikan ucapan terima kasih atas
bantuan tersebut. Ia berharap, bantuan alat
tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Insya Allah akan kami distribusikan kepada
pihak yang butuh, seperti sekolah-sekolah,”
kata Irwandi.
Irwandi menyepakati untuk diperiksa ulang
kelayakan dan keadaan thermogun yang
diserahkan. “Kita tentu yakin, semua alat
masih sangat layak dan baik untuk
dimanfaatkan lagi, karena hanya dipakai saat
pilkada serentak kemarin,” ujarnya.
Namun begitu terang Irwandi, tentunya
sesuai prosedur dan menghindari hal yang
tidak diinginkan, maka tentunya pengecekan
kelayakan alat ini perlu dilakukan. “Silahkan
kepala BKD dan Kadis Pendidikan
berkoordinasi dengan pihak KPU,” pinta
Irwandi. Heri/lgm

Safar-Rizki
Segera
Dilantik
Limapuluh Kota, Khazanah— Pelaksanaan
pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
Limapuluh Kota terpilih, yakni pasangan
Safaruddin dan Rizki Kurniawan, direncanakan
akan dilaksanakan pada Jumat, 26 Februari
2021 mendatang.
Pelantikan tersebut, rencananya dilakukan
di auditorium Gubernur Sumbar, Padang. Hal
itu dibenarkan Kepala Dinas Kominfo
Limapuluh Kota, Feri Copa, Senin (22/2) saat
konferensi pers bersama insan media.
“Rencana awal, pelantikan dilakukan di 50
Kota tetapi setelah rapat tadi pagi akhirnya
pelantikan dilakukan di auditorium
gubernuran,” ucap Feri Copa.
Terkait pelantikan di Padang tersebut,
sangat ketat. Tidak semua orang bisa hadir.
Hanya dihadiri pasangan terpilih berserta istri
masing-masing. “Ajudan pun tidak
diperbolehkan masuk saat pelantikan
berlangsung di auditorium. Hanya pasangan
terpilih saja,” katanya.
Meski digelar di Padang, tetapi 50 Kota
juga dilakukan siaran langsung terhadap
pelantikan orang nomor 1 dan 2 Limapuluh
Kota itu. “OPD dan undangan lain tetapi
berada di 50 Kota,” katanya. Lili Yuniati

KOMBINASI MILITER DAN SIPIL DINILAI PALING IDEAL

Posisi P
raboro Belum T
ergoyahk
an
Praboro
Tergoyahk
ergoyahkan
Jakarta,
Khazanah—
Khazanah—Dua
lembaga survei masing-masingnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Parameter
Politik Indonesia (PPI), mencatat
Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto memiliki elektabilitas
paling tinggi di antara para
kandidat calon Presiden 2024.
Dari sejumlah hasil survei, posisinya belum tergoyahkan oleh
kandidat lainnya.
Elektabilitas Prabowo jauh di
atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dalam simulasi semi terbuka,
elektabilitas Prabowo mencapai
22,5 persen. Di posisi kedua, ada

Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo dengan tingkat keterpilihan 10,6 persen.
“Pak Prabowo yang unggul
22,5 persen. Menyusul kemudian
Ganjar dan Anies, boleh kita sebut
sama posisinya,” kata Direktur
Eksekutif LSI Djayadi Hanan
dalam jumpa pers daring, Senin
(22/2).
Di bawah Ganjar, Anies menempel tipis dengan 10,2 persen.
Mantan rival Anies di Pilkada
DKI Jakarta 2017, Ahok di tempat
keempat dengan elektabilitas 7,2
persen. Pada simulasi 14 nama,
Prabowo masih perkasa dengan
tingkat keterpilihan 25,3 persen.
Lalu ada Ganjar Pranowo dengan
14,7 persen dan Anies Baswedan

dengan 13,1 persen.
Saat pilihan dikerucutkan jadi
sepuluh nama, Prabowo pun tetap
tak tersentuh. Ketua Umum Partai
Gerindra itu memiliki elektabilitas
hingga 26 persen. Di bawah
Prabowo, Ganjar dan Anies tetap
bersaing ketat. Elektabilitas Ganjar
sebesar 15,4 persen, sedangkan
elektabilitas Anies 13,3 persen.
“Nama-nama ini memang
untuk sementara urutannya belum
berubah. Nomor satu Prabowo,
diikuti Ganjar, Anies, Sandi,
Ridwan Kamil,” ujarnya.
Survei LSI kali ini melibatkan
1.200 orang responden yang dipilih
lewat metode multi stage random
sampling. Survei dilakukan pada
25-31 Januari 2021. Penelitian ini

menerapkan margin of error kurang
lebih 2,9 persen dengan tingkat
kepercayaan 95 persen.
Duet Militer Sipil
Sementara hasil tak jauh
berbeda juga dirilis Parameter
Politik Indonesia (PPI), yang
menyatakan bahwa Ketum Gerindra, Prabowo Subianto memiliki
elektabilitas paling tinggi sebagai
calon presiden. Dia diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di urutan kedua.
Responden pun dalam pertanyaan terpisah cenderung
mengidealkan pasangan Pilpres
berlatar belakang kombinasi
militer dan sipil.
Jika pilpres digelar saat survei

dilakukan saat ini, Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 19,9
persen, sementara Anies Baswedan
11,9 persen. Disusul Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo
dengan 11,3 persen dan Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Data elektabilitas juga menunjukkan Prabowo Subianto
menjadi figur tak tergantikan dari
calon berbasis militer secara
konsisten memimpin kompetisi
capres 2024,” mengutip siaran
pers Parameter Politik Indonesia.
Sejumlah tokoh lainnya
memiliki elektabilitas di bawah
1 persen. Mereka adalah pentolan
FPI Rizieq Shihab (0,8), Ketua
DPR Puan Maharani (0,7), Ketum
Perindo Hary Tanoesoedibjo (0,7)

serta Gubernur Jatim Khohfifah
Indarparawansa (0,6).
Hasil survei Parameter Politik
Indonesia juga menyatakan 30,2
persen ingin capres-cawapres
berlatar belakang militer-sipil.
Presentase tersebut paling tinggi
dibanding lainnya.
Responden yang ingin caprescawapres berlatar belakang sipilsipil 26,1 persen, sipil-militer 18,6
persen, militer-militer 11,1 persen
dan 14,0 persen tidak menjawab.
Survei dilakukan dengan
melibatkan 1.200 responden.
Diambil dengan metode simple
random sampling dari 6.000 data
target yang pernah diwawancara
tatap muka pada September 2017Desember 2020.  Ryn/cnn
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HUT Harian Khazanah yang K
e-2
Ke-2
Diperingati Seder
hana
Sederhana
Padang, Khazanah—
Khazanah—Genap dua
tahun Harian Khazanah berkiprah
menjadi media cetak di Sumbar.
Angka 2 tahun dapat dibilang
masih muda jika dibingkai sebagai
penghitung usia. kendati demikian, eksistensi itu patut diacungi
jempol.
Peringatan HUT Harian Khazanah ke-2 tahun ini berlangsung
sederhana di Khazanah Building,
Jl. Khatib Sulaiman No. 47 A,
Padang, Senin (22/2/2021), yang
diberi tema “Kerja Keras dan Kerja
Cerdas di Masa Pandemi”. Harian
Khazanah yang mengedepankan
inovasi, semua rubrikasi serta
isinya senantiasa dengan kebutuhan pembaca.
Kegiatan yang dihadiri oleh
beberapa jajaran Harian Khazanah
yang dapat meningkatkan dan
membangkitkan semangat, dan
rasa persatuan antar sesama untuk
tetap memajukan Haluan.
Pemimpin Redaksi Eko Yanche Edrie mengatakan, dari waktu
ke waktu Harian Khazanah
semakin menunjukkan perubahan
ke arah yang lebih baik. Sebagai
media massa yang mampu bertahan seiring perkembangan zaman
dan teknologi.

SEDERHANA – Jajaran redaksi Harian Khazanah sedang meniup lilin HUT Khazanah ke-2 di Jl. Khatib Sulaiman No. 47 A, Padang
“Harian Khazanah adalah salah
satu media yang sudah dikenal
masyarakat. Seiring dengan bertambahnya usia Harian Khazanah
yang sudah memasuki 2 tahun
ini. Diharapkan mampu menjadi

salah satu media yang menjadi
pilihan bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi dan
menyalurkan aspirasinya,” kata
Eko Yanche
Ia mengatakan, Harian Kha-

zanah harus mampu menjadi
media masa yang menyajikan
berita teraktual dan terpercaya oleh
masyarakat. Harian Khazanah harus
bangga karena masih bisa bertahan
seiiring perkembangan zaman dan

LOWONGAN KERJA

Pariaman Butuh 600 P
egawai Bar
u
Pegawai
Baru
Pariaman, Khazanah – Yang
berminat untuk jadi pegawai
negeri sipil, (jika disetujui
pemerintah pusat-red) akan terbuka
lowongan di Pemko Pariaman.
Menurut Walikota Genius Umar,
Pemko Pariaman butuh 600
pegawai baru untuk mengisi
berbagai formasi di jajaran
pemerintah kota itu.
“Kami
mengusulkan
khususnya yang memiliki
kemampuan bidang teknis, guru,
dan kesehatan, sampai 2023
kepada Kementerian PAN/RB,”
kata Wali Kota Pariaman Genius
Umar usai melantik ratusan PNS
di lingkungan Pemerintahan Kota
Pariaman, Senin.
Pihaknya menyebutkan dari
sekitar 600 formasi yang
diusulkan tersebut, 332 formasi
di antaranya telah keluar pada
2020
yang
pelaksanaan
seleksinya dilaksanakan pada
2021.
Adapun rincian 332 formasi
yang disetujui dan dilaksanakan
seleksi pada 2021 yaitu guru
pegawai pemerintah dengan
perjanjian kontrak sebanyak 86
formasi, kesehatan 96 formasi, dan

Walikota Genius Umar
teknis 150 formasi.
Genius meminta PNS yang ada
di daerah itu dapat bekerja
dengan
maksimal
guna

meningkatkan kinerja instansi
tempat mereka berdinas secara
khusus dan Pemerintah Kota
Pariaman secara khusus.

Pada sambutan pelantikan
PNS ia juga meminta agar pegawai
di daerah itu untuk tinggal di
Pariaman agar kinerja mereka
dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat dapat lebih
maksimal.”PNS di Pariaman harus
disiplin agar dapat mengangkat
kinerja pemerintah dalam
memberikan pelayanan,” ujarnya.
Selain itu, PNS di Pariaman
harus memahami rencana
pembangunan daerah dan
merealisasikannya
serta
mendukung pembangunan wisata
di daerah itu.
Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota
Pariaman
Irmadawani mengatakan jadwal
pelaksanaan seleksi Calon PNS
tingkat daerah itu pada 2021
menunggu keputusan KemenPANRB RI.
“Nanti seleksinya serentak,
jadi masih menunggu,” kata dia.
Ia menyampaikan untuk teknis
pelaksanaan menurutnya masih
sama dengan seleksi sebelumnya
namun keputusan pastinya
menunggu dari KemenPAN-RB.
 aadiaat/ant

akan tetap seperti itu hingga
kapan pun. Harian Khazanah harus
tetap maju dan Berjaya.
Hal senada juga disampaikan
Manajer Bisnis Jejeng Azwardi.
Dia mengungkapkan bahwa

Harian Khazanah mampu bertahan
hingga sekarang berkat perjuangan
dan kerja sama seluruh jajaran
yang ada di Harian Khazanah.
“Tanpa mereka, Harian Khazanah tak akan mampu bertahan
seperti saat ini. Di usia Harian
Khazanah yang sudah memasuki
2 tahun ini, tak lepas dari kerjasama semua pihak yang ada.
Dengan adanya kerjasama dan
saling mendukung, maka Harian
Khazanah mampu menghadapi
berbagai persoalan dan tetap
menjadi salah satu wadah bagi
masyarakat sebagai media informasi dan menyalurkan aspirasinya,” ucapnya.
Sementara Redaktur Pelaksana
John Edward Rhony menuturkan,
dalam kondisi pandemi Covid19 saat ini, memang cukup
berpengaruh terhadap kelancaran
harian yang mempunyai motto
“Menebar Kebaikan” ini,
namun jajaran redaksi tetap
bertahan.
“Tidak kita saja yang merasakan dampaknya, tapi nyaris semua
orang di negara ini dan bahkan
di dunia,” ujar laki-laki yang
akrab dipanggil “Jer” ini.  Inoval
Agesly

Panas T
erik
Terik
di P
adang Ak
an
Padang
Akan
Segera Berakhir
Padang, Khazanah— Cuaca panas terik terjadi di kota
Padang, Sumatera Barat, dalam sepekan terakhir. Badan
Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG)
memprediksi cuaca itu berakhir pada Selasa, (23/2/2021).
Dilihat dari lama resmi BMKG, cuaca di Padang berkisar
24 sampai 31 derajat celcius. BMKG memprediksi
datangnya hujan ringan yang akan terjadi di Padang mulai
Rabu, (24/2) hujan dengan intensitas ringan di prediksi
turun siang hari sekitar pukul 13.00 WIB dan berlanjut
hingga malam hari.
Sebelumnya, Kepala BMKG Padang Pariaman Sakimin
menjelaskan kondisi panas terik disebabkan oleh adanya
pola angin menson Asia. Kemudian kondisi cuaca panas
di Sumbar juga dipengaruhi oleh sistem tekanan rendah
di bagian Selatan Indonesia dan Perairan Hindia.
Kondisi itu membuat peningkatan intensitas hujan
terjadi di daerah Jawa, Bali, dan baguan Selatan sekitarnya.
Berbanding terbalik dengan Sumbar yang dilanda cuaca
panas. Massa udara basag lebih banyak terjadi di daerah
tersebut sehingga kondisi cuaca di wilayah Sumbar panas
terik.
“Pola angin Monsun dari Asia ini menyebabkan massa
udara basah yang seharusnya terdapat di wilayah Sumbar
bergerak ke arah Tenggara, Selatan Indonesia,” ujar Sakimin.
Hujan ringan di prediksi masih akan terjadi di hari
berikutnya. Diperkirakan akan terjadi mulai pagi hari hingga
malam hari. n Inoval Agesly

