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Presiden Joko Widodo mencium adanya
praktik perdagangan digital yang tidak
berlaku adil terhadap Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) di Tanah air.

Syiar Islam

EDISI 532 TAHUN || Rp. 4500

Jakarta, Khazanah — Presiden Joko
Widodo menduga ada praktik dalam
perdagangan digital yang tidak adil
terhadap Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM). Presiden tidak

menjelaskan lebih jauh apa yang
disebutnya dengan praktik digital yang
tidak adil, tetapi ia mengimbau
Kementerian Perdagangan untuk
senantiasa mengawasi praktik

perdagangan di lapangan.
“Baru minggu kemarin saya sudah
sampaikan ke Pak Menteri
Perdagangan, ini ada yang nggak
bener ini di perdagangan digital kita,

2500 ORANG DISUNTIK SINOVAC

Kabar Buruk dari
Provinsi Hainan
Hainan, Khazanah – Nasib umat Islam di
wilayah yang mayoritas non-muslim sungguh
membuat umat di wilayah lain jadi prihatin.
Misalnya di China, tindakan keras pemerintah
China terhadap Muslim merembet ke Pulau
Hainan. Provinsi Hainan adalah wilayah paling

KADIS PARIWISATA NOVRIAL:

Padang, Khazanah — Sumatera Barat siap menjadi
tuan rumah untuk wisata pertemuan, insentif,
konvensi dan pameran (Meeting, Incentive,
Convention, Exhibition/MICE) dengan penerapan
protokol kesehatan.
“Gubernur Sumatera Barat menyurati semua
kementerian dan lembaga menyatakan Sumbar siap
jadi tuan rumah MICE,” kata Kepala Dinas
Pariwisata Sumbar Novrial di Padang, Kamis.
Ia mengatakan menyurati kementerian dan
lembaga itu adalah suatu upaya untuk mengatifkan
dan mengakselerasi wisata MICE di Sumbar.
Dalam beberapa tahun terakhir, wisata MICE
mulai menggeliat di Sumbar. Infrastruktur hotel
dengan ruang konvensi yang memadai didukung
potensi wisata yang beragam membuat jenis wisata
tersebut berkembang pesat.
BACA HAL-7

Hal Ihwal Wakaf
Oleh: Mujahidin Nuryadi
(Anggota Komisi Infokom MUI)

Apabila Anda pernah berziarah ke Madinah,
biasanya seorang muthawif (pemandu) akan
memandu untuk berkunjung ke Masjid Quba,
terletak dua mil atau sekira 5 km dari pusat
kota Madinah. Masjid Quba memiliki 19 pintu,
dibangun pada 1 Hijriyah/622 M di atas sebidang
tanah wakaf pada masa Rasulullah SAW. Inilah
saksi historis pertama kali praktik dan
implementasi ajaran Wakaf dalam Islam (LIPI,

HENDRI SEPTA DISKUSI DENGAN
LANTAMAL II PADANG

Kampung Bahari
Nusantara Dirancang

BACA HAL-7

Ayat Hari Ini

Pelaksanaan vaksinasi anticovid di Pasar Raya Padang kemarin dimulai. (Foto: murdiansyah eko)

Wahai anak cucu Adam! Pakailah
pakaianmu yang bagus pada setiap
(memasuki) masjid, makan dan
minumlah, tetapi jangan berlebihan.
Sungguh, Allah tidak menyukai orang
yang berlebih-lebihan.
(QS Al Araf: 31)

Padang, Khazanah – Para
pedagang di Pasar Raya Padang
terhitung kemarin sudah mulai
diberikan suntik vaksin Sinovac
guna memberi daya tangkal
yang kuat terhadap serangan
infeksi virus corona di pusat
keramaian Kota Padang itu.

Vaksinasi untuk 200an
pedagang Pasar Raya Padang
itu dipusatkan di pelataran parkir
Mall Pelayanan Publik Hari ini,
Program vakdsinsasi Covid-19
untuk 2.500 pedagang di Kota
Padang, Sumatera Barat
(Sumbar), Kamis (4/3/2021).

Vaksinasi ini dipusatkan di
pelataran parkir Mall Pelayanan
Publik komplek Pasar Raya.
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Padang Andre Algamar
mengatakan, pemberian vaksinasi
ditargetkan untuk 2.500
pedagang dengan beberapa
BACA HAL-7

FESTIVAL DURIAN DI SOLOK SELATAN

Bersiap Mencicipi 32 Macam Durian
05.09
12.31
15.41
18.34
19.43

BACA HAL-7

Para Pedagang Pasar Raya Sumbar Siap
Padang Dukung Vaksinasi untuk Wisata
MICE

BACA HAL-7

Mimbar

membunuh UMKM. Diperingatkan
karena kita harus membela, melindungi
dan memberdayakan UMKM kita agar
naik kelas. Ini salah satu tugas

Padang Aro, Khazanah – Mau
menikmati 34 macam durian
sambil disuguhi atraksi kesenian
anak nagari? Maka siapkanlah
diri Anda untuk bergabung
dengan komunitas pencinta
durian di Nagari Lubang
Gadang Utara Kecamatan
Sangir Kabupoaten Solok
Selatan. Catat waktunya: setelah
lebaran nanti.
Anak nagari Lubuk Gadang
memang menyipkan satu kegiatan

Plt Wali Kota Padang Hendri Septa berdiskusi dengan
jajaran jajaran Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) II
Padang, yang berniat melakukan beberapa ‘project’
pembangunan khususnya di Nagari Sungai Pisang.

yang unik yang bertajuk Festival
Buah Durian. Kegiatan ini nanti
akan berpusat di Jorong Koto
Rambah.
“Rencananya kami akan
melaksanakan usai Idul Fitri,
kisaran Mei atau Juni 2021,”
ungkap Kepala Desa Lubuk
Gadang Utara, Joni Pardilo, Kamis
(4/3).
Joni Pardilo menyebutkan, ide
tersebut muncul ketika melakukan

Padang, Khazanah - Pemerintah Kota Padang
sangat menyambut baik rencana jajaran Pangkalan
Utama TNI AL (Lantamal) II Padang yang akan
melakukan beberapa ‘project’ pembangunan
khususnya di Nagari Sungai Pisang, Kelurahan
Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk
Kabung (Bungtekab).
“Kita sangat menyambut baik atas rencana besar
dari jajaran Lantamal II Padang ini. Insya Allah
ke depan akan kita bahas di jajaran Pemko Padang
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WAGUB AUDY JOINALDY:

Guru di Daerah “3T” akan Diberi
Insentif Rp2,5 Juta
Padang, Khazanah
Khazanah— Wakil Gubernur
Sumbar Audy Joinaldy mengungkapkan,
Pemrov Sumbar berencana memberikan
tunjangan sebesar Rp2,500,000/bulan
bagi tenaga pendidik (guru) yang
bertugas pada daerah terdepan, terluar,
dan tertinggal (3T) di daerah ini.
Demikian diungkapkan Audy
Joinaldy saat penyampaikan visi dan
misinya, di rapat finalisasi rancangan
peraturan daerah (Ranperda) Tentang
Perubahan RPJPD DPRD Sumbar yang
dipimpin Ketua Pansus Ranperda RPJPD
DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan
Bano, Kamis (4/3) yang dibuka Ketua
DPRD Sumbar Supardi.
Dikatakan, pemberian tunjangan
guru-guru pada daerah 3T merupakan
salah satu program strategis yang

dituangkan dalam visi dan misinya
menjalankan pemerintahan bersama
Gubernur Sumbar Mahyeldi.
“Untuk itu, kami berharap seluruh
unsur terkait harus bersinergi untuk
menjalankan rencana ini,” katanya
sembari
mengungkapkan
kalau
pemberian insentif sebesar Rp2,5 juta/
bulan itu merupakan upaya memotivasi
guru agar bekerja lebih optimal, dalam
hal pemerataan pendidikan.
Alasannya, saat sektor pendidikan
berjalan optimal, maka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar
akan terus meningkat, bahkan menyentuh
daerah terpencil, maka daerah yang
berstatus 3T bisa keluar dari predikat
itu.
“Selain meningkatkan ekonomi,

meningkatkan IPM merupakan salah satu
fokus pemerintah provinsi, sebagai
program kerja pemerintahan,” tutrnya.
Disis lain, dia menjelaskan, produksi
gabah terus menurun dalam beberapa
tahun terakhir, salah satu penyebab
terjadinya hal itu adalah rusaknya
wilayah irigasi Sumbar, perbaikan irigasi
merupakan program yang masuk dalam
pemerintahannya bersama Mahyeldi,
kedepan produksi gabah Sumbar harus
kembali pada posisi sebelumnya.
“Untuk diketahui, pada provinsi
tetangga akan mengalami kesulitan jika
tidak disuplai beras dari Sumbar. Untuk
itu, sektor ini harus dioptimalkan,”
katanya.
Dia mengatakan 10 persen PDRB
Sumbar, berasal dari sektor pertanian,

ANGGOTA DPRD KOTA SOLOK:

menyebabkan perubahan RPJPD adalah
pandemi Covid-19, untuk penanganan
membutuhkan alokasi dana besar, hal
itu tentu mempengaruhi alokasi anggaran
untuk pencapaian pembangunan daerah.
“Perubahan RPJPD juga akan menjadi
pedoman untuk penyusunan RPJMD
provinsi tahun 2021-2026, “ katanya.
Dia menambahkan dalam muatan
RPJPD yang dibahas oleh DPRD Sumbar,
gubernur harus mewujudkan sasaran
target kinerja pembangunan daerah yang
ditetapkan dalam RPJMD. Disisi lain
juga harus mewujudkan sasaran
pembangunan yang tertuang dalam
RPJPD dalam waktu bersamaan.
“Menjadi provinsi terkemuka
berbasis SDM yang agamis di tahun
2025 mendatang,” tutupnya.  jer

DORONG KONSUMSI PANGAN LOKAL

Masyarakat Agar Patuhi
Rambu-Rambu Lalu Lintas

RAMBU LALIN – Salah satu rambu lalu lintas yang sering dilanggar para pengemudi kendaraan di jalan raya.

Solok, Khazanah - Meski berbagai aturan sudah
dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap
kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak
pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturanaturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap
dilakukan terutama sering mengabaikan rambu
– rambu lalulintas yang telah terpasang.
Kanit Laka Lantas Bripka Dodi Astan, SH, saat
dijumpai di Simpang Lampu Merah Poliguna
Kelurahan VI Suku Rabu pagi (4/3/2021),
menyampaikan lampu lalu lintas atau traffic light
merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu
lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu
lalu lintas ini justru jenis pelanggaran yang paling
sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor.
Alasan terbanyak menurut Dodi Astan karena
mengaku sedang terburu-buru serta tidak melihat
lampu sudah berganti warna. Sebagai contoh ramburambu yang ada di Simpang Poliguna. Jika pegguna
jalan datang dari arah Balaikota menuju simpang
lampu merah ambacang atau pengendara yang
datang dari arah simpang ambacang belok kiri
menuju Pasaraya Solok, saat sekarang pengguna
jalan tidak diperbolehkan untuk lurus.
“Namun hampir tiap hari kami melihat masih
banyak pegguna jalan yang melanggar dengan
beberapa alasan yang sering terlontar dari si
pelanggar. Padahal, di setiap tiang lampu merah
sudah dipasang rambu-rambu di larang lurus atau
belok kiri di saat lampu sedang merah,” ujarnya.
Dodi Astan juga menyatakan rambu lalu lintas
merupakan simbol aturan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap yang wajib untuk diikuti
dan dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Akan
tetapi pada saat ini perbuatan melanggar ramburambu lalu lintas yang dilakukan oleh setiap
pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor.
Hal itu menurutnya terjadi hampir di setiap ruas
jalan dan setiap hari, bahkan di depan petugas
polisi pun mereka tetap juga melanggar.

penunjang optimalisasi produksi seperti
irigasi harus diperbaiki, dalam waktu
dekat harus akan didata terlebih dahulu.
Sementara itu, Ketua Pansus
Ranperda RPJPD DPRD Sumbar Arkadius
Datuak Intan Bano mengatakan, dalam
Pasal 342 ayat 1 huruf C, Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan
perubahan RPJPD dapat dilakukan
apabila terjadi perubahan mendasar yang
dipengaruhi bencana alam, krisis
ekonomi, konflik sosial dan perubahan
kebijakan nasional.
“Pelaksanaan perubahan RPJPD
Sumbar tahun 2005-2025 menjadi sangat
komplek, ada empat persoalan krusial
yang harus diakomodir bersama,”
katanya.
Dia merincikan, salah satu faktor yang

“Jika pelanggaran ini tidak di tertibkan maka
hal ini akan berdampak buruk pada orang-orang
yang sebelumnya selalu patuh terhadap aturan.
melihat pelanggaran setiap hari di jalan tanpa
adanya penindakkan akan memunculkan bisikkan
bahwa pelanggaran itu lumrah dilakukan. Sebagai
anggota Lalu Lintas kami wajib menyampaikan
himbauan ini agar masyarakat sadar dan tertib
berlalulintas, sehingga angka kecelakaan di kota
Solok dapat diminimalisir,” tutur Dodi Astan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Solok,
Nasril In Dt Malintang Sutan, SH juga menilai
pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sering
terjadi di lapangan. Pelanggaran rambu-rambu dan
aturan berlalu lintas, seringkali menjadi awal
penyebab kecelakaan. Menurutnya, rata pelanggaran
rata-rata terjadi pada saat jam sibuk pagi hari.
Karena itu, Nasril In meminta jumlah rambu-rambu
lalu lintas terus ditingkatkan. Demikian juga dengan
keberadaan personel kepolisian di sejumlah titik
ramai. Sehingga, pelanggaran dan kecelakaan bisa
diminimalisir.
“Kami mendukung dan mengapresiasi langkahlangkah yang dilakukan oleh Satlantas Polres Solok
Kota dalam menegakkan aturan berlalu lintas. Kami
melihat pelanggaran ini merupakan kebiasaan
pengendara. Contohnya yang terjadi di Simpang
Ambacang dari arah Balaikota menuju Tanah Garam
biasanya dibolehkan tetap jalan lurus di saat lampu
sedang berwarna merah. Namun saat sekarang tidak
diperbolehkan. Jadi merubah kebiasaan tersebut
sangat susah bagi pengguna jalan,” ujarnya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu
tertib berlalu lintas dan selalu memperhatikan dan
mematuhi rambu-rambu yang telah ada. Sehingga
akan tercipta suasana yang dapat dirasakan nyaman
oleh semua pengguna jalan. Jika kita sama-sama
mematuhi aturan di jalan, maka akan membuat
kenyamanan bagi kita bersama,” tukuk Nasril In.
 rijal islamy

DPDRI Ingin Ekonomi
Indonesia Berputar
Jakarta, Khazanah— Keanekaragaman bahan
pangan lokal merupakan salah satu kekhasan
yang dapat menjadi kekuatan ekonomi
Indonesia. Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah
(BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPDRI), Marthin Billa meminta
pemerintah meningkatkan afirmasi kepada
konsumsi pangan lokal.
Menurut Marthin peningkatan konsumsi
pangan lokal akan membuat dampak besar
terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat,
khususnya untuk kalangan petani dan pelaku
UKM.
“Ayo kita semua berlomba membuat lesung
pipitnya petani muncul, tersenyum. Bukan hanya
itu, uang akan berputar ke petani. Kecil-kecil,
tapi dampaknya besar,” ujar Marthin dalam
siaran persnya Kamis (4/3/2021).
Senator asal Nahakramo Baru ini
mengatakan, dorongan kebijakan terhadap
konsumsi pangan lokal, secara otomatis akan
mendorong hasil produksi petani. Afirmasi
pemerintah bisa dalam bentuk promosi atau
insentif kepada produsen pangan lokal.
Marthin Billa menyarankan, instansi resmi
seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
dapat
melakukan
langkah-langkah
pengembangan program konsumsi pangan lokal

itu. Penguatan dan perlindungan kepada
produsen pangan lokal tersebut akan dapat efektif
apabila dituangkan dalam regulasi atau produk
hukum daerah.
“Warga Indonesia harus memiliki produk
dan harus bisa merekayasa produk atau
diversifikasi. Itulah pendekatan pembangunan
yang akan kita laksanakan,” ujarnya.
Ia juga meminta instansi di lingkup
Kementerian Pertanian maupun Pemerintah
Daerah memastikan betul ketersediaan pangan
dalam daerah dapat terpenuhi bagi semua
masyarakat.
“Jika hal ini dijalankan dan petani didorong
untuk mengolah pangan lokal, maka tingkat
konsumsinya akan naik seiring dengan tingkat
suplainya,” ujarnya.
Pemerintah penting membuka peluang
sebesar-besarnya dengan menghadirkan teknologi
yang dapat mengubah bahan-bahan pangan
lokal menjadi produk makanan bermutu dan
bergengsi.
“Saya menyarankan kuliner harus
menggunakan produk lokal. Contoh mudahnya,
ada nasi goreng dan sayur-sayur berasal dari
lokal semua. Sebelum mengumpulkan pelaku
kuliner dan pengrajin,” tutur mantan Bupati
Malinau ini.  rel

Jumat Al Qubra di Bukittinggi
Mulai Hari Ini

BERDIALOG - Wali Kota beserta Wakil Wali Kota
Bukittinggi sedang berdialog dengan Ketua MUI
Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar

Bukittinggi, Khazanah- Kegiatan awal
program Jumat Al Qubra yaitu sholat subuh
berjamaah setiap hari Jumat, dimulai Jumat
hari ini (5/3). Untuk sholat subuh berjamaah
di Jumat pertama ini, dilaksanakan di Masjid
Jami’ Tarok, Masjid Jami’ Tigo Baleh dan Masjid
Jami’ Surau Gadang, ini disampaikan Wali Kota
Bukittinggi Erman Safar didampingi Wawako
Buya Marfendi, kepada wartawan, Kamis (4/
3) di Istana Bung Hatta.
Lebih lanjut disampaikannya dikarenakan
pandemi COVID-19 kegiatan ini sangat ketat
dalam protokol kesehatan, program Jumat Al
Qubra di setiap Masjid Jami’ tersebut ada

Mubaligh yang akan menyampaikan khutbah
dan pengajian bersilabus serta Imam sholat subuh.
Seluruh ASN Kota Bukittinggi yang lakilaki melaksanakan sholat subuh berjemaah
datang sebelum sholat fardhu subuh, karena
sholat sunnah sebelum sholat fardhu subuh
pahalanya lebih baik besar daripada bumi beserta
isinya, ucap Erman Safar.
Mengenai jam kerja di hari Jumat tetap normal,
cuma ada toleransi untuk masuk kerja di kantor.
Jamaah ASN sholat subuh berjamaah sesuai
dengan protokol kesehatan, Wali Kota sudah
menyerahkan kepada bagian Kesra secara
teknisnya untuk menyesuaikan standar protokol
kesehatan yang berlaku.
Program Jumat Al Qubra sudah diprogramkan
Wali Kota Bukittinggi, program ini merupakan
program Iman dan Taqwa (Imtaq), sholat subuh
berjamaah di Masjid-masjid merupakan
keberkahan bersama, secara teknis dan pengaturan
Masjid-masjid yang dikunjungi Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Bukittinggi secara bergantian.
Sholat subuh berjamaah di Masjid merupakan
kewajiban umat muslim, disamping itu juga
sebagai silaturahmi dengan jamaah. Kegiatan
shalat subuh berjamaah menjadi program rutin
sampai berakhirnya masa jabatan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Bukittinggi periode 20212024, program sholat Subuh berjamaah yang
digerakan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar
identik dengan kegiatannya selama ini bidang
Iwin SB
pendidikan keagamaan, pungkasnya.. Iwin

Komitmen Demokrat Sumbar Dukung AHY Makin Menguat
Padang, Khazminang
Khazminang— Komitmen Partai Demokrat Sumbar
mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) makin menguat dan bahkan termuat dalam
bentuk surat pernyataan, dan akan
memecat kader jika terbukti
mendukung Kongres Luar Biasa
(KLB) yang terus mencuat.
Kepala BPOKK DPD Partai
Demokrat Sumbar HM Nurnas
menegaskan, di Sumbar mulai dari
DPD sampai DPC, hingga fraksi
kabupaten dan kota tetap bersama
Ketua Umum Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY).
“Kami tidak pernah goyah,
sampai detik ini selalu bersama
AHY. Kami tidak setuju dan
memprotes keras KLB. Yang
membelot, pasti akan kami pecat,
karena kami patuh dengan keputusan kongres yang mengamanahkan AHY sebagai Ketum,”
ungkapnya pada wartawan di

Padang, Kamis (4/3).
Menurutnya, hal itu sudah
biasa dalam partai politik. Nurnas
meminta tingkat elit untuk menghentikan perseteruan itu.
“Sudahlah hentikan perseteruan ini, Sumbar tidak akan
goyang, 19 kabupaten dan kota
di Sumbar sudah menyatakan
sikap,” tegasnya.
Nurnas juga berkomentar soal
tujuh kader partai tersebut diberhentikan secara tidak hormat oleh
Ketum AHY. Nurnas menerangkan,
pemecatan telah melalui kajian
mendalam mulai dari rapat oleh
mahkamah partai hingga majlis.
“Jangan sampai ada di daerah
yang mengikuti, terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART) partai
terima sanksi pemberhentian,”
tukasnya.
Untuk diketahui, DPP Partai
Demokrat memutuskan untuk
memberikan sanksi pemberhentian

tetap dengan tidak hormat kepada
7 kader yang terlibat dalam
gerakan kudeta Ketua Umum Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pernyataan Nurnas tersebut
diperkuat dengan adanya pertemuan Pimpinan Partai beserta
anggota DPR-RI dapil 1 Darizal
Basir serta dapil 2 Rieska Oktoberia dan DPRD Partai Demokrat
(Fraksi Demokrat) se- Sumatera
Barat, di salah satu restoran di
kota Padang, Kamis (4/3/2021).
Dalam pertemuan tersebut,
Darizal Basir anggota DPR-Ri
mengatakan, apa yang mereka
lakukan dalam membackup ketua
umum DPP Demorat AHY merupakan langkah menjaga kehormatan dan Marwah partai.
“AHY adalah ketua umum
yang sah dan legal sesuai AD/
ART Partai, juga legal menurut
aturan perundang-undangn berlaku, juga merupakan panji-panji
partai, yang wajib dijaga kehor-

matan dan Marwah nya,” tegas
Darizal, yang pernah 2 kali
menjabat kepala daerah di Sumatera Barat.
Dalam pertemuan para pimpinan partai dan anggota fraksi
DPR-RI serta DPRD se- Sumbar
tersebut juga ditegaskan, kalau
yang akan mengadakan kudeta
melalui KLB bukan lagi kader
partai, apa lagi pengurus, maka
apa yang akan mereka lakukan
itu ilegal, dan pemerintah melalui
aparat Kepolisian harus bisa
mengantisipasi dan membubarkan,
karena akan menimbulkan riakriak di seluruh Indonesia.
“Kami dengar mereka yang
akan melakukan KLB, bagaimana
bisa? Sementara mereka bukan
pengurus, tentunya ini merupakan
pelanggaran besar dan wajib
untuk dicegah oleh pemerintah
agar tidak menimbulkan gejolak
ditengah-tengah masyarakat
nanti,” tambahnya lagi.

SILATURAHMI - Suasana silaturahmi Fraksi Demokrat DPRRI asal Sumbar
dengan Fraksi Demokrat DPRD se Sumbar di Padang, Kamis (4/3)

Pernyataan sikap fraksi-fraksi
Partai Demokrat dan pimpinan
partai, dengan jelas mengatakan
tetap setia pada AHY, menolak
pengambil-alihan secara inskonstitusional melalui KLB, dan akan
terus berjuang kehormatan partai
Demokrat.

Dengan diberhentikannya tujuh
kader senior itu yang membuat
gaduh tersebut, yakni Darmizal,
Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni
Allen Marbun, Syofwatillah
Mohzaib, Ahmad Yahya dan
Marzuki Alie, maka akan membuat
kondusifitas.  jer
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Menunggu Suara Azan

OLEH : MARWANTO
Sajak-Sajak Irianto Ibrahim
Perihal Kepergian
suatu hari nanti
saya ingin dikuburkan
di sini. di gundukan
tanah pada sepetak kebun
peninggalan bapak
kepada seorang pembuat nisan
telah kusampaikan
untuk menulis namaku
dengan huruf-huruf kecil saja
dengan tanggal yang disamarkan
penanda waktu
yang hanya sebentar ini
saya juga sudah bicara
kepada seorang penggali kubur
perihal sepetak tanah
muasal diri yang hina
agar dibuatkan liang
yang tidak terlalu dalam
seukuran badan saja
untuk membaringkan
jasad yang fana ini
suatu hari nanti
bila kau turut melayat
jangan menangis
biarkan arwahku tenang
menghadap sang kekasih
dengan senyum
dan doa-doa

Jalan Pulang
masih berapa lama lagi, tanyamu
kata-kata yang patah
napas yang nyaris putus
di antara doa-doa dan rasa takut
tak bisa kubayangkan
langit manakah yang akan kita tuju
malah yang tampak kini
adalah wajah sendiri
ke mana pun menoleh
yang kulihat hanyalah tubuh
debu yang diterbangkan angin
apakah kita hampir sampai?

Di Teluk Kendari
saya pernah mengimpikan berdua denganmu
pada suatu sore selepas hujan. duduk bersisian
di bangku kayu itu, membayangkan hutan bakau
yang pernah ada di sana. merindukan masa-masa
ketika para pencari pokea tertawa lepas
sambil sesekali membetulkan tali keranjang.
semua tinggal kenangan, katamu.
ketika kapal nelayan melintas menuju ke laut lepas,
kau genggam tanganku. terasa benar kau sangsi pada
kesetiaan
takut pada kehilangan.
jangan pergi lagi, bisikmu.
saya terdiam
tak bisa bicara
tak ada kata-kata
telah kupasrahkan nasib pada apa yang tampak di
permukaan,
dan gejolak yang tersembunyi di kedalamannya.
ketika azan magrib sudah kedengaran dari masjid di
tengah teluk itu,
kau menatapku. kubaca isyarat pada matamu seperti
lampu perahu nelayan
binar yang menerbitkan harapan.

Beringin tua itu berdiri kokoh
dengan daunnya yang rimbun.
Batangnya tak cukup jika
dirangkul tiga orang, menandakan
usianya telah ratusan tahun. Dari
cerita mulut ke mulut, beringin
itu ditanam oleh generasi pertama
dusun Wonolopo. Jadi, tak ada
yang berani menyentuh, apalagi
menebangnya utuh-utuh.
“Ketika mbah buyutmu masih
kecil, batangnya saja sudah sebesar
tujuh pohon kelapa jadi satu.”
Demikian Rukmono ketika masih
duduk di bangku Sekolah Dasar
mendengar cerita kakeknya.
“Kok tidak ditebang saja,
Kek? Kan bisa untuk membangun
rumah atau ….”
“Husss! Kamu itu, Ruk,
jangan berkata begitu! Kualat
kamu nanti. Mana ada warga
kampung yang berani. Pohon itu
ada penunggunya!”
Wajah Kakek mendadak pucat.
Ia kemudian duduk bersila dan
tangannya seperti sikap orang
yang menyembah.
“Eyang, nyuwun pangapunten,
wayah kula sampun lancang ….”
Ia memintakan maaf pada
Eyang Wono atas kelancangan
cucunya. Ia melarang Rukmono
mengulangi perkataannya. Juga
melarang cucunya bermain
kelereng di bawah beringin yang
luas dan rindang. Sejak itu, bagi
Rukmono, mengingat beringin
adalah membayangkan kegelapan
yang menakutkan. Tiap berangkat
sekolah, ia selalu memilih jalan
melingkar. Menghindari beringin,
menghindari Eyang Wono yang
punya taring panjang dan wajah
sangar.
Dua puluh tahun kemudian,
keadaan berbalik 180 derajat.
Kakeknya sudah lama tutup usia.
Rukmono bukan lagi anak kecil
yang mudah ditakut-takuti dengan
cerita tentang Eyang Wono. Ia
telah menyandang gelar sarjana
dari universitas ternama. Bahkan,
ia mantan aktivis masjid di
kampus. Kini, Rukmono meneruskan misi dakwahnya di tempat
tinggalnya. Berkat kegigihan
dakwahnya, aktivitas keagamaan
di Wonolopo kian marak.
Maka, kebutuhan akan tempat
ibadah menjadi keniscayaan yang
tak bisa ditunda. Rukmono pun
menggagas pembangunan masjid
di dusunnya. Dan telah berulang
kali ia utarakan ide itu pada
ayahnya.
“Dari lima dusun yang ada
di Desa Wahyuharjo, tinggal
dusun kita, dusun Wonolopo,
yang belum punya masjid. Apa
kita tidak malu, Ayah?”
“Terus, mau dibuat di mana?
Di dusun ini tak ada lagi tanah
lapang milik umum.”
“Lho, kan bisa dibangun di
sekitar pohon beringin itu?
Tanahnya luas, bisa untuk
membangun masjid beserta tempat
parkir sekaligus ….”
Ayahnya diam sesaat. Ia
memang masih mengeramatkan
beringin itu, tapi tak berani
menasihati anaknya yang kini jadi
pendakwah yang meledak-ledak.
Lalu dengan kearifan seorang tua,
ayah Rukmono menyarankan.
“Ya, coba saja minta pendapat
warga.”
Rukmono membawa masalah
ini di pertemuan tingkat dusun.
Mayoritas warga memang
menginginkan pembangunan
masjid. Persoalannya di mana akan
dibangun. Semula ada warga yang
menawarkan tanah miliknya.

Ikuti tes berikut ini untuk
melihat bagaimana orang lain
menilai kamu. Caranya cukup
mudah. Ada tiga kartu yang sudah
disiapkan.
Dikutip dari betterifyouknow.com,
kamu hanya cukup memilih satu
kartu yang kamu suka. Kartu yang
kamu pilih tersebut, bisa membantu
kamu untuk mengetahui bagaimana
orang lain melihatmu.
Pilih satu kartu di bawah ini.
Sudah tentukan pilihan? Cek
hasilnya!
1. Orang yang bertanggung
jawab dan damai
Orang menganggap kamu
istimewa karena menjalankan
sesuai tugas, sederhana tetapi
ambisius, selera humor tinggi.
Tetapi yang paling penting,
kamu mencoba menjaga kedamaian
dan ketenangan dalam hidup dan
lingkungan.
Kamu memiliki bakat yang
luar biasa untuk menyelesaikan
perselisihan. Sementara pada saat
yang sama kamu takut akan
konfrontasi,
Tantangan utama kamu adalah
belajar menerima hal-hal yang
terjadi di sekitar dan mempertahankan momen saat ini.
Pahamilah bahwa semua hal
itu ada alasan dan tujuan untuk
hidup kamu, jadi cari tahu apa
itu dan gunakan situasi tersebut
semaksimal mungkin. Jalani hidup
bahagia dan menyenangkan.

C
E
R
F
I
K

Namun ada yang keberatan.
Alasannya, jika dibangun di atas
tanah person (meski nantinya
diwakafkan) mudah dicap “masjid
kelompok anu.” Bukankah kini
banyak masjid yang dicap
bergambar bumi, matahari, atau
bulan? Ah, lalu di mana lagi?
Warga saling bertanya. Suasana
pertemuan hening sesaat.
“Mengapa tidak dibangun di
sekitar pohon beringin itu?”
Suara Rukmono memecah
kesunyian. Banyak warga bergidik
atas suaranya yang lancang.
Terutama barisan generasi tua,
yang tidak saja mengeramatkan
pohon itu, tapi telah menganggapnya sebagai penyangga ketenteraman. Namun beda dengan
anak-anak muda. Mereka mendukung penuh gagasan Rukmono.
Apalagi Rukmono kemudian
menyitir hadis yang intinya
menyatakan semua tanah di muka
bumi ini sah sebagai tempat untuk
sujud. Maka, suara pro dan kontra
memenuhi ruangan rapat. Semua
hadirin ikut bicara dan mempertahankan pendapatnya. Pertemuan
tak terkendali. Gaduh. Mirip
suasana pasar hewan.
Di tengah kegaduhan, Mbah
Kasan Legowo yang sejak tadi
wajahnya tertunduk dan tangannya memutar tasbih, mengeluarkan
suara lembutnya. Dalam sekejap
para hadirin pun terdiam. Suasana
kembali tenang. Kiai kampung
yang punya nama asli Legowo
itu berganti nama menjadi
Abdullah Hasan sepulang dari
belajar agama di pesantren. Tapi
lidah warga telanjur memanggil
beliau Mbah Kasan Legowo.
“Benar apa yang dikatakan
Nak Mas Rukmono ini. Semua
tanah di bumi ini sah sebagai
tempat sujud. Jadi, kalau sampeyan
pas di tengah hutan, sampeyan
bisa salat di tempat sampeyan
berdiri. Otomatis tempat itu jadi
masjid yang artinya tempat sujud.
Atau musala yang berarti tempat
salat ….”
Suara Mbah Kasan Legowo
mengalun sejuk dan sareh. Banyak
hadirin yang merasa tercerahkan.
Lalu ada yang bertanya.
“Maaf, Mbah Yai, jadi kita
boleh membangun masjid di
sekitar pohon beringin itu nggih?”
“Tak masalah, tak masalah.
Asal semua itu ada jawabnya.”

Mbah Kasan menguraikan
maksud kata “ada jawabnya”.
Intinya, sebelum menebang pohon
beringin, perlu diawali ritual empat
malam berturut-turut. Ritual berupa
tahlilan dan memanjatkan doa
bersama dilakukan di sekitar
beringin. Dimaksudkan untuk
mendoakan arwah leluhur pendiri
dusun Wonolopo dan “kulo
nuwun” pada makhluk yang
berdiam di sekitar beringin.
Pendapat Mbah Kasan ini
ditentang Rukmono. Sebab, selain
bisa mendatangkan syirik, juga
memboroskan. Karena harus
menyediakan konsumsi, bisaroh
untuk rois, dan amplop bagi
aparat
keamanan
yang
“mendaftarkan diri” berlagak
sebagai pengaman. Jelas ini tidak
efisien.
Mbah Kasan tersenyum mendengar ulasan Rukmono. Wajahnya semakin teduh dipandang.
Ketika warga minta pendapatnya,
Mbah Kasan Legowo tampak
manggut-manggut. Lalu berkata
pendek:
“Sebagai orang tua, kita harus
tut wuri handayani. Bukan begitu
dulur-dulur?”
”Nggih Mbah.”Suara koor
terdengar dari generasi tua.
Rencana pembangunan masjid
segera digodok. Dari soal
anggaran, model bangunan,
hingga penggalian dana. Jadwal
kerja bakti warga juga disusun
lalu diedarkan bersama daftar
iuran. Untuk iuran warga, bagi
pegawai negeri dan orang-orang
berada ditetapkan paling sedikit
satu juta. Sementara bagi warga
biasa minimal seratus ribu.
“Untuk belanja di jalan Allah,
jangan sekali-kali hanya sisa dari
belanja harian.” Begitu Rukmono
mengobarkan semangat warga.
Hari Minggu pagi yang cerah
pembangunan tahap awal dimulai
dengan penebangan beringin.
Hampir semua warga dusun
Wonolopo datang ke lokasi
menyaksikan penebangan pohon
yang dikeramatkan itu. Tak
sedikit di antara yang hadir
merasa was-was. Apalagi saat
gergaji mesin yang hendak
digunakan menebang beringin tua
itu mendadak macet. Rukmono
dan teman-temannya mulai panik.
Wajahnya ciut.
Namun saat mesin gergaji
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dicek, ternyata lupa belum diisi
bensin. Setelah diisi bensin,
gergaji pun hidup. Suaranya
meraung, memecah kesunyian.
Rukmono dan teman-temannya
kegirangan. Kini, gantian
kelompok tua yang ciut nyali.
Apalagi angin yang bertiup
bertambah kencang. Bagi mereka,
ini pertanda makhluk penunggu
beringin mulai berang.
Berjarak agak jauh dari
kerumunan warga, Mbah Kasan
Legowo berdiri dengan bibir terus
berzikir. Pandangannya tertuju
pucuk beringin yang meliuk-liuk
diterpa angin. Di tengah tiupan
angin kencang itulah, mesin yang
meraung tadi menempel batang
beringin. Mendadak rantai gergaji
putus dan menyabet pundak orang
yang mengoperasikan gergaji.
Darah segar muncrat, mengaliri
sekujur tubuhnya. Warga menjauh
resah. Tukang gergaji menyerah.
Rukmono hampir putus asa.
Ia tak kunjung menemukan
tukang gergaji yang bersedia
menebang. Semua yang dihubungi
menjawab sama: sebelum
diadakan tahlilan, mereka tak
berani menebang beringin angker
itu. Akhirnya Rukmono menerima
saran Mbah Kasan. Tapi
akibatnya,
banyak
teman
seperjuangan mengirim ejekan di
grup WhatsApp.
“Sekarang kau kompromistis,
Ruk!”
“Di mana kau tegakkan
tauhid?”
“Belum setahun dakwah di
desa, kau mulai tidak rasional!”
Rukmono tak punya pilihan
lain. Tapi baginya, justru sikapnya
ini menunjukkan bahwa ia berpikir
rasional: daripada tidak mendapat
tukang gergaji yang mau
menebang beringin?
Acara tahlilan digelar mulai
malam Jumat Kliwon. Kemudian
di hari Senin Pon penebangan
beringin dilaksanakan. Ketika
ditanya tentang pilihan harinya,
Mbah Kasan menjelaskan. “Itu
netu- nya
Kanjeng
Nabi
Muhammad yang lahir di hari
Senin Pon. Kita ngalap berkah
dari netu beliau.”
Sebelum penebangan dimulai,
Mbah Kasan minta empat anak
muda mengumandangkan azan di
empat penjuru. Suara lengkingan
azan pun mengalun lantang tapi
merdu. Mendadak, angin tak lagi
bertiup menggebu. Kini terasa
sejuk dan syahdu. Setelah itu,
suara gergaji yang diiringi
lantunan selawat pelan-pelan
merobohkan beringin yang telah
ratusan tahun dikeramatkan.
Mbah Kasan Legowo terlihat
melambaikan tangan. Pandangan
matanya seperti mengikuti gerak
sesuatu. Namun, sesaat kemudian
ia melangkah menuju arah
tonggak beringin. Mengucap
salam lalu dengan ramah
menghadapi lawan bicara. Warga
yang menyaksikan dari kejauhan
hanya saling pandang, karena tak
melihat siapa pun selain Mbah
Kasan.
Mbah Kasan kembali ke warga.
Sambil tersenyum berkata pelan,
“ Sedulur kita yang tak terlihat
menunggu suara azan untuk
menentukan sikap. Mereka ada
yang pergi, tapi tak sedikit yang
masih tetap di sini. Suatu saat
mereka akan ikut kita salat. Bahkan
ada yang berwudu saat kita tidur
pulas di serambi.”
Rukmono menghampiri Mbah
Kasan lalu mencium tangannya.
Setelah sesaat sebelumnya ia
mengeklik tombol “keluar” dari
salah satu grup WhatsApp di
gawainya.

TES KEPRIBADIAN

2. Orang yang kooperatif dan
penuh
perhatian
Kamu orang yang pasti siap
melakukan segala hal untuk
mendapatkan apa yang diinginkannya dalam hidup. Kamu juga
seseorang yang selalu siap membantu
orang lain. Kamu penuh perhatian,
tulus, setia, dan terus terang.
Tetapi, kamu terkadang tahu
cara mengambil bagian dalam
banyak aktivitas dan proyek
sehingga akan terus-menerus
dihadapkan pada masalah.
Ingatlah bahwa menyenang-

kan bisa terlibat dalam proyek
dan membantu orang lain, tetapi
jangan berlebihan.
Jauh lebih baik menyelesaikan
beberapa aktivitas yang akan
membuat kamu berhasil, daripada
terlibat dalam banyak aktivitas
yang hanya memakan waktu.
3. Kepribadian langsung dan
intelektual
Orang lain melihat kamu
sebagai orang yang tulus, blakblakan, dan dihormati. Terkadang
kamu frustrasi dengan ketidakpedulian orang lain.

Ingatlah ada aturan dasar jika
kalau ingin hidup damai, yakni
biarkan orang lain hidup dan
jangan menilai siapa pun.
Adalah faktor yang sangat
penting untuk berasumsi bahwa
kamu berada di jalur yang benar,
dan sesuatu yang sangat berbeda
adalah berasumsi bahwa itulah
satu-satunya cara untuk mencapai
tujuan.
Setiap orang memiliki cara
sendiri untuk mencapai tujuannya
dan harus memilih cara yang
membuat hidup layak dijalani.
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Indak Bisa P
adi, Jaguang Jadi Juolah
Padi,
Salamo ko kecek liau tu
manambahan, irigasi Batang
Jalamu tu sangaik gadang manfaatnyo kauntuak parekonomian
masyarakaik, khususnyo patani
dalam maaliri sawahnyo.
Kalau irigasi ko indak bafungsi, tantu sawah-sawah nan adoh
di kaduo nagari tu indak mandapek aliran aia sabagai mano
mestinyo, sahinggo baakibaik
tagaduahnyo produksi pertanian
khususnyo gabah punyo masyarakaik, kecek liau ko manjalehan.
Satria Darma Putra, Walinagari
IV Koto Hilie ko mangecekan,
irigasi tu sempat dipelokan dek

masyarakaik dengan mamanfaatkan dana sumbangan donatur
sarato parantau di daerah itu.
“Sayangnyo apo nan alah
dikarajoan indak batahan lamo
doh. Babarapo lamo sasudah tu
irigasi tu rusak pulo baliak,”
keceknyo manjalehan.
Untuak tu inyo baarok,
suapayo lahan masyarakaik tu
indak talantar, inyo maimbau
masyarakaik mananam jagung,
kacang atau tanaman lainnyo nan
bisa mangasilkan pitih, sambia
manunggu irigasi Batang Jalamu
tu dikarajoan dek pamarintah. 
mil hendrawandi

Carito Mangarasau
Laki-laki Masak Saparo
OLEH : UDA FAHLEVI
Baa badan si Zal indak ka leno
masalah tibo timpo batimpo
Kini ko alah manyenggol urang pulo
Untuang kali ko inyo basarobok laki-laki nan masak
saparo

BATANANAM JAGUANG - Masyarakat nan lai cadiak akianyo baraliah dari batanam padi ka batanam jaguang. (ist)
Painan,
Khazanah
Khazanah—Untuak
marubah katagantuangan masyarakaik patani di Nagari IV Koto
Hilie, Kacamatan Batang Kapah,
Kabupaten Pasisia Salatan, sabananyo pamarintah nagari satampek
alah maiimbau masyarakaiknyo
mananam jagung, kacang atau

CERMIN
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tanaman lainnyo nan bisa
mangasiaan pitih
Kanyataan tu diakui pulo dek
Satria Darma Putra, Walinagari
IV Koto Hilie, Kacamatan Batang
Kapah. Imauan tu kecek liau ko
dikaluakan dek pamarintah nagari
samanjak bendungan irigasi

Batang Jalamu di Kacamatan
Batang Kapah hancua dihondoh
banjir pado Jumat 23 Januari 2015
nan silam.
Untuak maatasi apa nan
sadang tajadi tu kecek liau ko,
Pamerintah Nagari IV Koto Hilie,
Kacamatan Batang Kapah alah

Kato Putuih, Rundiang Salasai
OLEH : AKA ST PANGERAN

Iyo bak kato urang urang cadiak - Kato
putuih, rundiang salasai. Lah diputuihkan
bulan di muko Rosmaboti harus lah balaki.
Indak bisa ditundu atau diilakkan. Duo dari
tigo mamaknyo nan pulang marantau dari
Arab, alah batekad kamampalakian
kamanaknnyo nan ciekko.
Rosmaboti sabalunko bakarajo di Arab.
Labiah tigo taun inyo manolong nolong
di rumah Mubaraak, induak samang
mamaknyo nan kayo. Sacaro gaji lailah
lumayan. Karajo indak pulo barek bana doh.
Mamasakan Mubarak nan lah gaek kabatulan
indak babini.
Taun katigo, alah batambah jo barubah
tugas si Rosmaboti,. Indak sakadar
manyadiokan makan jo minum lai doh. Tapi
mamandikan...Iko iyo bedo !
Rang laki-laki walapun gaek tantu
babahayo bagi padusi marando. Si Rosmaboti
ko dibao bakarajo ka Arab dek karano
marando bacarai jo lakinyo.
Alamsudin mamak si Rosmaboti ko supir
dek Mubarak. Sajak Rosmaboti di bao ka
Arab, lah baduo kaum badunsanak bakarajo
di rumah Mubarak. Sopir si Alamsudin,
pambantu atau asisten rumah tanggo si
Rosmaboti.

Mulo-mulo lai sanang. Katiko karajo
hanyo manyadiokan minum pagi jo makan
malam sajo. Tapi kini kandak Mubarak
batambah. Gaek Arab tu mintak dimandikan. Rosmaboti indak takao doh. Mamandikan anak ketek, mungkin bisa. Ditilanjangi,
disiram, digusuak jo sabun.
Tapi mamandikan Mubarak...? Laki-laki
gadang badagok Walaupu gaek...., indaklah
bisa ditarimo aka. Baa kamanalanjanginyo?
Urang awak sajo nan ketek, ngari Rosmaboti
mamandang kalau batilanjang. Koh...Arab...?
Kudaraik urang Arab ko tigo kali kudaraik
urang awak. Gadang kaki, langan jo
batihnyo...tigo kali pulo. Pendeknyo sagalo
ukurannyo tigo kali urang awak.
Nan itu nan kadimandikan ? Kupak
pasandian awak buliah ?
Kok baranti ambo baa nyo Mak ?,”
rundiang Si Ros ka Mamaknyo.
“Baa baitu Ros? Gaji kan lai gadang.
Karajo kan lai indak barek doh mah ?”
“Dulu iyo indak bareek. Tapi bisuak
ko...barek mah Mak...!”
“Aaa lah bareeknyo. Mahidangkan kopi
jo makan sajo nyo mah ?” tanyo si Mamak.
“Bisuakko...batambah Mak. Awak nyo
tugehkkan mamandikan inyo duo kali

sahari...”
Alamsudin tangango. “Mamandikan baa
mukasiknyo tuh?,” tanyo si Mamak jo mato
tabulancik.
“Jan batantyo juo lai Mak. mamandikan, sarupo mamandikan anak ketek....
Batilanjang, bagusuak, basiram dalam bak
mandi”.
“Handeeehhh ? Awak nyo suruah pulo
masuak sakalian ?” tanyo Alamsudin.
“Hhiiyooo.... Baa lo lai...?”
Alamsudin tatakua. Pangananyo mulai
bakisa. Sahari tu juo ditamuinyo Mubarak
di ruang tangah. Lamo kaduo urang tu baiyo
iyo. Mulo-mulo jo suaro kareh... Sudah tu
malambek. Sudah tu babisiak. Sudah tu
galak galak.
Kato putuih, rundiang salasai. Mubarak
dibarantikan jadi induak samang dek
Alamsudin, sakalian dek si Rosmaboti. Mulai
bulan di muko, inyo manjadi minantu dek
Alamsudin, manjadi laki dek si Rosmaboti.
Baunyo yo lamak. Tadanganyo sero.
Tapi, si Rosmaboti nan kamaharangi... baban
“sagalo gadang” dari laki baru nan Arab
ko. Arab ko mah tuan oiiiii... Lai indak
ka baoperasi awak sudah nikah beko koh
???

Bangkalai Rajo-Rajo

RADJO
BOEDJANG

OLEH : TAUFIK EFFENDI
Maangkek rajo sakato alam.
Mukasuiknyo, lah sapakek alam,
baru rajo badaulat. Diakui dek
sakalian suku atau kaum untuak
maurus alam, di lua urusan sako
jo pusako.
Urusan rajo di Minangkabau,
babeda jo urusan rajo di Jawa.
Kok rajo di Jawa manguasai ulayek
jo sagalo nan ado di dalamnyo,
rajo di Minangkabau maurus nan
di lua sako pusako. Aratinyo,
urusan suku atau kaum takaik jo
sako pusako bukanlah tumpak
kakok sang rajo.
Mako, tatkalo daolu ado
karajaan-karajaan di Minangkabau, nan tumpak kakok urang
ampek jinih di suku atau kaum
dak bisa digaduah dek rajo.
Pangulu bakuaso di suku atau

maimbau masyarakaik untuak
menanami lahannyo jo bibit
petanian salain dari padi.
Padohal kecek liau ko, irigasi
Batang Jalamu tu salamo ko
bafungsi maaliri sakitar 770 hektare
sawah di duo nagari, yakni IV Koto
Hilie sarato Koto Nan Duo.

kaum surang-surang ateh sako
pusako. Rajo bakuaso di alam—
maliputi nagari-nagari dan sukusuku—hanyo untuak maurus
kemaslahatan urang banyak.
Pakaro tali banda, umpamonyo, nan maliputi nagari-nagari
dan suku-suku, itulah karajo rajo.
Tamasuak pakaro jalan bagai.
Urusan infrastruktur dasar,
pelayanan dasar dan ketertiban
umum—istilah kini “urusan
pemerintahan umum”—nan jadi
tumpak kakok rajo.
Kini, urusan tu jadi tumpak
kakok pemerintah. Makonyo
dalam UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah disabuik an;
Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
dan Pemerintah Daerah adalah
kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah otonom.
Dalam UU 23/2014 jaleh
dikecek an bahwa nan jadi
tumpak kakok daerah ko
ado duo, yakni penyeleng-

garaan urusan pemerintahan
“menurut asas otonomi” dan dan
“tugas pembantuan”. Dan iko
dikarajoan baduo dek “pemerintah
daerah” (gubernur, bupati/walikota
dan jajarannyo) dan “dewan
perwakilan rakyat daerah”.
Sadangkan Otonomi Daerah
adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri
“Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat”
dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Lalu, Tugas
Pembantuan adalah penugasan
dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk “melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari
Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah
provinsi.
Dalam koridor iko lah,
gubernur, bupati/walikota bakarajo
salamo ko.
Tapi, kutiko urusan karajo tu
masuak ka ranah politik, kakok
karajo itu pun jadi paratian utamo.
Lah tabantuak paham di tangah
masyarakat, bahwasanyo rajo-rajo
dinilai dari hasil karajonyo yang
baiek tarupo. Tampak nyato.
Legacy, kecek urang.
Suatu kutiko, Gubernur Irwan
Prayitno diwawancarai dek sebuah
media, perihal apo legacy liau

salamo sapuluah taun mamimpin
Sumbar. Jawek liau antaro lain
adolah manaruihan bangkalai
gubernur sabalumnyo. Mako
Mesjid Raya Sumbar, dan Hotel
Balairung
yang
dimulai
mambangun samaso Gubernur
Gamawan Fauzi pun liau taruihan.
Lalu, apokah itu legacy
Gubernur Irwan Prayitno? Nah,
iko lah nan mambuek cabue
salamo ko; maukue legacy dari
bukti parbuatan yang basipaik
fisik. Mercusuar! Sadangkan
manaruihan bangkalai idak
baetong jadi legacy.
Padohal, nan namonyo
pembangunan haruslah sambuang
manyambuang. Bakatarusan.
Mako manaruihan bangkalai
adolah kaharusan.
Walau urang banyak tak
manyabuik itu legacy, tapi rajo
nan manaruihan kakok rajo
sabalunnyo adolah rajo nan
sabana rajo; rajo nan arif
bijaksano, nan malatak an
kamaslahatan urang banyak di
ateh kandak pribadi atau
kelompok.
Karano itu, bangkalai rajo
sabalunnyo adolah pe-er untuak
rajo nan manggantian. Ramo-ramo
si kumbang janti, sayok tajulai
samo rono. Patah tumbuah ilang
baganti, nan bangkalai lamo
disudahan juo. In Sya Allah. Catt:
Tulisan iko bisa juo dibaco
di subrubrik kato rubrik
langkan di koran online
minangsatu.com

 Founder Minangsatu, Wartawan Utama

Katiko maaf dipintanyo
Ciuuss jawek paja saparo ko
Tapi bialah, untuang inyo indak marabo
Malah senyuman nan ditebarnyo
sambia mangusuak pangka paho nan tasenggol oto
Malah dikecekan-e ; “begindang ye...,
akika kagak nape-nape
Jadi kanua biase-biase aje”.
Dek tasarobok lekong babadan maco
diajaknyo bacarito dek bencong ko
Oto pun disuruah parkirkanyo
nan si Zal diajak ma ota ka kadai soto.
Apo kolah mukasuik....?
Nan jaleh bencong ko indak manuntuik
Tapi salamo makarena (makan) soto tu, si Zal pun
nyo patuik-patuik.
“Sebenarnya kanua mau kemindang,” kecek paja
dalang ko mambukak carito.
Sabananyo si Zal alah maloyo dibueknyo
Tapi apo ka dayo, awak iyo basalah pulo
Tapaso inyo mauruik dado se nyo
Dari pado paja ko manuntuik pulo, tapaso
dipaturuikan se nyo

Labek

OLEH : BAHREN
Kutiko urang mangatoan kato labek, kikiro apo
nan tabayang dek kito nan basamo?. Bisa sajo nan
tabanyang dek kito buah jambu di balakang rumah.
Bisa sajo nan tabayang buah durian jo buah manggih
nan sadang rancak rampak buahnyo. Ado pulo nan
bapikia jikok kato labek tu identik jo blu-buluan nan
tumbuah di badan, kecuali abuak jarang urang nan
bakato abuah e labek tumbuahnyo, tapi kodok tadanga
dek kito abuaknyo taba bana. Jiko itu lah nan tapikia
dek kito mako bisa dikatokan lai cocok antaro kato
labek jo nan manjadi rujukan kato itu, samacam buahbuahan jo aneka ragam bulu nan tumbuah, baik itu
jangguik, sunguik atau pun bulu dado.
Tapi, sungguah pun baitu, ado juo kito kadang
mandanga sabagian atau banyak bahkan urang awak
mangatokan labek ko wakatu ujan turun, kapatang
kalamari umpamonyo, banyak stuatus di pesbuk atau
di WA jo instagram nan mambuek baso ujan sangek
labeknyo ditambah pulo jo angin kancang sarato badai.
Kok kato labek basaratoan jo kato ujan kiro-kiro baa
kito mambiak hubungan antaro duo kato itu antaro
kato ujan jo kato labek tadi. Jikok kito ambiak contoh
durian labek buahnyo, mako bisa diambiak arati baso
ado sabuah batang durian yang buahnyo sangek
banyaknyo, ampia disaluruah dahan mungkin ado
buahnyo, mako dikatokan lah durian tu labek buahnyo,
karano labek tadi mangacu ka makna banyak. Bitu
juo kato bulu dado lah labek mah kawan, bisa jadi
aratinyo bulo dado kawannyo mangecek tadi memang
alah banyak.
Jikok kato labek tadi kito sandiangkan jo kato
ujan, nan manjadi ujan labek. Lai kamungkin dek
kiro-kiro ujan ko banyak? Atau dek karano butiran
aia nan turun ko indak turun ciek-ciek sainggo jumlah
e banyak, makonyo ujan ko dikatokan labek?. Jikok
itu nan manjadi alasan mako bisa lah samantaro kito
tarimo. Namun samantang pun baitu, jikok awak
mangecek jo urang nan bukan asanyo dari Minang,
mako kuatir ambo agaknyo kato ujan labek tadi bisa
ditangkok mukasuik sarato aratinyo dek lawan bicaro
kito nantun. Ba’a dek baitu kato ambo, kutiko kito
mangatokan ujan labek, mako urang nan bukan bahaso
paratamonyo bahaso Minang pasti bapikia baso ujan
labek tu bamakna “hujan lebat” lebat sandiri dalam
bahasao Indonesia maknanya banyak, mako indak jarang
lawan bicaro kito maknanyo lebat? Dimana saja?. Jikok
itu nan tajadi, mako ado baiaknyo juo kito manyamokan
makna tantang labek nangko. Jikok ujan nan tajadi
biasonyo urang banyak taunyo baso ujan tu turunnyo
dareh, kalau dicarikan padannyo ka bahaso Indonesia
hujan turun deras, dareh disiko bisa diartikan sangaik
capek. Iko bisa disababkan dek karao ado angin nan
kancang atau memang aia nan turun tu sangek
kancangnyo.
Kato dareh pun, sabananyo dek urang awak Minang
ko babagai pulo makna jo aratinyo, sainggo kutiko
kato dareh itu kito sandiangkan jo kato ujan mako
maknanyo bisa jadi ujan tu turunnyo sangek kancang.
Tapi kok basuo pulo dek sanak nan lain, atau tadanga
pulo urang di lapau maota sambia minum kopi sakarek,
bakato lah inyo, “Anak si Anu lah dareh kini” mako
kato dareh dalam kalimaik nan sabanta ko indak pulo
bisa kito maknai sabagai kancang atau capek doh
sanak. Untuak kato dareh nan bak kian mungkin minggu
muko lah agaknyo kito cubo pulo mamahaminyo sacaro
basamo. Wallahu alam. *Dosen Sastra Minangkabau
Unand
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IAIN BATUSANGKAR TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Menuju Akreditasi Internasional
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah— Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri dengan raihan Akreditasi
Prodi/Jurusan A terbanyak dari Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) sudah patut untuk menyiapkan akreditasi unggul Transformasi
Akreditasi Internasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta Dr. M. Fakhri Husein,
S.E., M.Si dalam Kunjungan beserta

rombongan Ke IAIN Batusangkar, Rabu
(3/03).
Kunjungan di sambut Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga Dr. Ridwal Trisoni, M.Pd, Dekan,
Direktur, Wakil Dekan, Kepala Pusat, Ketua
Lembaga, Ketua Jurusan dan Prodi.
Fakri Husen tambahkan, IAIN
Batusangkar dalam pengelolaan Prodi/
Jurusan sudah baik ditambah lagi,
memiliki 7 Akreditasi A Program Studi
dari BAN-PT dan juga 2 orang Tim Asesor
BAN-PT.
“Kunjungan kami dari UIN SUKA

membawa 20 Ketua Prodi yang akan bisa
berdiskusi dan saling berbagi dalam
menghadapi Akreditasi Internasional,
sehingga mampu memberikan terobosan
baru dalam dunia pendidikan, dan juga
mewujudkan program Merdeka Belajar/
Era Kampus merdeka,” ucapnya.
Fakri juga mengajak, mari bersamasama kita diskusikan prodi yang akan
kita ajukan ke kementerian untuk akreditasi
nasional dan internasional, pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor IAIN
Batusangkar Ridwal Trisoni, mengucapkan
terima kasih telah memilih IAIN

Batusangkar untuk dikunjungi dan juga
merangkul menghadapi Akreditasi baik
nasional mapun akan kita sipakan di
tinggkat internasional.
“Alhamdulillah berkat dukungan yang
selama ini diberikan UIN SUKA kepada
IAIN Batusangkar terutama dalam bidang
Akreditasi, ini sangat membantu tim
akreditasi kami menghadapi Asesor BANPT, IAIN Batusangkar bisa meraih 7
Akreditasi A dan 17 Akreditasi B dari
34 prodi/jurusan baik Starta 1 maupun
strata 2, “ungkap Ridwal.
Ketua LPM IAIN Batusangkar Dr.

Ulya Atsani, M.Hum. tambahkan, dengan
kehadiran UIN SUKA bisa memotivasi
kami di IAIN Batusangkar, mengingat
IAIN Batusangkar sedang dalam tahap
transformasi menuju UIN Batusangkar.
Pada kunjungan tersebut juga
dilakukan penandatangan MoU dengan
3 Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Jurusan PAI, PBA, MPI, PGMI
dan Matematika, Fakultas Syariah yakni
Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) dan
di Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
(PMI)  Heri Syafrianto.

Menuju ““Jalan
Jalan T
ol” untuk Ekonomi
Tol”
Padang, Khazanah— Tak terbantahkan, setiap daerah tentu
sangat mendambakan kehadiran jalan tol di wilayahnya, tak
terkecuali di Sumatera Barat. Perencanaan jalan tol ini telah
diawali dengan membangun konektivitas antar kabupaten/kota
berupa peningkatan kapasitas jalan menjadi dua lajur dan juga
konektivitas antar provinsi bertetangga sejak 2005 silam.
Namun konkritnya pembangunan jalan tol di Ranah Minang
baru terwujud pada 2017, ketika
Presiden Republik Indonesia
Jokowi meresmikan pembangunan
Jalan Tol Padang-Pekanbaru
dengan anggaran yang diperkirakan Rp78,09 triliun.
Jalan tol ini melintasi lembah,
bebukitan, lahan masyarakat dan
tebing-tebing terjal. Ruas tol yang
berada di Sumatra Barat pembangunannya dibagi dalam 6 seksi.
Seksi 1 Padang–Sicincin sepanjang 28 km, Seksi 2 Sicincin–
Bukittinggi (41 km), Seksi 3
Bukittinggi–Payakumbuh (36 km),
Seksi 4 Payakumbuh–Pangkalan
(43 km), Seksi 5 Pangkalan–
Bangkinang (56 km), dan Seksi
6 Bangkinang–Pekanbaru (38 km).
Harapan besar seluruh stakeholder terkait di daerah ini
tertumpang pada pemerintah pusat
untuk segera menuntaskan pembangunannya sehingga segera
beroperasi sesuai rencana pada
2025.
Seperti disampaikan Guru
Besar Fakultas Ekonomi Unand,
Werry Darta Taifur, Ketua Kadin
Sumatera Barat yang juga pelaku
ekspor, Ramal Saleh dan Anggota
DPR RI Nevi Zuairina. Kepada
Khazanah kemarin, Werry Darta
Taifur menyebut, jalan tol adalah
roh bagi pertumbuhan ekonomi
guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daerah.
Dengan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, segala perencanaan
dan program pemerintah untuk
kesejahteraan masyarakat bisa
dicapai.
Namun Sumbar dinilai terlambat untuk memulai pembangunan

jalan tol. Dan dalam pelaksanaannya ternyata tidak berjalan lancar.
“Pembangunan jalan tol itu
butuh anggaran besar, tak sanggup
APBD kita. Jadi, karena saat ini
kita mendapat kesempatan melaksanakan proyek strategis nasional
jalan tol, maka harus didorong
untuk percepatan pembangunannya,” jelas Werry.
Ditambahkan Ramal Saleh,
jalan tol adalah anugrah dalam
memacu pertumbuhan ekonomi
daerah, Jalan tol Padang-Pekanbaru memberikan dampak positif
yang sangat banyak bagi masyarakat dan daerah ini.
Jalan tol ini berkontribusi
besar pada pertumbuhan ekonomi
Sumbar ke depan. Lalu lintas
barang dan orang antara Sumbar
dan Riau semakin lancar.
“Jalan tol juga akan memangkas waktu tempuh perjalanan
menjadi lebih cepat, sehingga
produk pertanian dan lainnya asal
Sumbar yang selalu dikirim ke
provinsi tetangga Riau, dapat
bersaing karena ongkosnya makin
murah, distribusinya lancar dan
prosesnya cepat,” katanya.
Dari sisi pariwisata yang
menjadi unggulan Sumbar, lanjut
Nevi Zuairina, jalan tol akan
mendorong wisatawan terutama dari
provinsi tetangga Riau berdatangan
ke Sumbar menikmati beragam
objek wisata dan juga kulinernya.
Selama ini, mereka selalu
datang di akhir pekan ke Ranah
Minang. Ketika ada jalan tol,
animo mereka ke Sumbar tentu
makin besar. Hal ini diyakini bakal
menghidupkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan
mereka, seperti tingkat hunian hotel

Zakat Baznas Pasaman
Lubuksikaping, Khazanah— Wakil Bupati Pasaman
Sabar AS meminta penyaluran Zakat Baznas lebih diarahkan
ke Zakat Produktif, sehingga mampu menggerakkan dan
mengangkat perekonomian masyarakat secara nyata.
Ia juga menggigatkan Kepada Mustahiq yang menerima
zakat agar zakat yang diterima digunakan sebaik-baiknya
untuk perihal yang halal dan berkah, jangan disalah gunakan,
diluar kebutuhan.
“Manfaatkan sesuai peruntukan. Beasiswa, gunakan untuk
pendidikan, modal usaha, manfaatkan untuk usaha dan
lainnya,” jelas Wabup Sabar AS saat acara penyerahan zakat
Baznas Pasaman kepada mustahiq di Masjid Raya Pauh
Lubuk Sikaping, Kamis (4/3).
Wakil Bupati Sabar AS juga menyampaikan, bahwa
saat ini Pasaman tengah berproses menuju daerah yang
lebih baik dan bermartabat.
Sementara itu Ketua Baznas Pasaman Habibullah dalam
laporannya mengatakan, target Baznas Pasaman tahun 2020
sebesar Rp.6,3 M.
“Namun angka tersebut tidak berhasil dicapai, lantaran
kita semua tahu ada apa dengan Baznas Pasaman periode
sebelum ini,” ujar Habibullah penuh makna  Yunefrizal.

DORONG- Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand, Werry Darta Taifur, Ketua Kadin Sumatera Barat yang juga pelaku ekspor, Ramal
Saleh dan Anggota DPR RI Nevi Zuairina mendorong percepatan pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru (foto: Ist/net).
dan penginapan akan selalu penuh
serta kelompok UMKM dengan
berbagai bisang usaha bisa pula
menangguk rezeki.
Sebagai pelaku usaha ekspor
rempah-rempah, Ramal Saleh

sangat berharap seluruh perangkat
daerah dan pihak terkait dalam
pembangunan jalan tol dapat
duduk bersama dan menjalin
komunikasi yang baik. Lakukan
komunikasi informal secara

naannya di lapangan,” tegasnya.
Jika tidak direspon cepat,
tambah Werry, maka belum tentu
50 tahun lagi proyek jalan tol
ini akan ada di Sumatera Barat
 Devi Diany
Diany..

UNP Bangun Hotel dan Rumah Sakit

Pariaman,
Khazanah —
Universitas Negeri Padang (UNP)
akan Bangun Hotel dan Rumah
Sakit di Kota Pariaman. Hal ini
disampaikan oleh Rektor UNP,
Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D
ketika meninjau Prodi D3
Keperawatan UNP yang berada
di Desa Ampalu, Kecamatan
Pariaman Utara, Kamis (4/3).
Dalam kunjunganya ke Kota
Pariaman, Rektor UNP ini
langsung ditemani oleh Walikota
Pariaman, Genius Umar, Wakil
Walikota Pariaman, Mardison
Mahyuddin, Asisten I, Yaminurizal,
Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga, Kanderi, Ketua Prodi
D3 Keperawatan UNP, Maidawilis,
Sekretaris PWNU Sumbar, Suleman
Tanjung dan Rois Syuriah PCNU
Kota Pariaman, M. Nur.
Ganefri mengatakan untuk
mengembangkan
Fakultas
Pariwisata dan Perhotelan UNP,
pihaknya ingin membangun Hotel
di sekitar lokasi Prodi D3
Keperawatan UNP yang ada di
Desa Ampalu, Kota Pariaman ini,
sehingga nantinya hotel tersebut
dapat dimanfaatkan untuk para

tamu dan pengunjung yang ingin
merasakan menginap di hotel
nuansa pinggir pantai, di Kota
Pariaman nantinya.
“Kedepan,
kita
ingin
membuka Prodi Pariwisata dan
Perhotelan untuk daerah Kota
Pariaman ini, karena Kota
Pariaman sangat konsen dengan
visi dan misinya menjadikan Kota
Pariaman ini sebagai kota tujuan
wisata, dan kita akan bersinergi
dengan pemerintah dan pihak
swasta untuk mewujudkan hal
tersebut,” ujarnya.
Rektor UNP yang juga sebagai
Ketua PWNU Sumatera Barat ini
juga mengungkapkan bahwa UNP
juga berencana membangun
Rumah Sakit untuk Prodi D3
Keperawatan yang ada di Kota
Pariaman, tetapi tidak mempunyai
banyak lahan untuk membangun.
“Kalau ada tanah Pemerintah
Daerah yang bisa kita pakai, maka
akan kita bangun Rumah Sakit
Fakultas Ilmu Keperawatan UNP,
dimana sebelumnya hanya klinik
saja, yang nantinya akan kita
kembangkan dan tingkatkan
menjadi Rumah Sakit,” tuturnya.

BANGUN- Universitas Negeri Padang) akan Bangun Hotel dan
Rumah Sakit di Kota Pariaman. Hal ini disampaikan oleh Rektor
UNP, Ganefri, ketika meninjau Prodi D3 Keperawatan UNP yang
berada di Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kamis (4/
3) (foto: Ist/net).
Sementara itu Wako Pariaman,
Genius Umar menyambut baik
upaya
dari
UNP
untuk
membangun Hotel dan Rumah
Sakit di Kota Pariaman.
“Kami mengapresiasi Rektor
UNP dan jajaran yang telah
bersedia untuk melihat langsung
Prodi D3 Keperawatan yang ada

di Kota Pariaman, dan dari hasil
kunjungan ini, pihak UNP akan
berjanji untuk membangun Hotel
dan Rumah Sakit di Kota
Pariaman, dan kami selaku
pemerintah daerah megucapkan
terimakasih kepada pak Rektor
dan pihak UNP,” ucapnya 
Syafrial Suger
Suger..

Kaba Nagari
LUBUK GADANG UTARA

Usai Lebaran Gelar Festival Buah Durian

Pariaman Siaga
Bencana
Pariaman, Khazanah— Wakil Walikota Pariaman, Mardison
Mahyuddin ikuti Video Conference Rakornas (Rapat
Koordinasi Nasional) Penanggulan Bencana Tahun 2021,
yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, bertempat di
ruang kerja wakil walikota, Rabu (3/3).
Dalam kesempatan ini , Jokowi juga menyampaikan
ucapan terimakasih kepada BNPB yang telah
mendididakasikan waktunya untuk bekerja pada masa saat
sekarang ini. “Terimakasih dan apresiasi kepada BNPB
yang telah mendedikasikan waktunya untuk bekerja pada
masa saat sekarang ini” ulasnya..
Mardison Mahyuddin mengungkapkan bahwa Kota
Pariaman telah mempunyai berbagai elemant yang tanggap
bencana, hal ini diperlukan untuk kesiap siagaan kita di
daerah dalam menanggulangi bencana.
“Kota Pariaman telah membentuk 71 KSB (Kelompok
Siaga Bencana) di 71 Desa/Kelurahan, dan mempunyai
beberapa Desa Tangguh Bencana, seperti Desa Naras I,
Kampung Pondok, Sungai Rambai, Jalan Baru, Pasir Sunur
dan Desa Kampung Jawa,” tuturnya.
“Kami juga melatih dan membentuk KSBS (kelompok
Siaga Bencana Sekolah) di 6 SMA, 7 SMK, 1 MAN, dimana
masing-masing sekolah dilatih 25 orang untuk manjadi
KSBS ini, berarti telah ada 350 siswa yang kita latih sampai
saat ini”, ucapnya lebih lanjut  Syafrial Suger
Suger..

langsung kepada masyarakat dan
jelaskan semua aspek tentang
kemanfaatan jalan tol, tempat
usaha, dan seterusnya.
“Jangan ada dusta di antara
kita. Jangan dibuat rumit pelaksa-

FESTIVAL- Anak nagari Lubuk Gadang Utara di Kecamatan Sangir,
Solok Selatan mewacanakan akan menggelar Festival Buah Durian
yang dipusatkan di Jorong Koto Rambah usai lebaran nanti (foto:
Ist/net).
Padang
Aro,
Khazanah—
Anak nagari Lubuk Gadang Utara
di Kecamatan Sangir, Solok Selatan
mewacanakan akan menggelar
Festival Buah Durian yang dipusatkan di Jorong Koto Rambah.
“Rencananya kami akan melaksanakan usai Idul Fitri, kisaran

Mei atau Juni 2021,” ungkap
Kepala Desa Lubuk Gadang Utara,
Joni Pardilo, Kamis (4/3).
Joni Pardilo menyebutkan, ide
tersebut muncul ketika melakukan
diskusi bersama Duta Petani Andalan Kementerian Pertanian, Attila
Majidi Datuk Sibungsu.

“Potensi buah durian cukup
beragam di nagari Kami. Inilah
yang melatarbelakangi lahirnya
ide festival dan kontes buah
durian,” katanya.
Joni selaku pucuk pimpinan
pemerintahan nagari mengaku telah
mengalokasikan anggaran dana desa
sekitar Rp500 hingga Rp600 juta
untuk mengembangkan daerah
ekowisata pertanian di wilayahnya.
Kegiatan tersebut, akan dilaksanakan di Pulau Asmara Jorong
Manggiu dan di Koto Rambah.
Selain menikmati Durian dan
melihat perkebunan, pengunjung
juga disuguhi beragam atraksi.
“Dalam festival nantinya juga
bakal ditampilkan seni tradisi dan
atraksi budaya,” ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan tersebut,
diharapkan mampu memberikan
kontribusi langsung terhadap
masyarakat secara ekonomi.
“Untuk mempersiapkan festival, kami sudah melakukan dan
membentuk panitia, dengan
melibatkan seluruh Wali Jorong
dan anak nagari,” ulasnya.
Terpisah, Attila Majidi Datuk
Sibungsu yang juga pemerhati

pertanian mengatakan, berdasarkan
data yang didapatkan, di Lubuk
Gadang Utara terdapat 2.000 lebih
batang durian dengan 32 jenis
buah durian, terbanyak di Jorong
Koto Rambah.
“Yang khas disini jenis durian
tepi lubang, durian bulek dan
durian kunyik. Rencana dilaksanakan saat panen raya durian
sekitar pertengahan Mei-Juni
2021,” sebutnya.
Ia menyadari, potensi ekowisata pertanian ada di Lubuk
Gadang Utara terutama buah
durian. “Kita nanti juga bakal
melatih dan membantu masyarakat
untuk mengolah aneka kuliner
dari durian. Misalnya, dodol
durian, tempoyak dan jenis kuliner
lainnya yang memiliki nilai
ekonomis. Apalagi tempoyak,
jenis makanan tradisional harus
dilestarikan jangan sampai punah,” jelasnya.
Terkait konsep Festival Durian, menurut Attila cukup sederhana
dengan mengangkat tema pulang
kampung makan durian di tengah
kebun karena bertepatan momen
lebaran  Helfi Yulinda.
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Perdagangan Internasional Indonesia Tidak Berkembang
J akarta, KhazanahKhazanah--Dosen Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas
Gadjah Mada (FEB UGM) Poppy Ismalina
memberikan catatan khusus kepada
Pemerintahan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) terkait sektor perdagangan
internasional. Sektor ini sangat tidak
berkembang dan bisa dikatakan jalan

di tempat.
Hal ini tentu saja sangat berkebalikan
dengan janji-janji dari pemerintah yang
menargetkan menjadi pemain dunia.
Produk-produk nasional bakal bisa
menguasai pasar dunia. Berdasarkan
catatan Poppy, justru produk domestik
tidak berperan besar di kancah internasioal.

“Tetapi data data statistik pegakuan
internasional tidak menjunjukan bahwa
upaya tersebut tidak menunjukan
kemajuan signifikan bahkan bisa kita
katakan ini bejalan di tempat,” kata Poppy
Ismalina.
Dia pun meminta agar Presiden Jokowi
mengevaluasi beberapa kementerian di

bawahnya kususnya di sektor
perdagangan. Baik di Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian,
serta kementerian terkait lainnya.
“Ada paling tidak beberapa indikator
bisa menjadi evaluasi yaitu bagaimana
kemudian kita bisa selesaikan persoalan
ini,” katanya.  net/fahlevi

Ponpes W
aratsatul Anbiya’ Punya
Waratsatul
Workshop BLK
MELIHAT Wakil
Walikota
Solok
Ramadhani
Kirana Putra
bersama
Anggota
Komisi IX
DPR RI
Drs.H.Darul
Siska
melihat
peralatan di
workshop
BLK
Komunitas
Ponpes
Waratsatul
Anbiya’,
Ampang
Kualo, Solok.
(Foto : Rijal
Islamy)

Solok,
Khazanah
Khazanah—Wakil
Walikota Solok Ramadhani
Kirana Putra, menghadiri peresmian gedung workshop Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas
Pondok Pesantren (Ponpes)
Waratsatul Anbiya’, Ampang
Kualo, Kelurahan Kampung Jawa,
Kota Solok, Kamis (4/3).

Peresmian gedung BLK beserta isinya tersebut, ditandai dengan
pengguntingan pita oleh Anggota
Komisi IX DPR RI Drs.H.Darul
Siska. Turut mendampingi, Anggota DPRD Provinsi Sumatera
Barat Hardinalis Kobal, Pimpinan
Pondok Pesantren Waratsatul
Anbiya’ Tengku Dalmarison,

Pembina Ponpes Waratsatul
Anbiya’ Dr.Helwi Nofira, perwakilan Forkopimda Kota Solok,
Kemenag Kota Solok, Kepala
BLK Padang, Kepala BUMN,
BUMD serta undangan lainnya.
Anggota Komisi IX DPR RI
Darul Siska dalam sambutannya
mengatakan, Ponpes Waratsatul

Anbiya’ saat ini telah berkembang
cukup pesat meskipun masih
berusia cukup muda. Di sini, para
murid diberikan pendidikan ilmu
umum, ilmu agama, ilmu beladiri
juga ada.
“Apabila BLK yang diresmikan ini berfungsi dengan baik,
komplit sudah lulusan Waratsatul

Anbiya’ untuk siap terjun ke
masyarakat,” sebut Darul Siska.
Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat ini sedang menggalakkan untuk membangun BLK
Komunitas sebanyak-banyaknya.
BLK Komunitas disiapkan untuk
anak didik generasi penerus yang
berkompeten dan berpotensi untuk
terjun ke masyarakat.
“Apalagi, disaat situasi pandemi Covid-19. Banyaknya
pengangguran karena di PHK,
diharapkan dengan banyaknya
BLK Komunitas akan dapat
menciptakan lapangan pekerjaan
sendiri,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Darul
Siska juga mengajak seluruh
masyarakat yang rentan terpapar
untuk mau divaksin Covid-19.
“Kita harus mau divaksin
untuk meningkatkan herd immunity guna menghentikan peredaran
Covid-19. Masyarakat jangan
ragu divaksin, guna ke depan
mimpi kita mewujudkan Indonesia
Sehat, Indonesia Maju akan bisa
tercapai,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota
Solok Dr.Ramadhani Kirana Putra
mengatakan, BLK Komunitas
adalah suatu unit atau fasilitas
pelatihan vokasi yang didirikan
di lembaga keagamaan seperti
pondok pesantren, seminari,
dhammasekha, pasraman, dan
komunitas lainnya.

Dikatakan, BLK Komunitas ini
berfungsi untuk menyelenggarakan
pelatihan kompetensi/keahlian,
guna memberikan keterampilan
kerja kepada siswa dan komunitas
masyarakat di sekitar lembaga,
sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja atau mendorong untuk
berwirausaha.
Terobosan ini, bertujuan untuk
melengkapi soft skill dan
pendidikan karakter di lembaga
pendidikan keagamaan dengan
tambahan keterampilan atau hard
skill. Pendirian BLK Komunitas
adalah upaya meningkatkan
sebaran lembaga pelatihan kerja,
serta mendekatkan akses pelatihan
kepada masyarakat atau komunitas.
Ia menyebutkan, Balai Latihan
Kerja dapat menjadi langkah
efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja
di daerah.
Diharapkan, dengan hadirnya
BLK Komunitas, maka santri dan
siswa lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat di sekitarnya, mendapatkan akses pelatihan
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
“Dengan adanya BLK diharapkan nantinya jebolan pesantren
tidak hanya terdepan dalam bidang
ilmu agama, namun juga dalam
ilmu, penguasaan tekhnologi dan
keterampilan lainnya,” tutup
y
wawako.  rijal islam
islamy

Sejumlah Anak LPKA Diberi Pelatihan Keterampilan Boga
Limapuluh Kota, Khazanah
Khazanah—
Untuk kunjungan tatap muka di
Lembaga Pembinaan Anak Khusus
Anak (LPKA) Tanjung Pati belum
dibuka, pihak LPKA yang dulu
dikenal dengan nama Lapas Tanjung Pati tidak kehilangan cara
untuk menghapus kejenuhan warga
binaan mereka dalam menjalani
masa pembinaan, baru-baru ini
LPKA menggelar pelatihan kemandirian tata cara pembuatan beraneka
ragam makanan, mulai dari maka-

nan/kue kering hingga kue basah.
Kegiatan yang digelar di salah
satu ruangan di LPKA itu bekerja
sama dengan salah satu lembaga
pelatihan ketrampilan yang ada.
Menurut kepala LPKA Tanjung
Pati Ronald Heru Praptama sebelumnya sejumlah pelatihan ketrampilan
kecakapan hidup juga telah diberikan kepada puluhan warga binaan
anak dan perempuan. Dengan
harapan mereka memiliki bekal
keterampilan yang dapat digunakan

setelah selesai menjalani pembinaan,
termasuk untuk menghapus kejenuhan saat menjalani masa pembinaan.
“Tentu kita terus melakukan
berbagai terobosan agar warga
binaan anak dan perempuan yang
ada di sini tetap terpenuhi berbagai
hak-hak mereka. Selain memberikan
pendidikan pelajaran sekolah kita
juga memberikan pelatihan
ketrampilan kecakapan hidup yang
dapat digunakan saat mereka bebas
nanti,” ucap Ronald Heru

didampingi Kasi Pembinaan, Masri
Fabrar, Kasubsi Pendidikan, Misno
dan Humas LPKA Tanjung Pati,
Hendri, Kamis siang 4 Maret 2020.
Ia juga menambahkan,
sebelumnya sejumlah pelatihan
ketrampilan kecakapan hidup yang
digelar pihaknya adalah, pelatihan
anyaman topi bambu, pelatihan
rajut, menyulam, menjahit,
pembuatan mantel plastik dan
banyak lainnya.
“Tentu dengan berbagai

pelatihan ketrampilan kecakapan
hidup dan pendidikan yang kita
berikan, kita berharap warga LPKA
yang telah mengikuti berbagai
pelatihan itu bisa memanfaatkan
hal-hal positif yang telah mereka
dapat selama dibina di sini,” tutup
Heru.
Pelatihan ketrampilan tata boga
yang digelar di LPKA Tanjung Pati
dibuka oleh Kepala LPKA dan
diikuti oleh 30 anak didik
permasyakatan (ANDIKPAS). saat

ini di LPKA Tanjung Pati dihuni
76 orang yang tersandung berbagai
persoalan hukum.
“Untuk peserta pelatihan
ketrampilan Tata Boga yang digelar
selama satu Minggu diikuti oleh
30 ANDIKPAS. Untuk makanan
yang dibuat berupa Risoles, Molen,
Martabak. Tiap harinya selalu
berbeda yang dibuat dalam
pelatihan yang digelar selama satu
Minggu itu,” tambah Hendri. 
lili yuniati

INGIN MENJADI CONTENT CREATOR?

Yuk, Belajar dari Kisah Sukses Influencer Ini!
Jakarta, Khazanah
Khazanah—Berdasarkan data dari Cisco Annual Internet
Report, tren konten video pendek
akan semakin meningkat hingga
82% sampai tahun 2022.
Perkembangan platform konten
video pendek memudahkan bagi
siapapun yang ingin terkenal di
kalangan masyarakat. Hal tersebut
sejalan dengan pendapat produser
film ternama Andy Warhol yang
berkata, “Di masa depan, semua
orang akan terkenal di dunia
selama 15 menit”.
Saat ini, semua orang
mendapat kesempatan untuk
menjadi bintang melalui kerja
kerasnya, selama dia menemukan
platform yang tepat untuk
menunjukkan keunikannya kepada
dunia.
Kamu tidak percaya? Salah
satu platform pembuatan video
pendek terkemuka yang berbasis
di Singapura, Likee, baru saja
mengadakan kontes ‘Likee Star
Idol”, sebuah ajang mencari
content creator berbakat di
Indonesia. Sukses digelar pada
1-21 Februari 2021, Likee telah
memilih lima content creator
bintang berbakat. Yuk, cari tahu
kisah dari kelima pemenang
‘Likee Star Idol’ yang mungkin
dapat menjadi inspirasimu!
Bentuk kegigihan dan bakti
Wahyu kepada orang tuanya
Bagi Wahyu Kadeo, orang tua
adalah prioritas utama dalam
hidupnya. Keberhasilan Wahyu
sebagai content creator dimulai
dari tekadnya untuk membantu
orang tuanya dalam mencari
nafkah. Sempat harus putus
sekolah untuk membantu orang
tuanya bekerja, Wahyu tidak patah
semangat. Justru, ia semakin gigih
dalam mencoba berbagai cara
untuk membantu keluarga dan

membuat kedua orang tuanya
bahagia.
Beruntung, Wahyu bertemu
Likee. Setelah bergabung di Likee
selama satu tahun, Wahyu kini
bisa mendapatkan penghasilan
yang cukup untuk menjadi tulang
punggung ekonomi keluarganya.
Meskipun perjuangannya harus
penuh pengorbanan. Ada saat dia
hampir putus asa, ketika
kontennya tidak menghasilkan
banyak likes atau pun penonton
di awal. Tapi, Wahyu tidak
menyerah dan cukup beruntung
bisa dibimbing oleh agensinya
dan tim profesional Likee. Kini,
ia bisa memenuhi keinginannya
untuk menganggap dirinya
sebagai content creator profesional.
Setelah aktif di Likee, Wahyu
dikenal berkat konten slowmo dan
drama yang ia buat, di mana
konten-konten tersebut seringkali
viral dan mengundang perhatian.
“Menjadi salah satu pemenang
Likee Star Idol merupakan sebuah
apresiasi bagiku untuk semakin
giat dalam menciptakan konten,
karena Wahyu ingin terus
mempertahankan kualitas konten
yang baik dan tidak ingin
membuat orang tua dan para fans
kecewa,” tutur Wahyu.
Dihujat ‘Alay’ tidak membuat
Ulva berhenti
Pemilik nama lengkap Ulva
Atika Inas yang juga menjadi
pemenang Likee Star Idol ternyata
pernah dihujat netizen dan orang
di sekitarnya, loh! Hujatan
sangatlah tidak mudah diterima
dan sangat menguji mental
menurut gadis asal Bandung ini.
Pada saat itu orang-orang
meragukan kemampuan Ulva dan
aplikasi video pendek karena
masih jarang orang yang menjadi
content creator dan video pendek

INFLUENCER – Inilah lima orang Influencer yang sukses saat ini.
(ist)
dianggap sebelah mata.
Namun, kegigihan Ulva untuk
mencari bakat terpendam dan
menunjukkan kemampuannya
tidak membuatnya menyerah.
Akhirnya ia menemukan bakat
face painting berkat Likee, yang
menuai banyak respon positif dari
banyak orang. “Saat itu aku jadi
belajar tidak memperdulikan kata
orang. Selagi aku bisa berkarya,
menginspirasi dan tidak merugikan
orang lain, aku akan membuat
konten,” kata Ulva.
Konsistensi dan kreativitas
Maitsa dalam menyalurkan
bakatnya
Terlahir sebagai anak yang
lincah dan gemar menari, Maitsa

Chantika atau yang akrab disapa
Acha, telah aktif merekam
videonya dance sejak usia 8
tahun. Hal ini merupakan cara
Maitsa dalam menyalurkan
hobinya, hingga Maitsa bertemu
Likee, baginya platform ini bukan
hanya tempat untuk menyalurkan
bakatnya, tapi juga sebuah
panggung dimana ia bisa menjadi
seorang bintang yang bersinar.
Melihat content creator lain
membagikan konten video pendek
yang luar biasa dan memiliki
begitu banyak penggemar di Likee,
Acha memutuskan, dia ingin
menjadi salah satunya! Ambisi
menjadi influencer ternama dan
pendapatan yang diberikan Likee

untuk kontennya yang luar biasa,
memotivasi Acha untuk terus
mengeksplorasi potensinya dalam
membuat konten. Sehari, Acha bisa
membuat 50 video, lho!
Konsistensi dan kerja keras
Acha dalam mengasah kreativitas
hingga menghasilkan video-video
menarik ternyata membuahkan
hasil. Dengan lebih dari 20 juta
pengikut di Likee, sekarang ia
benar-benar menjadi influencer
sungguhan dan kebanggaan
keluarganya. Terpilih sebagai
salah satu pemenang Likee Star
Idol membuktikan dirinya berhasil
menginspirasi banyak orang. “Aku
selalu berusaha memberikan yang
terbaik di setiap konten yang aku
buat. Tidak hanya itu saja, aku
juga selalu mengajak sesama
pembuat konten dan penggemar
untuk saling menginspirasi dan
selalu menebar cinta. Tetap kreatif
dan terus bekerja keras dapat
membuat kamu menonjol dari
yang lain.” kata Acha.
Aura bintang Annisa yang
dicintai fans
Menjadi artis cilik yang aktif
membintangi berbagai sinetron,
lantas tidak membuat Annisa
Aurelia Kaila cepat puas dengan
pencapaian yang ia miliki. Annisa
senantiasa melebarkan sayapnya
untuk semaksimal mungkin
mengasah potensinya, salah
satunya dengan menjadi content
creator di Likee. Sifatnya yang
ceria dan dikenal ramah kepada
semua orang membuat Annisa
dengan cepat mampu merebut hati
siapa saja yang melihatnya,
bahkan akhirnya menjadi fans setia
Annisa.
Aura bintang yang Annisa
miliki mampu membawa Annisa
menjadi dirinya yang sekarang,
di mana Annisa juga merupakan

salah satu pemenang Likee Star
Idol. “Banyak fans yang bilang
kalau mereka suka dengan
senyum aku dan aku sangat
menghargai perhatian yang
mereka beri selama ini ke aku.
Pencapaian yang aku dapat ini
membuat aku bersyukur dan tetap
rendah diri, karena keberhasilan
yang aku dapatkan bukan hanya
dari kerja keras aku, tetapi juga
berkat dukungan keluargaku,
teman-teman dan fans yang selalu
ada untuk aku, aku akan mencoba
memberikan yang terbaik untuk
membuat mereka bangga,” ucap
Annisa.
Syahrina Putry yang ajarkan
prinsip untuk berani mencoba
Tidak pernah terpikirkan
sebelumnya bahwa Syahrina Putry
bisa menjadi seorang content
creator saat ini. Gadis yang baru
berusia 15 tahun ini memulai
karirnya hanya berawal dari
mencoba-coba untuk menyalurkan
hobinya dalam mengedit di
platform pembuat konten video
pendek. Hal itulah yang
membawanya menjadi seorang
influencer terkenal saat ini. “Aku
sendiri banyak mencoba beragam
konten mulai dari lip-sync hingga
dance dalam membuat konten
video pendek. Menjadi content
creator itu tidak mudah apalagi
untuk mempertahankan performa
kita,” ucap Syahrina,
“Namun, aku akan terus
berusaha, tidak peduli betapa
sulitnya itu, karena tidak ada yang
bisa membuat kamu lebih
bahagia, ketika kamu melihat
dunia yang lebih besar penuh
dengan orang-orang berbakat dan
ketika kamu dihargai oleh
penggemar dari seluruh dunia
dengan usahamu sendiri,” katanya
lagi  ril/f. fahlevi
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UMKM Indonesia
terpenting Kementerian Perdagangan,” ujar Jokowi
dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional
Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana
Negara, Jakarta, Kamis (4/3).
Meski demikian, Presiden menegaskan
perdagangan digital harus dapat mendorong
pengembangan UMKM di Indonesia, terutama
setelah dunia dilanda pandemi COVID-19. Untuk
itu perdagangan tersebut harus dikembangkan.
Namun, tegas Jokowi, transformasi digital pada
bidang perdagangan ini haruslah menciptakan
sebuah ekosistem e-commerce yang adil dan
bermanfaat.
“Sekali lagi kita bukan bangsa yang menyukai
proteksionisme karena sejarah membuktikan bahwa
proteksionisme justru merugikan, tetapi kita juga
tidak boleh menjadi korban unfair practices dari
raksasa digital dunia. Transformasi digital
adalah win-win solution bagi semua pihak,” ujar
Jokowi.
Presiden menilai sebenarnya UMKM Indonesia
berpotensi menciptakan sebuah produk dengan
kualitas ekspor. Dengan bimbingan yang tepat,
Jokowi yakin produk-produk UMKM tidak akan
kalah dengan produk luar negeri.
Tidak hanya untuk ekspor, Kementerian
Perdagangan juga harus mempunyai kebijakan
dan strategi yang tepat untuk mengembangkan
produk nasional di dalam negeri. Presiden
mencontohkan produk-produk UMKM harus diberi
ruang yang lebih luas untuk menjajakan produknya,
agar masyarakat tidak hanya tertarik dengan produk
dari luar negeri.
“Produk-produk dalam negeri gaungkan,
gaungkan juga benci produk-produk dari luar
negeri, bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang
kita, benci produk dari luar negeri sehingga betulbetul masyarakat kita menjadi konsumen
yang loyal sekali lagi untuk produk-produk
Indonesia,” tuturnya.
Perluas Pasar Ekspor
Dalam kesempatan ini, mantan gubernur DKI
Jakarta ini juga menginstruksikan jajarannya untuk
memperluas pasar ekspor. Ia melihat, pangsa pasar
ekspor Indonesia masih terbatas pada negara-negara
tertentu, padahal peluang ekspor pada negaranegara lain semakin terbuka lebar.
“Saya minta pasar-pasar nontradisional harus
terus diperluas. Ini bertahun-tahun selalu kita
arahnya selalu Uni Eropa, Amerika. Jangan terjebak
pada pasar ekspor yang itu-itu saja. Sekarang
tumbuh pasar-pasar baru yang harus digarap secara
serius,” paparnya.
Jokowi mencontohkan negara-negara seperti
di Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur merupakan
potensi perluasan pangsa pasar ekspor Indonesia
yang bagus karena pertumbuhan ekonomi masingmasing negara berada di atas lima persen.
Maka dari itu, ia menekankan Kementerian
Perdagangan untuk segera menyelesaikan
perundingan perdagangan dengan negara-negara
potensial untuk perluasan pasar ekspor baru.
“Saya berikan contoh misalnya dengan Australia
kita sudah punya IA-CEPA. Lihat peluang-peluang
yang ada di sana. Saya kira yang gede peluangnya
ada otomotif, pelajari betul, pasarnya seperti apa,
konsumennya seperti apa, informasikan ke Tanah
air sehingga kita betul-betul bisa membuka pasar
di Australia. Dan tentu saja produk produk UMKM
yang lainnya yang memiliki opportunity, memiliki
peluang untuk perlu dibantu dan didorong dalam
rangka meningkatkan nilai ekspor dan diversifikasi
produk ke negara mitra dagang kita,” jelasnya.

Para Pedagang
tahapan sampai semua pedagang selesai menerima
vaksin.
“Kami melaksanakan vaksinasi dari pagi
sampai pukul 15.00 WIB. Targetnya 2.500 orang
untuk tiga hari ini. Seluruh Pedagang di Pasar
Raya Kota Padang,” ujarnya.
Andre juga meminta pedagang untuk
mendatangi Mall Pelayanan Publik. Syarat untuk
mendapatkan vaksin hanya dengan membawa KTP
dan diharapkan pedagang tidak ragu untuk
divaksin.
“Kami harap para pedang ramai-ramai ke sini
(Mall Pelayanan Publik). Kendala mungkin terjadi
di pagi hari, karena pedagang masih sibuk
melakukan jual beli. Tapi sampai sekarang tidak
penolakan dari pedagang,” jelasnya.
Sementara itu, Andre akan melakukan evaluasi
apakah pedagang telah mendapatkan vaksin dan
diberikan stempel atau tidak di lapaknya. Begitupun
pihak yang mendapatkan sanksi karena menolak
disuntik vaksin.
“Kesehatan akan pulih dan ekonomi juga akan
pulih kalau khusus pegawai dinas perdagangan
yang mendapatkan vaksinasi ada sekitar 465 orang,”
ujar Andre.
Tetap Waspada
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes)
Kota Padang, dr. Ferimulyani Hamid mengatakan,
bahwa para penerima vaksin harus tetap waspada
dan menjaga diri. Meskipun sudah divaksin, tidak
berarti seseorang boleh bebas kemanapun tanpa
protokol kesehatan.
Sementara menjawab pertanyaan pers tentang
efek vaksin, ia menyebutkan bahwa efek suntik
vaksin akan tergantung terhadap daya tahan tubuh

Kabar Buruk
selatan China, pulau tropis dengan pantai pasir
putih, pohon palem, dan populasi kecil Muslim
yang teraniaya.
Suku Utsul, yang berjumlah sekitar 10.000,
adalah kelompok etnis Muslim terbaru yang menjadi
sasaran kampanye nasional yang dilakukan oleh
Partai Komunis China (PKC) untuk mencapai
“Sinisisasi Islam” atau membuat Islam ala China.
Kampanye itu dikutuk oleh masyarat
internasional karena perlakuan terhadap etnis
Muslim Uighur, yang oleh Amerika Serikat
dikategorikan sebagai genosida.
Namun, sekarang Utsul, yang merupakan
Muslim Sunni, juga berada di bawah kontrol ketat
kampanye tersebut. Seperti upaya Beijing untuk
membatasi umat Kristen dan Buddha, kampanye
terhadap Utsul Muslim dirancang untuk membatasi
agama sehingga PKC dapat tetap menjadi ideologi
yang dominan.
Gu Yi, seorang komentator politik yang
beragama Islam, mengatakan kepada VOA bahwa
kampanye Sinisisasi Islam PKC dimaksudkan untuk
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Indonesia dan Australia menjalin kemitraan
komprehensif dalam bidang perdagangan yang
disebut Indonesia-Australia Comprehensive
Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
Menjadi Kekuatan Industri
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi
mengatakan Indonesia mencatatkan surplus pada
neraca perdagangan sebesar $21,7 miliar pada
tahun 2020.
Meskipun surplus tersebut dikarenakan nilai
impor yang turun, tetapi yang perlu dibanggakan
adalah 61,2 persen dari total ekspor ini berbentuk
barang industri primer dan produk manufaktur.
“Ini menunjukkan transformasi nyata bahwa
Indonesia telah menjadi kekuatan industri dan
tidak lagi hanya mengeskpor barang mentah dan
barang setengah jadi,” kata Lutfi.
Menurut Lutfi, ekspor Indonesia tahun lalu
ke sejumlah kawasan tradisional dan nontradisional
masih menunjukkan pertumbuhan, yakni ke Eropa
Barat naik 17,07 persen, Amerika Utara naik 3,51
persen, Asia Timur naik 4,01 persen, Eropa Timur
naik 9,99 persen, dan Afrika Timur naik 8,09
persen.
Namun, kinerja perdagangan domestik, yakni
perdagangan yang didominasi oleh UMKM dan
sektor informal, mengalami tekanan yang cukup
berat akibat perebakan wabah virus corona. Hal
ini, kata Lutfi, tercermin dari real sales index (RSI)
pada Desember 2020 yang hanya mencapai 190,1
atau terkoreksi 19,2 persen dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.
Selain itu, kinerja sektor perdagangan besar
dan eceran, termasuk perdagangan kendaraan
bermotor, juga mengalami pelemahan sebesar 3,72
persen. Walaupun terkoreksi cukup dalam,
berdasarkan perhitungan lapangan usaha, sektor
perdagangan masih berkontribusi sebesar Rp1.995,4
triliun atau setara dengan 12,93 terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB).
“Sementara itu berdasarkan pendekatan
pengeluaran nilai total barang dan jasa yang
diperdagangkan yang dicerminkan oleh nilai
konsumsi masyarakat dalam negeri memberi
kontribusi sebesar 58,97 persen dalam pendapatan
nasional. Ditambah dengan kontribusi ekspor barang
dan jasa sebesar 17,17 persen disertai dengan
impor sebesar 16,2 persen,” papar Luthfi.
Menyikapi berbagai dinamika tersebut,
pihaknya mempunyai tiga strategi untuk lebih
memperkuat kinerja di sektor perdagangan. Pertama,
katanya, menjaga pasokan dan stabilitas harga
untuk kebutuhan pokok dan penguatan pasar dalam
negeri, terutama memasuki bulan Ramadan dan
Idulfitri 2021 dan menjaga stabilitas inflasi
perdagangan.
Kedua, meningkatkan ekspor nonmigas dan
terus membuka akses pasar nontradisional. Hal
akan ini dilakukan dengan cara mempercepat
penyelesaian perundingan perdagangan dengan
negara mitra baru, dan mengoptimalkan
pemanfaatan keringanan tarif bea masuk serta
kemudahan dan fasilitas akses pasar yang telah
disepakati dalam perjanjian perdagangan dengan
negara mitra, baik dalam kerangka kerja sama
bilateral maupun regional.
Ketiga, membantu serta memperkuat para
UMKM untuk bisa bersaing di pasar ekspor. Upaya
ini dapat berbentuk pemberian fasilitas pelatihan
ekspor, pelatihan sertifikasi mutu produk, desain,
pengemasan produk hingga kesempatan untuk
mengikuti promosi ekspor di tingkat
internasional.  gi/ah/voa/eko
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seseorang.
“Ketika tubuh seseorang itu baik dan
membentuk antibodi, virus yang masuk akan
dimakannya, tetapi ketika daya tahan tubuhnya
tidak baik, antibodi yang terbentuk juga sedikit,”
katanya.
Dia menyebukan, meskipun sudah divaksin,
potensi seseorang akan tertular virus Covid-19
akan tetap ada, meskipun tidak sebesar orang
yang belum diberi cairan antibodi tersebut.
“Jika begitu resiko dirawat di rumah sakit
tidak besar, rumah sakit tidak penuh. Namun,
walaupun divaksin harus tetap menerapkan Protokol
Kesehatan (Prokes) 3M, yaitu memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan,” ujarnya.
Selain vaksinasi di Pasar Raya Padang, petugas
juga akan melakukan cek kesehatan untuk penyakit
tak menular, seperti pengeceka tensi, suhu tubuh,
lingkar perut, dan berat badan.
“Nanti akan diketahui seseorang itu apakah
menderita penyakit tidak menular tertentu atau
tidak, seperti diabetes atau hipertensi sehingga
skrining faktor resikonya sekalian kami dapatkan
saat vaksinasi itu,” ucapnya.
Pihaknya menargetkan program vaksinasi akan
terus berjalan hingga Desember 2021. Selain
menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), semua
masyarakat berusia di atas 58 tahun juga akan
divaksin.
“Kemarin kami ada melalukan penyuntikan
terhadap Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora)
Padang sebanyak 47 orang dari 56 pegawainya,
Dinas Pendidikan (Disdik) 147 orang, dan Dinas
Pemadam Kebakaran (Damkar) 150 orang,” ujarnya.
 inoval agesly/murdiansyah eko
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menghilangkan budaya Islam.
Tujuan dari kampanye Sinisisasi Islam adalah
untuk memutuskan hubungan antara Muslim
dengan Islam. Dengan demikian, menurut Gu,
kelompok etnis Muslim di seluruh China
kehilangan rasa persatuan yang mungkin diberikan
oleh agama mereka.
Setelah Beijing meningkatkan kampanye
nasional pada 2018, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan-peraturan termasuk menutup
sekolah Islam, mengamanatkan pengibaran bendera
nasional di masjid, memindahkan bangunan Islam,
dan mengganti tanda halal.
Mereka juga melarang anak-anak di bawah
usia 18 tahun untuk belajar di masjid dan meminta
umat Islam untuk mendaftarkan alamat dan identitas
mereka pada pemerintah.
Pihak berwenang melarang penggunaan
pengeras suara, yang digunakan untuk adzan,
dan transmisi radio mikro, yang digunakan untuk
mendengarkan program-program yang tidak
disetujui PKC.  voa

Sumbar Siap
Namun pandemi COVID-19 membuat
“kecambah” wisata MICE yang mulai tumbuh
itu seperti dikebiri. Nyaris tidak ada kegiatan
pertemuan dan konvensi skala besar yang digelar
di daerah itu.
Pandemi COVID-19 membuat kegiatan
melibatkan banyak orang dilarang demi upaya
pengendalian penyebaran virus.
Memasuki 2021, optimisme wisata MICE
kembali menggeliat. Novrial mengatakan
pihaknya mengedepankan penerapan protokol
kesehatan di bidang pariwisata. Mulai dari
Bandara Internasional Minangkabau (BIM), hotel
hingga destinasi sudah menerapkan protokol
kesehatan.
“Apalagi sekarang semua daerah di Sumbar
sudah zona kuning COVID-19 menuju hijau.
Jadi bisa dikatakan aman untuk berwisata
termasuk MICE,” katanya.
Sebelumnya Wahyu Wicaksono mewakili
Direktur Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi
dan Pameran Kemenparekraf mengatakan untuk
mengaktifkan kembali wisata MICE ada panduan
yang wajib diikuti.
Panduan CHSE atau Cleanliness (kebersihan),
Health (Kesehatan) Safety (Keamanan) dan
Environment Sustainability (kelestarian lingkungan) itu dipersiapkan untuk membangkitkan
kembali pariwisata MICE dalam masa pandemi
COVID-19.
Ketentuan yang termuat dalam panduan itu
mengacu pada panduan yang dikeluarkan
Kementerian Kesehatan, asosiasi pariwisata MICE
internasional dan mengacu juga pada panduan WHO.
“Tujuannya agar sektor MICE kembali siap
dan mampu bangkit kembali. Memberikan
jaminan Sumbar jadi destinasi aman, nyaman
dan mampu bersaing di dunia internasional,”
katanya.
Sosialisasi panduan CHSE MICE itu sudah
mulai dilaksanakan pada 2020 dan dilanjutkan
pada 2021, salah satunya di Padang.
Didukung Daerah
Sementara pengelola destinasi wisata di Agam
menyatakan siap menerapkan protokol kesehatan
sesuai panduan Cleanlines, Health, Safety,
Environment Sustainability (CHSE) dalam konteks
perjalanan wisata MICE.
“Bagi pengelola tidak ada persoalan tentang
penerapan CHSE. Kami malah antusias. Asalkan

Kampung Bahari
dan juga bersama DPRD Padang serta pihak terkait
lainnya. Semoga ke depan dapat kita sinergikan
serta segala sesuatunya diharapkan berjalan dengan
baik dan lancar. Mudah-mudahan dalam waktu
dekat sudah bisa mulai dilakukan,” ungkap Plt
Wako Hendri dalam penyampaiannya usai
mendengarkan presentasi hal terkait dari
Danlantamal II Padang Laksamana Pertama
(Laksma) TNI Hargianto di Ruang Transit VIP
Lantamal II Padang Teluk Bayur, Kamis siang
(4/3/2021).
Hadir dikesempatan itu Wadanlantamal II
Padang Kolonel Marinir Fredy J.H. Pardosi beserta
para Asisten dan jajaran pimpinan di Lantamal
II Padang. Selain itu juga diikuti Rektor UNP
diwakili Pembantu Rektor III Drs. Hendra
Syarifuddin, M.Si, P.Hd, Dekan FIK UNP Dr.
Alnedral, M.Pd, Camat Bungtekab M. Lathif serta
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Kanagarian
Sungai Pisang Dt. Nasril Sari Maha Rajo dan
unsur terkait lainnya.
Plt Wako Hendri menyebut, sebagaimana
diketahui, beberapa program pembangunan bakal
dilakukan jajaran Lantamal II Padang di kawasan
tersebut. Di antaranya akan membangun
Kampung Bahari Nusantara sebagai potensi besar
untuk peningkatan perekonomian khususnya bagi
masyarakat sekitar.
“Semoga kita harapkan rencana program ini
bisa menjadikan ikon wisata baru khususnya

Bersiap Mencicipi
diskusi bersama Duta Petani Andalan Kementerian
Pertanian, Attila Majidi Datuk Sibungsu.
“Potensi buah durian cukup beragam di nagari
Kami. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya ide
festival dan kontes buah durian,” katanya.
Joni selaku pucuk pimpinan pemerintahan
nagari mengaku telah mengalokasikan anggaran
dana desa sekitar Rp500 hingga Rp600 juta untuk
mengembangkan daerah ekowisata pertanian di
wilayahnya.
Kegiatan tersebut, akan dilaksanakan di Pulau
Asmara Jorong Manggiu dan di Koto Rambah.
Selain menikmati Durian dan melihat perkebunan,
pengunjung juga disuguhi beragam atraksi.
“Dalam festival nantinya juga bakal ditampilkan seni tradisi dan atraksi budaya,” ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan
mampu memberikan kontribusi langsung terhadap
masyarakat
secara
ekonomi.
“Untuk
mempersiapkan festival, kami sudah melakukan
dan membentuk panitia, dengan melibatkan
seluruh Wali Jorong dan anak nagari,” ulasnya.
Terpisah, Attila Majidi Datuk Sibungsu yang
juga pemerhati pertanian mengatakan, berdasarkan
data yang didapatkan, di Lubuk Gadang Utara
terdapat 2.000 lebih batang durian dengan 32

Hal Ihwal Wakaf
2004).
Rasulullah SAW bersama kaum muhajirin datang
dari arah Makkah. Sebelum tiba di kota Madinah,
rombongan ini singgah terlebih dahulu di daerah
Quba selama empat hari. Rasulullah SAW bahumembahu bersama para sahabat yang lain membangun
masjid. Alquran sendiri mengabadikan proses
pembangunan tersebut. Allah SWT berfirman: “Sungguh
masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak
hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan
shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang
yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orangorang yang bersih.” (QS at-Taubah: 108).
Sejarawan mencatat, tanah wakaf yang digunakan
untuk Masjid Quba adalah milik Kultsum bin Hadam.
Sebelumnya tanah itu difungsikan untuk mengeringkan
kurma. Ibnu Hadam pun memeluk Islam sebelum
Rasulullah tiba di Yatsrib (Madinah). Rumah Ibnu
Hadam itu juga menjadi tempat menginap Rasulullah,
karena setiap tujuh hari sekali Rasulullah mengunjungi
Masjid Quba.
Enam bulan setelah membangun Masjid Quba,
Rasulullah dan para sahabat juga membangun Masjid
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dengan penerapan itu tidak ada kebijakan penutupan
destinasi pada hari-hari libur,” kata pengelola
destinasi Puncak Lawang, Zola Pandu.
Menurut dia, sejak destinasi diperbolehkan
dibuka kembali setelah tutup lebih tiga bulan di
awal pandemi mendera atau sekitar bulan Juli 2020,
pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan
sesuai anjuran pemerintah.
Tempat penjualan karcis ditempatkan petugas
untuk memastikan pengunjung menggunakan
masker. Petugas menyediakan masker jika
pengunjung lupa menggunakan dan tetap ingin
masuk ke destinasi.
Di titik itu petugas juga langsung melakukan
cek suhu tubuh menggunakan thermo gun. Hanya
pengunjung yang memiliki suhu tubuh normal di
bawah 37 derajat celcius yang diizinkan untuk
masuk.
Di pintu gerbang destinasi disiapkan tempat
cuci tangan, demikian juga pada beberapa sudut
seperti pintu cafe. Pengunjung yang datang
diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun.
“Protokol ini sudah kita jalankan secara baik.
Kita juga siapkan petugas untuk untuk menjaga
keselamatan pengunjung selama di sini,” ujar Zola.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Agam, Syatria mengatakan pihaknya sudah menerima
pembekalan tentang panduan CHSE wisata MICE
dari Kementerian Pariwisata.
“Kita akan ikuti panduan yang diberikan itu
untuk mendukung pariwisata Agam,” katanya.
Ia menyebut Bupati Agam 2021-2024 Andri
Warman yang baru saja dilantik menempatkan
pariwisata sebagai salah satu prioritas.
Pariwisata menjadi pendorong utama bagi sektor
perekonomian lain seperti UMKM, hotel da
penginapan serta usaha lain.
“Memiliki destinasi yang menarik dengan
penerapan protokol kesehatan sesuai panduan CHSE
akan menjadikan Agam sebagai salah satu tujuan
kunjungan wisatawan di Sumbar. Ini akan
menggerakkan sektor perekonomian masyarakat,”
katanya.
Saat ini hanya ada beberapa home stay yang
telah memiliki sertifikat CHSE di Agam salah satunya
home stay Koto Hilalang.
Ke depan ia berkomitmen untuk lebih maksimal
mensosialisasikan panduan CHSE wisata MICE
itu pada pengelola destinasi maupun hotel dan
home stay agar bisa segera mendapatkan sertifikat
CHSE. miko/ant
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di Sungai Pisang Kecamatan Bungtekab. Sehingga
fengan itu dapat menambah dan menguatkan Padang
sebagai kota tujuan wisata,” tuturnya.
Selai itu kata dia, Lantamal II Padang juga
akan membentuk pembangunan pusat pelatihan
olahraga air sebagai Maritim Sport Center di Sumatera
Barat (Sumbar). Untuk program ini Lantamal II
Padang bersinergi dengan Pemko Padang dan pihak
terkait lainnya bakal membuat berbabagi sarana
olahraga air yang bertujuan membangun SDM
masyarakat setempat nantinya.
“Selain itu kita dengar Lantamal II Padang juga
aman membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk
menjaga kebersihan sungai di sana. Begitu juga
akan membangun komplek TNI AL, rumah sakit
dan sarana-prasarana yang dibutuhkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Plt Wako Padang itu juga berharap
Lantamal II Padang semoga semakin maju dan besar
ke depan. Sebagaimana di pesisir pantai Barat
Sumatera hanya ada dua Lantamal, selain Lantamal
II Padang dan Lantamal I Belawan di Provinsi
Sumatera Utara.
“Jadi inilah aset yang harus kita rawat
dan kembangkan sehingga menjadi kokoh
dan kuat untuk masa depan dan generasi
muda kita. Oleh karena itu, potensi maritim
yang ada di di sepanjang pantai kita di
Kota Padang semoga dapat kita jaga, semakin
kuat dan lebih berkembang ke depan,”
pungkas Plt Wako mengakhiri.  faisal
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jenis buah durian, terbanyak di Jorong Koto Rambah.
“Yang khas disini jenis durian tepi lubang,
durian bulek dan durian kunyik. Rencana dilaksanakan saat panen raya durian sekitar pertengahan
Mei – Juni 2021,” sebutnya.
Ia menyadari, potensi ekowisata pertanian ada
di Lubuk Gadang Utara terutama buah durian. “Kita
nanti juga bakal melatih dan membantu masyarakat
untuk mengolah aneka kuliner dari durian. Misalnya,
dodol durian, tempoyak dan jenis kuliner lainnya
yang memiliki nilai ekonomis. Apalagi tempoyak,
jenis makanan tradisional harus dilestarikan jangan
sampai punah,” jelasnya.
Terkait konsep Festival Durian, menurut Attila
cukup sederhana dengan mengangkat tema pulang
kampung makan durian di tengah Kebun karena
bertepatan momen lebaran.
“Kita berupaya mengenalkan potensi ini. Nanti
dalam kegiatan dibuatkan saung-saung, sehingga
pengunjung bisa menikmati durian dan aneka olahan
durian. Sambil menyaksikan hiburan atau atraksi
seni tradisi budaya lokal,” lanjutnya.
Dia menambahkan, Festival Durian bisa diikuti
oleh peserta se-Solsel dan pemenang akan diberikan
hadiah menarik. “Kita libatkan juga penikmat durian
sebagai juri nantinya,” tutupnya.  rina akmal
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Nabawi di pusat kota Yatsrib. Tanah yang digunakan
untuk Masjid Nabawi ini juga tanah wakaf milik Bani
Najjar. Hal ini berdasar sebuah hadits riwayat Imam
Bukhari. Rasulullah SAW bersabda: ”Wahai Bani Najjar!
Juallah kebunmu ini kepadaku! Namun Bani Najjar
berkata, “Tidak kami jual. Demi Allah, tidaklah kami
jual tanah ini kecuali untuk Allah.” (HR Bukhari).
Wakaf tanah sebagai benda tidak bergerak untuk
kepentingan umum menjadi pola umum sejak masa
Rasulullah SAW, era khulafaurrasyidin, hingga Dinasti
Umayyah. Wakaf uang sebagai benda bergerak belum
familier. Namun, bukan berarti praktik wakaf uang belum
pernah terjadi di masa sahabat radhiyallahu ‘anhum.
Izzuddin Syarwan mengatakan, riyawat Imam Bukhari
dari az-Zuhri menjadi bukti fenomena wakaf uang telah
terjadi di era sahabat, sekalipun bukan pola umum.
Imam Bukhari meriwayatkan ada seorang sahabat
yang mewakafkan uang sebesar 1.000 Dinar dengan
cara menitipkannya kepada seorang saudagar. Laba
untungnya itu yang akan diberikan kepada orang-orang
miskin dan sanak kerabat (Izzuddin Syarwan, Musahamah
Nahwa Taf’il Daur al-Waqf al-Naqdi fi al-Tanmiyah,
Aljazair: Jami’ah Muhammad Khaidar, 2016: 29).
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DPRD Siapkan Legalitas Pasar Rakyat
Padang, Khazanah- Komisi II
DPRD Kota Padang akan
menyiapkan legalitas hukum
keberadaan pasar rakyat di Kota
Padang yang sedang dibahas dalam
Ranperda Inisiatif 2021.
Wakil komisi II DPRD
Muharlion meminta masukan dari
SKPD tentang pengolahan pasar
rakyat yang tersebar di beberapa
tempat di Kota Padang.
“Pasar rakyat itu tumbuh dan
berkembang akan membawa
ekonomi positif di tengah-tengah
masyarakat. Tetapi, pada saat ini
pasar rakyat belum ada legalitas
hukumnya,” ucapnya, Kamis(4/
3)
Lebih lanjut, Muharlion
menyampaikan bahwa pertemuan
ini kita meminta masukan dari
OPD terkait tentang pembahasan
penyempurnaan dari ranperda
yang akan di buat.
“Dengan adanya payung
hukum, diharapkan dapat menjadi
regulasi yang mengatur pasar
rakyat yang terus tumbuh di setiap
kecamatan di Kota Padang,”
tutupnya.
Anggota DPRD dari Komisi
II
Edmon
menambahkan,
dibutuhkan regulasi yang
mengatur para pedagang yang
berjualan di pasar rakyat ini.
“Walau telah ada pasar satelit,
tetapi pasar rakyat sangat di minati
oleh masyarakat. Keberadaan pasar
rakyat disebabkan faktor jarak dari
rumah warga ke pasar satelit. Oleh
karena itu, dalam pertemuan ini
kita menyusun raperda untuk
mengaturnya”  faisal

Komisi II DPRD melakukan pembahasan dengan mitra kerja (SKPD) tentang Ranperda inisiatif tahun 2021 tentang pengelolaan pasar rakyat di hotel Rocky Plaza.

DPRD Berharap Padang Segera Punya Walikota Defenitif
Padang, Khazanah—
Khazanah—DPRD Kota Padang telah
menggelar rapat paripurna penyampaian usulan
pemberhentian Wali Kota Padang sekaligus usulan
pengangkatan dan pengesahan Wakil Wali Kota
Padang menjadi Wali Kota Padang pada masa
sisa jabatan 2019-2024, Rabu (3/3/2021) di
Gedung DPRD Sawahan.

Selanjutnya, Plt Wali Kota Hendri Septa
tinggal menunggu surat pelantikan dari Mendagri.
Ketua DPRD Padang Syafrial Kani berharap
Padang segera punya wali kota defenitif.
“Tentunya kita berharap pelantikan wali kota
bisa dipercepat sehingga Kota Padang
mempunyai wali kota definitif,” ujar Ketua DPRD

Padang Syafrial Kani, kemarin.
Ketua DPRD Padang mengungkapkan
pelantikan Plt Wali Kota Padang Hendri Septa
sebagai Wali Kota Padang dilaksanakan
maksimal 14 hari setelah diusulkan DPRD Padang.
“Harapan tentunya pelantikan tersebut bisa
berjalan sesuai dengan aturan. Menurut waktunya

selama 14 hari setelah diusulkan oleh DPRD,”
ungkapnya.
“Prosedurnya nanti kita sampaikan suratnya
ke gubernur. Selanjutnya gubernur akan
memprosesnya. Namun waktunya sudah jelas,
maksimal 14 hari setelah diusulkan,” tambah
Syafrial Kani.  faisal

PIMPIN UPACARA PERINGATAN HUT SATPOL PP DAN SATLINMAS KOTA PADANG

Plt Wako Hendri Septa: Jangan Ragu Emban Tugas
Padang, Khazanah - Upacara Hari Ulang Tahun
(HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke71 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
Kota Padang ke-59 dilaksanakan di Markas Komando
Satpol PP Kota Padang di Jl. Tan Malaka Padang.
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Plt Walikota
Padang Hendri Septa, Kamis (4/3/2021).
“Mari kita jadikan HUT Satpol PP dan HUT
Satlinmas Kota Padang sebagai momentum untuk
mengajak seluruh komponen mewujudkan
kenyamanan dan ketertiban serta perlindungan

masyarakat,” ajak Plt Wako yang pada kesempatan
itu didampingi Kasatpol PP Alfiadi dan
Kalaksa BPBD Kota Padang Barlius.
Hendri Septa mengatakan, sebagai
penegak Peraturan Daerah (Perda), Satpol
PP diminta untuk tidak ragu dalam
mengemban tugas di lapangan yang penuh
tantangan, karena berhubungan langsung
dengan masyarakat.
“Tugas pemerintah memberikan
penjelasan kepada masyarakat. Apabila ada

masyarakat yang melanggar ketertiban umum
cepat diberikan teguran dan jangan dibiarkan
berlarut-berlarut,” tuturnya.
Selanjutnya, orang nomor satu di ibukota
Provinsi Sumatera Barat itu mengucapkan
terima kasih dan rasa bangga serta
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Satpol-PP dan Satlinmas Kota Padang atas
pengabdiannya dalam mengemban tugas
dan memberikan perlindungan serta
pelayanan yang tulus demi mewujudkan rasa aman

Plt Wako Hendri Septa bersama Kasad dan jajaran Satpol PP Padang

Hendri Septa didampingi Kasat Pol PP, Alfiadi dan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Kalksa BPBD) Kota Padang, Barlius bersama
personil Satpol PP Padang.

Hendri Septa berdiskusi degan Barlius.

Plt Wako Padang Hendri Septa saat memimpin HUT Satpol PP ke-71

dan tenteram kepada warga Kota Padang.
“Kepada Satpol PP dan Satlinmas Kota Padang
agar terus memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan senyum dan sapa. Bersikap humanis,
berwibawa, disiplin dan tegas,”pungkasnya.
Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas kali
ini mengangkat tema “Kesiapsiagaan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Covidl9 untuk lndonesia yang Maju dan Sehat.
 adv
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BALI UNITED MENANTI JADWAL BARU

Laga T
imnas Vs T
ira
Timnas
Tira
Hanya Ditunda
DISENANGI BANYAK SISWA

SD K
artik
Kartik
artikaa Bangun 2
Lapangan Pickleball

Jakarta, Khazanah- Bali United
masih menanti jadwal baru pertandingan uji coba melawan
Timnas Indonesia proyeksi SEA
Games 2021. Hal ini terjadi
setelah duel Timnas Indonesia
melawan Tira Persikabo yang
seharusnya digelar pada Rabu (3/
3/2021), ditunda karena tak
memiliki izin pertandingan dari
Kepolisian Republik Indonesia.
Kekecewaan tak hanya dirasakan kedua pemain Timnas
Indonesia dan Tira Persikabo. Bali
United juga merasakan hal yang
sama karena imbas penundaan
laga tersebut.

Bali United awalnya bakal
menghadapi Timnas Indonesia
proyeksi SEA Games 2021 pada
Jumat (5/3/2021) di Stadion
Madya, Jakarta. Pasukan Stefano
Cugurra Teco menjadwalkan
berangkat ke Jakarta sehari
sebelum bertanding atau pada
Kamis (5/3/2021).
Namun, penundaan duel
Timnas Indonesia melawan Tira
Persikabo membuat jadwal Bali
United mundur. Manajemen klub
asal Pulau Dewata itu mengaku
akan menginformasikan jadwal
baru bila ada.
"Selamat malam. Pertandingan

SWISS OPEN 2021

Pebulutankis
Indonesia
Masih Jaga Asa
Jakarta, Khazanah- Tunggal putra Indonesia Shesar
Hiren Rhustavito melewati babak pertama Swiss Open
2021 dengan mulus. Kemenangan juga didapat Leo
Rolly Carnando/Daniel Marthin.
Vito mengalahkan wakil Malaysia Soong Joo Ven di
babak pertama Swiss Open. Bertanding di St.
Jakobshalle, Basel, Rabu (3/3/2021) malam WIB, Vito
menang dua gim langsung 21-15, 21-10.
Dari nomor ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel
Marthin juga meraih hasil positif. Mereka menang dua
gim langsung atas Eloi Adam/Julien Maio dengan skor
21-12, 21-10.
Di babak kedua, Vito akan menghadapi wakil
Kanada Brian Yang. Brian lolos setelah menyingkirkan
Toma Junior Popov dengan skor 18-21, 22-20, 23-21.
Leo/Daniel cuma butuh waktu 29 menit untuk
menyudahi perlawanan wakil Prancis itu. Mereka
selanjutnya akan menghadapi unggulan kedelapan asal
Inggris, Ben Lane/Sean Vendy, di babak kedua Swiss
Open 2021.
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche
Yacob Rambitan juga melangkah ke babak kedua.
Mereka menyingkirkan Jason Anthony Ho-Shue/Nyl
Yakura lewat pertarungan tiga gim dengan skor 15-21,
21-14, 21-17.
Namun, satu pasang ganda putra Indonesia juga
tersingkir di babak pertama. Muhammad Shohibul Fikri/
Bagas Maulana kalah dari Jeppe Bay/Lasse Molhede
dengan skor 21-10, 19-21, 13-21.
Di nomor tunggal putri, Ruselli Hartawan juga
tersingkir di babak pertama. Dia harus mengakui

keunggulan Iris Wang dengan skor 8-21, 11-21.
faisal

dengan Timnas Indonesia tanggal
5 Maret dibatalkan. Jika diundur
ke tanggal lain akan diinfokan
lebih lanjut," kata manajer Bali
United, Michael Gerald, seperti
dikutip situs resmi klub.
Hingga saat ini, PSSI belum
mengonfirmasi jadwal baru untuk
pertandingan uji coba Timnas
Indonesia proyeksi SEA Games.
PSSI masih berusaha agar izin
pertandingan uji coba didapatkan
dari Kepolisian Republik Indonesia.
Pelatih Shin Tae-yong tak
masalah dengan penundaan
jadwal pertandingan uji coba

Timnas Indonesia melawan Tira
Persikabo. Pelatih asal Korea
Selatan itu hanya berharap PSSI
bisa segera menjadwalkan ulang
laga uji coba.
Shin Tae-yong mengatakan,
Timnas Indonesia sangat membutuhkan uji coba bertanding. Hal
ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil kerja keras selama
pemusatan latihan di Jakarta yang
sudah berlangsung sebulan.
"Saya harap ini hanya ditunda.
Tim ini butuh uji coba. Apalagi target
PSSI ialah merebut medali emas di
SEA Games 2021 di Vietnam," ucap
 faisal
Shin Tae-yong.

Padang, Khazanah- Sekolah Dasar (SD) Kartika 1-11 juga
membangun dua lapangan pickleball menjelang diresmikanya
pemakaian dua lapangan pickleball di Komplek Sekora Pasir
Putih Blok v/7, Tabing Padang oleh Menpora RI pekan mendatang.
Tentunya menjadi kabar yang mengejutkan bagi kalangan
guru olahraga di Kecamatan Padang Timur, karena dengan adanya
dua Lapangan Pickleball tersebut, membuat para guru olahraga
di kecamatan itu lebih mudah mengenal olahraga permainan
ini.
Namun bagi manajamen SD Kartika 1-11, Hesti Setyaningrum
selaku Kepala Sekolah hanya memberikan yang terbaik untuk
para siswanya agar aktiv berolahraga. Bahkan ia menginginkan
SD Kartika 1-11 menjadi sentra pengembangan olahraga Pickleball
di Kota Padang yang dipimpin Hendri Septa dan berharap para
siswa SD Kartika 1-11 menjadi atlet andalan Sumbar untuk kategori
pra junior.
"Senin lalu siswa kelas 6 sudah ada yang dikenalkan olahraga
Pickleball dan Kamis (4/3) direncanakan akan diperkenalkan
juga bagi siswa kelas 3,"terangnya, Rabu (3/3).
Setelah mengkoordinasikan kegiatan olahraga Pickleball dengan
Koordinator Wilayah Pendidikan Padang Timur, kelanjutan kegiatan
pengenalan olahraga Pickleball oleh Drs Tarmizi Mawardi juga
disambuta dengan sosialisasi atau pengenalan kepada guru-guru
olahraga SD Se-Kecamatan Padang Timur, Rabu (3/3)
"Puluhan guru olahraga sD memang telah memanfaatkan dua
lapangan Pickleball kami untuk perkenalan olahraga ini,' kata
Hesti.
"Kalaupun sekolah SD Kartika 1-11 dijadikan sentra
pengembangan olahraga pickleball kami siap," lanjut Kepsek
ini.  faisal

Izin K
eluar Ujicoba T
imnas L
anjut
Keluar
Timnas
Lanjut

Jakarta, Khazanah- Direktur
Teknik PSSI, Indra Sjafri,
mengonfirmasi Timnas Indonesia
proyeksi SEA Games 2021 tetap
menggelar dua laga uji coba
pada pekan ini. Jadwal baru itu
dikonfirmasi sebagai pengganti
seiring telah keluarnya izin dari
Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam jadwal baru, Timnas
Indonesia proyeksi SEA Games
masih akan melawan Tira Persikabo dan Bali United. Kedua
pertandingan tetap digelar di
Stadion Madya, Jakarta.
"Alhamdulillah, pada 5
Maret Timnas Indonesia U-22

melawan Tira Persikabo dan 7
Maret kontra Bali United," kata
Indra Sjafri.
Pernyataan Indra Sjafri diperkuat oleh Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum)
Divisi Humas Polri, Ahmad
Ramadhan. Menurut Ahmad,
pihaknya sudah berkoordinasi
dengan PSSI dan sepakat dengan
jadwal baru tersebut.
"Hasil koordinasi PSSI dan
Mabes Polri adalah pertandingan
tetap berlangsung. Pertandingan
pertama digelar 5 Maret 2021.
Lalu, yang kedua digelar pada
7 Maret 2021 di Stadion Madya.

Waktunya adalah pukul 19.00
WIB," jelas Ahmad Ramadhan,
melalui konferensi pers secara
virtual.
Pernyataan Ahmad sekaligus
mengonfirmasi izin dari
Kepolisian Republik Indonesia
sudah keluar. Ini tentu saja
menjadi kabar baik buat Timnas
Indonesia asuhan Shin Tae-yong
yang sangat membutuhkan lagalaga uji coba itu.
Pelatih Shin Tae-yong tak
masalah dengan penundaan
jadwal pertandingan uji coba
Timnas Indonesia melawan Tira
Persikabo. Pelatih asal Korea

Untuk F
un F
ootball PS
SI tak Ada Izin
Fun
Football
PSSI
Jakarta, Khazanah -Polri cuma
mengizinkan pertandingan Timnas
Indonesia melawan Tira Persikabo
dan Bali United saja. Agenda fun
football PSSI melawan Selebritis
FC tak dapat izin.
Tadinya,
pertandingan
melawan Selebritis FC menjadi
rangkaian agenda PSSI. Federasi
sempat membantah bahwa itu
bukan agenda timnas, tapi cuma
laga fun football di kalangan
pengurus PSSI saja.
Adapun tujuan laga itu adalah
untuk mengumpulkan dana yang
nantinya akan disumbangkan ke
atlet-atlet yang terdampak pandemi
COVID-19. Rencana fun football
melawan Selebritis FC diketahui
setelah artis Raffi Ahmad mampir
ke Kantor Kemenpora beberapa
waktu lalu.
Baca juga: PSSI Seriusi

Rencana Uji Coba Timnas U-23
Vs Selebritis FC
Tapi, Polri tak mengizinkan
terselenggaranya laga itu.
Kepolisian hanya mengizinkan
penyelenggaraan pertandingan uji
coba Timnas Indonesia saja.
"Rencana
awal
itu
pertandingan ada empat tim yang
diajukan, termasuk selebritis FC,"
kata Kabag Penum Divisi Humas
Mabes Polri Kombes Ahmad
Ramadhan dalam keterangan
persnya, Kamis (4/3/2021).
"Tapi, berdasarkan hasil
koordinasi
terakhir,
pertandingannya menjadi hanya
tiga tim (Timnas Indonesia, Tira
Persikabo, dan Bali United).
Pelaksanaannya dua hari tanggal
5 dan 7 Maret," ujarnya.
Baca juga: Uji Coba Timnas
Indonesia U-23 Bisa Digelar,

Sudah Diizinkan Polri
Adapun Polri akhirnya
mengizinkan pertandingan Timnas
Indonesia
setelah
PSSI
berkoordinasi dengan Kemenpora.
Mereka meminta pertandingan
Timnas Indonesia tetap bisa
digelar setelah batalnya laga
melawan Tira Persikabo.
Polri
pada
akhirnya
mengabulkan permohonan PSSI
meski federasi telat mengajukan
izin. PSSI diketahui baru
memohon izin pertandingan
melawan Tira Persikabo pada 3
Maret, pada hari yang sama dengan
jadwal pertandingan itu.
Laga kontra Tira Persikabo
digeser ke 5 Maret dari rencana
awal 3 Maret. Sementara melawan
Bali United digeser ke 7 Maret
dari yang seharusnya digelar 5
 faisal
Maret.

Selatan itu hanya berharap PSSI
bisa segera menjadwalkan ulang
laga uji coba.
Shin Tae-yong mengatakan
Timnas Indonesia sangat
membutuhkan
uji
coba
bertanding. Hal ini dilakukan
untuk memaksimalkan hasil
kerja keras selama pemusatan
latihan di Jakarta yang sudah
berlangsung sebulan.
"Saya harap ini hanya
ditunda. Tim ini butuh uji coba.
Apalagi target PSSI ialah
merebut medali emas di SEA
Games 2021 di Vietnam," ucap
Shin Tae-yong.  faisal
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FKKKD KOTA PAYAKUMBUH DILANTIK

Menggerak
an PKK dengan SiP
edati
Menggerakan
SiPedati
Payakumbuh, Khazanah— Pencanangan Bulan Bakti
Dasawisma ke VIII Kota Payakumbuh, digelar di Aula Ngalau
Indah, Balaikota Payakumbuh, Kamis (4/3). Dalam
pencanangan itu, sekaligus dilaksanakan peluncuran aplikasi
Sistem Informasi PKK dan Dasawisma Terintegrasi (SiPedati)
Kota Payakumbuh.
Aplikasi SiPedati ini dibuat
dan dikembangkan oleh Diskominfo Payakumbuh dengan
keunggulan datanya realtime, di
sana berisi data PKK dan Dasawisma kelurahan, kecamatan,
hingga tingkat kota, yang sudah
tersedia pada sistem yang bisa
diakses kapanpun itu.
Plt. Kepala Diskominfo Armein
Busra, mengatakan, aplikasi itu
selain berguna untuk administrasi
kegiatan, data ini juga dapat
dimanfaatkan oleh stakeholder
terkait dengan by name by
address.
“Aplikasi ini juga tersedia
dalam versi web dan android. Kita
berharap seluruh penggerak PKK
dapat memanfaatkan aplikasi ini.
Sehingga kegiatan mereka bisa
terlaksana baik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, juga
dilaksanakan pelantikan Forum
Komunikasi Ketua Kelompok
Dasawisma (FKKKD) Kota Payakumbuh yang berisi ibu-ibu
Dasawisma berprestasi dari 2011
sampai sekarang.

Mereka dilantik oleh Ketua
TP-PKK Kota Payakumbuh Henny
Riza Falepi, serta dilakukan
penyerahan sertifikat evaluasi
buku administrasi PKK dan juknis
BB Dasawisma kelurahan dan
kecamatan se Kota Payakumbuh.
Henny Riza Falepi, menyampaikan kegiatan BB Dasawisma
pertama kali diinisiasi oleh Kota
Payakumbuh, beberapa tahun
kemudian diadopsi oleh TP-PKK
Provinsi, sehingga sampai kini
menjadi kegiatan rutin.
“Melalui bulan bakti kali ini,
kita harus merasakan geliat
kelompok Dasawisma di seluruh
kelurahan yang ada. Keberadaan
PKK melalui Dasawisma harus
terus dirasakan masyarakat secara
langsung, karena Dasawisma
adalah kelompok yang mewakili
10-20 rumah dalam 1 lingkungan,” ucapnya.
Untuk itu, Henny berharap,
PKK dapat berjalan sistematis dan
ibu-ibu juga bisa melek dengan
teknologi. Sehingga mereka tidak
ketinggalan dengan perkembangan

LUNCURKAN- Pencanangan Bulan Bakti Dasawisma ke VIII Kota Payakumbuh, digelar di Aula
Ngalau Indah, Balaikota Payakumbuh, Kamis (4/3). Dalam pencanangan itu, sekaligus dilaksanakan
peluncuran aplikasi Sistem Informasi PKK dan Dasawisma Terintegrasi (SiPedati) Kota Payakumbuh
(foto: Ist/net).
zaman. Menurutnya, dengan
beradaptasi dengan kondisi
kekinian, maka peran ibu dalam
mensejahterakan keluarga dapat
terwujud dengan baik.
“Kita juga harus memberikan

semangat kepada anggota PKK
yang ikut lomba Dasawisma
tingkat provinsi, Zaidar dari
Kelurahan Padang Tinggi Piliang,
jaya lah PKK untuk mencapai
kesejahteraan keluarga di Paya-

DITANGKAP BERSAMA 21 PAKET NARKOBA

Nenek Setengah Abad Jual Nark
oba
Narkoba
Painan, Khazanah— Narkoba betulbetul sudah merasuk dalam semua lapisan
masyarakat, tanpa lagi memandang status
maupun jenis kelamin
Di Pesisir Selatan, polisi menangkap
seorang wanita berinisial AI (51) di
Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai,
Pesisir Selatan, ibu rumah tangga itu
diringkus karena terlibat peredaran narkoba.
Kasat Narkoba Polres Pesisir Selatan,
AKP Hidup Mulia, Rabu (3/3) membenarkan
peristiwa tersebut, menurutnya wanita paroh
baya itu ditangkap dekat rumah yang
bersangkutan.
“Benar, dilakukan penyergapan terhadap satu orang perempuan ibu rumah ta-

ngga yang diduga melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika,” kata, AKP
Hidup Mulia.
Tersangka ditangkap di kediamannya
pada Rabu (3/3) dini hari. Polisi awalnya
mendapat laporan soal transaksi yang
dilakukan tersanga dan melakukan
pengintain di sekitar rumah tersangka.
Saat penangkapan, tersangka tak bisa
mengelak karena polisi menemukan puluhan
paket ganja siap edar. Barang haram itu
disimpan tersangka di belakang rumahnya.
“Setelah melakukan penggeledahan
ditemukan 21 paket narkotika jenis ganja
kering yang dibungkus kertas pembungkus
nasi dan dibungkus lagi dengan kantong

plastik warna hitam disimpan di belakang
rumah tersangka,” kata Mulia.
Tersangka langsung dibawa ke Polres
Pesisir Selatan untuk menjalani pemeriksaan
lebih lanjut. Dia dijerat pasal 114 UU nomor
35 tahun 2009 tentang narkotika.
Polisi juga memastikan akan menindak
setiap orang yang terlibat peredaran narkoba
di Pesisir Selatan. Polisi juga meminta tokoh
masyarakat berperan dalam pencegahan
peredaran narkoba di wilayah itu.
“ Kita berharap semua pihak terlibat
dan berpartisipasi dalam mencegah dan
memerangi narkoba karena sudah jauh
merasuki kehipun dan lapisan masyarakat,:
kata Hidup Mulia  Mil Hendrawandi.

PASAMAN BARAT

Anggota Koramil Mulai Divaksinasi
Simpang Empat, Khazanah—
Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasaman Barat (Pasbar) gelar
vaksinasi terhadap anggota TNI
yang tergabung dari beberapa
Koramil yang ada di Pasbar,
Kamis (4/3) bertempat di Mako
Koramil 02 Simpang Ampek.
Sebagaimana diketahui, TNI
merupakan instansi pertama
menerima vaksin Covid-19 tahap
kedua di Kabupaten Pasbar, setelah
tahap pertama dilakukan kepada
pejabat esensial atau Forkopimda.
“Instansi TNI merupakan
penerima vaksinasi pertama pada
tahap dua ini, yang kita jadwalkan selama dua hari ke depan,”ujar Kepala Dinas Kesehatan
setempat, Jon Hardi.
Dia menambahkan, saat ini
sebanyak 270 vial vaksin Covid-

VAKSINASI- Dinas
Kesehatan Kabupaten
Pasaman Barat (Pasbar)
gelar vaksinasi terhadap
anggota TNI yang
tergabung dari beberapa
Koramil yang ada di
Pasbar, Kamis (4/3)
bertempat di Mako
Koramil 02 Simpang
Ampek (foto: Ist/net).
19 sudah sampai di Pasbar sejak
Rabu sore.
Pemkab Pasbar juga telah
melaksanakan rapat serta mempersiapkan tim dari Dinkes yang
dibantu dari beberapa Puskesmas
dan telah membuat jadwal vaksinasi.
“Pemda telah membentuk tim

dan jadwal vaksinasi. Setelah ini,
vaksinasi akan kita lanjutkan
kepada instansi Polri, ASN,
anggota DPRD dan pelayan
publik,” ungkapnya.
Sementara itu, Dandim 0305
Pasaman Letkol Inf. Ahmad Aziz
melalui Danramil 02 Simpang

Empat, Kapten (Kav) Sumudi
Slamet kepada wartawan mengatakan, suntik vaksin itu dilakukan
kepada semua anggota Koramil
yang ada di Pasbar.
Penyuntikan dilakukan oleh
petugas dari Puskemas Sukomananti, Puskemas Aia Gadang dan
Dinas Kesehatan dengan cara
bergantian melewati empat meja
yang sudah di sediakan petugas,
termasuk screening. “Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Saya
sudah divaksin dan tidak ada
merasakan efek apapun pasca
divaksin,” jelasnya.
Danramil 02 Simpang Empat itu
menambahkan, anggota TNI secara
umum mendukung program tersebut.
Hal itu terlihat dari antusias para personel
sejak pagi untuk mendaftarkan diri.
 Sutan Pamenan.

PEMKO PAYAKUMBUH TUAI PUJIAN

Ketik
a Anggota DPR-RI
etika
Ikut Mengaduk R
andang
Randang
Payakumbuh,
Khazanah—
Anggota Komisi VI DPR RI dari
Fraksi PKS Nevi Zuairina beserta
Pejabat Fungsional Perencanaan
Direktorat IKM Logam Mesin
Elektronika dan Alat Angkut
Kementerian Perindustrian RI
Ciska Farida Ariany.
Nevy juga didampingi Ketua
Dekranasda Kota Payakumbuh
Henny Riza Falepi mengunjungi
Pusat Sentra Rendang Payakumbuh, beberapa hari lalu.
Kedatangan Nevi yang juga
istri mantan Gubernur Sumbar itu
disambut Kepala Dinas tenaga
Kerja dan Perindustrian (Kadisnakerin) Kota payakumbuh,
Wal Asri dan Sekretaris Andiko
Jumarel.
Selain itu ajaran dinas tersebut
juga ikut menghadiri pembukaan
bimbingan teknis (bimtek) IKM
yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian Republik
Indonesia yang bertempat di aula
Hotel Kolivera Sicincin.
Di dapur sentra randang, Nevi

juga ikut merasakan pengalaman
mengaduk randang secara manual
di kuali besar.
Kunjungan Nevi ke Kota
Payakumbuh memang ada 2
agenda, salah satunya ke Sentra
IKM Randang.
Sambil berkeliling, Kadisnakerin Wal Asri dan pengurus
Koperasi Sentra Payo Brand
Ikosero memaparkan secara
ringkas tentang proses sentra
rendang yang sedang berjalan
kepada Nevi dan rombongan.
“Saya sangat mengapresiasi
langkah yang diambil Pemerintah
Kota dalam membangkitkan
perekonomian yang beberapa
waktu mengalami penurunan.
Sumbar saja pertumbuhan
ekonominya menurun akibat
pandemi, tapi kami dengar
Payakumbuh malah plus 1 persen
lebih,” ungkap Nevi.
Nevi juga menyampaikan
keberadaan
Sentra
IKM
menurutnya adalah inovasi yang
luar biasa dilakukan Pemko untuk

SENTRA- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina
beserta Pejabat Fungsional Perencanaan Direktorat IKM Logam
Mesin Elektronika dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian RI
Ciska Farida Ariany di Sentra Randang Payakumbuh (foto: Ist/
net).
menghimpun dan mengajak IKM
se Kota Payakumbuh ke dalam
satu wadah, dan membentuk
koperasi.
Kadisnakerin Wal Asri

menjelaskan kedatangan Nevi
sebagai Anggota DPR RI
diharapkan dapat memberikan hal
positif
kepada
IKM
di
Payakumbuh. Tentu saja sebagai

kumbuh,” tambah Henny.
Sebelumnya, Wakil Walikota
Payakumbuh Erwin Yunaz, dalam
sambutannya, menyampaikan
apresiasi dengan hidup dan
bergairahnya PKK di Payak-

umbuh. Erwin menyebutnya
energi sedekah, hanya ibu-ibu
yang bisa menyedekahkan waktu
dan segalanya demi kebersamaan.
Dikatakan, pemerintah dengan
segala energinya juga mendukung
ibu-ibu PKK dengan membuatkan
aplikasi SiPedati karya anak nagari,
yang diluncurkan berkat adanya
komunikasi langsung dari PKK.
“Kalau diluar malah membayar
mahal untuk membuat aplikasinya. Kalau di kita bakondak
gratis, karena ibu-ibu bermurah
hati menyalurkan energinya, maka
begitu juga dengan pemerintah.
Kita saling memberi dan saling
berbagi. Saya memiliki harapan,
bagaimana keberadaan PKK yang
sangat memberikan manfaat ini
dengan memperkuat sinergi ibuibu PKK dengan OPD, kita saling
mengisi,” katanya
Kegiatan itu dihadiri Wakil
Walikota Erwin Yunaz, Ketua
TP-PKK Provinsi Sumbar
Harneli Bahar Mahyeldi, Ketua
TP-PKK Kota Payakumbuh
Henny Riza Falepi, Ketua GOW
Kota Payakumbuh Machdalena
Erwin Yunaz, Ketua DWP
Payakumbuh Elfriza Zaharman,
Kepala Dinas P3AP2KB
Syahnadel Khairi, Plt. Kepala
Diskominfo Armein Busra,
ketua serta pengurus PKK
kecamatan dan kelurahan di
Payakumbuh  Lili Yuniati.

Koramil
Payung Sek
aki
Sekaki
Solok, Khazanah— Untuk mendapatkan Prajurit TNI
AD yang berkualitas, Koramil 04/Payung Sekaki Kodim
0309/Solok melakukan pembinaan awal bagi pemuda
dan pelajar yang akan mendaftarkan diri menjadi calon
Prajurit TNI AD.
Hal tersebut disampaikan Danramil 04/Payung Sekaki
Letda Inf Ahmad Guntur saat dihubungi via seluler, Kamis
(4/3).
Diungkapkan Danramil, pembinaan yang dilakukan
oleh Koramil 04/Payung Sekaki tersebut meliputi pelatihan
fisik serta pengecekan administrasi sebagai langkah awal
sebelum mereka mengikuti seleksi yang sebenarnya.
Pelatihan tersebut dibenarkan oleh Bintara Tinggi
Tata Usaha Urusan Dalam (Bati TUUD) Koramil 04/Payung
Sekaki Serma Matsum.
Ia mengatakan bahwa pada Rabu 3 Maret 2021kemarin,
Koramil 04/Payung Sekaki menggelar pelatihan untuk
membina fisik para pemuda dan pemudi di wilayah binaanya
yang berkeinginan masuk menjadi calon prajurit TNI
AD.
Kegiatan itu sendiri, lanjut Serma Matsum dilaksanakan
di halaman Koramil 04/Payung Sekaki setiap satu minggu
sekali.
“Kegiatan pembinaan ini dilakukan seminggu sekali.
Meliputi ketahanan lari, pull up, sit up dan push up
serta shuttle run. Mereka juga kita ajarkan tentang teknik
dan tata cara gerakan yang benar,” ujar Serma Matsum.
Pembinaan kepada calon prajurit TNI merupakan hal
yang penting, tutur Serma Matsum, karena selama pelatihan
mereka diberikan pemahaman dan kesiapan baik fisik
maupun mental , khususnya dalam menghadapi berbagai
macam tes dikemudian hari  Rijal Islamy
Islamy..

59 T
ahanan
Tahanan
Dipindahk
an
Dipindahkan
Padang, Khazanah— Sebanyak 59 orang tahanan yang
telah melalui proses tahap II, akhirnya dipindahkan ke
rumah tahanan (rutan) Anak Air Kota Padang, dalam
pemindahan tahanan tersebut, terdiri dari Polresta Padang,
dan seluruh Polsek Padang.
“Dari 59 orang tahanan tersebut, dimana terdiri dari
53 orang dengan jenis kelamin laki-laki, dan 6 orang
berjenis kelamin wanita,”kata Kasi Pidana Umum (Pidum)
Yarnes, didampingi kasubsi penuntutan pada pidum Renol
Wedi dan kasi intelijen Yuni Hariaman Kejaksaan Negeri
Padang.
Disebutkannya, dalam pemindahan tersebut, para tahanan
dilakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid tes.
“Hasilnya semua para tahanan yang dipindahkan, itu
sehat dan hasil dari rapid tesnya menunjukkan negative,
sehingganya mereka dipindahkan ke rutan Anak Air Kota
Padang,” ujarnya.
Yarnes menyebutkan, tujuan dari pemeriksaan tersebut,
guna menekan penyebaran covid-19 yang hingga kini
masih tetap ada.
“Biar aman makanya kita lakukan pemeriksaan terhadap
para tahanan dengan melakukan rapid tes,”tuturnya.
Ia berharap, agar virus covid-19 ini dapat hilang, dan
kehidupan dapat berjalan normal seperti biasanya 
Murdiansyah
Eko.

anggota Komisi VI DPR RI, Nevi
bisa membawa program-program
pusat ke Payakumbuh.
“Kita juga menyampaikan
keseriusan Pemko dalam membina
dan membantu IKM berdiri di atas

kaki mereka sendiri, buktinya
dengan banyaknya produk IKM
yang sudah diproduksi dan
dikemas sedemikian rupa di
Gallery The City of Randang,”
ungkapnya  Lili Yuniati.
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Marzuki Ali P
olisik
an AHY
Polisik
olisikan
Jakarta, Khazanah— Mantan
Sekjen Partai Demokrat (PD)
Marzuki Alie melaporkan lima kader
dan pengurus teras Partai Demokrat
ke Bareskrim Polri, Kamis (4/3), atas
dugaan pencemaran nama baik dan
fitnah. Salah seorang yang dilaporkan itu adalah Ketua Umum PD
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kuasa hukum Marzuki Alie,
Rusdiansyah mengatakan lima orang
yang dilaporkan itu, yakni satu kader
bukan dari pengurus, dan empat
orang pejabat teras Partai Demokrat.
Mereka yang dilaporkan itu adalah
AHY dan empat orang elite Partai
Demokrat yang berinisial SH, RN,
HMP dan HK.
“Salah satu yang akan kami
laporkan AHY,” kata Rusdiansyah
saat ditemui di Bareskrim Polri,
Kamis (4/3).
Rusdiansyah menyebutkan
dirinya mewakili Marzuki Alie
mendatangi Bareskrim, untuk
melapor dugaan tindak pidana
pencemaran nama baik dan fitnah.
Ada tiga hal yang menjadi dasar
Marzuki Alie membuat laporan
kader dan pejabat teras PD itu,
pertama Marzuki Ali dituduh melakukan upaya kudeta terhadap
kepemimpinan PD.

“Sampai detik ini pihak-pihak
yang belum bisa membuktikan di
mana, kapan Pak Marzuki bertemu
dengan siapa yang ingin melakukan
kudeta,” kata Rusdiansyah.
Menurut Rusdiansyah, Marzuki
Alie sebagai pribadi sudah menyampaikan kepada pihak-pihak PD
untuk tidak sembarangan menuduh,
meskipun dirinya sebelum dipecat
hanya sebagai anggota biasa, tapi
pernah menjabat sebagai Ketua DPR
dan mantan Sekjen Partai Demokrat.
“Dan beliau juga harusnya bisa
dihubungi, tidak ada proses tabayyun terhadap diri beliau,”
katanya.
Hal tersebut, lanjut Rusdiansyah,
telah disampaikan oleh Marzuki
untuk mengklarifikasi, tetapi itu
tidak dilakukan. Karena pada tanggal
24 Februari 2021, Partai Demokrat
menyampaikan kepada media akan
memecat kader PD yang berkhianat.
Pemecatan itu dilakukan tanggal
26 Februari 2021. Sehari sebelum
pemecatan, Demokrat menyampaikan ke media bahwa Marzuki
Alie dipecat secara tidak hormat.
“Padahal di surat keputusan pemberhentian klien saya tidak ada katakata seperti itu,” katanya pula.
Dasar kedua laporan itu, judul

rilis (keterangan pers) terkait
pemecatan bertuliskan “Demokrat
memecat pengkhianat partai”.
Padahal, lanjut Rusdiansyah, di kop
surat keputusan pemberhentian tidak
ada kata-kata demikian.
“Tiga hal inilah yang melatarbelakangi kami sampai ke Bareskrim. Marzuki tidak ada keinginan
untuk menghukum, tidak ingin
memenjarakan orang, tapi ada
kepastian bisa dihadirkan buktibukti terhadap tuduhan-tuduhan
yang disampaikan ke beliau,” kata
Rusdiansyah.
Kurang Bukti
Laporan Marzuki Ali, diketahui
ditolak karena dianggap kurang
bukti. Rusdiansyah mengatakan
pihaknya akan melengkapi barang
bukti dan akan kembali pada 7
Maret 2021.
“Masih ada beberapa barang
bukti yang kurang terkait masalah
AD/ART Demokrat. Maka kami
memilih untuk melakukan pengaduan terlebih dahulu, tiga hari ke
depan kita akan konfirmasi kembali,
sembari melengkapi syarat formil
dan materilnya,” kata Rusdiansyah.
Ia menuturkan, penyidik Bareskrim Polri meminta kuasa hukum

untuk melengkapi barang bukti
yang berkaitan dengan pemecatan
Marzuki Alie. Marzuki Alie diketahui dipecat dari partai karena
dianggap terlibat dalam upaya
pengambilalihan kepemimpinan
Partai Demokrat.
“Karena ada keterkaitan aturan
partai, karena kan diperingatkan
pidana murni. Jadi teman-teman
penyidik menyarankan kita agar
bawa aturan yang misalnya AD/
ART partai Demokrat ketentuan
tentang pemberhentian tidak hormat. Kan kita tidak bisa Googling
di internet. Kan gak bisa begitu,”
ujar dia.
Sementara Deputi Bappilu Partai
Demokrat, Kamhar Lakumani
mengatakan, partainya tidak gentar
menghadapi laporan yang dilayangkan eks Sekjend Demokrat,
Marzuki Alie terhadap sejumlah
kader Demokrat, termasuk Ketum
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Tentang pelaporan Marzuki Alie
terhadap elit-elit demokrat, itu hak
hukum beliau. Kami dan segenap
kader tak gentar dan siap menghadapi para pengkhianat yang tak
tau diuntung Partai Demokrat dan
Pak SBY,” kata Kamhar, Kamis (4/
3). ryn/ant

Revisi UU P
emilu Sempur
nak
an
Pemilu
Sempurnak
nakan
Sistem Demokrasi

Tak Ber
gantung
Bergantung
ke Nama Besar
Jakarta, Khazanah
— Partai Ummat,
partai
barunya
M Amien Rais, tidak
ingin bersandar pada
nama-nama besar.
Tokoh
yang
bergabung diharapkan
punya keteladanan,
seperti Amien Rais.
Menurut Agung
Mozin, loyalis Amien
Rais yang
juga
menjadi pendiri Partai
Ummat, partai berlogo Perisai Tauhid ini dibangun
bersama untuk mengedepankan nilai dari apa yang
diperjuangkan. Menurutnya, gagasan yang
diperjuangkan itulah yang menjadi ikon perjuangan
Partai Ummat.
“Kita tidak bergantung pada nama-nama besar
yang seperti beredar namanya di luar. Kita tidak
mau bersandar pada nama-nama itu,” ujar Agung.
Agung menambahkan, diharapkan tokoh yang
bergabung itu yang memiliki keteladanan di tengah
masyarakat. Ini lebih diharapkan ketimbang tokoh
besar namun bermasalah. Dia berharap, tokoh besar
itu seperti Amien Rais, yang bisa memberi keteladanan
dan tidak punya masa lalu yang perlu diperdebatkan.
“Kita harapkan, peletak dasar dan tokoh Partai
Ummat yang di daerah juga akan mengikuti kriteria
yang diharapkan ini,” ujarnya.
Diketahui, Partai Ummat didirikan mantan Ketua
MPR RI M Amien Rais dan sejumlah eks politikus
PAN. Informasi tentang keberadaan Partai Ummat
disampaikan secara bertahap. Setelah pada Juli 2020
mengaku dikeluarkan dari PAN, pada 10 September
2020 Amien Rais mengumumkan mendirikan partai
baru. Kala itu dia belum menyebut nama partai.
Dia hanya bilang, partai baru tersebut berasaskan
Islam rahmatan lil’alamin.
Pada 1 Oktober 2020, Amien Rais akhirnya
mengumumkan nama partai baru yang dibidaninya
bersama kawan-kawannya. Namanya: Partai Ummat.
“Partai Ummat Insya Allah bertekad akan bekerja
dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan
kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Ummat
akan bekerja dan berjuang memegang teguh
Pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi
universal,” ujar Amien Rais.
Kemudian, partai yang memiliki slogan “Lawan
Kezaliman” dan “Tegakkan Keadilan” ini
meluncurkan logo partainya, Perisai Tauhid, pada
Selasa, 10 November 2020. Sepekan kemudian,
Mars Partai Ummat diluncurkan oleh Amien Rais.
Rencananya, deklarasi akan digelar 17 Ramadan 1442
Hijriah.n ryn/snd

Golk
ar Gelar
Golkar
Rapimnas
PENYEMPURNAAN— Revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diklaim sebagai salah satu langkah dalam menyempurnakan sistem politik
dan demokrasi Indonesia. Hingga kini, pembahasan masih terus berlangsung di DPR RI. DOK
Jakarta, Khazanah— Ketua
Komisi II DPR RI Ahmad Doli
Kurnia mengatakan revisi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu merupakan salah
satu bagian dan langkah dalam
penyempurnaan sistem politik dan
demokrasi Indonesia.
“Komisi II DPR sejak awal
berusaha petakan masalah yang
perlu diperbaiki dalam menyempurnakan sistem politik dan demokrasi, tidak hanya bicarakan
sistem pemilu dan revisi UU
Kepemiluan, namun bagian dari
penyempurnaan sistem politik dan
demokrasi,” kata Doli dalam diskusi
bertajuk “Quo Vadis Revisi UU
Pemilu” yang dilaksanakan secara
daring, Kamis.
Karena itu, Doli menjelaskan
Komisi II DPR sudah menyusun
delapan rancangan UU (RUU) yang
masuk dalam tahap 1 penyempurnaan sistem politik dan de-

mokrasi.
Delapan RUU tersebut, menurut
dia, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu, dan kedua revisi
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pilkada, keduanya disatukan dalam
satu draf revisi UU Pemilu.
“Lalu revisi UU Nomor 2 Tahun
2011 tentang Partai Politik; RUU
MD2 yaitu terkait susunan kedudukan
MPR, DPR, dan DPD RI; kelima revisi
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah,” ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, keenam adalah
RUU tentang DPRD provinsi dan
kabupaten/kota; ketujuh revisi UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa; dan kedelapan
adalah RUU tentang Hubungan
Kekuasaan Pusat dan Daerah.
Dia berharap delapan RUU
tersebut sudah selesai pada keanggotaan DPR 2019-2024, sehingga setelah 2024, Indonesia
sudah memiliki sistem politik yang

lebih baik dan sempurna.
Doli menjelaskan, Komisi II
DPR mengambil inisiatif agar RUU
Pemilu menjadi pembuka bagi
upaya penyempurnaan sistem politik
dan demokrasi karena menjadi ”entry
poin” semua produk politik.
“Kami memang ingin membahas
RUU Pemilu lebih awal, sehingga
bisa melibatkan stakeholder secara
luas, masukan aspirasi, dan waktu
memadai untuk melakukan penyempurnaan,” ujarnya lagi.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi II DPR tidak ingin
revisi UU Pemilu dilaksanakan
ketika mendekati pelaksanaan
pemilu, karena akan sarat kepentingan dan terkadang mengabaikan aspirasi yang berkembang
di masyarakat.
Namun Doli menjelaskan, situasinya saat ini adalah pemerintah
telah mengambul sikap untuk tidak
membahas RUU Pemilu di tahun

2021, dan mayoritas fraksi di DPR
menyatakan sikap yang sama dengan
pemerintah.
“Pemerintah sudah ambil keputusan bahwa pembahasan RUU
Pemilu tidak dibahas tahun ini dan
sudah jadi keputusan mayoritas
fraksi, karena pertimbangan energi
bangsa ini difokuskan untuk
penanganan pemulihan ekonomi
dan COVID-19,” katanya lagi.
Doli mengatakan meskipun UU
Pemilu tidak bisa dilakukan revisi
tahun ini, namun penyempurnaan
aturan sistem politik dan demokrasi
Indonesia wajib dilakukan pada saat
yang memungkinkan.
Dia menilai, langkah perbaikan
sistem politik dan demokrasi hanya
persoalan waktu, dan harus dipersiapkan
secara matang, sehingga ketika
waktunya telah tepat maka bisa
dilakukan penyempurnaan bagi
perkembangan politik dan pemilu
Indonesia yang lebih baik. ryn/ant

Jakarta, Khazanah— Partai Golkar akan menggelar
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2021
pada 5-6 Maret. Rapimnas akan digelar secara hybrid,
fisik dan juga virtual seiring pandemi Covid-19.
Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas I
Golkar 2021, Adies Kadir menjelaskan, ini merupakan
rapimnas pertama di era Ketua Umum (Ketum)
Airlangga Hartarto. Ada beberapa hal yang nanti
akan dibahas sebagai bentuk awal kerja yang baik
di kepemimpinan Airlangga Hartarto di Partai Golkar.
“Pertama, kami harus lebih mempersiapkan diri
untuk menghadapi pilkada mendatang yang
bersamaan dengan pemilu dan pilpres, itu akan
dibicarakan, kami ingin mempertahankan
kemenangan Partai Golkar di 165 kabupaten/kota
dan provinsi yang tahun lalu kita telah selesai
melakukan pilkada tersebut,” tutur Adies, Kamis
(4/3).
Kemudian, sambung Adies, selain strategi
pemenangan pilkada, pemilu dan pilpres, Golkar
ingin membicarakan langkah-langkah organisasi
apa yang akan ditempuh terkait hal tersebut.
Akan ada konsep baru yang diluncurkan Ketum,
yakni audit organisasi, menluncurkan Golkar Institute,
membentuk Yellow Clinic atau Klinik Kuning,
mengadakan tes Covid-19, membahas peraturan
partai di mana akan ada pembentukan delapan
organisasi.
“Kemudian, ada pernyataan politik dari Ketum
Partai Golkar di akhir nanti setelah mendengar
masukan-masukan seluruh pimpinan DPD di seluruh
Indonesia diakhiri dengan suatu pernyataan politik
ketum terkait situasi dan kondisi terkini,” tandas
Adies. ryn/snd

Deklarator: T
ak Ada P
artai Demokrat T
anpa SB
Y
Tak
Partai
Tanpa
SBY

SOSOK dan ketokohan seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebenar melekat
dengan Partai Demokrat. Para pendiri dan deklarator bahkan sepakat, Partai Demokrat
tak akan pernah ada tanpa sosok Presiden RI ke-6 itu. DOK

Jakarta,
Khazanah—
Salah seorang pendiri dan
deklarator Partai Demokrat,
Wayan Sugiana menyatakan
Partai Demokrat tidak akan
pernah ada tanpa sosok dan
ketokohan Susilo Bambang
Yudhoyono. Pernyataan itu
dalam rangka menanggapi
tuduhan bahwa SBY tidak
berkeringat dalam mendirikan Partai Demokrat.
“Saya mau membantu
pendirian Partai Demokrat
tahun 2001, ya karena ada
tokoh. Tokoh itu ya Pak SBY,
kalau bukan karena Pak SBY,
tidak ada PD. Saya tidak
akan ada di situ,” kata Wayan.
Wayan selain pendiri
juga ditunjuk sebagai salah
satu Wasekjen dalam kepengurusan periode pertama.
Dia yang benar-benar berkeringat memenuhi persya-

ratan administrasi untuk
verifikasi parpol agar PD bisa
mengikuti pemilu 2004.
Waktu itu kata dia, Undang-undang Pemilu mensyaratkan verifikasi fisik di
seluruh DPD provinsi dan
sebagian besar DPC kabupaten kota. “Saya harus
bekerja keras meyakinkan
orang-orang untuk mau
bergabung dengan PD dan
harus saya akui faktor utama
yang bisa meyakinkan mereka adalah keberadaan Pak
SBY. Tidak ada PD, tanpa
Pak SBY,” katanya.
Wayan menambahkan,
semula pihaknya merancang
lambang Partai Demokrat
berbentuk segi empat, tapi
pak SBY bersikeras menggunakan lambang segitiga
dengan warna yang seperti
sekarang. “Walaupun pada

saat itu warna-warna itu sulit
direproduksi. Pak SBY meyakinkan kami untuk memakai
lambang tersebut,” ucapnya.
Tokoh pendiri lainnya,
Steven Rumangkang mengatakan dirinya masih mengingat, almarhum Vence
Rumangkang yang mengatakan bahwa nama Partai
Demokrat berasal dari SBY
dalam diskusi mereka di
Cikeas Agustus 2001. Steven
Rumangkang, merupakan
putra mendiang Vence Rumangkang, tokoh penting
yang membidani lahirnya
partai Demokrat.
“Mendiang papa kemudian menyiapkan segala
persyaratan administratif
untuk memenuhi pendirian
partai di kantornya, sementara Pak SBY membuat
logo, bendera dan mars

Partai Demokrat,” kata Steven.
Sebagai pendiri nomor
99, Steven kini memimpin
forum komunikasi pendiri
dan deklarator Partai Demokrat. “Saya tahu pasti
bahwa partai Demokrat pada
dasarnya dilahirkan oleh Pak
SBY dan mendiang Vence
Rumangkang,” kata Ifan
Pioh, salah satu pendiri PD
lainnya yang juga sekretaris
pribadi mendiang Vence
Rumangkang.
Syarat mendirikan partai
sebenarnya kata Ifan cukup
akta pendiriannya ditandatangani 50 orang saja. “Tapi,
untuk menghormati Pak SBY,
maka
dijadikan
99,
menandakan 9 September, hari
ulang tahun pak SBY, sekaligus
hari ulang tahun Demokrat,”
kata dia.  ryn/ant
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Tujuh Daerah di Sumbar
Terancam T
sunami
Tsunami
Padang, Khazanah— Tujuh
daerah di kabupaten/kota di
wilayah pesisir pantai Sumatra
Barat (Sumbar) berada dalam
ancaman tsunami. Hal tersebut
mengingat ada potensi gempa
hingga magnitudo 8,9 di zona
Megathrust Mentawai.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Sumbar Erman Rahman menjelaskan, dengan skenario gempa
magnitudo 8,9 pada 15 kilometer
barat daya Pulau Siberut dan
kedalaman 10 kilometer, maka
10 menit setelah gempa bumi,
tsunami diperkirakan akan melanda Mentawai. Pada menit ke-35,
tsunami mulai menghantam Kota
Padang.
Sementara itu, Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sumbar pun
akan berupaya melakukan mitigasi
bencana mengurangi risiko.
Kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana tersebut juga
perlu ditingkatkan.
Ada lebih kurang satu juta
penduduk di tujuh kabupaten/
kota tersebut yang terdampak
tsunami. selain Kota Padang dan
Kabupaten Kepulauan Mentawai,
lima daerah lainnya yang ber-

potensi terdampak tsunami bila
gempa besar itu terjadi yaitu,
Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, dan
Kabupaten Pesisir Selatan.
“Potensi gempa dan tsunami
itu ada, tapi tidak tahu kapan kita
datangnya. Yang tahu Allah.
Bencana tidak dapat dihindari,
tapi korban jiwa bisa ditanggulangi. Itulah pentingnya mitigasi,” jelas Erman saat menjadi
narasumber mitigasi bencana di
Hotel Daima Kota Padang, Kamis
(4/3/2021).
Erman juga menjelaskan,
berdasarkan informasi dari Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG), hampir setiap
tahun terjadi ratusan gempa
dengan magnitudo kecil. Oleh
karena itu, energi dari Megathrust
Mentawai diharapkan semakin
berkurang.
Pakar gempa dari Universitas
Negeri Padang (UNP) Pakhrur
Razi, menjelaskan Berdasarkan
siklus 200 tahun di zona Megathrust, Prediksi potensi gempa
dengan magnitudo 8,9 di Sumbar
juga sudah tergambarkan.
“Itu bukan isu baru, sudah ada

sejak 2013 atau 2014. Hal itu
berdasarkan kajian peneliti dari
California
Institute
of
Technology,” ujarnya.
Diketahui, potensi gempa
magnitudo 8,9 tersebut berpusat
di sekitar Kepulauan Siberut
Mentawai. Diperkirakan akan
menyebabkan tsunami setinggi
6-8 meter. Berdasarkan catatan
sejarah, gempa bumi di jalur
Megathrust Mentawai juga pernah
terjadi pada tahun 1797 dan 1833
dengan magnitudo di atas 8.
Sehingga, melihat siklusnya,
potensi gempa magnitudo 8,9 itu
menunggu waktu saja.
“Tsunami itu akan melewati
daerah-daerah celah antara Siberut,
Sipora, Pagai. Baru menghantam
Sumbar,” jelasnya.
Dilain hal, Subdit Pencegahan
BPBD Sumbar Indraveri mengungkapkan, untuk menimalisasi risiko
bencana akibat gempa dan tsunami tersebut, beberapa upaya akan
dilakukan oleh BPBD, yaitu upaya
struktural dan non-struktural.
Upaya struktural itu seperti
membangun shelter dan jalur
evakuasi lengkap dengan ramburambunya serta memasang warning
system. Sementara upaya non-

struktural yaitu meningkatkan
kapasitas masyarakat agar siap
siaga bencana. Peningkatan
kapasitas masyarakat tersebut bisa
dilakukan dengan pembentukan
kelompok siap siaga bencana,
keluarga tangguh bencana, dan
sekolah aman bencana.
“Bagaimana nanti mereka
kita bentuk kelompok siap siaga
bencana di sana. Kita latih mereka
untuk penyelamatan, komunikasi,
pertolongan pertama, hingga
melakukan evakuasi mandiri.
Kemudian, kita upgrade jalur
evakuasi mereka dan ramburambunya,” jelasnya, Kamis (4/
3/2021).
Indraveri menyebut pihaknya
telah mengajukan proposal ke
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB). Jika disetujui,
program tersebut diharapkan dapat
dijalankan pada 2021.
Meski potensi gempa dengan
magnitudo 8,9 ini bukan isu baru,
dia meminta untuk tidak panik.
Hasil penelitian tersebut bisa
dijadikan alarm bagi masyarakat
untuk selalu waspada. Hasil
penelitian tersebut bisa digunakan
masyarakat guna memperkuat
mitigasi.  inoval agesly

CHINA KLAIM

Ser
uan Boikot Olimpiade Musim
Seruan
Dingin 2022 P
asti Gagal
Pasti
Beijing, Khazanah— Seorang juru
bicara pemerintah China, Rabu
(3/3), mengatakan bahwa seruan
untuk memboikot Olimpiade
Musim Dingin Beijing 2022
karena alasan HAM pasti gagal.
Pernyataan itu dikeluarkan
sementara para anggota parlemen
dan para penasihat politik mereka
mulai berkumpul di ibu kota
China untuk menghadiri pertemuan tahunan terbesar dalam
kalender politik negara itu.
Juru bicara tersebut, Guo
Weimin, juga mengecam spekulasi
bahwa Beijing mencari keuntungan diplomatik dengan menyediakan vaksin COVID-19 dan
bantuan global lainnya untuk
membantu memerangi pandemi.
Ia mengatakan China hanya
berusaha memenuhi kewajiban
internasionalnya dalam menyediakan layanan publik.
Guo adalah juru bicara Konferensi Konsultatif Politik Rakyat
China, sebuah badan penasihat
resmi untuk parlemen seremonial
China, Kongres Rakyat Nasional.
Kedua badan itu membuka

pertemuan tahunan mereka pekan
ini di tengah pengamanan yang
ketat dan pemberlakuan jarak
sosial terkait virus corona.
Penularan lokal COVID-19 praktis
telah musnah di China, di mana
kasus pertama terdeteksi di pusat
kota Wuhan pada akhir 2019.
Beijing adalah satu-satunya
kota yang pernah diberi hak untuk
menjadi tuan rumah Olimpiade
Musim Panas dan Musim Dingin,
yang semakin meningkatkan
kredensial Partai Komunis yang
berkuasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keahlian
mengorganisasikannya.
Namun, sebuah kelompok
kecil tapi vokal yang terdiri dari
para pengacara internasional,
politisi dan aktivis telah menekan
para sponsor Olimpiade, federasi
olahraga, pemerintah dan atlet
untuk menghindari apa yang
mereka cap sebagai “Olimpiade
Genosida ‘’ karena pelanggaran
HAM yang dilaporkan terhadap
Muslim Uighur, orang-orang Tibet
dan kelompok-kelompok minoritas
lainnya di China.

Seruan itu sebagian besar tidak
ditanggapi, meskipun parlemen
Kanada secara bulat meloloskan
referendum yang tidak mengikat
bahwa China melakukan genosida
terhadap lebih dari 1 juta orang
Uighur dan menyerukan Komite
Olimpiade Internasional (IOC)
untuk memindahkan Olimpiade
dari Beijing. Parlemen Belanda
mengeluarkan mosi serupa, sementara Menteri Luar Negeri AS
Antony Blinken mengatakan
bahwa ia yakin genosida sedang
dilakukan terhadap Uighur.
Guo mengatakan upaya menggagalkan Olimpiade Beijing 2022
tidak akan berhasil. “Beberapa
politisi asing mempolitisasi
olahraga dengan upaya mengganggu dan menyabot persiapan
dan penyelenggaraan Olimpiade
Musim Dingin Beijing dan menyerukan boikot, ‘’ kata Guo
kepada wartawan pada konferensi
pers. “Tindakan ini melanggar
semangat Olimpiade. Kami yakin
langkah tersebut tidak akan
mendapat dukungan dari komunitas internasional dan pasti

gagal,’’ ujarnya.
Partai Komunis yang berkuasa
tanpa henti menindak lawan-lawan
politik dan menerima ancaman
sosial sejak Olimpiade Musim
Panas Beijing 2008 yang seharusnya memperbaiki catatan HAM
China. Beijing memenangkan
kesempatan menjadi tuan rumah
Olimpiade Musim Dingin 2022
setelah beberapa penawar Eropa
menarik diri terkait biaya dan
oposisi publik, sehingga meninggalkan Almaty, Kazakhstan, sebagai
satu-satunya penawar lainnya.
Guo juga menepis spekulasi
bahwa China telah dengan sengaja berusaha meningkatkan
reputasi globalnya dengan menyediakan vaksin COVID-19 dan
bantuan lainnya untuk menebus
kesalahan penanganan wabah awal
yang diyakini telah menyebar dari
Wuhan ke seluruh dunia.
Menurut Guo China telah
menjanjikan sekitar setengah
miliar dosis vaksinnya ke 69
negara dan dua organisasi internasional dan menjual vaksin ke
28 negara lainnya.  voa

Seorang model berdiri di samping layar lebar Samsung
di sebuah pameran internasional di Shanghai, 6 November 2018.

Korsel Berupaya
Jaga Rahasia
Perdagangannya
dari China
Seoul, Khazanah— Keunggulan Korea Selatan dalam
industri teknologi canggih telah membuatnya menjadi target
yang menarik bagi saingannya, China, yang ingin
meningkatkan kemampuannya di sejumlah bidang teknologi,
termasuk semikonduktor, layar komputer dan pembuatan
kapal.
Berbagai macam metode digunakan oleh China, mulai
dari upaya yang cukup bersahabat dalam merekrut pekerja
terampil sampai praktik yang lebih jahat, termasuk menyuap
warga Korea Selatan untuk membocorkan rahasia dagang
dan secara ilegal meretas sistem komputer perusahaan.
Upaya perekrutan seringkali sangat memikat. Situs
lowongan kerja Korea Selatan dipenuhi dengan iklan dari
perusahaan China dengan kalimat seperti “biaya hidup dan
pendidikan anak-anak ditanggung,” atau “kontrak dua tahun
dengan gaji dan bonus yang kompetitif.”
“Pada dasarnya, gaji tahunan akan berlipat ganda,” jelas
seorang pengusaha di perusahaan semikonduktor Korea Selatan,
yang sering bepergian antara Beijing dan Seoul, dan meminta
namanya dirahasiakan demi alasan keamanan pribadi.
“Misalnya, tidak ada cukup pekerja dalam desain papan
sirkuit di China. Jadi, mereka akan memasang iklan lowongan
kerja yang menawarkan kontrak dua tahun, dengan gaji
dua kali lipat dari rata-rata gaji designer di Korea Selatan.
Perumahan dan pendidikan untuk anak-anak juga akan
ditanggung.”
Pengusaha itu mengatakan perusahaan China umumnya
membatasi tawaran pekerjaan dengan kontrak selama dua
tahun. “Setelah mereka mempelajari segalanya, mereka
akan mengakhiri kontrak dan mencari pekerja lain yang
mereka butuhkan.”
Organisasi berita keuangan Nikkei Jepang telah
melaporkan pembuat layar China, BOE telah mempekerjakan
sekitar 120 warga Korea Selatan. https://asia.nikkei.com/
Business/Business-Spotlight/Samsung-races-to-guard-itssecrets-as-China-rivals-close-in BOE sudah bertahun-tahun
bersaing untuk memperoleh bisnis iPhone Apple.
Perekrutan itu termasuk 50 lebih mantan insinyur
Samsung yang memimpin pengembangan layar OLED
untuk iPhone.
Nikkei juga melaporkan setidaknya 62 nama Korea
Selatan muncul dalam paten yang diajukan oleh perusahaan
semikonduktor China SMIC, yang masuk dalam daftar
perusahaan yang dilarang oleh pemerintah Amerika. 
voa

