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Wakil Walikota Padang Hendri Septa dilantik
menjadi Walikota definitif oleh Gubernur
Mahyeldi Ansharullah, kini DPRD sedang
menyiapkan siapa yang akan menggantikan
Hendri sebagai Wakil Walikota.
Padang, Khazanah — Wakil Walikota Padang Hendri
Septa mengikuti langkah pendahulunya Mahyeldi
Ansharullah yang sebelumnya menjadi Wakil Walikota
akhirnya menjadi Walikota. Hanya saja, jika Mahyeldi
jadi Walikota lewat Pilkada, Hendri menjadi Walikota
karena amanat undang-undang, dimana ia menggantikan
Mahyeldi yang maju menjadi Gubernur.
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Pelantikan Hendri Septa sebagai Walikota Padang definitif menggantikan Mahyeldi Ansharullah.

SELAMA BERGANTUNG KE APBN/D

DIGEREBEK SATPOL PP

TdS tak akan Berkembang

Rumah TTuak
uak
di Padang Panjang

Padang , Khazanah – Mantan
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. Sapta Nirwandar,
menegaskan bahwa Tour de Singkarak
yang sudah berlangsung lebih dari
10 tahun di Sumatera Barat belum
bisa berkembang dengan baik karena
masih diselenggarakan atas dukungan
dana APBN dan APBD.
“Sampai sekarang Tour de Singkarak masih diselenggarakan atas
dukungan utama dari APBN dan
APBD, sehingga sulit berkembang
karena waktunya juga sering berubahubah,” kata Sapta dalam webinar
“Strategi Percepatan Pembangunan
Pariwisata Sumatera Barat”, Rabu
(7/4) pagi hingga siang yang diselenggarakan oleh Korps Alumni
(KAHMI) Dosen Sumatera Barat.

TOURT
DE SING
KARAK,
masihkah
akan
berlanjut?

Padang Panjang, Khazanah — Senja menjelang magrib
diiringi cuaca mendung seakan hujan membasahi bumi, warga
RT 24 Kelurahan Balai Balai Padang Panjang tepatnya
sepanjang jalan A.R.Mansyur bancah Laweh, dikejutkan
iring iringan mobil Dalmas Satpol PP lengkap dengan
anggotanya meyeruduk masuk sebuah warung kopi kecil
pinggir jalan A.R.Mansyur yang diduga sebagai tempat
memproduksi tuak.
Tak hanya Dalmas Satpol PP tapi juga ada unsur Polres,
Koramil FKPM, RT dan juga ketua Pemuda tengah
menggerebek sebuah warung di tepi jalan A.R.Mansyur yang
diduga tempat produksi tuak yang selama ini menjadi ganguan
kenyamanan warga setempat.
BACA HAL-7

BACA HAL-7

KEMARAHAN TELEVISI CHINA

Semua Logo Barat Diburamkan

Beijing, Khazanah — Stasiun-stasiun
televisi China memburamkan logo-logo
merek Barat di tayangan program mereka,
sebagai bentuk dukungan kampanye
mendukung kapas buatan Xinjiang.
Pemburaman gambar itu menyebabkan
beberapa siaran jadi tertunda, karena para
editor pasca-produksi harus menyensor
tayangan logo merek Barat, mulai dari kaos
hingga sepatu.
Para peritel Barat belakangan ini tengah
“diserang” publik di China setelah mereka
menyatakan prihatin atas dugaan pemaksaan
atas warga minoritas Uighur untuk bekerja
di produksi kapas.
Beijing membantah dugaan itu dan,
dalam beberapa hari terakhir, banyak merek
asal negara-negara Barat yang menghadapi
serangan boikot. Kemarahan publik China
pun dilontarkan secara daring (online) dan
para selebriti pun ramai-ramai putus kontrak
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Pemburaman sejumlah merk milik Barat di TV China
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Satpol PP, Babinsa, serta Babinkamtibmas memperlihatkan barang bukti.

Mimbar

Syiar Islam

Ayat Hari Ini

Pengejawantahan
ABS-SBK

Tradisi Ramadhan
di Negeri Maghribi

Mengapa aku akan
menyembah tuhan-tuhan
selain-Nya? Jika (Allah)
Yang Maha Pengasih
menghendaki bencana
terhadapku, pasti
pertolongan mereka
tidak berguna sama
sekali bagi diriku dan
mereka (juga) tidak
dapat menyelamatkanku.

Oleh: H. Mas’oed Abidin

Pranata sosial budaya (social and
cultural institution) adalah batasanbatasan perilaku manusia atas dasar
kesepakatan bersama yang menjadi
kesadaran kolektif di dalam pergaulan
masyarakat berupa seperangkat aturan
main dalam menata kehidupan

Casablanca,
Khazanah
—
Ramadan adalah bulan yang sangat
ditunggu-tunggu kedatangannya oleh
kaum muslimin di seluruh dunia.
Berbagai hal disiapkan, mulai dari
ibadah, keperluan, macam makanan,
hiasan, masjid dan lain-lainnya untuk
menyambut bulan yang penuh berkah
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Masjid di Maroko

(QS Yasin: 23)
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Pengurus KAN Koto Nan Ompek Dikukuhkan
Payakumbuh, Khazanah
Khazanah— Sebagai Pucuak
Undang, Wali Kota Pyakumbuh Riza Falepi
mengukuhkan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN),
Bundo Kanduang, Limbago Anak Nagari, dan Puti
Bungsu Koto Nan Ompek Periode 2021-2026 di
Balai Adat Balai Nan Duo, Rabu (7/4).
Elfijon Dt. Rajo Sinaro selaku ketua panitia
menyampaikan YE Dt. Panghulu Rajo Nan Itam
dilantik sebagai Ketua KAN dan Hj. Riwayati dilantik
sebagai Ketua Bundo Kanduang Koto Nan Ompek
Periode 2021-2026.
Ketua KAN Koto Nan Ompek yang lama Dt.
Asa Dirajo menyampaikan selama periode 20162020 ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan
di masa kepemimpinannya. Mungkin tidak semuanya
bisa memenuhi keinginan dan harapan masyarakat,
tapi itu tentunya adalah kekurangan sebagai seorang
manusia.
“Saat Lomba KAN tingkat Provinsi Sumatera
Barat, Koto Nan Ompek mewakili Kota Payakumbuh,
berkat kerja sama seluruh unsur, meraih Juara 1.
Setelah itu kita diberi apresiasi oleh wali kota dengan
dana hibah 200 juta rupiah merenovasi balai adat,”
ujarnya.=
Dirinya juga mengapresiasi peran serta seluruh
tokoh yang ada, dimana KAN di 10 nagari tidak
bosan meminta kepada wali kota agar KAN dibantu
dengan dana dari pembagian hasil pasar Payakumbuh.
“Yang tidak kalah penting, Koto Nan Ompek
di masa pemerintahan Riza Falepi periode kedua,
telah dipusatkan pembangunan seperti normalisasi
Batang Agam, GOR, WTP, rencana masjid agung,
dan lapangan sepak bola,” tukuknya.
Dt. Asa juga menyampaikan partisipasi masyarakat
kepada Pemda, yang dengan sukarela membebaskan
tanah untuk pembangunan sangat diapresiasi oleh
KAN.
“Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi
pahala berlipat ganda hendaknya. Semoga pengurus
KAN yang baru bisa berbuat lebih baik dan lebih
banyak untuk kemajuan Nagari Koto Nan Ompek
di periode selanjutnya,” ujarnya.
Dari sisi Ketua LKAAM diwakili Dt. Patiah Nan
Baringek berpesan agar jangan sampai pecah
hubungan baik antar niniak mamak di Payakumbuh,
harus selalu solid.
“Sesuai dengan komitmen secara bersama-sama
adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak
mangato adat mamakai, alam takombang jadi guru.
Adat minangkabau ini tidak ada yang mengatakannya
adat jahiliah. Kalau mau mengkajinya, butuh waktu
yang tidak singkat menjabarkannya, makanya orang
minangkabau terkenal dengan ilmunya,” ujarnya.
Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dalam
sambutannya mengatakan selamat kepada pengurus
KAN dan Bundo Kanduang yang telah dilantik.
Berharap kerja-kerja kedepan dilanjutkan sesuai
tupoksi kita masing-masing.
“Pemerintah harus baelok-elok dengan niniak
mamak, apa yang bakal dibangun kalau tanah saja
tidak bisa dibebas lahankan,” kata Riza.
Riza menyebut di Minangkabau pemimpin harus
bisa berkomunikasi, berbicara, dan menghargai Niniak
Mamak sebagai orang yang lahir secara adat turun
temurun.
Hal ini diperjelas lagi oleh Riza, dirinya menjawab
keluhan Niniak Mamak kepadanya terkait Payung
Hukum bagi mereka. Maka walikota dua periode
itu mengusulkan perda adat sebagai perda inisiatif
DPRD, sehingga banyak pihak yang terlibat
membahasnya.
“Urusan adat ini luas. Silahkan usulkan kepada
wali kota mau diapakan nagari dengan erda itu.
Kita bahas persoalan tertinggal, tidak bisa selesai
oleh wali kota sendiri. Termasuk kalangan Bundo
Kanduang, bagaimana menginginkan keluarga yang
lebih baik, aspirasi yang masuk bisa diperwakokan
untuk kemaslahatan bersama. Dasar aturan sudah
ada, payung hukum segala urusan. Kito tingga
Mandayuang Biduak Ka Hilia,” kata Riza.
Yang jelas, kata Riza, dirinya menginginkan
bagaimana adat budaya nagari tetap dilestarikan.
Kemajuan nagari tergantung dari bagaimana menyikapi
hendak dibawa kemana Payakumbuh ini.
“Kami ingin berpesan, setelah habis masa bakti
kami, orang Payakumbuh sudah cerdas, tak perlu
diajarkan memilih pemimpin. Yang diperlukan
hikmah kebijaksanaan, banyak hal yang secara tidak
sadar sedikit demi sedikit pasti ada perubahan yang
tidak diinginkan. Maka kita harus menuju kemajuan
berkeadilan dan berkesejahteraan bagi orang banyak
dan itu adalah anak kemenakan kita,” ujarnya.
Riza juga memaparkan bagaimana dirinya sejak
titik utama menjabat dirintisnya bidang pendidikan
hingga keinginan membangun industri di Payakumbuh.
Sinergi antara pengusaha muda dan akademisi akan
memberikan perubahan kepada Payakumbuh Maju.
“Kita sedang menjalin kerjasama dengan banyak
universitas untuk membangun kampus disini, agar
banyak anak kuliahan di Payakumbuh, generasi muda
kita tak perlu lagi jauh-jauh ke luar daerah untuk
kuliah, mereka bisa bersekolah tanpa khawatir biaya
ekstra, tapi outputnya tetap luar biasa,” ungkap Riza.
 lili yuniati

DIKUKUHKAN - Wali Kota Pyakumbuh Riza Falepi saat mengukuhkan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang, Limbago Anak Nagari, dan Puti Bungsu Koto
Nan Ompek Periode 2021-2026

KELUHKAN SIPD

Bupati Tanah Datar Mengadu ke
Anggota DPR/MPR RI
Batusangkar
Khazanah
Batusangkar,,
Khazanah—
Pemakaian sistem pengelolaan
keuangan daerah berupa Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
terkesan dipaksakan, sementara
pemerintah daerah tidak dibekali
bimbingan teknis, diadukan Bupati
Tanah Datar Eka Putra kepada Wakil
Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Wakil Ketua MPR RI Ahmad
Muzani bersama anggota DPR RI dari
Komisi II Prasetyo Hadi dan Komisi
VI Andre Rosiade ke Tanah Datar
itu, adalah dalam rangkaian kunjunan
kerja ke Sumatera Barat, dan
dimanfaatkan Eka Putra untuk
menyampaikan aspirasi terkait
permasalahan pengelolaan keuangan
daerah yang dihadapi pemerintah
daerah.
Dalam kesempatan itu juga hadir
mantan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul
Abit dan Ketua DPRD Tanah Datar
Rony Mulyadi Dt Bungsu serta
pengurus DPC Gerindra Tanah Datar.
“Atas nama pemerintah daerah
kami menyampaikan terima kasih atas
kunjungan ini. Saya bersama wakil
bupati sempat curhat kepada beliaubeliau,” ungkap Bupati Eka Putra
didampingi Wabup Richi Aprian usai
silaturahmi di Gedung Indo Jolito,
Rabu (7/4/2021).
Dikatakan, pemakaian sistem
pengelolaan keuangan daerah berupa

SIPD tersebut, terkesan dipaksakan
sementara pemerintah daerah tidak
dibekali bimbingan teknis, sehingga
membuat mereka jadi kerepotan.
“Jadi kita mohon diberikan bimtek
terlebih dahulu sebelum dijalankan,
tolong sampaikan ke Mendagri melalui
Komisi II, ini aspirasi kami dari
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar,”
ucap Eka Putra.
Bupati juga menyampaikan
melalui Komisi VI tentang
pembangunan pasar-pasar tradisional
khususnya Pasar Batusangkar sesuai
janji Presiden Joko Widodo.

Dengan komisi V yang
membidangi infrastruktur, bupati
sampaikan ada rencana pembangunan
fly over di Koto Baru yang dikenal
selama ini saat keramaian pasar
menjadi penyebab macet lalu lintas
jalan raya lintas Padang Panjang ke
Bukittinggi.
“Banyak pembicaraan yang kami
lakukan untuk Tanah Datar lebih baik
ke depan. Kedatangan ini menjadi
berkah untuk Tanah Datar, semoga
unek-unek ini bisa diteruskan ke
kementerian terkait,” ucapnya lagi.
Bupati juga sampaikan aspirasi

yang disampaikan tersebut mendapat
dukungan penuh dari anggota DPR
RI Fraksi Gerindra.
“Alhamdulillah aspirasi kita
mereka support full, khususnya
permasalahan SIPD,” ucapnya.
Eka mengatakan, yang dilakukan
saat ini bagaimana menyandingkan
pemakaian
Sistem
Informasi
Manajemen Daerah yang sudah
dipakai beberapa tahun belakangan.
“Kita juga pakai SIMDA, walaupun
tidak online ke Kemendagri tetapi
sistem ini tetap dalam pengawasan
BPKP RI,” pungkasnya.  heri

SAMPAIKAN ASPIRASI - Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Wabup Richi Aprian menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua
MPR RI Ahmad Muzani, Anggota DPR RI dari Komisi II Prasetyo Hadi dan Komisi VI Andre Rosiade pada kunjungan ke Tanah Datar.

Persit Kodim 0309 Solok Peringati HUT ke-75
Solok, Khazanah - Ketua Persatuan
Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra
Kirana Cabang LXIII Dim 0309 Solok,
memperingati HUT Persit KCK di Aula
Yudha Kodim 0309/Solok, Jalan A
Yani No.1 Kelurahan VI Suku,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota
Solok, Selasa (6/4/2021).
Dalam peringatan HUT itu, Ketua
Persit Kartika Chandra Kirana Kodim
0309 Solok Ny. Indria Reno Triambodo menekankan, ibu-ibu yang
tergabung dengan Persit Kartika
Chandra Kirana (KCK) harus memiliki
watak suci, setia, ikhlas, bijaksana,
cendekia, berani dan bertanggung
jawab.
“Sesuai arti kata, Kartika Chandra
Kirana mempunyai arti Bintang, Bulan

dan Cahaya. Dengan kata lain, ibuibu Persit harus mampu menjadi
penerang dalam rumah tangga apalagi
ketika sang suami pergi berjuang untuk
Negara, bagaikan bulan, sang Isteri
harus menjadi penerang yang menghangatkan dalam keluarga,” urainya.
Indria juga menegaskan, selain
sebagai penyemangat sang suami
ketika menjalankan tugasnya. Menurutnya, sebagai anggota Persit harus
mampu melaksanakan berbagai
kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sebelum acara puncak peringatan
HUT Persit, Persit Kartika Chandra
Kirana Cabang LXIII Dim 0309/Solok,
menggelar beberapa kegiatan yang
dilakukan dalam rangkaian Hut Ke
75 Persit Kartika Chandra Kirana yaitu

melakukan Bhakti Sosial dan tabur
bunga di taman makam pahlawan.
“Seperti Persit KCK Cabang LXIII
Dim 0309 kita ini telah melaksanakan
berbagai program sosial dan keterampilan. Tentunya itu juga telah turut
membantu program pemerintah daerah,
karena telah langsung membantu
masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Dandim 0309/
Solok Letkol Arm Reno Triambodo,
S.Sos., M.I.Pol, selaku pembina Persit
mengucapkan selamat atas bertambahnya usia ke-75 Persit KCK tepat
pada tanggal 3 April 2021. Reno
menyatakan, artinya sudah 75 tahun
Persit KCK mengabdi kepada negara
dan tulus ikhlas mendampingi suami.
“Saya selaku pembina Persit juga

mengucapkan terima kasih kepada
para anggota Persit KCK Cabang
LXIII Dim 0309, atas sumbangsih dan
bantuan tulus ikhlas dalam melaksanakan berbagai kegiatan Bhakti
Sosial kepada masyarakat,” ungkapnya.
Puncak dari kegiatan HUT Persit
KCK Ke 75 ini ditandai dengan acara
pemotongan tumpeng oleh Ketua
Persit Chandra Kirana Cabang LXIII
bersama Dandim 0309/ Letkol Arm
Reno Triambodo, S.Sos., M.I.Pol.
Tema HUT Persit ke-75 tahun ini,
yaitu Persit Kartika Chandra Kirana
meningkatkan kreativitas dan
produktivitas untuk menciptakan
keluarga yang mandiri dan tangguh
dimasa Pandemi Covid-19.  rijal
islamy

Bupati Pessel Buka Musrenbang RKPD

PUKUL GONG - Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar sedang memukul gong
tanda dibukanya Musrenbang RKPD tingkat kabupaten tahun 2022.

Painan, Khazanah
Khazanah— Bupati
Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar
membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat Kabupaten
Pesisir Selatan tahun 2022, di
gedung Pertemuan Bappeda
Litbang setempat, Rabu (7/4).
Musrenbang RKPD tingkat
kabupaten
dengan
tema
“Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural untuk

mewujudkan Pesisir Selatan yang
lebih bermartabat” itu, bertujuan
untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah.
Pada kegiatan itu, sebagai
narasumber dari Bappeda Sumatera
Barat, Akadmisi dari Fakultas
Teknik Universitas Andalas
(Unand) Padang dan praktisi
pariwisata nasional.
Bupati Pesisir Selatan, Rusma
Yul Anwar dalam sambutannya
mengatakan, pembangunan yang

terencana tidak boleh dilakukan
serampangan, serta hendaknya
dapat memberi manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan, Musrenbang tahapan yang harus dilalui dalam
menyusun perencanaan, tapi
jangan pula musrenbang yang
hanya dijadikan kegiatan formalitas.
Menurutnya dokumen perencanaan hasil musrenbang harus
benar-benar menjadi pedomanan
dalam pelaksanaan pembangunan.
“Jangan setelah disepakati
dalam musrenbang tidak dilaksanakan. Jika demikian yang terjadi,
musrenbang kita sama dengan
mufakat kera. Dan ini harus
diimplementasikan,” pinta Rusma
Yul Anwar.
Lebih lanjut dia menyampaikan, perencanaan pembangunan harus sesuai dengan visi
dan misi kepala daerah, untuk
itu kepala perangkat daerah di
bawah koordinasi Bapeda Litbang,

dalam menyusun program
kegiatan harus menyesuaikan dan
selaraskan dengan dengan visi
dan misi kepala daerah.
Selain itu, kata bupati, diharapkan program pembangunan dapat
mengakomodir aspirasi serta
persoalan masyarakat yang telah
disampaikan melalui musrenbang
secara berjenjang.
Namun lanjutnya, karena dana
pembangunan terbatas, setiap
usulan dan aspirasi harus diseleksi
berdasarkan skala prioritas.
“Program pembangunan yang
diusulkan harus diseleksi, dengan
skala prioritas. Selanjutnya,
melalui Musrenbang RKPD ini
diharapkan lahir program-program
pembangunan yang berkualitas
untuk dilaksanakan tahun 2022
mendatang,” kata dia.
Dikatakan, dalam Musrenbang
RKPD yang harus menjadi
perhatian bersama adalah tiga
prioritas pembangunan yaitu,
peningkatan kualitas pendidikan,

kesehatan, dan peningkatan
ekonomi kerakyatan.
“Sekarang kita harus fokus
membangun daerah sesuai dengan
visi dan misi bupati. Kita tinggalkan itu semua perbedaan. Mari
kita bahu membahu membangun
daerah. Kita juga berharap dukungan dari semua elemen masyarakat dalam menjalankan amanah
ini,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua
DPRD Pesisir Selatan, Aprial
Habbas mengatakan, Covid-19
hingga kini masih menjadi
permasalahan serius. Oleh karena
itu, pemerintah daerah diminta
memproritaskan penanganan
Covid-19 secara menyeluruh.
Ia berharap perencanaan
pembangunan harus dilakukan
secara transparan serta mengakomodir aspirasi masyarakat
dalam berbagai bidang dan
tentunya dilakukan dengan skala
prioritas.
“Kami berharap agar Musren-

bang RKPD tingkat Kabupaten
Pesisir Selatan tahun 2022 mampu
menyerap usulan pembangunan
yang akomodatif dan dapat
menjawab persoalan-persoalan
yang dihadapi daerah,” katanya.
Dikatakanya, RKPD telah
dilaksanakan sebelumya ditingkat
kecamatan. Salah satunya aspirasi
masyarakat yang harus ditampung
dalam artian apa keluhan dari
masyarakat tersebut.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Pesisir Selatan, yang
diwakili Kabid. Perencanaan
Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Afrizal Umari,
ST. MSE, menjelaskan, pemkab
berupaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.
Kemudian sasaran Musrenbang
RKPD adalah untuk penyempurnaan rancangan, prioritas, arah
dan kebijakan pembangunan tahun
2022 dari berbagai stakeholder.
 milhendra wandi
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Pemerataan
Kualitas Sekolah

Tiap tahun ada saja masalah dalam Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB), misalnya terjadi kecurangan
pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
di berbagai daerah. Kita berharap masalah dan
kecurangan seperti itu tidak terjadi lagi.
Kemendikbud telah memasifkan sistem zonasi
dalam PPDB. PPDB zonasi dimaksudkan untuk
menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi
siswa. Adanya zonasi bisa mendekatkan lingkungan
sekolah dengan lingkungan keluarga, sekaligus
menghilangkan pengastaan pada sekolah. Tidak
ada sekolah favorit dan non favorit. Adanya sekolah
berkualitas.
Aturan baru di Permendikbud No. 51 Tahun
2018 tentang PPDB 2019, di antaranya mengatur
bahwa hanya ada tiga jalur dalam PPDB, yaitu zonasi
(kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal
5 persen), dan jalur perpindahan domisili orang tua
(kuota maksimal 5 persen). Pun penghapusan SKTM,
bagi siswa tidak mampu dibuktikan dengan Kartu
Indonesia Pintar (KIP).
Untuk jalur perpindahan orang tua, domisili
berdasar kartu keluarga (KK) atau surat keterangan
domisili dari RT/RW dilegalisasi kepala desa setempat
yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum
pelaksanaan PPDB. Pemalsuan surat mutasi domisili
maupun surat mutasi kerja, serta praktik jual-beli
kursi, akan dipidana.
Pengelompokan zonasi ditentukan berdasarkan
akses rumah calon peserta didik ke sekolah. Bukan
lagi berdasarkan administrasi pemerintah. Maka, harus
ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah
kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan
zona.
Kemudian setiap sekolah peserta PPDB diwajibkan
mengumumkan jumlah daya tampung sesuai dengan
data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan
(Dapodik).
Bila kita lihat tujuan PPDB zonasi sejatinya adalah
untuk pendidikan yang berkeadilan. Tidak ada lagi
sekolah favorit dan non favorit. Semuanya jadi sekolah
yang berkualitas. Sekolah yang menerima semua
siswa apa adanya, hanya fokus pada kualitas
pembelajaran (best process) bukan pada kualitas
input (siswa).
Prasyarat menjadikan semua sekolah berkualitas
adalah pemerataan fasilitas pendidikan dan kualitas
guru. Nyatanya pemerintah belum mewujudkan hal
itu. Sehingga orang tua sampai kini masih punya
mindset soal adanya sekolah favorit dan nonfavorit.
Tak sedikit orang tua yang masih memburu
sekolah favorit. Sekolah tersebut dipandang mampu
menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas
baik dan menghasilkan lulusan yang baik pula
ketimbang sekolah lain.
Hal itu juga dipicu oleh pemerintah yang
seharusnya memenuhi kelengkapan sarana belajar
pada sekolah non favorit. Tetapi pada kenyataannya,
jurang perbedaan sekolah favorit dan nonfavorit
masih kentara.
Sekolah yang favorit sarana prasarananya
lengkap. Buku-buku pelajaran tersedia lengkap. Ada
LCD projector yang telah terpasang menggantung
di plafon kelas. Anak-anak sudah bisa mengakses
sumber belajar dari internet di ruang kelas.
Beda kondisinya dengan sekolah yang non
favorit, mereka masih serba kekurangan. Buku-buku
pelajaran tidak mencukupi dengan jumlah anak.
Gedung perpustakaan belum ada. Alih-alih anak
mau pakai internet, di sekolah itu belum ada
komputer/laptop untuk pembelajaran.

RUNDO
Pendaftaran CPNS Sekolah Kedinasan dibuka
Asal lai transparan sajo lah !
Pasar Pariaman berpotensi jadi wisata belanja
Untuang-untuang tabukti Jo !
Ruang pemeriksaan tiap Polres diminta pasang CCTV
Lai indak main sandiwara kawan tu beko !
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Revolusi Gaya Hidup
OLEH : INDAH NOVIARIESTA

Sering banget kita mendengar istilah yang
menjadi propaganda liberalisme asing,
seperti newsweek, new year, new moon, new
era, dan belakangan santer istilah baru mengitari
problem pandemi Corona, yakni new normal.
Di berbagai media massa dan media daring,
gaungnya nyaring sekali disuarakan kalangan
intelektual dan akademisi Banten. Tetapi,
seberapa besar pengaruhnya bagi proses
pertumbuhan kecerdasan dan kedewasaan
masyarakat, khususnya tentang keberanian
mereka untuk membuka wawasan perihal
kesehatan tubuh mereka sendiri (jagat mikro).
Rasulullah pernah menyarankan bahwa
munculnya penyakit pada tubuh manusia,
seumumnya bersumber dari makanan yang
mereka konsumsi. Dalam bahasa yang
sederhana, Rasul menganjurkan agar kita selalu
mengonsumsi makanan yang halal dan
baik (thayyib). Itu saja. Simpel sekali. Tetapi
di sini, perlu saya jabarkan maksudnya bagi
masyarakat Banten berkaitan dengan huruhara pandemi Corona yang membuat banyak
orang terjangkit delusi kejiwaan, dari neurosis,
paranoid, hingga skizofrenia. Ini lebih banyak
ketimbang mereka yang menderita Covid 19
itu sendiri.
New Normal erat kaitannya dengan revolusi
intelektual, revolusi kecerdasan bangsa (orang
tua) mengenai pentingnya wawasan tentang
gizi dan nutrisi yang baik, yang harus
dipersiapkan menjadi asupan baru bagi anakanak mendatang. Karena itu, menyongsong
era New Normal ini, tanam-tanaman apa yang
telah dipersiapkan para orang tua di kebun
pekarangan mereka? Jenis makanan dan
minuman, termasuk benda mainan apa yang
telah dipersiapkan mini market hingga malmal? Adakah para pebisnis dan pengusaha
itu, sanggup menggantikan stok lama dengan
stok baru yang lebih bergizi, mendidik dan
berkualitas, ketimbang menggiling ulang stok
lama, kemudian mengubah masa pemakaiannya
(tanggal kadaluwarsa).
Adakah kita mau melakukan revolusi
dengan menekan seminimal mungkin, jenisjenis makanan yang mengandung kolesterol,
lemak dan gula berlebihan?
Adakah bangsa ini (terutama pebisnis)
yang rajin mengirim stok makanan anak-anak
ke puluhan ribu warung di Banten, untuk
menekan seminimal mungkin, jenis-jenis
makanan seperti permen, snack bumbu,
minuman pewarna dan pengawet yang
membahayakan, untuk menggantinya dengan
stok baru yang bernutrisi dan menyehatkan
pertumbuhan otak mereka?
Wadduh, sepertinya bersikap peka dan
peduli pada nasib kesehatan anak-anak bangsa,
masih jauh panggang dari api ketimbang
mengamankan kapital ekonomi demi mengeruk
keuntungan sesaat. Hal ini perlu kita kemukakan
dengan bahasa ringan, mudah dimengerti, tak
perlu muluk-muluk sok intelek akademis. Sebab,
memang tidak jarang artikel tentang New
Normal ditulis dengan bahasa ketinggian, sulit
dipahami orang Banten yang gaya bahasanya
cenderung terbuka dan blak-blakan.
Perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa
perkara New Normal ini tidak main-main. Ia
menyangkut perubahan mindset, paradigma
berpikir, software di otak kepala jutaan bangsa
ini, terutama para orang tua dan tenaga-tenaga
pendidik. Ia sangat berhubungan dengan

persaingan manusia-manusia unggul di
permukaan bumi, ketika PBB menegaskan
bahwa di awal tahun 2030 ini sekurangkurangnya dua milyar manusia akan kehilangan
pekerjaan mereka.
Apa sebagian dari mereka yang bersiap
jadi gelandangan, pengangguran dan kriminalkriminal itu, perlu dipangkas saja separuhnya
dengan menebar neurotoxin melalui udara, yang
kemudian dinamakan SARS jilid tiga, kemudian
nama penyakitnya disebut Covid 20?
Sekarang, mau ngapain kita? Masih mau
menyibukkan diri dengan menulis artikel dengan
bahasa-bahasa muluk dan sok intelek?
Sementara, buku-buku yang dikarangnya saja
sudah pada keropos dimakan rayap dan tikus,
juga berdebu berantakan di gudang-gudang
kantor penerbit.
Silakan saja jika melabelkan saya sebagai
aktivis yang kurang menghargai karya-karya
akademik. Tetapi, saya akan memandangnya
dari perspektif lain, bahwa era “matinya
kepakaran” (baca: the death of expertise, 2017)
di masa New Normal nanti, harus kita hadapi
sebagai fakta rill dengan penuh lapang dada.
Habis mau ngapain lagi? Kalau artikel
kita, atau buku yang kita tulis memang sulit
ditangkap oleh software kepala anak-anak
muda milenial, emangnya Anda mau menyalahkan mereka? Tak ada jalan lain selain
menyalahkan diri sendiri, atau mengkarantina
karya-karya usang tersebut, atau bahkan
melemparnya ke tong sampah seperti yang
pernah dilakukan Pramoedya Ananta Toer,
apa boleh buat?
Selama 32 tahun Orde Baru, otak bangsa
ini telah disetting sedemikian rupa, tanpa
mengindahkan peradaban dunia yang sedang
berkembang pesat. Sedangkan untuk memasuki era New Normal dibutuhkan pola pikir
masyarakat dari fase sakral menuju profan.
Dari masa tradisional, menuju modern,
kemudian meningkat lagi hingga post-modern.
Di wilayah ilmu, bangsa kita kurang
diperkenalkan dengan prinsip-prinsip falsifikasi
yang paralel dengan semangat tabayyun ,
analisis, riset dan penelitian. Tak beda jauh
dengan kepercayaan agama konservatif – yang
banyak dianut Banten – yang berjalan tanpa
membutuhkan falsifikasi. Karena itu, ketika
seseorang mempercayai dan mengimani sesuatu,
seakan-akan sudah taken for granted, tidak
membutuhkan penolakan, penyangkalan, atau
pertanyaan dan gugatan akan kebenarannya.
Prinsip falsifikasi ini pernah membuat
kebesaran Islam berkibar secara gemilang di
masa silam. Kita mengenal tokoh-tokoh
kesehatan dan pengobatan dunia, seperti Ibnu
Sina, Ibnu Rusydi, Al-Kindi, serta banyak
filosof, ulama dan pakar kedokteran lainnya,
yang kiprahnya benar-benar diakui dunia.
Prinsip falsifikasi ini pula yang dipegang-teguh
oleh para bapak bangsa kita, hingga
melahirkan konstitusi negara yang menjamin
proses pendidikan dan pencerdasan bagi anakanak bangsa. Di samping memelihara orang
miskin dan anak telantar, membebasakan bangsa
ini dari kebodohan dan kemiskinan adalah
tugas suci negara yang harus dipegang-teguh
oleh para pemimpin negeri ini.
Menurut data UNESCO sejak tahun 2016
lalu, tingkat literasi orang tua di Indonesia
(65 tahun ke atas) mencapai 70,06 persen,
tingkat literasi anak muda (15-24 tahun)

mencapai 99,67 persen. Sedangkan tingkat
partisipasi pendidikan dasar adalah 90,88
persen, pendidikan menengah 86,05 persen,
dan pendidikan tinggi 27,94 persen.
Berdasarkan data-data tersebut, Indonesia dapat
dikatakan bukan negara terbelakang dari sisi
pendidikan. Hampir semua anak mudanya
melek huruf, walaupun belum mencapai
sepertiga yang dapat menikmati perguruan
tinggi. Tetapi paling tidak, tujuh dari sepuluh
orang tua di negeri ini, pernah menduduki
bangku sekolahan.
Apa yang saya paparkan di atas merupakan
pencapaian yang bersifat kasatmata dari sisi
pengajaran dan pendidikan formal. Sementara,
persoalan kebodohan dan kemiskinan adalah
perkara lain. Faktanya, bisa kita saksikan
bagaimana pola berbahasa yang digunakan
masyarakat kita di media sosial, yang tak
lain adalah cerminan dari kebodohan, yang
tak ada urusannya dengan kesiapan bangsa
ini dalam menyambut era “New Normal” ini.
Sebab, bagaimanapun, media sosial adalah
etalase pertama dalam menyaksikan bagaimana
kebodohan dan kedunguan itu tampil
bersamaan dengan menurunnya angka-angka
buta aksara di negeri ini.
Terakhir, ingin saya kemukakan, selain
Rasulullah menekankan makanan bergizi dan
berkualitas, yang masih jauh panggang dari
api bagi wawasan orang tua Indonesia
(ketimbang Jepang, Korea dan Cina).
Kemudian, yang tak kalah penting, adalah
makanan yang “halal” dan “berkah”. Suatu
hari, saya tersenyum dikulum menyaksikan
seorang pendakwah muda di siaran televisi
cengar-cengir menyampaikan materi ceramah:
“Kalaupun makanan yang kita konsumsi tidak
tergolong thoyyib (bergizi), paling tidak, kita
dan anak-anak Banten mesti terjaga dari
makanan-makanan yang haram.”
Untuk menjawab pendakwah yang
kelebihan wishfulthinking itu, saya tak perlu
banyak komentar. Cukup buka saja datadata mengenai negeri-negeri terkorup di dunia
ini. Paling tidak sejak tahun-tahun 1995 hingga
saat ini. Apakah negeri kita “tercinta”
menduduki peringkat yang membanggakan
ketimbang negeri-negeri Asia lainnya?
Bahkan, di Banten sendiri ada suatu kota
yang pimpinan ulamanya terjerat korupsi,
setelah itu walikotanya terkena Operasi
Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, setelah
bapaknya sendiri divonis selama beberapa
tahun karena problem korupsi juga. Tak lama
kemudian, beberapa pengusaha yang menjabat
anggota DPRD pun ikut divonis korupsi oleh
pengadilan, serta ikut mendekam pula di dalam
penjara. Jadi, apa yang mubalig ceramahkan
itu, mengenai anak-anak Banten yang
mengonsumsi makanan yang halal? Semoga
saja sang Ustad itu bukan menjadi bagian
dalam lingkaran tersebut.
Jadi, lengkaplah sudah, tritunggal kezaliman
(penguasa, pengusaha dan tokoh agama)
bersatupadu sambung menyambung menjadi
satu. Bukan dalam kemaslahatan dan
pembangunan peradaban umat, tetapi yang
dipikirkan hanyalah “pembangunan” dalam
arti fisik semata, yang tidak ada urusannya
dengan pertumbuhan mental dan moral
masyarakat Banten untuk menyongsong
era New Normal ini. Ngakunya saja kota santri!
 *Aktifis Gema Nusa

Serba Serbi

Manfaat Bersilaturahmi Dalam Islam

Ikwah fillah, selain ibadah yang wajib
banyak lagi ibadah mendapat penilaian yang
baik dari Allah salah satunya dalam Islam
menyuruh umatnya memperbanyak silaturrahmi
dengan siapapun dan dimanapun. Sebab dalam
kehidupan keseharian, setiap individu selalu
membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup
sendiri.
Silaturahmi merupakan ibadah yang sangat
mulia, mudah dan membawa berkah. Kaum
muslimin hendaknya tidak melalaikan dan
melupakannya. Karena itu merupakan ibadah
yang paling indah berhubungan dengan
manusia, sehingga perlu meluangkan waktu
untuk melaksanakan amal shalih ini. Silaturahim
termasuk akhlak yang mulia.
Dianjurkan dan oleh Islam juga diseru.
Peringatan yang terdapat dalam Al-Qur’an
untuk tidak memutuskan tali silaturrahmi. Allah
Ta’ala telah menyeru hambanya berkaitan
dengan menyambung tali silaturahmi dalam

sembilan belas ayat di kitab-Nya yang mulia.
Allah Ta’ala memperingatkan orang yang
memutuskannya dengan laknat dan adzab,
diantara firmanNya: “Maka apakah kiranya
jika kamu berkuasa kamu akan membuat
kerusakan di muka bumi dan memutuskan
hubungan kekeluargaan? Mereka itulah
orang-orang yang dilaknati Allah dan
ditulikanNya telinga mereka, dan dibutakanNya penglihatan mereka.” (QS Muhammad
:22-23).
Demikian banyak dan mudahnya alat
transportasi dan komunikasi, seharusnya
menambah semangat kaum muslimin bersilaturahmi. Bukankah silaturahmi merupakan satu
kebutuhan yang dituntut fitrah manusia? Karena
dapat menyempurnakan rasa cinta & interaksi
sosial antar umat manusia. Silaturahmi juga
merupakan dalil & tanda kedermawanan serta
ketinggian akhlak seseorang.
Memutus tali silaturrahmi adalah

perbuatan yang sangat dilarang dalam agama
Islam, Allah berfirman: “Dan bertakwalah
kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
namaNya kamu saling meminta satu sama
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisaa’ : 1)
Menurut Rasulullah SAW, Allah SWT akan
melapangkan rezeki orang yang suka
menyambung tali silaturahmi. Allah juga akan
memanjangkan umur kepadanya. Dalam
sabdanya :
“Barangsiapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya
(dipanjangkan umurnya), maka hendaklah
ia menyambung (tali) silaturahim.” (H.R
Bukhari)
Dalam hadits Abu Hurairah, sabda
Rasulullah yang lain: Barangsiapa yang beriman
kepada Allah dan hari akhir, hendaklah
bersilaturahmi” (Muttafaqun ‘alaihi)
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ASN P
ayakumbuh
Payakumbuh
Diminta T
etap Melayani
Tetap
di Jam Istirahat

MEMBERI ARAHAN - Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam memberi arahan pada apel pagi, di halaman balai
kota, Rabu (7/4). (Foto : Lili Yuniarti)
Payakumbuh, Khazanah—
Khazanah—Aparatur Sipil
Negara (ASN) di kantor lingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh diminta meningkatkan
pelayanannya, bahkan saat jam istirahat harus
ada petugas yang berjaga secara bergantian.
“Pelayanannya sudah baik tapi harus
ditingkatkan. Misalnya di jam istirahat tidak
boleh kosong, harus tetap ada yang jaga,
secara bergantian sehingga masyarakat tidak
perlu menunggu terlalu lama Sekretaris Daerah
Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam apel
pagi di halaman balai kota, Rabu (7/4).
Rida Ananda mengingatkan, jangan
biarkan warga menunggu lama, berikan servis
bahkan di saat jam istirahat, yang penting
jangan biarkan meja pelayanan kosong.

Apel pagi ASN di lingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh yang seharusnya dilakukan
setiap hari kerja, namun karena kondisi pandemi
Covid-19 sekarang apel dilaksanakan secara
terbatas.
Sekda Rida tak bosan-bosannya mengingatkan agar ASN dapat melaksanakan kegiatan
dengan disiplin dan sesuai aturan yang berlaku.
“Untuk menghindari penyebaran Covid19, absensi sudah memakai kartu, karena
beberapa waktu lalu ada klaster Covid-19
di perkantoran. Kami tetap menekankan agar
tetap mengikuti aturan baik saat masuk kantor,
waktu istirahat, dan pulang kantor, jangan
sampai kedapatan menitip-nitip kartu dengan
kawan. Walaupun kegiatan banyak berkurang,

tapi outcomenya harus baik,” kata Sekda.
Sekda Rida juga menyampaikan beberapa
hari lagi bakal memasuki bulan suci Ramadhan,
disiplin masuk kantor harus tetap diikuti ASN.
Ikuti ketentuan ini sehingga pekerjaan
tidak sampai terbengkalai, dan ukhuwah
islamiyah harus tetap kita jaga dalam
menjalankan kehidupan,” pesannya.
Tak lupa Sekda mengingatkan agar setiap
hari Jumat ASN datang ke kantor dengan
memakai sepeda, diharapkan tidak ada
kendaraan plat merah di kantor setiap Jumat.
“Kalau bisa plat hitam saja yang hanya
boleh parkir di kantor pada hari Jumat. Mari
kita meningkatkan imun tubuh dengan bersamasama berolahraga,” pungkasnya.  lili yuniati

Dinas Kominfo Provinsi Gelar Rakor PPID se-Sumbar

FOTO BERSAMA – Peserta Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (Rakor PPID) se-Sumatera Barat
(Sumbar) oto bersama di Gedung Painan Convention Centre (PCC)
Painan, Rabu (7/4/2021). (Foto: Milhendra Wandi)
Painan,
Khazanah-Khazanah--Guna
mewujudkan sinkronisasi dan
menyamakan persepsi keterbukaan
informasi daerah dan pusat, Dinas
Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat menggelar

Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (Rakor
PPID) se-Sumatera Barat (Sumbar)
di Gedung Painan Convention
Centre (PCC) Painan, Rabu (7/
4/2021).

Pada kegiatan itu dibuka
langsung oleh Kepala Dinas
Kominfo Sumatera Barat, Drs.
Jasman. Dalam sambutannya
Jasman mengatakan pentingnya
Peraturan Daerah (Perda) tentang
Sistem Informasi Daerah bagi
kabupaten dan kota.
“SIPD sendiri memiliki manfaat
untuk menyediakan data dan
informasi yang akurat dan terbaru
untuk perencanaan pembangunan
daerah,” katanya.
Dalam sambutannya Wakil
Bupati Rudi Hariyansyah, mengatakan kehadiran PPID menjadi
stategis dan mutlak, terutama untuk
memberikan pelayanan informasi
kepada masyarakat dengan cepat,
tepat waktu, biaya ringan dan
dengan cara yang mudah.
“Salah
satu
indikator
keberhasilan keterbukaan informasi
publik adalah bagaimana kebutuhan
masyarakat akan informasi dapat

terpenuhi dengan cepat, tepat dan
mudah,” katanya.
Berdasarkan hasil dari
monitoring dan evaluasi yang
diselenggarakan oleh Komisi
Informasi, Provinsi Sumatera Barat
melalui Kegiatan Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Publik,
Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan, merupakan badan publik
yang terbaik di Sumatera Barat
yang mendapatkan kualifikasi
“Informatif”.
Predikat sebagai pemerintah
paling informatif yang diperoleh
daerah ini selama tiga tahun
berturut turut merupakan hal yang
sangat membanggakan bagi
masyarakat Pesisir Selatan.
“Mari kita konsisten menjaga
transparansi informasi selama 3
tahun terakhir, dan menjadikannya
sebagai rutinitas serta kewajiban
sebagai badan publik,” tutup Rudi.
 milhendra wandi

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar Sampaikan
LKPJ Tahun 2020
Bukittinggi,
Khazanah
Khazanah—
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Bukittinggi tahun 2020 berikut
dengan perubahannya dan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bukittinggi tahun
2016-2021 yang memuat Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah tahun
2020 dan merupakan tahun kelima
pelaksanaan RPJMD tahun 20162021.
Ini disampaikan Walikota
Bukittinggi H.Erman Safar, SH
tentang Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun
2020 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bukittinggi,
Rabu (7/4) di gedung rapat DPRD
dan dihadiri Ketua, Wakil ketua
dan seluruh anggota DPRD Kota
Bukittinggi, Forkopimda, Sekda,
Asisten, Kepala Badan/Dinas/
Kantor/bagian, Camat dan Lurah
serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Penyajian LKPJ Walikota
Bukittinggi Tahun 2020 ini disusun
dalam bentuk buku laporan yang
menjadi lampiran yang tidak
terpisahkan dari ringkasan eksekutif
ini dengan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 13 tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan aturan pelaksanaan
yakni Permendagri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 tentang Laporan dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan
sistematika penulisan laporan terdiri
dari lima bab.
Selanjutnya
Walikota
Bukittinggi Erman Safar sampaikan
capaian kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Kota Bukittinggi
berdasarkan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi 24 urusan
wajib, 5 urusan pilihan, 7 fungsi
penunjang/pendukung urusan
pemerintahan dan 1 urusan
pemerintahan umum.
Urusan wajib yang terdiri dari
urusan wajib pelayanan dasar dan
urusan wajib non pelayanan dasar
merupakan urusan Pemerintahan
yang sangat mendasar berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar
warga negara antara lain perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional,
kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam
rangka menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta
pemenuhan komitmen nasional
yang berhubungan dengan
perjanjian dan Konvensi Nasional.
Urusan
wajib
yang
berhubungan dengan pelayanan
dasar juga melaksanakan fungsinya
sesuai Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dengan capaian rata-rata
SPM Kota Bukittinggi tahun 2020
mencapai angka 86,80 % yang
dilaksanakan oleh 8 perangkat
daerah, yaitu, 1.Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, 2.Dinas
Kesehatan, 3.Dinas Pekerjaan

MENYERAHKAN LKPJ - Walikota Bukittinggi Erman Safar
menyerahkan penyampaian LKPJ Tahun 2020 kepada Ketua DPRD
Kota Bukittinggi Herman Sofyan disaksikan Wakil Ketua DPRD Kota
Bukittinggi. (Foto : Iwin SB)
Umum dan Penataan Ruang,
4.Dinas
Perumahan
dan
Permukiman, 5.Sat Pol PP, 6.Dinas
Kebakaran,
7.
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
dan 8.Dinas Sosial.
Adapun urusan pilihan
merupakan urusan yang secara
nyata ada di daerah dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan dan potensi unggulan
daerah dimana Kota Bukittinggi
terdapat 5 urusan pilihan yaitu,
urusan kelautan dan perikanan,
urusan
pertanian,
urusan
perdagangan, urusan perindustrian
dan urusan pariwisata.
Demikian ringkasan eksekutif
LKPJ Walikota Bukittinggi tahun

2020 kami sampaikan sebagai
bentuk komitmen kita bersama
terhadap transparansi dan
akuntabilitas
dalam
penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Semoga Kota Bukittinggi
yang kita cintai ini dapat menjadi
Kota Bukittinggi yang hebat, maju
dan menjadi kota yang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur.
Setelah Walikota Bukittinggi
menyampaikan
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Tahun 2020 langsung
diserahkan kepada Ketua DPRD
Kota Bukittinggi disaksikan Wakil
Ketua DPRD Kota Bukittinggi
untuk dibahas oleh anggota DPRD
selama 30 hari ke depan.  iwin
sb

BPBD
Payakumbuh
Berangkatkan
KSB Pelatihan
Payakumbuh, Khazanah
Khazanah—Pada
bulan April ini, BPBD Kota
Payakumbuh memberangkatkan
sebanyak 12 orang anggota KSB ke
Padang untuk mengikuti pelatihan
dasar tentang penanggulangan
bencana.
Sekretaris sekaligus Plt Kepala
Pelaksana BPBD Kota Payakumbuh
An Denitral didampingi Kabid
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Arman
Riska kepada media, Rabu (7/4),
mengatakan, pelatihan ini diadakan
oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat.
“Kita mengirim 12 orang anggota
KSB dari beberapa kelurahan untuk
mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini
dilakukan dalam tiga angkatan. Sudah
8 orang yang berangkat untuk
angkatan 1 dan 2. Minggu depan
akan kita berangkatkan 4 orang lagi.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPBD
Provinsi. Alhamdulillah kita
berkesempatan berpartisipasi mengirim
peserta,” kata An Denitral.
Dengan pelatihan ini, An Denitral
berharap nantinya peserta dapat
menularkan ilmu dan keterampilan
yang didapatkan kepada keluarga dan
lingkungan terdekat. Serta pelatihan
ini berkelanjutan dan dapat diikuti
oleh seluruh anggota KSB yang ada
di Kota Payakumbuh.
“Harapan kita, pelatihan ini
berkelanjutan, sehingga seluruh
anggota KSB kita bisa ikut. Jadi
semakin banyak warga yang paham
dan mengerti tentang potensi bencana
dan bagaimana menanganinya,”
pungkasnya.  lili yuniati

Athari Gauthi
Perjuangkan
Pembangunan
Empat
Infrastruktur
Solok, Khazanah
Khazanah—Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR RI) asal Sumbar,
Athari Gauthi Ardhi, berjuang keras
terwujudnya pembangunan empat infrastruktur
di tiga daerah di Sumbar. Empat infrastruktur
yang diperjuangkan oleh anak kandung Bupati
Solok terpilih Epyardi Asda tersebut
adalah normalisasi Batang Lembang di
Kabupaten Solok, normalisasi Batang Tapan
di Pesisir Selatan, pembangunan Pasar Rakyat
Batusangkar serta pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Rambatan,
Tanah Datar.
Perjuangan Anggota Legislatif asal
Kabupaten Solok tersebut disampaikan pada
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V
DPR RI bersama Dirjen Cipta Karya Diana
Kusumastuti dan Dirjen Sumber Daya Air
Jarot Widyoko.
Athari Gauthi menyatakan, pembangunan
normalisasi Batang Lembang di Kabupaten
Solok sangat mendesak untuk dilaksanakan.
Karena banjir besar kerap terjadi dan
menyebabkan kerugian yang tidak sedikit
untuk masyarakat.
“Batang Lembang yang masuk Kota Solok
sudah tidak ada masalah, tinggal lagi di
Kabupaten Solok. Saat ini di Kabupaten Solok
sedang terkendala pembebasan lahan.
Sebekumnya, Pemkab Solok sudah ada
pembicaraan dengan kami, untuk segera
membebaskan lahan agar pembangunan bisa
terlaksana. Oleh karena itu dukungan Pak
Jarot untuk merealisasikannya sangat
diperlukan,” kata Athari, kemarin.
Athari juga meminta Dirjen SDA untuk
membantu normalisasi Batang Tapan. Akibat
belum adanya normalisasi batang tapan, sudah
5 kali banjir terjadi di Pessel.
“Kebutuhan Normalisasi Batang Tapan
juga mendesak. Pembangunan pengendalian
banjir di Batang Lembang dan Batang Tapan
bisa diprioritaskan, karena akan berdampak
buruk kalau tidak cepat diberikan solusinya,”
ungkapnya.
Athari juga menanyakan kepada Ditjen
Cipta Karya terkait revitalisasi Pasar Serikat
Batusangkar yang dibantu oleh Presiden Joko
Widodo pada 2019 lalu sebesar Rp50 miliar.
Dulu pasar ini mendapat penghargaan pasar
ramah lingkungan 2019.
“Bantuan Revitalisasi Pasar Batusangkar
Rp50 miliar dari Presiden RI, karena pasar
ini mendapat penghargaan dahulunya.
Semoga cepat terealisasi pembangunannya,”
ucapnya.
Athari juga menginginkan Ditjen Cipta
Karya dapat mengatasi masalah air bersih
di Kecamatan Rambatan Tanah Datar.
Pembangunan SPAM sangat diperlukan di
sana, karena kebutuhan air bersih juga
mendesak.
“Pembangunan ini juga bisa disegerakan,
menambah kapasitas profuksi 50 liter per
detik dan dapat melayani sekitar 4.000
sambungan rumah,” ungkapnya.  rijal
islamy
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Selama Puasa Payakumbuh Perketat Prokes

Payakumbuh, Khazanah— Sebagai antisipasi
meningkatnya kunjungan pasar menjelang dan
saat Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot)
Payakumbuh, akan memperketat pelaksanaan
protokol kesehatan (prokes) bagi pengunjung
dan pedagang pasar.
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah
perkebangan dan memutus mata rantai penyebaran
Covid-19 di kota tersebut mengingat pada saat
bulan Ramadan banyaknya perantau yang pulang.
Meski ada larangan mudik namun lebaran
tahun ini diyakini akan lebih ramai lagi karena
pada lebaran tahun lalu pemerintah menerapkan
larang mudik yang begitu ketat.
Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi dan UKM

Kota Payakumbuh Arnel di Payakumbuh, Rabu
mengatakan pihaknya akan menyiapkan petugas
di seluruh pintu masuk ke pasar sebagai bentuk
antisipasi.
“Pada pagi hari pukul 06.00 WIB, petugas
ketentraman dan ketertiban (trantib) akan berada
di empat pintu masuk Pasar Ibuh,” katanya.
Selanjutnya, pada pukul 10.00 WIB petugas
trantib akan bergerak ke pusat pertokoan di Pasar
Atas Payakumbuh untuk menegakan pelaksanaan
prokes.
“Kami setiap harinya juga terus melakukan
sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung
pasar dengan langsung bergerak menyusuri pasar
dan langsung menegur baik pedagang maupun

pengunjung yang tak punya masker,” ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya juga telah menyediakan
tempat cuci tangan di pintu masuk menuju pasar,
baik di Pasar Atas atau pun di Pasar Ibuh.
“Kalau di Pasar Atas, kita kan memang memiliki
wastafel sejak 2017, selama ini kendalanya adalah
sumber airnya lemah. Kali ini dihidupkan oleh
dinas dengan disediakan juga sabun cuci tangan
di sana untuk dapat dimanfaatkan,” ujarnya.
Sedangkan untuk di Pasar Ibuh pihaknya
juga menyediakan tempat cuci tangan di setiap
gerbang masuk pasar dengan meletakan tangki
air yang telah diberi keran dan sabun.
Ia mengatakan penegakan pelaksanaan prokes
juga didukung penuh oleh kelompok-kelompok

pedagang dan beberapa kali kelompok tersebut
juga membagikan masker kepada pengunjung
dan pedagang.
“Mudah-mudahan upaya kita ini dapat
menghentikan penyebaran Covid-19 di
Payakumbuh sehingga tidak ada kasus nantinya
di Payakumbuh,” kata dia.
Saat ini kota Payalumbuh berada di zona
kuning penyebaran Covid-19 dan angka warga
yang terpapar selama ini sudah melandai.
Meski demikian dengan kuatnya perkiraan
angka mudik akan meledak maka penyebaran
Covid-19 mulai bulan ramadan sampai lebaran
nanti juga diperkirakan akan meledak  Lili
Yuniati.

RIZA USULKAN DPRD NAMAI PANSUS IBUKOTA PAYKUMBUH

Aspirasi Realistis Adalah Sesuai Aturan
PANSUSPermasalahan
aset antara
Kabupaten
Limapuluh Kota
dengan Kota
Payakumbuh
tampaknya
semakin serius.
Rencana DPRD
Payakumbuh
untuk membuat
Pansus akan hal
itu pun tidak
sedikit menuai
polemik. Bahkan
Wali Kota Riza
Falepi
mengusulkan
Pansus tersebut
diberi nama
Pansus Ibukota
Payakumbuh
(foto: ist/net).

Payakumbuh, Khazanah— Permasalahan aset antara
Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kota Payakumbuh
tampaknya semakin serius. Rencana DPRD Payakumbuh
untuk membuat Pansus akan hal itu pun tidak sedikit menuai
polemik. Bahkan Wali Kota Riza Falepi mengusulkan Pansus
tersebut diberi nama Pansus Ibukota Payakumbuh.
Polemik terkait aset eks
Kantor Bupati Limapuluh Kota
yang berada di pusat Kota
Payakumbuh, terus bergulir.
Banyak kalangan berkomentar, baik
yang pro maupun yang kontra.
Tidak sedikit pula saran yang
disampaikan, agar kedua daerah
duduk satu meja supaya polemik
yang berkembang tidak menjadi
liar.
Menyikapi hal itu, Walikota
Payakumbuh Riza Falepi Dt. Rajo
Kaampek Suku, kepada wartawan,
Rabu (7/4), menyampaikan, dirinya
sangat
memahami
dan
mengapresiasi banyaknya aspirasiaspirasi inovatif dari tokoh Luak
Limopuluah, terkait pemanfaatan
eks kantor bupati yang berada
di pusat Kota Payakumbuh ke
depan.

Selain itu, Riza mengingatkan
juga, agar persoalan eks kantor
bupati ini dilihat dengan realistis.
“Saya mendengar keinginan
orang-orang Luak Limopuluah.
Mulai dari yang ekstrim menolak,
bahkan ada yang mau ikut andil
memberikan perubahan positif
terkait aset eks kantor bupati itu,”
ujarnya.
Menurutnya, walaupun banyak
pendapat, keputusan tetap berada
di tangan bupati, karena persoalan
aset itu berada di internal
pemerintahan
Kabupaten
Limapuluh Kota sehingga tidak
memerlukan terlalu banyak
persyaratan.
“Aspirasi yang realistis adalah
yang sesuai aturan. Ada yang
menyampaikan aset itu menjadi
milik bersama, ini jauh lebih rumit

Emirda Jadi Sekda
Painan, Khazanah— Bupati Pesisir Selatan Rusma
Yul Anwar melantik dan mengambil sumpah jabatan
Emirda Ziswati sebagai penjabat (Pj) Sekda Kabupaten
Pesisir Selatan, Rabu (7/4), di operation room kantor
bupati setempat. Sebelumnya pejabat ini menjabat sebagai
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan
Politik.
Rusma Yul Anwar mengatakan, Ermirda Ziswati
merupakan ASN yang merintis karier dari bawah, dan
telah pernah menempati sejumlah jabatan strategis di
lingkungan Pemkab Pesisir Selatan.
“Diharapkan dengan pengalaman tersebut, tugas
dan kepercayaan yang diberikan pemerintah, diharapkan
dapat memberikan kontribusi positif terhadap daerah
ke depan,” kata Rusma Yul Anwar.
Menurut bupati, Emirda Ziswati juga merupakan
sosok aparatur pemerintah yang banyak pengalaman
dan sudah teruji. Bahakan sudah banyak pengalaman
dalam menjalankan tugas di bidang pemerintahan.
“Hal tersebut tentu saja membuatnya kaya dengan
pengalaman dalam mengkoordinasikan tugas-tugas
pemerintahan daerah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rusma Yul Anwar
menyampaikan tugas yang mendesak yang mesti segera
diselesaikan oleh Pj Sekda Ermida Ziswati, diantaranya,
perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keamanan
dan Ketertiban Umum, serta menuntuskan kasus yang
terjadi di PDAM.
“Saya yakin, dengan pengalaman dan kemampuan
yang dimiliki, Emirda Ziswati dapat menyelesaikan
persoalan tersebut dengan baik. Kemudian beliau
diharapkan melakukan pembinaan kepegawaian sesuai
dengan fungsinya,” harap bupati.
Hadir pada acara pelantikan tersebut, Wakil Bupati
Rudi Hariyansyah, Ketua DPRD Ermizen, dan anggota
Forkopimda serta pejabat eselon II di lingkup Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan  */Novrizal Sadewa.\

Waspada Cuaca
Ekstrim
Padang
Panjang,
Khazanah—
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa
dan Politik (BPBD Kesbangpol) Padang Panjang
mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu
waspada. Menyusul kondisi cuaca ekstrem yang akhirakhir ini sering terjadi berupa angin kencang dan
hujan yang disertai badai.
“Menurut perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi
Kelas II Minangkabau, cuaca ekstrem ini akan
berlangsung hingga pertengahan April. Kami imbau
kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan
berhati-hati,” ujar Plt Kepala BPBD Kesbangpol, Ir
Zulheri, MM, Rabu (7/4/2021).
Dilansir dari laman Facebook Kominfo Padang
Panjang, pada tanggal 31 Maret dan 1 April lalu sudah
terjadi 12 titik pohon tumbang dan dua titik longsor
di daerah sekitaran Padang Panjang. Oleh karena itu,
kepada masyarakat yang berada di daerah kaki bukit
yang besar kemungkinan terjadinya bencana agar dapat
selalu waspada.
“Serta juga untuk pengendara yang melintasi jalur
Padang Panjang-Padang juga diminta berhati-hati. Kami
akan melakukan patroli di sekitaran Padang Panjang
sebagai bagian mitigasi bencana,” paparnya.
Sementara itu, jika ada terjadi bencana seperti pohon
tumbang, longsor dan lainnya masyarakat bisa
menghubungi nomor Pusdalop 08236222232 atau
langsung ke Kasi Kedaruratan Ireli Sofa 08116692294
 Paulhendri.

karena akan berhadapan dengan
tata kelola dan tata pemerintahan.
Sebab menyangkut adanya
konsekuensi keuangan dan aset,
berpotensi melanggar hukum,”
tambahnya.
Dikatakan, Pemko tidak terlalu
mau mengambil inisiatif untuk
perubahan aset. Banyak tokoh
berbicara lokasi kawasan eks
kantor bupati digunakan untuk
membuat ini da itu. Tapi secara
tata ruang, saat ini kawasan itu
hanya diperuntukkan sebagai
kawasan terbuka hijau, bukan
yang lain.

“Bisa ditukar statusnya, tapi
prosesnya panjang. Bisa empat
sampai lima tahun, itu harus sampai
ke Jakarta dan melibatkan 7
kementerian dalam perubahannya.
Setelah diubah di Jakarta dan
provinsi, maka harus diperdakan
kembali dan dikonsultasikan lagi
ke provinsi dan Jakarta,” katanya.
Untuk itu, Riza menyarankan,
agar
DPRD
Payakumbuh
mengubah judul panitia khusus
(pansus) menjadi pansus Ibukota
Payakumbuh karena didalamnya
sudah include mengkaji aset
kawasan eks kantor bupati.

Dikatakan Riza, karena cara
terbaik tidak dengan cara dibangun
bersama atau ruslag. Akan lebih
elok dicari cara yang lebih mudah,
misalnya saling hibah bersyarat
dan dikerjasamakan.
“Itu lebih elegan dan sedikit
resistensi pihak kabupaten dalam
pembahasan selanjutnya dan tidak
ada yang kehilangan muka.
Walaupun pada akhirnya yang
membangun adalah pihak Pemko
supaya
mudah
dalam
penganggaran,” kata dia..
Selain itu Riza menambahkan,
ketika selesai pembangunan,

pengelolaan kawasan baru
dilibatkan lagi pihak Pemerintah
Kabupaten Limapuluh Kota.
Dengan demikian, terasa ada
tanda ini adalah milik orang Luak
Limopuluah karena kalau
seandainya dibuat rumit, pihak
Pemko Payakumbuh tentu juga
keberatan merespon aspirasi
tersebut.
“Yang pada akhirnya tidak ada
titik temu dan mengambang. Kita
melihat keinginan besar dari
masyarakat, untuk itu kita tentu
mau asalkan bupati juga mau,”
pungkas Riza  Lili Yuniati.

SAAT INI MASIH TERUS DIKEBUT

Sudah 1007 Guru yang Divaksin di Solsel

Padang Aro, Khazanah—
Pelaksanaan vaksinasi vaksin untu
guru di Solok Selatan terus
dikebut, sampai saat ini sudah
tercatat sebanyak 1.007 guru di
kabupaten tersebut sudah disuntik
vaksin Covid-19, sementara proses
vaksinasi masih berlangsung di
semua pelayanan kesehatan.
“Guru yang sudah disuntik
vaksin Covid-19 sebanyak 1.007
orang sedangkan data tenaga
pendidik yang akan menerima
vaksin sebanyak 4.049 orang mulai
dari TK hingga SMA termasuk
tenaga
honorer
dan
administrasinya,” kata Kepala Seksi
Survailance dan Imunisasi Dinas
Kesehatan Solok Selatan Mega
Verta Christina, di Padang Aro,
Rabu (7/4).
Dikatakan Mega, pemberian
vaksin kepada tenaga pendidik
di Solok Selatan sudah dimulai
sejak Senin (29/3) lalu dan
diharapkan secepatnya selesai

penyuntikan tahap pertama.
Sedangkan vaksin untuk
tenaga kesehatan, sudah 98 persen
dan bagi pelayanan publik lebih
dari 1.600 orang.
sampai saat ini kasus positif
Covid-19 di Kabupaten Solok
Selatan terus meningkat dan
hingga saat ini rasio positiv atau
positivity rate 3,68 persen.
Sedangkan kasus positif sudah
623 kasus dengan sembuh 563
orang dalam perawatan atau isolasi
54 orang serta meninggal enam
orang.
Untuk spesimen yang telah
diperiksa di Solok Selatan
sebanyak 21.742 dengan jumlah
orang yang diperiksa RT PCR
16.920 jiwa.
Dia menjelaskan, penambahan
kasus positif Covid-19 hampir
terjadi setiap hari, terbanyak Sabtu
(3/4) dengan jumlah 17 orang.
Untuk itu pihaknya memperkuat
tracking dan tracing di seluruh

DIKEBUT- Pelaksanaan vaksinasi vaksin untu guru di Solok
Selatan terus dikebut, sampai saat ini sudah tercatat sebanyak
1.007 guru di kabupaten tersebut sudah disuntik vaksin Covid-19
(foto: Ist/net).
Puskesmas.
“Kemaren sudah dikumpulkan
seluruh koordinator survailance
tingkat
puskesmas
guna
memperkuat traking dan tracing
disemua tingkat karena kasus terus
meningkat di Solok Selatan,”

ujarnya.
Dia berharap, dengan semua
upaya yang dilakukan penanganan
Covid-19 bisa optimal dan
masyarakat di imbau selalu
mematuhi protokol kesehatan 
*/Novrizal Sadewa.

Kaba Nagari
NAGARI PASIE LAWEH

Perangkat Nagari Mengancam Akan Mogok

MOGOK- Setelah empat bulan bekerja tanpa honorium, perangkat
nagari di Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab, Tanah Datar
mengancam akan melakukan mogok kerja (foto: Ist/net).
Batusangkar
Khazanah—
Batusangkar,,
Setelah empat bulan bekerja tanpa
honorium, perangkat nagari di
Pasie Laweh Kecamatan Sungai
Tarab, Tanah Datar mengancam

akan melakukan mogok kerja.
“Ini merupakan bentuk protes
kami kepada Pemerintah Daerah
Tanah Datar yang seakan akan
melalaikan honor kami yang sudah

memasuki bulan ke empat belum
dibayarkan,” ungkap Syamsuar,
Kepala Jorong Lurah Ampang
kepada wartawan, Senin lalu.
Syamsuar mengatakan, jika
perangkat nagari adalah ujung
tombak pelayanan administrasi
masyarakat, dan ia tidak
mengetahui alasan pemkab
mengulur ngulur pembayaran
honorium mereka.
“Kami ini bukan lah robot
yang dipekerjakan dengan honor
yang dilalaikan Pemerintah Daerah
Tanah Datar. Mulai besok kami
akan berhenti dulu sementara
melakukan pelayanan,” sebut
Syamsuar.
Ia juga sangat kecewa dengan
janji Bupati Tanah Datar ketika
pertemuan dengan seluruh
Walinagari.
Katanya
bupati
akan

membayarkan gaji walinagari dan
perangkat pada tanggal 8 Maret
2021, sesuai dalam pemberitaan
salah satu surat kabar harian.
“Namun sampai saat ini, hingga
akhir Maret pengajuan hanya bisa
dua bulan saja. Sisa dua bulan
lagi belum tentu kapan akan
dibayarkan. Kami minta pemkab
mengedepankan hati nurani, jangan
hanya di tuntut untuk bekerja
saja,” keluh Syamsuar.
Dengan kejadian seperti ini,
ia berharap pemkab dapat mengerti
dengan kondisi perangkat nagari
saat ini, apalagi saat memasuki
bulan ramadhan ini sangat banyak
yang dibutuhkan oleh perangkat
nagari.
“Hari ini mungkin kami
melakukan hal ini, besok bisa jadi
nagari lain,” pungkas Syamsuar
 */Novrizal Sadewa.
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Cabai Merah di Pariaman Bergerak Naik

Pariaman, Khazanah
Khazanah—Bulan Ramadhan 1442
H tinggal seminggu lagi, namn harga cabai merah
di Kota Pariaman, naik menjelang Ramadhan dari
Rp33 ribu perkilogram menjadi Rp48 ribu
perkilogram akibat cuaca buruk yang “menerjang”
Provinsi Sumbar.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pariaman, Gusniyetti Zaunit di Kota Pariaman,
Rabu (7/4)
Namun demikian kata Gusniyetti Zaunit, meski
harga cabai naik, namun komuditas lainnya relatif
stabil.
Dikatakannya cabai di Kota Pariaman tidak

saja berasal dari luar Sumbar namun juga dalam
provinsi itu namun dalam pekan terakhir provinsi
itu mengalami cuaca tidak menentu sehingga
mempengaruhi harga cabai di daerah tersebut.
Ia menyampaikan untuk komuditas lainnya
terpantau masih stabil. Adapun komuditas lainnya
dan harganya yaitu minyak goreng curah Rp14
ribu perkilogram, minyak goreng kemasan
Rp14.000 per liter.
Lalu gula Rp13 ribu perkilogram, cabe rawit
Rp42 ribu perkilogram, cabe hijau Rp40 perkilogram,
bawang merah Rp29 ribu perkilogram, dan bawang
putih Rp25 ribu perkilogram.
Selanjutnya daging sapi Rp130 ribu perkilogram,
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daging ayam Rp25 perkilogram, daging ayam kampung
Rp50 ribu perkilogram, beras 42 Pariaman Rp12
ribu perkilogram, dan beras cisokan solok Rp15
ribu perkilogram.
Seterusnya beras jenis anak daro Rp12 ribu
perkilogram, beras jenis sokan Pariaman Rp13 ribu
perkilogram, telur ayam ras Rp19 ribu perkilogram,
telur ayam kampung Rp33 ribu perkilogram, dan
kacang hijau Rp29 ribu perkilogram.
Untuk harga kacang tanah Rp28 ribu perkilogram,
tepung dari Rp7 ribu hingga Rp8,5 ribu perkilogram
tergantung jenisnya, garam halus Rp7 ribu perkilogram
sedangkan garam kasar Rp5 ribu perkilogram.
Sebelumnya harga cabai merah di sejumlah pasar

di Kota Pariaman, Sumatera Barat mengalami fluktuasi
menjelang libur Natal 2020 dan tahun baru 2021
diakibatkan cuaca yang tidak menentu.
“Faktor fluktuasinya bukan karena Natal, sebab
di Pariaman tidak ada non muslim sehingga tidak
ada perayaan, ini diakibatkan oleh cuaca,” kata
Gusniyetti.
Ia menyebutkan pada tiga yang minggu lalu
harga cabai di Pariaman rata-rata mencapai Rp45
ribu per kilogram, dua minggu yang lalu naik
menjadi Rp52 ribu per kilogram, lalu minggu
kemarin turun menjadi Rp48 ribu per kilogram,
dan pada minggu ini menjadi Rp60 ribu per
kilogram.  ant/f. fahlevi

MAL TERBESAR - New South China Mall, mal terbesar di dunia
Padang, Khazanah
Khazanah— Mau belanja
di tempat yang luasnya jutaan meter
bujur sangkar? Tentu di mal raksasa
lah tempatnya. Setidaknya berikut
ini adalah 10 besar mal maha luas
di dunia yang pernah ada. Sayangnya
tak satupun terdapat di Indonesia.
Urutannya, seperti dikutip dari
laman wikipedia, dari nomor satu luas
sampai nomor 10 luas adalah: New
South China Mall (Tiongkok), Golden
Resources Mall (Tiongkok), SM City
North Edsa (Filipina), SM Megamall
(Filipina), Istahan City Center (Iran),
1 Utama (Malaysia), Persian Gulf
Complex (Iran), SM Seaside City
Cebu (Filipina), Central World
(Thailand) dan Istanbul Cevahir Mall
(Turki)
Entah orang Asia doyan belanja,
meka dari 10 besar itu, tidak satupun
mal raksasa yang terletak di Eropa
dan Amerika. Seluruhnya di daratan
Asia.
New South China Mall (Tiongkok) adalah sebuah mal raksasa di
kota Dongguan. Dibangun pada
tahun 2005 dengan luas 659.612
meter bujur sangkar. Dapat dibayangkan bera kali luas lapangan sepakbola.
Di dalamnya terdapat lebih dari 1000
toko.
Masih di Tiongkok, Golden
Resources Mall terletak di ibukota
negeri Tirai Bambu itu, Beijing.

Dibangun setahun sebelum mal New
South China yakni pada 2004.
Luasnya mencapai 557.419 meter
bujur sangkar. Kalau masuk ke
dalamnya, Anda akan dinantikan oleh
lebih dari 1.000 toko.
Filipina agaknya doyan belanja
juga. Negeri di utara Indonesia itu
memiliki dua mal raksasa. Yang
pertama adalah SM City North EDSA
namanya. Terletak di kota Quezon.
Mal ini sudah lumayan ‘senior’ karena
dibangun pada 1985 di masa akhir
kepemimpinan Presiden Ferdinand
Marcos sebelum digantikan oleh
Corazon Aquino. Mal ini luasnya
498.000 meter bujur sangkar dan
menampung 1.000 toko di dalamnya.
Sedangkan di kota Mandaluyong, Filipina juga memiliki mal maha
luas yakni SM Megamall yang
memiliki luas 474.000 meter bujur
sangkar, juga dengan 1000 toko di
dalamnya.
Di daratan Asia lainnya yakni
di Iran juga terdapat mal raksasa
bernama Isfahan City Center,
persisnya di kota Isfahan. Mal ini
dibangun di atas areal seluas 600.000
meter bujur sangkar tapi luas
bangunannya 465.000 m2 atau
kurang lebih 60 kali luas lapangan
sepakbola.
Dibangun
oleh
investornya pada 2012 yang lalu.
Negara jiran, Malaysia termasuk

yang memiliki mal raksasa dunia,
namanya 1 Utama, terletak di
Damansara. Mal dengan luas 455.00
m2 ini dibangun pada 1995
menampung sekitar 770 toko di
dalamnya.
Kembali ke Iran, sebuah mal
bernama Persian Gulf Compelx di
kota Shiraz menjadi mal kedua
terbesar di Iran dan masuk urutan
ke tujuh dunia. Luasnya setengah
juta meter bujur sangkar. Di ini
tokonya lebih banyak lagi, mencapai
2.500 toko.
Mal ketiga besar di Filipina masuk
menjadi mal kedelapan besar di dunia,
namanya SM Seaside City Cebu di
Cebu City. Dibangun pada tahun
2015 dengan luas 430.000 m2, ia
menjadi mal terluas di luar kota
Manila.
Thailand tidak mau kalah, di
negeri Gajah Putih itu terapat sebuah
mal raksasa, namanya Central World
di Bangkok. Luasnya sedikit di
bawah mal Seaside Citi Cebu, yakni
429.000 meter bujur sangkar.
Mal urutan buncit 10 besar dunia
adalah Istanbul Cevahir Mall di
Istanbul Turki. Negeri Erdogan itu
memiliki mal Istanbul Cevahir yang
luasnya 420.000 meter bujur sangkar.
Siapa saja pengunjungnya? Janganjangan banyak pelancong Indonesia,
wallahualam.  eko
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Wartawan Harian Khazanah Juara
Pertama Lomba Penulisan Bank Nagari
Padang, Khazanah
Khazanah— Febriansyah Fahlevi wartawan
dari harian Khazanah dan redaktur konten Minang
di khazminang.id meraih juara pertama lomba penulisan
jurnalistik Bank Nagari yang digelar dalam rangka
HUT Bank Nagari ke 59. Karya Febriansyah berjudul
Pelayanan Tak Berkurang Meski Pandemi Datang,
itu berhasil mengumpulkan nilai 700, merupakan
nilai tertinggi dari puluhan peserta lainnya.
Hasil penilaian dewan juri lomba penulisan jurnalistik
Bank Nagari yang bekerja sama dengan PWI Sumatera
Barat itu menetapkan 8 orang pemenang. Pemenang
kedua adalah Eriandi wartawan Topsatu.com dengan
nilai 695 judul naskah QRIS Bank Nagari Jadi Pilihan
di Masa Pandemi, Sementara pemenang ketiga adalah
naskah berjudul Cukup Scan QR Code Layanan
Nontunai Bank Nagari Pilihan Transaksi di Masa
Pandemi Covid 19.Karya Febry D Chaniago, wartawan
padangmedia.com dengan jumlah nilai 690.
Berbeda dari tahun sebelumnya, dimana Bank
Nagari hanya menetapkan 3 pemenang harapan,
kali ini panitia memberikan 5 pemenang harapan.
Lima pemenang harapan adalah Soesilo
(topsatu.com), Suryani dari harian Padang Ekspres,
Sri Dani (RRI.co.id), Afrianita (hantaran.com) dan
Efendi (topsatu.com)
Menurut Idrianis, Sekretaris Perusahaan Bank
Nagari Sumatera Barat, tahun ini panitia memberikan
tambahan untuk pemenang harapan sebagai apresiasi
terhadap wartawan yang telah berpartisipasi terhadap
lomba karyatulis jurnalistik.
“Tahun lalu kita menyediakan 3 pemenang harapan.
Tahun ini sebenarnya dalam pengumuman lomba kita
juga menyediakan 3 pemenang harapan. Namun karena
karya yang masuk lebih banyak dari tahun sebelumnya,
kita jadikan 5 pemenang harapan. Mudah-mudahan
tahun depan bisa lebih banyak lagi dengan berbagai
kategori,” ungkap Idrianis.
Lomba karya tulis jurnalistik Bank Nagari kali
ini dengan tema Pelayanan Bank Nagari dalam masa
pandemi Covid , melibatkan juri dari pihak akademisi
Dr.Abdullah Khusairi , wartawan senior Hasril Chanaiago
dan pihak Bank Nagari diwakili Sekpers Idrianis.

Salah satu dewan juri Abdullah Khusairi mengamati,
karya tulis wartawan yang dilombakan kali ini memiliki
ide yang beragam, Namun ia merasa kecewa masih
ada naskah dari peserta yang keluar dari tema yang
ditetapkan.
“Saya sedih ada peserta lomba yang nota bene
adalah wartawan, yang berani mengirimkan begitu
ceroboh tidak memahami tema dan jenis lomba. Ini
dibuktikan ada juga naskah yang tidak sesuai sama
sekali. Seperti ingin bereksprimen semoga para juri
khilaf dan memilih naskahnya atau sekadar isengiseng berhadiah,” ujar Khusairi.
Merujuk pada pemahaman tentang bentuk feature
indepht news, kata Khusairi yang hendak dicari dalam
naskah-naskah lomba kali ini, sangat kelihatan masih
ada yang berbeda antara satu peserta dengan peserta
lain. Begitu banyak pula yang memahami sebagai
report news sehingga mengedepankan narasumber
utama berdasarkan konferensi pers. Seterusnya
membiarkan narasi naskah berasal dari ide narasumber
utama tanpa ada narasumber dalam perspektif lain.
“Kesan promosi lebih tampak dari pada kerja
jurnalistik yang sebenarnya harus tegak pada jarak
tembak tertentu. Jarak tembak yang diukur dengan
seksama dalam menyampaikan fakta-fakta, kritik sosial,
memuji dan promosi. Kapan perlu uji ulang antara
sanjung-puji dan kritik-saran. Ide itulah yang hendak
dicari,” ulasnya.
Sekpers Bank nagari Idrianis memberikan apresiasi
yg tinggi atas partisipasi para wartawan dalam event
Bank Nagari Award. “Ini bentuk dukungan Bank
Nagari dalam mendorong lahirnya karya jurnalistik
spesialis perbankan dari kawan kawan wartawan
Sumatera barat,” kata Idrianis.
Sementara Wakil ketua PWI Sumbar, Eko Yanche
Edrie mengatakan bahwa tahun ini peserta meningkat
jumlahnya dari tahun sebelumnya. “Kita haturkan
terimakasih kepada Bank Nagari yang sudah
menetapkan kegiatan ini sebagai kegiatan tahunan
bersama PWI dalam rangka Ulang Tahun Bank Nagari,”
kata Eko didampingi Sekretaris panitia, Nita Indrawati
Arifin.  relis

Ahmad Muzani Disambut di Istano
Basa Pagaruyung
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah
Khazanah—Wakil
Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerakan
Indonesia Raya (Sekjen Partai
Gerindra) Ahmad Muzani bersama
Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre
Rosiade yang juga anggota DPR
RI dan rombongan lakukan
kunjungan ke Istano Basa Pagaruyung Tanah Datar, disambut
langsung Wakil Bupati Richi
Aprian, Ketua DPRD Tanah Datar
Rony Mulyadi Dt Bungsu dan
pengurus Partai Gerindra, Rabu
(7/4) di Pagaruyung.
Ketua DPD Gerindra Sumbar
Andre Rosiade sampaikan kunjungan Sekjen Partai Gerindra

Ahmad Muzani akan membuka
rapat koordinasi daerah (Rakorda)
Gerindra Sumbar di Bukittinggi.
“Alhamdulillah, pak Sekjen
Ahmad Muzani sudah berada di
Sumbar untuk acara Rakorda
Gerindra. Kemarin beliau sudah ke
Makam Syekh Burhanuddin di
Ulakan Tapakis, Padang Pariaman
dan temu kader di Pesisir Selatan.
Hari ini agenda kunjungan di
Kabupaten Solok sebelumnya
menginap di Emersia Hotel Batusangkar dan pagi ini bersepeda dari
Emersia Hotel menuju Istano Basa
Pagaruyung dan siangnya Rakorda
di Kota Bukittinggi,” ujar Andre.
Wakil Bupati Richi Aprian pada

kesempatan tersebut sampaikan,
selamat datang di Tanah Datar di
istano kebanggaan masyarakat
Luhak Nan Tuo.
“Terimakasih atas kunjungannya ke Tanah Datar disela-sela
kesibukan agenda bapak yang
telah menyempatkan hadir Istano
Basa Pagaruyung dan bersepeda
di sini,” ucapnya.
Sementara itu pada siangnya
Bupati Tanah Datar Eka Putra usai
pembukaan Musrenbang RKPD
Kabupaten Tanah Datar juga
bersilaturahmi dengan Sekjen DPP
Gerindra Ahmad Muzani dan
rombongan di Gedung Indo Jolito
Batusangkar.  heri

KUNJUNGAN - Wakil Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
(Sekjen Partai Gerindra) Ahmad Muzani bersama Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade
yang juga anggota DPR RI dan rombongan lakukan kunjungan ke Istano Basa Pagaruyung Tanah
Datar. (Foto : Heri)
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Wawako Sedang Dicari
Kemarin, Gubernur Mahyeldi Ansharullah
melantik mantan wakilnya itu menjadi Walikota
Padang ke-14. Ia akan menerukan masa jabatan
Walikota itu sampai dilaksanakannya Pilkada Kota
Padang yang akan datang.
Berdasarkan pasal 203 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali kota dinyatakan jika terjadi kekosongan
gubernur, bupati dan wali kota yang diangkat
berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati,
dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati
dan wali kota sampai dengan berakhir masa
jabatannya.
Dengan demikian secara otomatis Hendri pun
didaulat dan diusulkan sebagai Wali Kota Padang
mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal
Mahyeldi.
Hendri menjalankan amanah sebagai Wakil
Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2019 hingga
25 Februari 2021 atau 21 bulan 12 hari, lalu
ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota
Padang sejak 25 Februari 2021 hingga 5 April
2021 atau 39 hari.
Akhirnya 7 April 2021 Hendri diberhentikan
secara hormat sebagai Wakil Wali Kota Padang
dan resmi dilantik sebagai Wali Kota Padang
sisa masa jabatan 2019-2024.
Usai melantik Hendri Septa sebagai Wali Kota
Padang, Gubernur Sumbar Mahyeldi berpesan agar
melanjutkan program pembangunan yang sudah
dicanangkan sebelumnya dan menjalin komunikasi
dengan baik DPRD.
Menurut dia, sinergi yang baik antara eksekutif
dengan DPRD menjadi salah satu kunci
keberhasilan pembangunan. Kemudian Gubernur
berharap mematuhi aturan yang berlaku dan
memprioritaskan program kesejahteraan masyarakat.
“Semangat yang harus dikembangkan adalah
berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.
Oleh sebab itu ia meminta Wali Kota Padang
mengomunikasikan dan menyinergikan program
pembangunan dengan provinsi.
“Saya sebagai gubernur siap bekerja sama
dengan wali kota dan bupati untuk bersama-sama
bersinergi menyukseskan pembangunan sehingga
permasalahan yang ada di Sumbar dapat segera
teratasi,” kata dia.
Sementara Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan
yang turut hadir pada acara pelantikan berpesan
agar Wali Kota Padang fokus pada program
kesejahteraan masyarakat.
“Tugas kepala daerah itu cuma satu yaitu patuh

TdS tak akan
Sebagai penggagas Tour de Singkarak tahun
2009, Sapta menginginkan TdS ini semestinya
sudah diselenggarakan secara profesional dengan
melibatkan kalangan swasta sebagai penyelenggara.
Namun seiring perjalanan waktu, nampaknya
perjalanan TdS ke arah profesional masih jauh
dari harapan. Keberlangsungannya masih sangat
tergantung lelang APBN melalui Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatis, serta lelang APBD
provinsi, kota dan kabupaten di Sumatera Barat.
Terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang
menjadi momok menakutkan bagi dunia pariwisata,
menurut Sapta dalam webinar yang diikuti hampir
200 peserta itu, penyelenggaraan TdS yang
waktunya selalu berubah-ubah dan tidak konsisten
pada jadwal tertentu membuat kualitas TdS
cendrung menurun. Padahal, pada tahun ke lima
dan keenam, tahun 2014 dan 2015, TdS sudah
masuk peringkat kelima dalam penyelenggaraan
event yang sama di dunia dari sisi jumlah penonton.
TdS ini, kata Sapta, digagas dan diselenggarakan
untuk mempromosikan pariwisata Sumatera Barat.
Sejak TdS ada, pariwisata Ranah Minang terus
menggeliat. Melalui TdS, dunia luar menjadi

Rumah Tuak
1 derigen berisi tuak dan 92 botol tuak suling
siap edar, diangkut Satpol PP itu sebagai barang
bukti. Lelaki “HD” (45) lalu dicokok sebagai
terduga pemilik usaha produksi tuak di Kota
Serambi Mekah itu.
Albert Dwitra, Kepala Satpol PP Padang Panjang
pada Khazanah dan khazminang.id mengatakan,
operasi itu dilakukan berdasarkan laporan
masyarakat. Menurut dia, banyak masyarakat yang
mencium bau tak sedap di sekitar lokasi kios
sejak tiga bulan terakhir. Warga menduga kios
itu dijadikan tempat produksi dan jual beli miras.
Albert menjelaskan pada Selasa sore dia menurunkan
tim patroli berpakaian preman. Tapi aktivitas baru
terlihat ketika senja menjelang malam hari,
Ia menjelaskan, sekitar pukul 19.00 WIB,
terlihat seorang lelaki di dalam kios tersebut.
Setelah melakukan kegiatan di dalam kios itu,
lelaki itu keluar membawa tentengan berupa sebuah
karung menggunakan sepeda motor.
Setelah diikuti sekitar ketempat satu lokasi
petugas melihat lelaki itu karena curiga karung
yang dibawanya berbau miras. Lelaki itu membuka
bawaannya dilokasi dimana Disana ada teman
temannya,ternayta benar barang yang di beli nya

Tradisi Ramadhan
ini. Kaum muslimin di dunia menyambutnya
dengan berbagai tradisi dan budaya yang berbedabeda di setiap negara.
Seperti halnya kaum muslimin yang berada
di Kerajaan Maroko atau dalam Bahasa Arab
adalah al Mamlakah al Arabiyah al Maghribiyah.
Kerajaan yang dipimpin trah Alawiyyin ini memiliki
tradisi dan kebiasaan yang berbeda dari negara
Islam lainnya.
Ada beberapa keunikan yang bisa kita temukan
ketika Bulan Ramadan di Negeri Seribu Benteng
ini. Di antara yang paling unik adalah shalat
tarawih dua shift, maidatur rahman (hidangan gratis
untuk berbuka puasa), Choubbakia, Soufouf,
Bighrir, Feqas, Ka’b Ghazal dan Harira (makanan
khas Ramadan) dan Annafar (orang yang
membangunkan sahur), dan penyambutan Lailatul
Qadar.
Pada hari-hari pertama bulan Ramadan
biasanya Magharibah (sebutan untuk orang Maroko)
memiliki sebuah ungkapan khas yang terucap
sesama mereka, yaitu “Awachir Mabroukah”. Ibarat
sebuah jargon, kalimat ini terucap oleh mereka
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kepada konstitusi dan melindungi segenap warga
dan berbuat untuk kesejahteraan masyarakat,”
katanya.
Ia berpesan jangan sampai ada warga yang
tidak sekolah, kelaparan hingga kesulitan berobat
dan utamakan musyawarah dalam menjalankan
tugas.
Soal Wakil
Usai dilantiknya Hendri Septa sebagi Wali
Kota Padang, terjadi kekosongan kursi Wakil Wali
Kota Padang. Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi
Yarmen mengatakan setelah Wali Kota Padang
definitif dilantik maka di DPRD akan dimulai
proses pemilihan Wakil Wali Kota yang
ditinggalkan Hendri .
“Untuk prosesnya akan dibentuk pansus
membahas mekanisme dan proses pemilihan, tata
tertib hingga waktu,” kata dia.
Untuk kandidat akan diusulkan oleh partai
pengusung pada pilkada Padang 2018 yaitu PKS
dan PAN masing-masing satu nama untuk kemudian
dipilih melalui pemungutan suara terbanyak di
DPRD Padang.
Menyikapi hal itu Partai Keadilan Sejahtera
Kota Padang telah mengusulkan dan mengirim
enam nama ke DPP PKS untuk dipilih sebagai
Calon Wakil Wali Kota Padang.
“Enam nama yang dikirimkan tersebut yaitu
Irsyad Syafar, Muharlion, Rahmat Saleh, Muhidi,
Mulyadi Muslim, dan Irfan Aulia,” kata Ketua
DPD PKS Padang Muharlion.
Menurut dia, karena saat pilkada Padang 2018
Hendri Septa diusung dari PAN maka kursi Wakil
Wali Kota secara ketentuan menjadi jatahnya PKS.
Sebelumnya DPW PAN Sumatera Barat juga
akan mengusulkan sejumlah kadernya menjadi
calon Wakil Wali Kota Padang mendampingi Hendri
Septa.
Ketua DPW PAN Sumbar Indra dt Rajo Lelo
mengatakan penunjukan Wakil Wali Kota Padang
mengacu kepada aturan untuk mengisi posisi wakil
wali kota akan diusulkan partai pengusung yakni
PKS dan PAN.
Menurut dia, kader PAN juga berkemungkinan
dapat terpilih meskipun Hendri Septa juga
merupakan kader PAN dan juga Ketua DPD PAN
Kota Padang.
“Itu semua tergantung kesepakatan oleh partai
pengusung, namanya diusulkan ke DPRD Padang
dan siapa yang akan dipilih itu tergantung
keputusan di DPRD Padang. PAN akan
mengusulkan calon begitu juga PKS,” kata dia.
 ikhwan/eko/ant
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mengenal Kelok 44 di Maninjau, mengenal Kelok
9 di 50 Kota, mengenal Lembah Harau, Ngarai
Sianok di Bukitinggi, Danau Diateh dan Danau
Dibawah di Solok, Pantai Carocok di Pesisir
Selatan, Istano Pagaruyung di Tanah Datar, pantai
Gondoriah di Pariaman dan sebagainya.
“Di samping kehadiran media-media
internasional yang ikut meliput Tour de Singkarak,
dengan kehadiran beberapa orang pebalap ternama
dari berbagai belahan dunia yang tentu mereka
punya follower ribuan dan bahkan jutaan orang,
dipastikan pebalap ini akan memperkenalkan kelok
44 di Maninjau yang pernah ia lewati, indahnya
Danau Singkarak dan obyek-obyek wisata lainnya,
termasuk kuliner,” kata Sapta.
Karena itu, Sapta Nirwandar mengharapkan,
ke depannya TdS bisa diselenggarakan dengan
baik, konsisten dan tepat waktu. “Kita berharap
satu atau dua tahun ke depan pelaksanaan Tour
de Singkarak sudah bisa diselenggarakan secara
mandiri dan pemerintah pusat, provinsi, kota dan
kabupaten cukup sebagai pendukung saja. Bukan
sebagai yang utama,” sebutnya.
 syaf al
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di warung tadi adalah tuak.
“Jadi modusnya sebuah warung. Ternyata di
dalamnya jadi tempat untuk memroduksi tuak,”
Albert menjelaskan dalam kasus ini ditemukan
dugaan pelanggaran Ps 10 ayat (1) jo Ps 18 ayat
(7) Perda No 9/2010 ttg Pencegahan,
Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit
Masyarakat di RT 24 Kel. Balai-Balai Kec. Padang
Panjang Barat.
Adapun Sanksi nya pidana kurungan paling
lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp10jt.
Kini barang bukti berupa 92 botol air mineral
600 ml berisi tuak suling penuh, 1 ember besar
berisi tuak ± setengahnya, 1 toples berisi tuak
penuh. 2 buah jeriken, 1 ember cat, 4 teko, bekas
tempat tuak tersebut diamankan ke markas Satpol
PP.
Ketua RT 24 Kelurahan Balai Balai Padang
Panjang Lisa Handayani didampingi Ketua FKPM
Balai Balai Amrizal Hasan mengatakan, keberadaan
HD sebetulnya sudah lama dilaporkan pada
kelurahan atas tingkah dan usaha nya yang bikin
warga sekitar tak nyaman tuturnya. Hal itu juga
dibenarkan Babinkamtibmas Balai Balai Eko
Oktavianus.  paulhendri

DARI HALAMAN 1
dari lisan ke lisan dan juga bertebaran di lembaranlembaran, iklan televisi serta terpampang jelas
di berbagai tempat umum. Ucapan ini
mengungkapkan kebahagiaan di mata mereka dalam
menyambut bulan suci ini. Bahkan dalam satu
daerah di Maroko, bulan suci ini dinamakan
dengan “Sayyidina Ramadan” sebagai rasa dan
ungkapan bahwa bulan ini lebih mulya dari 11
bulan yang lainnya.
Dulu, setiap kali dilaksanakan rukyatul hilal
ramadan para ibu-ibu naik ke atas sutuh (atap)
rumah mereka bersama-sama yang meluapkan
kegembiraan mereka dengan suara khas ”Zagharid”
(suara sahara la, lala,,ui,oii ). Suara ini biasanya
diucapkan oleh orang Maroko khususnya
penduduk Fez, kota tua di Maroko. Dan sejak
itu pula, orang Maroko biasa akan menghiasi
rumah mereka dengan berbagai wangi-wangian
kayu Oud, Nad, dan Boukhour sampai Ramadan
selesai.
Hari-hari Ramadan di Maroko, sebagaimana
layaknya di belahan dunia Islam lainnya, ada juga
tradisi membangunkan masyarakat untuk sahur. Orang-

Semua Logo Barat
dengan merek-merek Barat sebagai dukungan
bagi kapas buatan Xinjiang.
Kini sejumlah program siaran populer televisi
di China juga melontarkan dukungan dengan
cara yang unik. Beberapa episode tayangan
hiburan populer Sisters Who Make Waves terpaksa
menyiarkan para penyanyi dan bintang film seolaholah sedang berjalan di atas awan, padahal sepatu
mereka yang menampilkan merek buatan Barat
sengaja diburamkan.
Pemburaman itu juga melanda acara populer
lainnya, yaitu Chuang 2021, saat para kontestan
mengenakan pakaian yang menunjukkan merek asal
Barat. Salah satu penyensoran yang paling
menantang adalah program kontes “Muda bersama
Anda”, karena melibatkan banyak kontestan
sehingga harus diburamkan satu per satu bila
ada yang mengenakan busana hingga sepatu
dengan logo buatan Barat.
Perusahaan produksi siaran tersebut, iQiyi,
mengeluarkan pengumuman pada 25 Maret lalu
bahwa episode yang akan datang terpaksa ditunda
penayangannya dengan tanpa memberi alasan.
Dua hari kemudian, para pemirsa bisa secara
cepat melihat tanda-tanda buram pada merekmerek di baju yang dikenakan lebih dari 50
orang di tayangan itu.
Apa yang melatari penyensoran ini?
Polemik kapas Xinjiang muncul setelah AS
dan negara-negara Barat lainnya menekan China
atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di
provinsi yang terletak di barat laut negeri Tembok
Besar itu.
Kampanye mendukung kapas Xinjiang muncul
Maret lalu saat media-media massa pemerintah
China dan para warganet menyerang merek H&M

Pengejawantahan
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DARI HALAMAN 1
yang tahun lalu menyatakan prihatin soal dugaan
warga Uighur jadi pekerja paksa atas produksi kapas
di wilayah itu.
Kemarahan juga menyebar ke merek-merek Barat
lainnya setelah diketahui melontarkan sikap serupa.
Penjualan merek-merek tersebut pun langsung
diblokir di platform-platform toko online China.
Merek-merek lain yang juga kena getahnya,
antara lain Nike, Adidas, dan Puma. Produsen merekmerek itu diketahui tergabung dalam Better Cotton
Initiative (BCI), yaitu kelompok nirlaba yang
mengkampanyekan produksi kapas secara
berkelanjutan.
Kelompok itu Oktober tahun lalu menyatakan
telah menghentikan operasinya di Xinjiang, begitu
pula atas perizinan kapas buatan wilayah itu, dengan
mengutip dugaan soal tenaga kerja paksa.
Selain jadi bahan lelucon di media sosial, para
warganet mengaku “merasa kasihan” kepada para
tenaga pasca-produksi siaran-siaran televisi itu karena
harus teliti menyensor logo-logo Barat itu.
“Mereka pasti kerja keras. Saya nggak yakin
mereka belakangan ini punya cukup waktu buat
tidur.” Warganet lain pun membuat penyensoran
versi mereka sendiri. Itu hanyalah contoh terbaru
dari pemburaman program-program televisi di China.
Tayangan yang menampilkan budaya hip-hop, tato
dan belahan dada perempuan sebelumnya juga kena
sensor.
Pada 2019, keputusan pengelola suatu platform
video streaming populer di China yang menyensor
telinga aktor yang memakai anting pun memicu
perdebatan di dunia maya.
Para warganet di media sosial berpendapat bahwa
penyensoran itu dipicu motivasi untuk melindungi
peran gender secara “tradisional”  bbc

DARI HALAMAN 1

bersama (humanly devised constraints on actions;
rules of the game)
Pranata sosial masyarakat beragama yang
madani untuk Sumatera Barat, semestinya
berpedoman (bersandikan) kepada Syarak dan
Kitabullah.
Dalam keniscayaan ini, maka kekerabatan
yang erat menjadi benteng yang kuat dalam
menghadapi berbagai tantangan. Kekerabatan
tidak akan wujud dengan meniadakan hak-hak
individu orang banyak.
Pembentukan karakter atau watak berawal dari
penguatan unsur unsur perasaan ( affective
component), hati (qalbin Salim) yang menghiasi
nurani manusia dengan nilai-nilai luhur tumbuh
mekar dengan kesadaran kearifan (cognitive
component) yang tumbuh dengan kecerdasan
budaya memperhalus kecerdasan emosional serta
dipertajam oleh kemampuan periksa evaluasi
positif dan negatif atau kecerdasan rasional
intelektual yang dilindungi oleh kesadaran yang
melekat
pada
keyakinan ( kecerdasan
spiritual) yakni hidayah Islam.
Watak yang sempurna dengan nilai nilai luhur
(akhlaqul karimah) akan melahirkan tindakan
terpuji, yang tumbuh dengan motivasi (nawaitu)
yang bersih (ikhlas).
Nilai-nilai ajaran Islam mengajarkan agar setiap
Muslim wajib mengagungkan Allah dan menghargai nikmatNya yang menjadi sumber dari rezeki,
kekuatan, kedamaian dan membimbing manusia
keluar dari kegelapan menuju cahaya. Pengamalan
syari’at agama Islam dengan keimanan (tauhid)
yang benar akan mendorong setiap muslim
memahami tentang arti kehidupan.
Allah adalah pelindung bagi orang-orang
yang beriman yang mengeluarkan mereka dari
berbagai kegelapan kepada nur(hidayah-Nya).
Dan orang-orang kafir itu pelindung-pelindung
mereka ialah taghut ( sandaran kekuatan selain
Allah) yang mengeluarkan mereka daripada nur
(hidayah Allah) kepada berbagai kegelapan …. (AlBaqarah, 257).
Muhasabah dapat dilaksanakan dengan cara
meningkatkan ubudiyah serta mempergunakan
waktu dengan sebaik-baiknya.Waktu adalah modal
utama manusia. Apabila tidak dipergunakan
dengan baik, waktu akan terus berlalu. Ketika
waktu berlalu begitu saja, jangankan keuntungan
yang akan diperoleh, modalpun hilang. Hadits
Nabi SAW yang memperingatkan; “Dua nikmat
yang sering disia-siakan banyak orang: Kesehatan
dan kesempatan (waktu luang).” (H.R. bukhari
melalui Ibnu Abbas r.a)
Masyarakat Sumatera Barat dengan Penduduk
terbesar memiliki ciri khas adat Minangkabau
berfilososi ABSSBK) adalah Masyarakat Beradat
Dan Beradab. Kegiatan hidup bermasyarakat dalam
kawasan ini selalu dipengaruhi oleh berbagai
lingkungan tatanan (system) pada berbagai tataran
(structural levels).

Yang paling mendasar tatanan nilai dan norma
dasar sosial budaya yang akan membentuk
pandangan hidup dan panduan dunia (perspektif),
yang akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan
masyarakat kota Padang berupa sikap umum dan
perilaku serta tata-cara pergaulan dari masyarakat
itu.
ABS-SBK dapat menjadi landasan pembentukan
pranata sosial keorganisasian dan pendidikan yang
melahirkan berbagai gerakan dakwah dan bentuk
kegiatan yang akan dikembangkan secara formal
ataupun informal.
Ia juga menjadi pedoman petunjuk perilaku
bagi setiap dan masing-masing anggota masyarakat
di dalam kehidupan sendiri-sendiri, maupun bersamasama. Lalu juga memberikan ruang dan batasanbatasan bagi pengembangan kreatif potensi pelajar
(remaja) Sumatera Barat dalam menghasilkan buah
karya sosial, budaya dan berdampak ekonomi, serta
karya-karya pemikiran intelektual, yang akan menjadi
mesin perkembangan dan pertumbuhan kota dan
kabupaten di Sumatera Barat ini.
Agama Islam yang dianut masyarakat
Minangkabau di Sumatera Barat diyakini dapat
menjadi penggerak pembangunan dan telah terbukti
dalam sejarah yang panjang menjadi kekuatan
mendinamisir masyarakat adat Minangkabau
menampilkan jati diri dalam adat mereka.
Namun ada fenomena menyedihkan, diantaranya,
minat penduduk kepada pengamalan agama Islam
di kampung-kampung mulai melemah, daya tarik
dakwah agama mulai kurang, banyak bangunan
agama yang kurang terawat, alim ulama suluah
bendang dan guru-guru agama Islam yang ada mulai
tidak diminati (karena kurang konsisten, ekonomi,
pengetahuan, penguasaan teknologi, interaksi)
masyarakat lingkungan.
Begitu juga lantaran banyak kalangan (pemuda,
penganggur) tak mengindahkan pesan-pesan agama
(indikasinya domino di lapau, acara TV di rumah
lebih digandrungi dari pada pesan-pesan agama
di surau).
Fenomena negatif ini berakibat langsung kepada
angka kemiskinan makin meningkat (karena
kemalasan, hilangnya motivasi, hapusnya kejujuran,
musibah sosial mulai mengancam).
Pergeseran budaya yang terjadi adalah ketika
mengabaikan nilai-nilai agama.
Pengabaian nilai-nilai agama, menumbuhkan
penyakit social yang kronis, seperti menjauh
dari aqidah tauhid , perilaku tidak mencerminkan
akhlak Islami, suka melalaikan ibadah. Kondisi
ini memudahkan berjangkitnya penyakit masyarakat,
yakni mudah melakukan maksiat.
Maka pendidikan yang diawali dengan
pengenalan ajaran agama dan adat istiadat akan
membawa anak didik meyakini kekuasaan Tuhan
YME serta mampu mengamalkan dalam akhlak
mulia. Disinilah kita merasakan perlunya sentuhan
langsung berupa aplikasi dari syari’at Islam kedalam
***
adat Minangkbau lebih intensif.***

orang ini disebut sebagai ”Annaffar” atau kalau di
Mesir disebut Mesahhariat di Turki disebut Davulcu,
di Indonesia dikenal dengan patrol sahur. Biasanya
mereka membawa terbang (rebana) dan drum di
tangan kirinya yang disebut sebagai Tabla. Sedangkan
tangan kanannya membawa alat pemukul (stik
drum). Annaffar adalah anak-anak muda desa. Mereka
akan berjalan mengelilingi seluruh kota dan desa.
Di Kerajaan ini, masyarakat tetap hidup dan
aktif bergerak sampai menjelang subuh pada
saat Ramadan. Ibarat kata siangnya menjadi
malam, dan malam menjadi siang. Baru setelah
subuh mereka tidur sampai pukul 10:00 GMT
bangun dan beraktifitas di siang hari. Maka tidak
heran, jika jam kantor Maroko di bulan Ramadan
berubah menjadi pukul 09:00 sampai pukul 15:00
GMT sore.

dilaksanakan di bulan spesial, maka pelaksanaannya
pun harus spesial.
Satu lagi tradisi unik yang dimiliki Maroko ketika
Bulan Ramadan, Maidaturrahman. Sebuah tradisi
mulia yang berkembang di masyarakat Maroko yang
menggambarkan Ramadan secara maksimal dengan
semangat berbagi dan memberi dengan ikhlas. Secara
Bahasa, Maidaturrahman bisa diartikan dengan
“Jamuan Allah yang Maha Penyayang”. Dinamakan
demikian, karena jamuan ini disediakan bagi hambahamba Allah SWT untuk berbuka puasa setelah
seharian menjalankan perintah-Nya. Tradisi yang
unik ini pun sesuai dengan apa yang sudah disabdakan
oleh Rasulullah SAW pada 14 abad silam:
Artinya: ”Siapa saja yang memberikan hidangan
berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa,
ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa
sedikitpun mengurangi pahalanya.” (HR. at Tirmidzi).
Usut punya usut ternyata tradisi ini adalah suatu
program dari para sekumpulan para dermawan
(muhsinin) untuk memberikan buka kepada mereka
yang berpuasa. Atau ada juga yang merupakan
program dari organisasi-organisasi non-profit
seperti Jam’iyyah al Khoiriyyah, Jam’iyyah Jusurul
Khoir dan berbagai lembaga social lainnya. Menu
yang disediakan secara umum adalah kurma 3 biji,
susu ½ liter, Choubbakia, Croissant (roti bulan sabit),
telur, semangkuk bubur harira (bubur khas Maroko),
dan zubdah. Namun ada juga yang levelnya lumayan
enak untuk lidah orang asia seperti nasi kebuli
dan kouskous (tumpeng yang terbuat dari gandum
sayur dan daging) setiap hari jumat, seperti yang
penulis alami ketika tinggal di Hay Alkhoir, Rabat.
 fakih abdul aziz/tebuirengonline

Tarawih Dua Shift
Keunikan lain yang bisa ditemukan di negara
Islam yang berbatasan Eropa ini adalah pelaksanaan
shalat tarawih yang dibagi menjadi
dua shift. Shift pertama dilaksanakan selesai Shalat
Isya sebanyak 10 rakaat ( tergantung daerah, ada
yang 8 ada yang 10 rakaat), kemudian dilanjutkan
pada shift kedua sekitar pukul 2:00 GMT dini
hari sesaat sebelum sahur tiba. Shift kedua ini
berjumlah 10 rakaat. Jadi jumlahnya 20 rakaat.
Keadaan yang berbeda ini sempat menimbulkan
pertanyaan kenapa harus dua kali waktu. Mereka
menjawab, karena seperti itulah esensi arti kata
tarawih yaitu istirahat. Jadi, tidak terlalu ngoyo dan
tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah shalat
spesial Ramadan ini. Karena dia hanya
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Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur, Hendri Septa
menuju ruang pelatikan.

Walikota Padang Hendri Septa bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Mahyeldi menyematkan tanda kerhormatan kepada walikota
Padang Hendri Septa
Pelantikan Hendri Septa sebagai walikota Padang juga dihadiri dua tokoh
Sumbar, Asli Caidir dan Leonardy.

Para pejabat Pemko Padang bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi.

H

endri Septa B.Bus (Acc),
M.I.B resmi menyandang
jabatan Wali Kota Padang
sisa masa jabatan periode
2019-2024. Pengambilan
sumpah jabatan bagi pria
kelahiran Padang 6 September 1976 itu,
dilakukan secara resmi oleh Gubernur
Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah
di Auditorium Gubernuran, Rabu siang
(7/4/2021).
Hendri Septa dilantik berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 131.13-686 Tahun 2021 tentang
Pengesahan Pengangkatan Wali Kota
Padang dan Pengesahan Pemberhentian
Wakil Wali Kota Padang Provinsi
Sumatera Barat
Seperti diketahui, Hendri Septa
sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota
Padang berpasangan dengan Mahyeldi
selaku Wali Kota Padang untuk masa
jabatan 2019-2024.
Usai pelantikan, Hendri Septa
menyampaikan ucapan syukur dan terima

kasihnya atas nama pribadi dan keluarga
kepada Allah SWT, keluarga, warga kota
Padang dan semua pihak yang telah
memberikan doa dan dukungan, sehingga
dirinya resmi dilantik sebagai Wali Kota
Padang hari ini.
“Alhamdulillah wasyukurillah, hari
ini saya dilantik sebagai Wali Kota
Padang meneruskan masa kepemimpinan
periode jabatan 2019-2024. Terhitung
hari ini saya akan bekerja keras untuk
menjalankan visi-misi kota Padang dan
semua program unggulan (progul) yang
telah dijanjikan bagi warga kota Padang
dan itu akan kami lakukan secara
terukur,” ujarnya kepada awak media.
Wali Kota muda itu juga
mengharapkan doa, dukungan dan sinergi
semua elemen dari warga kota Padang
untuk membangun Kota Padang menjadi
lebih hingga masa mendatang.
Sekaitan gebrakan yang akan
dilakukan di awal kepemimpinannya,
Hendri pun menyebut dari sejumlah hal
yang akan dilakukan Ia akan

Hendri Septa bersama Gubernur memperlihatkan SK pengangkatan
sebagai Walikota Padang.

memantapkan pelaksanaan 11 progul yang
telah dimasukkan ke dalam RPJMD Kota
Padang 2019-2024.
“Alhamdulillah dari informasi
Bappeda Kota Padang capaian hasil
implementasi progul kita sampai saat
ini sudah mencapai 46,59 persen. Masih
banyak lagi tentunya yang mesti kita
lakukan dan kejar ke depan untuk
menuntaskan semua progul tersebut
diantaranya upaya penambahan ruang
kelas baru, pembuatan ‘youth center’,
betonisasi jalan, penanggulangan banjir
serta masih banyak lagi lainnya. Selain
itu kita juga fokus untuk menangani
pandemi Covid-19 yang masih mewabah,”
tukasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur
Sumbar Mahyeldi mengucapkan selamat
kepada Hendri Septa yang resmi menjabat
Wali Kota Padang, bersamaan dengan
pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Solok
Heri Nofiardi. Gubernur berharap
keduanya amanah dalam menjalankan
tugas sebagai kepala daerah.

Agenda tersebut juga disertai dengan
pelantikan Ny. Genny Putrinda Hendri
Septa sebagai Ketua TP-PKK Kota Padang
dan juga Ketua Dekranasda Kota Padang
untuk sisa masa jabatan 2019-2024.
Pelantikan dilakukan oleh Ny. Harneli
Mahyeldi selaku Ketua TP-PKK dan juga
Ketua Dekranasda Sumbar.
Pada pelantikan yang berlangsung
sesuai protokol kesehatan Covid-19 itu,
juga dihadiri Wakil Gubernur Sumbar
Audy Joinaldy, Wakil Ketua MPR
Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI H.
Muhammad Asli Chaidir, Ketua Badan
Kehormatan (BK) DPD RI H. Leonardy
Harmainy, Wakil Ketua Komisi VII DPR
RI Eddy Soeparno, Anggota DPR RI
Athari Gauthi Ardi dan Guspardi Gaus
serta Asman Abnur (mantan Menteri PANRB). Tak hanya itu, juga hadir unsur
Forkopimda Sumbar, Ketua KPU dan
Bawaslu Sumbar serta para pimpinan
BUMN/BUMD se-Sumbar, unsur
Forkompimda Padang dan pihak terkait
lainnya. (adv)
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Shin T
ae-yong Mau Nonton
Tae-yong
Langsung Aksi Asnawi
David Maulana
Gabung Klub Kroasia?

Jakarta,
Khazanah
-P
-Pelatih
Timnas Indonesia Shin Tae-yong
mau nonton langsung pertandingan
selanjutnya Ansan Greeners di K
League 2. Tujuannya, demi
mendukung Asnawi Mangkualam.
Terdekat, Ansan bakal menjamu
Jeonnam Dragons pada pekan ke6 K League 2 di Stadion Ansan
Wa, Ansan, Minggu (11/4/2021).
Asnawi punya potensi untuk
dimainkan lagi seperti pekan
sebelumnya kontra Busan IPark.
Kebetulan,
pada
hari

pertandingan itu Shin Tae-yong
sudah selesai isolasi mandiri. Sang
pelatih sempat isolasi karena baru
datang setelah meninggalkan
Indonesia pada 27 Februari lalu.
"Pelatih Shin Tae-yong mau
menonton pertandingan pekan
keenam K League 2 melawan
Jeonnam Dragons pada 11 April.
Itu adalah agenda pertama pelatih
Shin setelah menyelesaikan isolasi
mandirinya pada 10 April," tulis
pernyataan Ansan yang dimuat di
media Korea MBC Sportsplus.

"Kami menerima telepon dari
pelatih Shin bahwa dia juga sudah
menghubungi Asnawi setelah
memainkan debut K League (kontra
Busan IPark). Dia berjanji akan
mendukungnya pada pertandingan
kontra Jeonnam," lanjut pernyataan
itu.
Asnawi pun menyambut kabar
rencana Shin Tae-yong berkunjung
ke markas Ansan. Sambil tersenyum,
ia menantikan hari pertandingan
segera tiba.
Ia
pun
berharap
bisa

mendapatkan kesempatan tampil
ketika Shin Tae-yong datang.
Peluang itu terbuka lebar mengingat
Asnawi Mangkualam sudah mainkan
dua laga beruntun bersama Ansan
di Piala FA Korea dan K League
2.
"Saya akan berusaha sekuat
tenaga jika dapat kesempatan
bermain main melawan Jeonnam
Dragons. Tapi kemenangan Ansan
tetap menjadi prioritas," tutur Asnawi
yang merupakan eks PSM Makassar.
 faisal

Jakarta, Khazanah --Sekretaris PSMS Medan Julius
Raja mengklaim David Maulana akan berangkat ke
luar negeri pada 14 April mendatang. Pergi ke Kroasia
untuk gabung HNK Rijeka?
David Maulana disebut-sebut bakal menyusul Brylian
Aldama yang sudah lebih dulu diperkenalkan sebagai
pemain baru Rijeka pada, Sabtu (3/4/2021). Tak lama
setelahnya, David Maulana disebut media Kroasia,
germanijak.hr, bakal menyusul diperkenalkan Rijeka.
Nah seiring dengan kabar itu, Julius Raja menyebut
bahwa salah satu pemainnya itu memang akan ke luar
negeri. Kebetulan saat ini David Maulana memang
sedang berlatih bersama PSMS setelah kontraknya habis
di Barito Putera.
"Dia bilang 14 April akan terbang ke Eropa untuk
bermain di sana. Kalau tidak jadi, dia mau bermain
untuk PSMS. Begitulah kondisinya. Saya komunikasi
secara langsung sama David," kata Julius Raja kepada
wartawan.
Tapi Julius Raja tak mengungkapkan secara detail
kemana David Maulana akan pergi. PSMS cuma siap
mendukung saja apa langkah yang akan diambil alumnus
Garuda Select itu.
Jika pun pada akhirnya David Maulana batal ke
Eropa, PSMS siap menampung kembali. PSMS kini
menantikan kabar baik dari pemain andalan Timnas
Indonesia U-19 itu.
"Dia tidak bilang ke mana. Katanya dia masih melihat
situasi. Ada beberapa klub Eropa yang menawar, nanti
dilihat. Andai dia tidak jadi bermain di Eropa, dia
memprioritaskan PSMS," tutur Julius Raja.
"Bisa jadi seperti itu dia ke Kroasia. PSMS masih
menunggu David. Artinya dia sudah jadi pemain kami.
Kalau dia mau berangkat ke Eropa silahkan, kami tak
bisa menahan," ucapnya mengenai situasi David Maulana
saat ini.  faisal

TUGAS SELESAI DI PADANG

Supardi L
angsung Gabung k
e P
ersib
Langsung
ke
Persib

Eng Hian Juga
Duk
ung W
acana
Dukung
Wacana
Sk
or 5x11
Skor
Jakarta, Khazanah --Wacana perubahan skor
bulutangkis didukung pelatih nasional ganda putri,
Eng Hian. Rencana itu dinilainya akan
menguntungkan bagi Greysia Polii Cs.
Rencana mengubah skor dari semula 3x21
menjadi 5x11 ramai diperbincangkan karena
sebelumnya sempat ditolak oleh sejumlah anggota
BWF, termasuk Indonesia. Saat itu, usulan tersebut
diwacanakan BWF pada Rapat Umum Tahunan
2018.
Dua tahun berlalu, Indonesia melalui PBSI
bersama Federasi Bulutangkis Maladewa ternyata
memunculkan kembali ide perubahan skor tersebut.
Melalui proposal yang yang dikirimkan kepada
BWF, mereka menilai format skor 5x11 akan cocok
bagi bulutangkis ke depannya.
Eng Hian menanggapi rencana perubahan skor
itu dengan positif. Ia menilai perubahan sistem
skor bakal menguntungkan pebulutangkis,
khususnya ganda putri, karena bisa memangkas
durasi pertandingan.
"Saya pribadi berpendapat semakin pendek
(skor) semakin bagus untuk pemain Indonesia.
Sebab, dari sisi ketahanan pemain Indonesia pada
dasarnya agak lemah," kata Eng Hian dalam bincangbincang dengan media, Rabu (7/4/2021) melalui
Zoom.
"Sementara kalau bicara ganda putri, pemainpemain Indonesia punya skill di atas pemain negara
lain. Jadi semakin pendek (durasi pertandingan)
maka tak perlu butuh banyak ketahanan. Jadi
ada keuntungan lebih untuk pemain kita sepertinya,"
tuturnya.
Pelatih yang karib disapa Koh Didi itu
menegaskan justru akan menjadi masalah kalau
format skor diperbesar. Jika demikian, maka otomatis
durasi pertandingan akan lebih panjang.
Diketahui, pertandingan ganda putri dalam
format 3x21 acapkali memakan durasi lebih dari
60 menit. Bahkan, menurut data BWF, Greysia/
Apriyani Rahayu pernah mencatat durasi terpanjang
yakni 94 menit.
"Tentu karena ini sesuatu yang baru tentu perlu
adaptasi. Tapi menurut saya pemain ganda tak
ada masalah," dia menegaskan.
Sejauh ini, usulan pergantian sistem skor di
pertandingan bulutangkis masih akan dikaji pada
Rapat Umum Tahunan BWF tanggal 22 Mei
 faisal
mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Bandung, Khazanah Supardi, kapten Persib Bandung, terlihat dalam latihan
tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA),
Kota Bandung pada hari
Kamis (7/4/2021). Ia kembali
setelah menjalani kursus
kepelatihan lisensi B PSSI
di Padang, Sumatera Barat.
"Saya sangat sekali bisa
gabung tim tentunya saya
akan berusaha kembalikan
kondisi dlu berusaha untuk
memotivasi diri sendiri untuk
sementara," ujar Supardi
dalam jumpa pers daring,
Rabu (7/4/2021).
Karena kursus itu, Supardi

harus absen pada tiga laga
yang dilakoni Maung Bandung pada babak penyisihan
fase grup Piala Menpora
2021. Walau demikian, ia
akui mendapatkan pelajaran

yang berharga.
"Pelajaran paling penting
buat saya jadi pelatih itu
tidak mudah, tidah semudah
yang orang-orang katakan
dan bayangkan, jadi pelatih

itu saya pikir tugas yang
berat," kata Supardi.
"Kalau kursus itu, sebenarnya kita belajar bagaimana menjadi seorang
pelatih bukan pemain dan
saya masih mau bermain,"
imbuhnya.
Soal kondisi fisiknya, ia
tak terlalu khawatir karena
siap untuk mengejar ketertinggalan dari pemain Persib
Bandung lainnya. Termasuk
saat Ramadhan nanti.
"Ramadhan itu adaptasi
aja sebenarnya, enggak ada
masalah saya pikir, itu lebih
nyaman untuk latihan karena
kondisi badan kita sehat,

segar, tanpa banyak makan,
capek iya sedikit, haus iya
pasti, normal," katanya.
Ternyata, selama menjalani kursus kepelatihan,
Supardi tetap memantau
pertandingan
Persib
Bandung dari layar kaca.
Seperti diketahui, Persib lolos
ke fase 8 delapan besar
dengan torehan tujuh poin
dari tiga pertandingan.
"Iya hanya beberapa kali
saya menyaksikan mulai
pertandingan pertama sampai
terakhir, kemarin terpotong
karena waktu salat agak
ketinggalan," katanya. 
faisal

PSSI GELAR KURSUS PELATI LISENSI C KHUSUS WANITA

Satu P
eserta Berasal dari Sumbar
Peserta
Padang, Khazanah- PSSI
menggelar kursus kepelatihan lisensi C Diploma
khusus Wanita mulai dari
tanggal 1 hingga 13 April
2021. Kursus ini dilaksanakan di dua tempat yakni
di Hotel Ibis Slipi, Jakarta
untuk materi teori dan
prakteknya berlangsung di
Lapangan D, Senayan, Jakarta.
Seleksi calon peserta
kursus sudah dimulai dari
bulan Oktober 2020 yang
bersumber dari pelatih wanita berlisensi D di seluruh
Indonesia dan mantan pemain tim nasional. Kursus
ini diikuti oleh 26 jumlah
peserta dan diinstrukturi oleh
Yeyen Tumena dan dibantu
Kartono Pramdhan.
Dari 16 peserta ini, satu
berasal dari Sumbar. Satu
pelatih wanita asal Sumbar
yang mengikuti kursus
ini,Pipi Handayani.
Pada Jumat (2/4), kursus
ini dibuka oleh Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Maaike Ira
Puspita yang didampingi
Ditektur Teknik, Indra Sjafri

dan Head Departemen Sepak
bola Wanita, Papat Yunisal .
Peserta yang mengikuti
kursus ini mendapatkan
beasiswa penuh dari PSSI
melalui program dari AFC
terkait pengembangan sepak
bola wanita.
Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan menyambut
positif kegiatan kursus pelatih lisensi C khusus wanita
yang pertama kalinya diadakan oleh PSSI ini.

“PSSI terus berkomitmen
untuk memajukan sepak bola
di Indonesia. Sektor pengembangan, dalam hal ini kursus
pelatih dan sepak bola wanita menjadi salah satu fokus
saya saat terpilih menjadi
Ketua Umum PSSI. Seperti
yang kita ketahui, bulan
Maret kemarin kami bersyukur baru saja menjalani
pemusatan latihan Timnas
Wanita Indonesia di Jakarta.
Kali ini, di awal bulan April

yang identik dengan hari
Kartini dan ulang tahun
PSSI, sebanyak 26 wanita
hebat mendapatkan beasiswa
dari PSSI untuk menjadi
peserta kursus pelatih lisensi
C PSSI diploma wanita 2021.
Kursus lisensi C diploma ini
tentu menjadi bersejarah
karena PSSI baru pertama kali
menggelarnya dengan semua
pesertanya wanita,” kata
Iriawan.
“Selamat mengikuti ku-

rsus kepada semua peserta.
Serap ilmu sebanyakbanyak dari instruktur yang
memberi materi. Sya
percaya pemain yang hebat
itu dari pelatih yang hebat,”
tmbah Iriawan.
Sementara itu, Direktur
Teknik PSSI, Indra Sjafri
mengatakan bahwa program
ini nantinya akan berkesinambungan. Apalagi sepak
bola wanita menjadi fokus
dan komitmen PSSI untuk
terus dikembangkan.
“Kami berterima kasih
kepada AFC yang memberikan bantuan dan dukungan terselenggaranya kursus
ini untuk pengembangan
sepak bola wanita Indonesia.
Apalagi kursus ini pesertanya mantan pemain timnas
wanita maupun yang sudah
menjadi pelatih. Saya harap
kursus ini menjadi sebuah
langkah besar untuk mempersiapkan infrastruktur
sumber daya manusia dalam
hal ini pelatih wanita berkualitas bagi sepak bola Indonesia,” kata Indra Sjafri. 
faisal

Pembalap Mandalik
a: Duk
ungan F
an Indonesia L
uar Biasa
Mandalika:
Dukungan
Fan
Luar
Jakarta, Khazanah -- Pembalap
Pertamina Mandalika Racing Team
yang tampil di Moto2 2021, Bo
Bendsneyder dan Thomas Luthi,
mengapresiasi dukungan yang
diberikan fan Indonesia kepada
mereka.
Bendsneyder dan Luthi sudah
tampil di dua seri perdana Moto2.
Di Moto2 Qatar dan Doha,
Bendsneyder jadi pembalap
Pertamina Mandalika yang meraih
hasil paling bagus.
Bendsneyder finis ke-9 di

Moto2 Qatar dan ke-12 di Moto2
Doha. Sedangkan Luthi tercecer di
posisi ke-15 Moto2 Qatar dan gagal
finis di Moto2 Doha.
Terlepas dari hasil yang belum
terlalu memuaskan, Bendsneyder
dan Lutfi tersanjung melihat
besarnya dukungan untuk mereka
dari pencinta balapan Moto2 di
tanah air.
"Sangat bangga mendapatkan
dukungan dari Indonesia, karena
seperti kita lihat kondisi sekarang
sulit tetapi dukungannya tetap luar

biasa. Jadi ini memberikan kami
banyak motivasi untuk meraih hasil
yang lebih baik," ujar pembalap
berdarah Indonesia itu di akun
Youtube resmi SAG Racing Team
pada Rabu (7/4).
"Saya ingin berterima kasih
kepada seluruh fan di Indonesia
untuk dukungan yang luar.
Menyedihkan tidak ada yang
mendukung kami secara langsung
di trek, tetapi kami masih bisa
merasakan banyak dukungan dan
itu memberikan kami kekuatan yang

besar," ucap Luthi.
Bendsneyder juga mengaku
akan berupaya keras membalas
dukungan yang diberikan oleh fan
Indonesia. Oleh karena itu,
pembalap berusia 22 itu berharap
bisa meraih hasil lebih baik saat
berlangsungnya Moto2 Portugal,
18 April mendatang.
"Kami bekerja keras untuk itu
[meraih hasil yang bagus]. Semoga
kami bisa membuat kalian bangga
di balapan berikutnya," kata
Bendsneyder.  cnn
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COVID-19 MELEDAK DI SAWAHLUNTO

26 Siswa SMP Bor
ding School P
ositif
Bording
Positif
Sawahlunto, Khazanah— Kasus Covid-19 meledak di sekolah
kembali terulang di Sumatera Barat, setelah sebelumnya di
Diniyah Putri Padang Panjang dan SMA 1 Sumbar, kasus serupa
juga terjadi Sawahlunto. Kali ini menimpa 26 siswa boarding
school SMP Negeri 2 Sawahlunto.
Ledakan siswa yang positif
terpapar Covid-19 akhirnya terjadi
pula di Kota sawahlunto, setelah
hal yang sama sebelumnya terjadi
di Kota Padang Panjang, ledakan
baru penularan Covid-19 itu
terjadi setelah diketahui 26 siswa
boarding school SMPN 2 Sawahlunto dinyatakan positif
terpapar.
Angka tersebut diketahui
setelah hasil swab test PCR siswa
dinyatakan positif terpapar virus
asal Wuhan, Tiongkok itu, padahal sebelumnya, warga merasa
sudah aman dan ternyata iba-tiba
meledak, Rabu (7/4), sehingga
sejumlah menyatakan sekolah
tersebut harus lockdown.
Terjadinya ledakan jumlah
warga yang terpapar ini cukup
mengangetkan, namun hal itu
diduga karena masyarakat tampak
abai bahkan mulai membiasakan
diri ke kehidupan normal tanpa
mengenakan masker, banyak
kerumunan, dan jarangnya kegiatan Operasi Prokes oleh Tim
satgas Covid-19, meski pandemi
masih belum berakhir.
Wakil Walikota Sawahlunto
H.Zohirin Sayuti, tidak menampik
terjadinya ledakan kasus baru di

boarding school atau sekolah
unggulan satu-satunya di Sawahlunto tersebut.
Menurut Zohirin, sekolah itu
harus di lockdown, dan seluruh
siswa tetap berada di asrama setelah
dilakukan rapid antigen, jika ada
yang terkonfirmasi reaktif segera
dilakukan swab test PCR agar
penularan virus itu dapat diredam
sesegera mungkin.
“Kami akan segera ambil
tindakan, untuk sementara tidak
satupun siswa dibenarkan keluar
dari asrama. Dan kasus ini sangat
mengagetkan karena meledak
sampai 26 terkonfirmasi positif
sehingga SMP 2 harus di lockdown, ungkap Zohirin.
Menurut Zohirin, sebagai
tindaklanjut dari permasalahan
tersebut pemerintah kota dan Tim
Gugus Tugas Covid-19 akan
segera melakukan rapat koordinasi
untuk melakukan upaya membendung kasus tersebut serta
memutus mata rantainya.
Selain itu Zohirin juga membenarkan kalau gerakan sosialisasi
dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Pol
PP) sudah mulai kendo, dan

TERULANG- Kasus Covid-19 meledak di sekolah kembali terulang di Sumatera Barat, setelah
sebelumnya di Diniyah Putri Padang Panjang dan SMA 1 Sumbar, kasus serupa juga terjadi Sawahlunto.
Kali ini menimpa 26 siswa boarding school SMP Negeri 2 Sawahlunto (foto: Ist/net).
dengan adanya kasus ini pemerintah kota akan mempertanyakan
hal ini kepada Kepala Pol PP.
“Terima kasih kami telah
diingatkan terhadap jarangnya Pol
PP turun kelapangan untuk
melakukan tindakan terhadap

kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan tanpa menghiraukan protokol kesehatan.
Pemerintah tak melarang adanya
kegiatan, asal selalu menerapkan
prokes” sambung mantan Sekdako Sawahlunto itu.

Berdasarkan data yang diperoleh koran ini menyebutkan,
terdata 26 siswa SMP 2 Sawahlunto positif Covid-19 setelah
sempat kontak erat dengan seorang
siswa di sekolah yang sama.
Para orang tua panik, namun

pemerintah menghimbau untuk
tetap tenang karena pihak Satgas
Covid-19 dan Dinas Kesehatan
segera turun menanganinya
dengan cara melakukan isolasi
dan karantina ditempat yang telah
disediakan pemerintah yakni di
SMP 2 itu sendiri.
Data yang dirilis operator
Satgas COVID-19 Sri Wareski
Ismal, S.KM dan Mulya Cahyana,S.KM menyebutkan angka
kumulatif hingga hari ini sudah
464 warga Sawahlunto terpapar
positif COVID-19 dan sembuh 415
orang, serta meninggal 7 orang,
serta14 orang tengah dikarantina
di Balai Diklat Tambang Bawah
Tanah (BDTBT) Sei Durian.
Sementara itu, Sekretaris
Satgas Covid-19 Adriyusman,
S.Sos.MM mengatakan 26 siswa
terkonfirmasi positif tersebut untuk
dikarantina di SMP 2 berkemungkinan besar akan dipindah ke
BDTBT dan Mess PT Bukit Asam
W39 di Saringan dengan alasan
kondisi ruangan asrama tidak
layak dan pengap disebabkan
kurangnya sirkulasi udara karena
terbatasnya ventilasi.
Sementara itu berdasarkan
informasi terbaru disebutkan
terdapat satu lagi warga yang
meninggal akibat Covid-19
setelah sempat dirawat di sebuah
rumah sakit di Padang, dengan
demikian jumlah warga yang
meninggal akibat Covid-19
menjadi tujuh orang Novrizal
Sadewa.

EKSEPSI PENASEHAT HUKUM MANTAN KAPUS SIKAPAK

Dakwaan JP
U Harus Batal Demi Huk
um
JPU
Hukum
Padang, Khazanah— Diduga melakukan
tindak pidana korupsi hingga miliyaran
rupiah. Terdakwa Linda Syofiati yang
merupakan mantan, kepala Puskesmas
Sikapak, Kota Pariaman, menjalani sidang
keduanya di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri
Kelas IA Padang, Rabu (7/4).
Dalam sidang tersebut, terdakwa yang
didampingi Penasihat Hukum (PH)nya,
mengajukan nota keberatan dakwaan
(eksepsi) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
PH terdakwa mengatakan bahwa, kasus
ini tidak layak diajukan kepersidangan,
karena cenderung sebagai hukum perdata,
tak hanya itu, PH terdakwa menyorot pasal
144 ayat (1), (2), dan (3) KUHP.
“Penuntut umum dapat merubah surat
dakwaan, sebelum pengadilan menetapkan
hari sidang. Selain itu, pengubahan surat
dakwaan, dilakukan satu kali dan paling
lambat tujuh hari sebelum persidangan,”
kata PH terdakwa Syahril dan Devid
Chandra, saat membacakan eksepsinya, Rabu
(7/4).
Dalam persidangan tersebut, PH
terdakwa, tampak keberatan terhadap

dakwaan penuntut umum, karena tidak
sesuai dengan syarat formil dan materil
serta bertentangan dalam pasal 143 KUHP.
“Surat dakwaan tidak cermat, tidak teliti,
dan tidak lengkap, sehingga batal demi
hukum serta tidak dapat diterima,”sebutnya.
PH terdakwa juga menuturkan bahwa,
perbuatan terdakwa adalah perjanjian,
sehingganya tidak pantas masuk pada ranah
tindak pidana korupsi.
“Meminta kepada majelis hakim, agar
menerima eksepsi dari PH terdakwa,
menyatakan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA
Padang, tidak berwenang dalam mengadili
perkara a qoo. Kasus ini, merupakan perkara
perdata, dan membebaskan terdakwa dari
rumah tahanan,” pinta PH terdakwa kepada
majelis hakim.
Terhadap eksepsi PH terdakwa, JPU
pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra
Barat (Sumbar), menanggapi eksepsi
tersebut. Sehingganya, sidang yang diketuai
Juandra beranggotakan Elisya Florence dan
Hendri Joni, menunda sidang hingga 9
April 2021 mendatang.
Dalam dakwaan JPU dijelaskan,

terdakwa Linda Syofiati yang saat itu
menjabat sebagai kepala UPT Puskesmas
Sikapak, Kota Pariaman, mengajukan
pinjaman ke Bank Mandiri Cabang
Bukittinggi. Pasalnya, Bank Mandiri
Cabang Bukittinggi, memiliki program
Kredit Serbaguna Mikro (KSM), karena
program tersebut, merupakan kridit untuk
kepegawaian. Tak hanya itu, sumber dana
yang ada dalam program tersebut, berasal
dari permodalan bank dan dana pihak
ketiga (nasabah) yang dikelola oleh Bank
Mandiri Bukittinggi.
Namun pada waktu itu, terdawa Linda
Syofiati merubah namanya menjadi Linda
Sovniyanti, karena program tersebut masih
berjalan, maka dilakukan pengajuan
persyaratan.
Namun perbuatan terdakwa, diketahui
oleh pihak Bank Mandiri Cabang
Bukittingi. Dimana terdakwa menggunakan
dokumen palsu, dan pihak bank pun
langsung mengaudit dan limit kridit sebesar
Rp62 miliar yang ditemukan oleh terdakwa.
Akibatnya, terdakwa merugikan keuang
negara sebesar Rp5.041.208.970,51 n
Murdiansyah
Eko

WARGA RAO-RAO BUNCAH

Subuh Ada Bayi dalam K
ardus
Kardus
Batusangkar
Khazanah—
Batusangkar,,
Berita menyayat hati kali datang
dari Luhak Nan Tuo, Kabupaten
Tanah Datar, betapa tidak, kisah
pilu kembali berulang, sesosok
bayi yang diduga sengaja dibuang orang tuanya, ditemukan
dalam sebuah dus.
Peristiwa kali ini terjadi Jorong
Pandiang Andiko Nagari Rao-Rao
Kecamatan Sei Tarab Tanah Datar,
warga setempat buncah ketika bayi
dalam dus Rabu (7/41) pagi subuh.
Sosok bayi yang tak berdosa
itu, ditemukan subuh, pukul
sekitar pukul 04.30 WIB ditemukan warga dalam dus yang sengaja diletakan pada bangku kayu

dalam pondok di GunuangGunuang Jorong Pandiang Andiko
Nagari Rao-Rao.
Dalam dus itu juga ditemukan
satu kotak susu formula, dot yang
masih berisi susu, handuk bayi
berwarna ungu, dua pasang baju
bayi serta kain pembedung bayi.
Bayi laki-laki itu memiliki
berat badan 2,9 Kg, saat ini sudah
mendapatkan perawatan di Puskesmas Sungai Tarab I.
Saat dilakukan konfirmasi
terkait penemuan bayi tersebut,
Kapolres Kabupaten Tanah Datar
diwakili Kapolsek Sei Tarab Iptu
Irwan Ali SH membenarkan
adanya penemuan bayi tersebut.

“Benar, memang ada penemuan bayi laki-laki yang ditemukan warga di Gunung-Gunung
Jorong Pandiang Andiko,” kata
Irwan Ali.
Dijelaskan Irwan Ali, bayi lakilaki tersebut ditemukan warga
dalam kardus merk sari murni dan
dibungkus dengan menggunakan
kain warna biru .
“Bayi itu dirawat di Puskesmas Sungai Tarab I dan kondisinya
dalam keadaan normal dan baik,”
katanya.
Irwan Ali menilai orang tua
bayi, sengaja meninggalkan bayi
laki-lakinya itu dalam pondok kayu
yang tidak jauh dari rumah warga.

“Diduga sengaja ditinggalkan
dan berharap ditemukan warga,”
katanya.
Meski begitu Irwan Ali berharap, orang tua bayi segera menjemput kembali bayinya itu.
Kejadianpembuangan bayi ini
mirip dengan kejadian yang sama
pada tahun lalu, saat itu Rabu
(26/2/2020) .
Saat itu, warga Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung
Baru Tanah Datar juga digegerkan
dengan penemuan bayi di jembatan Baburai Tanjung Alam,
bahkan penemuan bayi dilokasi
tersebut sudah empat kali terjadi
 Destia Sastra.

Satpol PP P
adang P
anjang Grebek R
umah Tuak
Padang
Panjang
Rumah
Padang Panjang, Khazanah—
Senja menjelang Magrib, Selasa
(6/4) warga RT 24 Kelurahan
Balai Balai Padang Panjang,
tepatnya
sepanjang
jalan
A.R.Mansyur bancah Laweh ,di
kejutkan dengan iring iringan
mobil Dalmas Satpol PP kota
Padang Panjang lengkap dengan
anggotanya meyeruduk masuk
sebuah warung kopi kecil pinggir
jalan A.R.Mansyur.
Selidik.punya selidik ternyata
rombongan Dalmas Satpol PP dan
Rombongan yang terdiri dari
Polres ,Koramil .FKPM ,RT dan
Juga ketua Pemuda tengah
menggerebek sebuah warung di
tepi jalan A.R.Mansyur yang
diduga sarangnya produksi tuak
yang selama ini menjadi ganguan
kenyamanan warga setempat .
Satu Derigen berisi tuak dan
92 botol Tuak Suling siap edar
, diamankan Satuan Polisi Pamong

GREBEK- Dalmas Satpol PP Padang Panjang dan rombongan
yang terdiri dari Polres ,Koramil .FKPM, RT dan Juga ketua
Pemuda tengah menggerebek sebuah warung di tepi jalan
A.R.Mansyur yang diduga sarangnya produksi tuak (foto:
Paulhendri)
Praja (Satpol PP) Kota Padang
Panjang.
“Ratusan tuak itu diamankan
dari sebuah kios yang diduga

menjadi tempat produksi tuak di
Jalan A.R.Mansyur yang selama
ini telah menjadi tempat
keresahan warga.tersangka pemilik

Tuak bernama “HD” (45 th) kata
Idris diruang kerjanya, Rabu (7/
4)
Albert .Dwitra selaku kasat Pol
PP Padang Panjang pada
khazanah mengatakan, operasi itu
dilakukan berdasarkan laporan
masyarakat. Menurut dia, banyak
masyarakat yang mencium bau
tak sedap di sekitar lokasi kios
sejak tiga bulan terakhir.
“Warga menduga kios itu
dijadikan tempat produksi dan
jual beli miras. tersangka pemilik
Tuak bernama “HD” (45 th) kata
Albert.
Albert menjelaskan dalam
kasus ini ditemukan dugaan
pelanggaran Ps 10 ayat (1) jo Ps
18 ayat (7) Perda No 9/2010 ttg
Pencegahan, Pemberantasan, dan
Penindakan Penyakit Masyarakat
di RT 24 Kel. Balai-Balai Kec.
Padang Panjang Barat.
Sementara ditempat yang sama

Porseni di R
upajang
Rupajang
Padang Panjang, Khazanah— Pembukaan Pekan Olahraga
dan Seni (Porseni) yang digelar Rupajang (Rumah Tahanan
Kelas II B Padang Panjang) berlangsung meriah.
Porseni itu sendiri untuk memeriahkan dan memperingati
Hari Pemasyarakatan Ke - 57 tahun 2021. Berbagai
perlombaan dan pertandingan yang dikemas dalam kegiatan
itu.
Upacara pembukaan Porseni diawali dengan upacara,
para WBP Rupajang berbaris rapi dengan mengunakan
koas berwarna gelap dengan bis merah putih dipadukan
celana hitam.
Uniknya perlombaan dibuka dengan prosesi upacara
yang juga diikuti jajaran Rupajang dan warga binaan ini
dibuat seperti gelaran PON.
Rudi Kristiawan menyampaikan, selain memperingati
hari pemasyarakatan, Porseni tingkat Rupajang Tahun 2021
ini bertujuan untuk memperat silaturahmi sesama warga
binaan dan meningkatkan pemahaman tentang pembinaan
yang mereka terima.
Ada 8 pertandingan yang dilombakan diantaranya lomba
tarik tambang, tenis meja, badminton, MTQ dan kultum.
Bagi pemenang lomba akan diberi hadiah yang diserahkan
pada hari puncak peringatan hari Pemasyarakatan pada
tanggal 27 April 2021 mendatang  Destia Sastra.

LPKA Digeledah
Limapuluh Kota, Khazanah— Dua jam digeledah
Tim Gabungan Polres Limapuluh Kota dan Petugas Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati atau Lapas
Tanjung Pati malam hari, Selasa (6/4) bersih dari Narkoba,
Senjata Api (SENPI) maupun benda-benda terlarang lainnya.
Razia Mendadak ke enam kamar warga binaan, 3 trap
sel serta kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
itu dilakukan Selasa 6 April 2021 sekitar pukul 20.00
Wib.
Selain Tim Gabungan yang terdiri dari anggota Sabhara,
Satresnarkoba dan petugas LPKA, juga ikut dal razia gabungan
tersebut Kabagops. Polres Limapuluh Kota, KOMPOL. Rudi
Munanda, Kepala LPKA, Ronald Heru Praptama, Kasat
Resnarkoba, AKP. Hendri Has, Kapolres Harau, AKP. Erman
sejumlah perwira Polres dan Kasi PPD LPKA Tanjung Pati,
Darisman.
Didampingi sejumlah Polisi Wanita memasuki tiap kamar
sel, penghuni kamar yang mengetahui kedatangan petugas
tidak dapat berbuat banyak, mereka diminta untuk menjauh
dari barang-barang dalam kamar untuk berkumpul di satu
titik aula kecil yang berada diantara kamar warga binaan
 Lili Yuniati.

KEHILANGAN
STNK sepeda motor Honda
BA 5447 NK, atas nama
Rahma Febrianti, Nomor
Rangka
MHIJFZ1
12HK958873
MHIJFZ112HK958873
Nomor Mesin JFZ1E19681969
Hilang antara Tanjung Barulak
Batipuh dan Padang Panjang
Bagi yang menemukan mohon
hubungi Pos Polisi terdekat.

Ketua RT 24 Kelurahan Balai
Balai Padang Panjang Lisa
Handayani didampingi Ketua
FKPM Balai Balai Amrizal Hasan
mengatakan ,keberadaan “ HD”

sebetulnya sudah lama dilaporkan
pada kelurahan atas tingkah dan
usaha nya yang bikin warga

sekitar
tak
nyaman.
Paulhendri.
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39 P
ersen R
akyat
Persen
Rakyat
olitik
Takut Bicara P
Politik
Jakarta, Khazanah— Sebanyak
39 persen masyarakat Indonesia
merasa takut bicara isu politik. Hal
ini menjadi temuan survei lembaga
Saiful Mujani Research and
Consulting (SMRC) yang dirilis
Selasa (6/4). Persentase itu,
sebelumnya naik dari angka 14
persen.
“Yang menyatakan selalu dan
sering masyarakat sekarang takut
bicara masalah politik itu jumlahnya
ada sekitar 39 persen,” kata Manajer
Program SMRC, Saidiman Ahmad,
dalam rilis survei daring, Selasa.
Dari angka 39 persen itu, 32,1
persen responden mengaku sering
takut bicara ihwal politik.
Kemudian, 7,1 persen selalu merasa
takut. Sementara, 33,3 responden
mengaku jarang takut bicara
masalah politik, 20,2 persen tidak
pernah takut, dan 7,2 persen tidak

menjawab.
Menurut Saidiman, dibanding
survei SMRC Juli 2009, persentase
masyarakat yang takut bicara
masalah politik naik dari angka 14
persen.
Namun, dibanding survei Mei
2019, persentase tersebut menurun
dari angka 43 persen. Secara
demografi, masyarakat yang takut
bicara politik lebih banyak dari
kalangan perempuan yakni 41
persen. Kemudian, kalangan tersebut
banyak berasal dari warga perkotaan
yakni 44 persen, masyarakat usia
kurang dari 25 tahun sebanyak 54
persen, dan warga lulusan SMA
sebesar 51 persen.
Selain itu, survei juga
menemukan bahwa ada 32 persen
warga yang menyatakan selalu atau
sering takut terhadap penangkapan
semena-mena oleh aparat hukum.

Kemudian, 30,4 persen jarang merasa
takut, sebanyak 29,4 persen tidak
pernah takut, dan sisanya 8,4 persen
tidak menjawab.
Ketakutan masyarakat terhadap
penangkapan semena-mena aparat
hukum cenderung fluktuatif. Namun,
jika dibandingkan dengan survei
SMRC pada Juli 2009, angkanya
mengalami kenaikan. Survei kala
itu menunjukkan bahwa 23 persen
responden selalu/sering merasa takut
terhadap penangkapan semena-mena
aparat hukum.
“Kalau kita lihat trennya itu juga
cukup fluktuatif, tapi kalau kita lihat
secara umum sejak 2009 itu
mengalami kenaikan,” ujar
Saidiman.
Lebih detailnya, survei itu juga
menunjukkan bahwa masyarakat
yang takut pada penangkapan
semena-mena aparat hukum lebih

banyak dari kalangan laki-laki, yakni
33 persen. Kemudian, kalangan
masyarakat
itu
didominasi
masyarakat perkotaan sebanyak 38
persen, penduduk usia kurang dari
25 tahun sebanyak 46 persen, dan
lulusan perguruan tinggi sebanyak
46 persen.
Selain itu, survei juga
memperlihatkan bahwa masyarakat
yang takut ikut organisasi naik dari
9 persen pada survei Juli 2009,
menjadi 20 persen pada saat ini.
“Artinya semakin banyak warga
yang menilai sekarang masyarakat
takut ikut organisasi,” kata Saidiman.
Untuk diketahui, survei berskala
nasional itu digelar pada 28 Februari
sampai 5 Maret 2021. Survei
melibatkan 1.064 responden yang
dipilih secara acak. Margin of error
survei diperkirakan 3,07 persen.
ryn/cnn
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PKB Bahas
Pemilu 2024
di Muk
er
nas
Muker
ernas
Jakarta, Khazanah—
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) akan
menggelar Musyawarah
Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawarah
Nasional (Munas) Alim
Ulama di Jakarta pada
Kamis (8/4). Sikap
politik PKB di Pemilihan Umum (Pemilu)
2024 akan turut dibahas dalam kegiatan
tersebut.
Ketua Panitia Mukernas dan Munas Alim Ulama
PKB, Faisol Reza mengatakan bahwa kader-kader
PKB di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
akan menyampaikan pandangan soal sikap politik
PKB di Pemilu 2024.
“Pasti dibahas. Nanti kami bahas besok, akan
disampaikan oleh DPW PKB,” kata Faisol dalam
konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jalan Raden
Saleh, Jakarta Pusat pada Rabu (7/4).
Ia menolak menjelaskan saat ditanya apakah sikap
politik yang akan disampaikan tersebut terkait langkah
untuk mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin
Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi calon presiden
(capres) di Pemilu 2024.
Faisol berkata, hal tersebut masih bersifat rahasia.
“Rahasia,” katanya.
Terkait isu capres, dia mengakui, sedang dibicarakan
hampir semua partai politik (parpol) saat ini. Namun,
Faisol menegaskan, PKB belum fokus membahas hal
tersebut.
Menurutnya, saat ini merupakan momentum bagi
PKB untuk betul-betul mendukung pemerintah
melaksanakan pemulihan ekonomi. Dia berpendapat,
isu-isu politik yang membuat hubungan antara parpol
dan elemen bangsa terganggu harus dijauhkan lebih
dahulu.
“Kita belum tahu kejutan-kejutan besok, karena
masing-masing wilayah seperti DPW memiliki pikiranpikiran yang barangkali bisa akan disampaikan [ke]
DPP terkait perkembangan politik,” ucap Faisol.
“Tentu kita tidak bisa mengelak, hanya saja secara
umum sudah kami nyatakan di DPP dan kepada DPW,
bahwa hari ini PKB fokus untuk memberikan dukungan
kepada pemerintah pemulihan ekonomi kesehatan
dan sosial,” imbuhnya. ryn/cnn

“P
artai T
ua”
“Partai
Tua”
Punya K
ans
Kans
Menang
Padang, Khazanah— DPD
Hanura Sumbar bersama DPC
kabupaten dan kota saat ini
tengah melakukan pembenahan struktur partai guna
mengejar target pada Pemilu
2024 nanti. Hal ini sesuai
dengan amanah dari Ketua
Umum Partai Hanura, Osman
Sapta Odang (OSO) yang
menginginkan Hanura kembali berkiprah di Senayan.
Saat ini pembenahan
yang dilakukan dari mulai
tingkat PAC dan nantinya
akan dilanjutkan sampai
ranting dan anak ranting.
Untuk kepentingan penguatan struktur partai dan
peningkatan kapasitas pe-

ngurus serta kader tersebut
DPD Hanura Sumbar telah
menyiapkan ruang khusus
untuk diklat.
Dengan demikian, pengurus dan kader Hanura di
Sumatera Barat diharapkan
memiliki wawasan politik,
pemilu dan kemasyarakatan
sehingga mampu berkompetisi pada Pemilu 2024.
Selain itu pengurus dan
kader diharapkan eksis di
tengah masyarakat untuk
menjalankan visi dan misi
Partai Hanura.
Hal ini disampaikan Ketua DPD Hanura Sumbar,
Zalfadri didampingi Sekretaris DPD Hanura Sumbar,

Sondri, Selasa (6/4) kepada
Khazanah di Padang. Zalfadri
juga mengatakan ia telah
meminta kepada seluruh
DPC untuk bekerja maksimal
membangun struktur partai
sampai tingkat ranting dan
anak ranting.
Selain itu Zalfadri juga
sudah menginstruksikan
kepada seluruh DPC dan
anggota DPRD Hanura se
Sumatera Barat aktif mempublikasikan kegiatan-kegiatan partai atau anggota
DPRD dari Hanura agar masyarakat tahu dan merasakan
kehadiran Partai Hanura.
Sebelumnya, pada minggu lalu, pengurus dan kader

Hanura diminta Ketua
Umum Partai Hanura, OSO
untuk mempercepat konsolidasi untuk persiapan pemilu 2024 , hal itu disampaikan OSO pada saat menerima ketua DPD Hanura
Sumbar dan jajaranya di
kediamanya di jalan Karang
Asem Utara Kuningan Jakarta.
OSO yang didampingi
salah seorang pengurus DPP
Hanura, Zulhendri Caniago
juga menyampaikan agar
pengurus DPD Hanura di
Sumatera Barat merangkul
semua pihak untuk memajukan daerah dan partai
Hanura. Selain itu OSO juga

memuji perkembangan partai
Hanura di Sumbar saat Ini.
“Terus berjuang dan
bekerja memajukan partai
Hanura, DPP akan terus
memberi dukungan maksimal
ke seluruh DPD untuk memajukan partai” kata OSO
pada Zalfadri.
Hal lain yang ditekankan
OSO menurut Zalfadri adalah
bahwa Hanura harus kembali
ada di Senayan. “Khusus
untuk Sumbar kita menargetkan 1 kursi perdapil
dan itu juga berlaku untuk
tingkat DPRD kota/kabupaten, DPRD provinsi, dan
DPR-RI,” kata Zalfadri.
Novrizal Sadewa

Gimik dan L
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Oleh: HERU MARGIANTO
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ETELAH melalui
drama panjang nan
melelahkan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
akhirnya berhasil mempertahankan kepemimpinanya
di Partai Demokrat. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia menolak
permohonan pengesahan
hasil Konges Luar Biasa
[KLB] Partai Demokrat di
Deli Serdang, Sumatera
Utara.
KLB yang digelar di Deli
Serdang ini merupakan puncak dari upaya menggulingkan AHY dan pengambilalihan kepemimpinan
Partai Demokrat dari tangan
anak sulung mantan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) tersebut.
Sebelumnya, AHY sudah
mencium bau tak sedap
terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan partai
secara paksa ini. Dia pun
langsung memecat sejumlah
kader Partai Demokrat yang
terlibat dalam upaya kudeta
tersebut. Kudeta yang diinisiasi sejumlah kader senior
Partai Demokrat ini berawal
dari kekecewaan sejumlah
kader partai. Mereka tak puas
dengan kepemimpinan AHY.
Ketidakpuasan itu kaba-

AHY akhirnya berhasil mempertahankan kursinya sebagai pucuk pimpinan Partai
Demokrat setelah sempat diambil alih secara paksa kubu KSP Moeldoko. Siapa
sebenarnya dalang di balik kisruh Demokrat? DOK
rnya terkait dengan kebijakan AHY membuang para
senior partai hingga soal
pungutan dan kegagalan
Demokrat dalam Pilkada
Serentak 2020. Oligarki dan
politik dinasti menjadi dalih
digelarnya KLB di Deli
Serdang. Mantan politikus
Partai Demokrat Jhoni Allen
Marbun menuding, partai

berlambang bintang mercy
itu kini sudah menjadi
dinasti Puri Cikeas.
Dia menyebut, Kongres
V Partai Demorkat yang
mengukuhkan AHY sebagai
ketua umum partai merupakan hasil rekayasa Susilo
Bambang Yudhoyono [SBY]. AHY disebut tak berkeringat dan dianggap hanya

mendapatkan warisan dari
ayahnya. Tak tinggal diam
Kisruh di tubuh Partai
Demokrat ini menjadi ujian
pertama bagi AHY.
Pasalnya, banyak yang
meragukan kemampuan mantan calon gubernur DKI
Jakarta ini dalam berpolitik.
Sejak mencium adanya upaya
kudeta, AHY melakukan

beragam cara dan upaya guna
meredam dan memupusnya.
Salah satunya dengan memecat
sejumlah kader yang dinilai
berkhianat dan akan menggoyang kekuasannya.
Tak hanya elite demokrat
di Jakarta, sejumlah kader
Demokrat di daerah juga kena.
Tak hanya itu, AHY juga
berkirim surat ke Istana. Surat
itu sengaja dikirim guna meminta penjelasan dari Presiden
Joko Widodo terkait dugaan
dan kecurigaan adanya keterlibatan pihak istana dalam
upaya perebutan kepemimpinan Partai Demokrat secara
paksa. Pasalnya, Kepala Kantor
Staf Kepresidenan, Moeldoko
diduga terlibat dalam upaya
kudeta tersebut.
Guna menggagalkan KLB, AHY juga mengirim
surat ke sejumlah intitusi
mulai dari Kemenkumham,
Kemenko Polhukam hingga
Kepolisian. Ia meminta agar
pemerintah tak memberi izin
atau membubarkan KLB
yang akan digelar di Deli
Serdang. Namun, upaya itu
tak membuahkan hasil. KLB
Demokrat tetap digelar.
Polisi enggan membubarkan dan hanya memantau
kegiatan yang terlaksana
pada Jumat, 5 Maret 2021

Jakarta, Khazanah— Pakar komunikasi politik,
Hendri Satrio mengatakan peluang Megawati
Soekarnoputri, Jusuf Kalla hingga Prabowo Subianto
maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih
terbuka lebar.
Terlebih saat ini ada tren politik di dunia yang
mana para jagoan tua maju dan memenangkan
konstelasi pemilihan. Misalnya Joe Biden di Amerika
Serikah hingga Mahathir Mohamaddi Malaysia.
“Ada tren di dunia yang lebih gemar mengusung
tokoh tua untuk dijadikan pemimpin. Tren politik
dunia ini sekaligus menepis anggapan bahwa kaum
milenial akan lebih banyak berkuasa,” kata Hendri
Satrio dalam diskusi virtual Obrolan Bareng Bang
Ruslan dengan tema ‘Membaca Capres Istana dan
Non-Istana’, Selasa (6/4/2021) kemarin.
Hendri Satrio memprediksi dari tiga tokoh di atas.
Capres dua periode, Prabowo Subianto akan kembali
bertarung di 2024 mendatang. “Prediksi saya sih
Prabowo masih akan maju pada Pilpres 2024, karena
tren dunia kan begitu. Saya menduga ini akan terjadi,”
ucap Hensat.
Selain Prabowo, Hendri menyebutkan senior Golkar
Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri dari PDI
Perjuangan juga masih punya peluang. “Megawati
bisa maju sebagai calon presiden, bisa saja Golkar
mendorong JK. Jadi pertarungannya pertarungan jagojago tua gitu,” jelasnya.
Bila melihat tren tersebut, lanjut Hensat,
kemungkinan para tokoh milenial yang potensial
akan duduk sebagai wakil.  ryn/kmp

di The Hill Hotel dan Resort
Sibolangit, Deli Serdang,
Sumatera Utara ini. Safari dan
gimik politik Karena tak bisa
menggagalkan KLB, AHY
pun melakukan safari politik
guna mengail dukungan.
Beberapa hari usai Moeldoko terpilih sebagai Ketua
Umum Partai Demokrat versi
KLB, AHY menyambangi
sejumlah lembaga negara
guna menegaskan bahwa
dirinyalah yang sah memimpin Partai Demokrat. Kemenkumham, Komisi Pemilihan
Umum, dan Kemenko Polhukam adalah sejumlah
institusi yang disambangi.
Langkah ini diambil guna
memastikan bahwa KLB
Partai Demokrat yang digelar
di Deli Serdang ilegal dan
inskonstitusional.
Guna menguatkan hal
itu, AHY menyerahkan sejumlah dokumen terkait
legalitas partai dan kepengurusannya. Tak hanya ke
kementerian dan lembaga
negara, AHY juga jadi rajin

mendatangi sejumlah tokoh
nasional. Sehari usai roadshow ke sejumlah lembaga
negara, ia mengunjungi
mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi, Jimly Asshidiqie.
Selain itu, AHY juga
menemui aktivis HAM dan
demokrasi Haris Azhar. AHY
juga mengunjungi mantan
Wakil Presiden Jusuf Kalla
(JK). Selain safari politik,
AHY juga terkesan bermain
peran sebagai korban atau
playing victim. AHY bersikap dan berbicara laiknya
orang yang menjadi korban
dalam kisruh di tubuh Partai
Demokrat tersebut.
Sejumlah kalangan menilai, itu hanyalah gimik politik
semata guna mendapat dukungan dari banyak kalangan.
Itu dilakukan AHY karena ia
merasa posisinya terancam.
Mengapa Demokrat terbelah?
Siapa sebenarnya di balik
kisruh Demokrat? Dan apa
yang akan dilakukan AHY
guna kembali menyatukan
kekuatan partai? (**)
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