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ANGKUT PRODUK EKSPOR

Sumbar Perlu Tol Laut

Meski pemerintah sudah sediakan kapal khusus untuk tol laut di Teluk Bayur, tetapi Kadinprov memandang masih diperlukan kapal untuk
ekspor dari Teluk Bayur ke Kolombo, Srilanka.
TOL LAUT – KM Kendhaga Nusantara 2, yang beroperasi di rute Telukbayur – Nias, menjadi bagian dari armada untuk melancarkan program Tol Laut Presiden Jokowi.

Padang, Khazanah — Kamar Dagang
dan Industri Sumatera Barat (Kadin
Sumbar) berharap pemerintah pusat
segera mewujudkan tol laut dari Teluk

Bayur menuju Kolombo dalam rangka
meningkatkan ekspor Sumbar.
“Teluk Bayur merupakan satusatunya pelabuhan terbaik di Pantai Barat

Mimbar

Sumatera, dan sebelumnya sudah ada
kerja sama dengan negara-negara di
pesisir Samudra Hindia, peluang ini harus
diambil,” kata Ketua Kadin Sumbar,

Ramal Saleh di Padang, Senin.
Menurut dia jika Tol Laut Teluk
Bayur menuju Kolombo kemudian
diteruskan ke Chenai maka jaraknya

lebih dekat dari pada ke Tanjung Priuk
dan ada dua miliar orang di sana mulai
dari India, Pakistan, Bangladesh dan Nepal.
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RAMADHAN DI PADANG

Perbanyaklah Social Saving
Oleh: Prof. Nasaudin Umar

Suatu ketika ada tiga pemuda berteduh
di dalam goa tiba-tiba mulut goa itu tertutup
dengan batu besar. Tidak mungkin menggeser
batu besar itu dengan tenaga manusia biasa.

Syiar Islam
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Bahagia itu Sederhana
Kata Anies Baswedan

Masjid Disemprot Disinfektan
Padang, Khazanah – Memasuki
bulan suci Ramadhan, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Padang dan beberapa
organisasi kebencanaan melakukan
pembersihan dan penyemprotan
disinfektan di sejumlah masjid dan
musala di kota Padang.

Pemerintah sudah memperbolehkan untuk melakukan ibadah
dan kegiatan di masjid ataupun
mushala. Oleh karena itu, satu
persatu masjid dan musala disterilkan dulu melalui penyemprotan
cairan disinfektan. Tindakan
tersebut dilakukan untuk mencegah

China Akui Vaksinnya
Berkualitas Rendah

Jakarta, Khazanah – Apa arti bahagian
bagi Anies Baswedan, Gubernur Jakarta ini?
Ternyata kuncinya hanya makan malam
bersama, tidak muluk-muluk seperti
kebanyakan orang.
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Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia
dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan)
penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan
sempurna) dan mereka di dunia tidak akan
dirugikan.
(QS Hud: 15)
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WALAUPUN DIRALAT KEMBALI

Anies Baswedan saat makan malam bersama
keluarganya. (Foto: Instagram Anies Baswedan)

Ayat Hari Ini

terjadinya penularan Covid-19 di
tengah masa pandemi yang sedang
berlangsung.
Salah satu organisasi yang ikut
melakukan kegiatan pembersihan
dan penyemprotan, yakni Srikandi
Kelompok Siaga Bencana (KSB)
Kota Padang.

Beijing, Khazanah — Kepala
pusat pengendalian penyakit di
China mengakui bahwa kemanjuran
vaksin Covid-19 buatan negara itu
rendah.

Dalam konferensi pers, Gao Fu
menambahkan bahwa China sedang
mempertimbangkan untuk mencampur vaksin dalam upaya meningkatkan kemanjurannya.

WAGUB AUDY JOINALDY:

China mengembangkan empat
vaksin yang telah mendapat izin
untuk penggunaan publik, meskipun
beberapa uji coba di luar negeri
menunjukkan kemanjurannya paling
rendah 50%.
Gao belakangan mengatakan
bahwa komentarnya telah disalahartikan.
Lebih dari 100 juta orang di
China sudah menerima setidaknya
satu suntikan vaksin.
Beijing menegaskan bahwa
vaksin buatan China efektif dan
mengatakan hanya akan memberikan
visa kepada orang asing yang telah
disuntik vaksin China.
Bagaimana pernyataan lengkapnya?
Gao Fu, kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
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Sumbar Masih
Tertutup
Untuk AlfamartIndomaret
Padang, Khazanah – Masih belum ada
pintu masuk untukl para peritel besar seperti
Alfamart dan Indomaret untuk masuk
Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat berketetapan hati untuk meneruskan
apa yang diputuskan sebelum ini yakni tidak
mengizinkan Alfamart dan Indomaret masuk
Sumbar.
Wakil Gubernur Audy Joinaldy kemarin
mengatakan bahwa Pemprov Sumbar masih
konsisten dengan kebijakan menutup pintuk
untuk dua raksasa peritel nasional itu. Semua
ini, katanya semata untuk menggairahkan
pengusaha lokal terutama dalam bisnis ritel.
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ADE ARMANDO: ARTIS JANGAN PAMER KAYA

Atta Halilintar: Iri T
anda tak Mampu
Tanda
04.51
05.01
12.23
15.37
18.25
19.34

Ade Armando vs Atta Halilintar

Jakarta, Khazanah – Kali ini komentar
Ade Armando agak memihak banyak orang,
termasuk urang awak yang acap mendapatkan
kritikannya. Dosen UI itu mengkritik praktik
pamer kemewahan dalam pesta pernikahan
pesohor Atta Halilintar – Aurel Hermansyah.
Termasuk yang ia kritik adalah kehadiran
Presiden Joko Widodo pada acara akad nikah
dimana Jokowi adalah saksi pernikahan.
Seperti dilansir Tempo.co, Ade Armando
disebut merasa geli saja dengan pamer
kemewahan yang ditampilkan Atta-Aurel.
Ade Armando dalam video berjudul ATTA,
RAFFI, ANDRE, HENTIKANLAH PAMERAN
KEMEWAHAN INI | Logika Ade Armando
yang diunggah di kanal Youtube CokroTV
pada Sabtu, 10 April 2021 melancarkan
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KETUA DPD RI MINTA

Tinjau Kembali Rencana Kenaikan
Listrik dan Gas Elpiji
Jakarta, Khazanah -- Ketua DPD RI,
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
berharap, rencana pemerintah yang akan
menaikkan tarif listrik dan gas LPG 3kg
agar ditinjau kembali karena momennya
tidak tepat, mengingat saat ini kondisi
perekonomian warga belum sepenuhnya
pulih.
“Rencana kenaikan gas LPG 3kg
ada baiknya dikaji kembali mengingat
ekonomi masyarakat kita belum pulih.

Kenaikan ini akan memberatkan
masyarakat berpenghasilan rendah,
pasalnya beban masyarakat sudah berat.
Sebaiknya jika memang ada pengalihan
subsidi menunggu hingga masyarakat
mulai stabil ekonominya,” tutur LaNyalla,
Minggu (11/4/2021).
Menurut Ketua Dewan Kehormatan
Kadin Jawa Timur ini, tingkat kenaikan
tarif pun harus menjadi perhatian.
“Gap harga yang sangat tinggi harus

menjadi perhatian peruntukannya.
Misalnya pelaku usaha kuliner dengan
modal di atas seratus juta tidak boleh
menggunakan gas LPG bersubsidi,”
katanya.
Namun,
LaNyalla
berharap
pemerintah memperbaiki data penerima
subsidi terlebih dahulu.
“Lebih baik pemerintah fokus dahulu
pada data pemerima subsidi tunai. Karena
Program ini banyak yang salah sasaran

ini yang harus segera dievaluasi. Data
terintegrasi sangat penting untuk
menghindari salah sasaran,” katanya.
Ia mencotohkan pemerima BLT
UKM, faktanya di lapangan banyak yang
mendapat bantuan tapi tidak punya usaha.
“Jadi akhirnya menjadi sangat
konsumtif, sedangkan pelaku usaha mikro
yang sesungguhnya malah tidak
mendapat bantuan,” katanya.
Kenaikan tarif listrik diperkirakan

DPRD
Sumbar
Gelar
Vaksin
Kedua

VAKSIN KEDUA - Ketua DPRD Sumbar Supardi sedang diperiksa sebelum disuntik vaksin Covid-19 untuk kedua kalinya

mulai dari Rp 18 ribu hingga Rp 101
ribu per bulan sesuai dengan golongan.
Namun, Pemerintah belum menetapkan
kapan skema harga ini akan ditetapkan.
Untuk gas LPG 3kg, ada gap atau
selisih kurang lebih Rp 6 ribu per kg
antara harga LPG bersubsidi tabung 3
kg dengan LPG non subsidi tabung 12
kg. Jika ikut harga pasar yang normal,
maka harga LPG 3 kg akan naik menjadi
sekitar Rp 37.500. n jer/*

Padang, Khazanah— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Supardi menjalani
vaksinasi Covid-19 dosis kedua di gedung lembaga wakil
rakyat itu, Senin (12/4/2021).
Dari pantauan Khazanah di DPRD Sumbar kemarin itu,
ternyata tidak hanya anggota DPRD dan staf Sekretariat di
lingkungan kantor tersebut saja yang ikut divaksin, tetapi
juga terlihat ada pensiunan dari instansi lain yang ikut.
Ketika hal itu ditanyakan kepada Sekretaris DPRD Sumbar,
Raflis, dia justru mengatakan jika berarti kesadaran rakyat
untuk ikut melakukan vaksinasi sudah cukup tinggi. Yang
penting, seluruh mereka yang beraktifitas sehari-hari di DPRD
Sumbar ikut vaksinasi ini, dan kalau ada yang dari luar
ikut, asal tidak mengganggu kegiatan vaksinasi di DPRD
Sumbar, mereka dengan senang hati menerimanya.
“Kita akan terima dengan baiklah,” tukas orang nomor
satu di lingkungan sekretariat DPRD Sumbar itu
Sementara Ketua DPRD Sumbar Supardi yang ditemui
usai divaksin menyatakan, setelah menjalani vaksin pertama
pada dua minggu lalu, ia mengaku tidak pernah mengalami
kelainan efek yang ditimbulkan dari vaksinasi tersebut hingga
dia melakukan vaksin yang kedua ini.
“Bersedialah divaksin, karena ini memberikan ruang kepada
kita untuk meningkatkan imunitas dengan harapan semoga
tetap sehat,” ujar politisi Gerindra Sumbar imi.
Supardi melanjutkan, pihaknya berharap agar program vaksinasi
dapat segera rampung, sehingga kekebalan masyarakat terhadap
Covid-19 meningkat. ”Kita sebagai warga Sumatera Barat, saya
mohon antisipasi untuk menjaga diri dari Covid-19,” ujar Supardi
yang merupakan wakil rakyat asal daerah pemilihan Kabupaten
Limapuluh Kota dan Payakumbuh ini.  jer

10 Keltan di
Warga Kampung Pinang Silaturrahmi
Pessel Terima di Masjid Sambut Ramadhan
Alsintan
Kampung Pinang, Khazanah —
Masyarakat Nagari Kampuang
Pinang, Kecamatan Lubuk Basung,
Kabupaten Agam, menggelar balimau dengan cara menjalin silaturahmi di masjid, dalam rangka
menyambut bulan suci Ramadan
1442 hijriah.
Silaturahmi yang digelar di Masjid
Raya Kampuang Pinang itu, juga
dirangkai dengan kegiatan berdoa dan
makan bersama, Minggu (11/4).
Ketua panitia pelaksana, Zommi
Dt Nan Labiah mengatakan, tradisi

DISERAHKAN - Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar saat
menyerahkan bantuan kepada salah satu kelompok tani
didampingi Kepala Dinas Pertanian Nuzirwan.

Painan, Khazanah-- Sebanyak 10 Kelompok tani di
Kabupaten Pesisir Selatan, mendapatkan bantuan Alat Mesin
Pertanian (Alsintan), diantaranya kelompok tani dari
Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang, Kecamatan
IV Jurai dan lainnya.
Bantuan Alsintan itu diserahkan langsung oleh Bupati
Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar di halaman kantor
Distanhorbun setempat, Kamis (8/4).
Di kesempatan itu, Bupati Pessel Rusma Yul Anwar
mengapresiasi dinas terkait, karena bantuan tersebut
merupakan salah satu bentuk implementasi dari visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada bidang
ekonomi.
“Saya meminta Distanhorbun lebih gesit lagi untuk
melihat peluang-peluang yang dapat kita raih di kementerian
terkait. Untuk itu segera inventarisir kebutuhan yang kita
perlukan untuk para petani kita, Selanjutnya, kelompok
tani yang menerima bantuan agar merawat alsintan itu
dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan bersama
kelompok,” pintanya.
Sementara itu Kepala Distanhorbun Pesisir Selatan,
Ir. Nuzirwan N, M.T. mengatakan, penyaluran bantuan
alsintan ini berdasarkan proposal yang diajukan oleh
kelompok tani, Gapoktan dan Kelompok UPJA.
“Proposal tersebut kita sampaikan kepada Satker yang
ada di Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah pada bulan
Februari kemarin kita mendapat 2 unit Power Thresser
Multiguna dan sekarang 10 unit lagi,” bebernya.
Dikatakannya, Power Thresser atau mesin perontok
padi ini diharapkan dapat memperbesar kapasitas kerja,
meningkatkan effisiensi kerja, mengurangi kehilangan hasil
panen dan memperoleh mutu hasil gabah yang lebih baik,”
kata dia.  milhendra wandi
KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK Mobil Toyota
Kijang dengan nomor polisi BA 1898 LR atas nama
Suarman Mpd
Tercecer/hilang disekitar kota Bukittinggi
Bagi yang menemukan, dimohon untuk
menghubungi kantor polisi terdekat
TERIMAKASIH

KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK sepeda motor
merek Yamaha dengan nomor polisi BA 4459 FF atas
nama Elva Tonis
Tercecer/hilang disekitar kota Bukittinggi
Bagi yang menemukan, dimohon untuk menghubungi
kantor polisi terdekat.
TERIMAKASIH

unik menjelang Ramadan ini sudah
lama hilang di tengah masyarakat,
namun atas kesepakatan bersama,
kegiatan ini kembali dimunculkan.
“Dahulunya jelang Ramadhan,
nenek moyang di Kampuang Pinang
selalu melakukan kegiatan balimau
yaitu bersilaturahmi, berdoa dan
makan bersama di masjid,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, seluruh
masyarakat baik unsur niniak mamak,
pemerintah nagari, alim ulama dan
tokoh masyarakat berkumpul di masjid.
Kemudian kaum ibu membawa jamba,

dengan cara berjalan bersama-sama
menuju lokasi kegiatan.
“Sesampai di masjid, seluruh
hidangan disajikan. Kemudian, acara
dimulai dengan ceramah agama,
berdoa, saling bermaaf- maafan dan
makan bersama,” sebutnya.
Menurut Zommi, banyak nilai
luhur yang terkandung dalam
kegiatan tersebut. Dalam ajaran
agama, sebelum memasuki bulan
Ramadan, sesama muslim diwajibkan
untuk mensucikan diri dan hati,
tentunya dengan saling bermaaf-

maafan, baik sesama keluarga
maupun tetangga.
“Ke depan acara ini akan kita
agendakan sebagai kegiatan rutin
tahunan di Nagari Kampuang
Pinang,” katanya.
Mengingat kondisi masih pandemi Covid-19, kegiatan balimau
tahun ini dilaksanakan sesuai
protokol kesehatan seperti, pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak,
serta menggunakan masker dan
mencuci tangan.
 Heppy Kusnandar

Wali Kota Solok Pimpin Rakortas
Solok, Khazanah - Wali Kota
Solok H. Zul Elfian Umar dan Wakil
Wali Kota Solok Ramadhani Kirana
Putra didampingi Sekretaris Daerah
Kota Solok Drs. H. Syaiful A., M.Si
pimpin Rapat Koordinasi Terbatas
(Rakortas) dengan Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait
membahas kesiapan dalam memasuki
Ramadhan 1442 H, bertempat di
ruang rapat Wali Kota Solok, Minggu
(11/4).
Di awal arahannya Wako
mengucapkan terima kasih atas
kehadiran Kepala OPD terkait yang
diundang walau dalam hari libur.
“Terima kasih atas kehadirannya
dihari libur yang seyogyanya dapat
dimanfaatkan untuk urusan keluarga.
Insyaallah karena untuk kepentingan
daerah kita manfaatkan waktu yang
ada sebagai wujud keseriusan bapak
ibuk dalam menjalankan amanah”
ungkap Wako.
Lebih
lanjut
Wako
mengingatkan terkait kesiapan
dalam memasuki Ramadhan
ditambah lagi pandemi Covid-19
belum berakhir.
“Ini perlu keseriusan kita dalam
mengantisipasi peningkatan kasus
terkonfirmasi Covid-19. Mari kita
senantiasa ingatkan masyarakat
untuk tetap patuhi protokol
kesehatan. Bagaimana pun juga
Covid-19 itu memang ada. Karena,
kita lihat saat ini tingkat kepatuhan
dan kepedulian masyarakat mulai
menurun. Alhamdulillah kita saat
ini masuk zona kuning, bukan berarti
kita harus lengah apalagi kita akan
memasuki bulan Ramadhan yang
pasti ada kegiatan-kegiatan yang

berhubungan dengan orang banyak,”
ingat Wako.
Wali Kota juga menyampaikan
untuk penyelenggaraan ibadah selama
bulan Ramadhan telah ada edaran
Menteri Agama
dan
telah
ditindaklanjuti dengan edaran kepada
Camat dan Lurah serta Pengurus
Masjid dan Stakeholder lainnya.
“Mari bersama ingatkan untuk
tetap patuhi prokes dalam
menjalankan ibadah selama ramadhan.
Dan ingatkan juga untuk tetap
menjaga
imunitas
dengan
menerapkan pola hidup bersih dan
sehat,” pesan Zul Elfian.
Banyak hal yang beliau evaluasi
dan ingatkan dalam rapat untuk
menjadi perhatian serius oleh OPD,
baik yang terkait langsung dengan
kesiapan memasuki ramadhan
maupun hal lain yang menjadi konsen
beliau bersama wawako.
“Dalam kesempatan ini saya
sampaikan kepada bapak ibuk untuk
serius melakukan percepatan dalam
segala hal, terutama yang berlanjut.
Dan jangan heran atau mempunyai
persepsi lain, pak Wakil akan lebih
banyak
mengawal
dan
mengevaluasinya.
Sehingga
progressnya dapat termonitor,” tegas
Zul Elfian Umar.
Dalam kesempatan itu Wawako
menyikapi yang menjadi perhatian
Wako dalam arahannya, beliau akan
menindaklanjutinya dengan OPD
terkait untuk mengevaluasi setiap
permasalahan yang perlu penanganan
secepatnya dan percepatan program
kegiatan yang menjadi konsen beliau
berdua dengan Wako.
“Terima kasih pak wali atas

arahannya, InsyaaAllah kami akan
siap mengawal setiap persoalan yang
mendesak dan percepatan program
kegiatan yang berkait banyak dengan
kepentingan masyarakat terutama
yang telah menjadi janji saat masa
kampanye kita dulu. Tentunya saya
juga harapkan dukungan dan
keseriusan OPD,” ungkap Dhani.
Wawako
Dhani
juga
menyampaikan harapannya kepada
Kepala OPD untuk dapat bekerja
cepat dan bersedia menyediakan
waktu yang mungkin tidak menutup
kemungkinan akan memakan waktu
istirahat OPD.
Diakhir arahannya Wako dan
Wawako juga menyampaikan ucapan
selamat memasuki bulan Ramadhan
1442 H dan menitip permohonan

maaf lahir dan batin kepada seluruh
jajaran ASN dilingkup Pemerintah
Kota Solok.
Menindaklanjuti semua arahan
Wako dan Wawako, Sekda Syaiful
menyampaikan akan segera
menyikapi lebih teknis dengan OPD
terkait, terutama yang perlu
percepatan penanganannya.
Terkait protokol kesehatan,
Sekda kembali mengingatkan untuk
OPD betul-betul mengawalnya dan
mensosialisasikan lebih masif serta
penegakan terutama yang kegiatankegiatan
masyarakat
yang
melibatkan banyak orang, seperti
pasar pabukoan, ibadah berjamaah,
dan kegiatan lain yang cenderung
adanya di bulan Ramadhan.
 rijal islamy

RAKORTAS - Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar saat memimpin Rapat Koordinasi
Terbatas (Rakortas) di lingkup Pemko Solok
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Puasa dan
Pembelajaran
Rendah Hati
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Hari ini memasuki hari pertama kita melaksanakan
puasa, maka semestinya kita sudah membuat daftar panjang
rencana kebaikan-kebaikan yang akan kita tebar di
sekililing kita. Semua kebaikan—tentu saja yang diridhai
Allah—pada hakekatnya disukai orang, baik yang menebar
maupun yang menerima kebaikan.
Perintah ibadah puasa sebagaimana yang difirmankan
dalam kitab suci Al-Quran dimaksudkan untuk mencapai
derajat ketakwaan. Namun, karena bersifat batiniah,
ketakwaan kemudian harus diwujudkan dalam bentuk
sikap nyata yang dinamakan akhlak karimah. Dengan
begitu, singkatnya, ibadah puasa juga dengan sendirinya
menjadi medium atau sarana untuk dapat menghasilkan
kepribadian Islami yang bersumber kepada kesadaran
mendalam akan kehadiran Tuhan dalam setiap perilakunya.
Muara ibadah puasa pada tahap pertama hanyalah
sebagai ritual bersifat personal, pribadi, sebagaimana
yang dinyatakan dalam hadis qudsi yang sangat populer
menegaskan, “Setiap pekerjaan anak Adam adalah untuk
dirinya, kecuali puasa. Ia adalah milik-Ku dan Aku,
Allah Swt, yang akan membalasnya.”
Namun, ritual pribadi tersebut harus diakhiri dengan
dimensi konsekuensial, yakni dimensi kemanusiaan seperti
yang disimbolkan dengan adanya keharusan mengeluarkan
zakat fitrah, meninggalkan perkataan kotor, dengki,
dan sifat-sifat tidak terpuji lain. Seperti yang disabdakan
dalam sebuah hadis yang sering dikutip oleh para mubaligh
kita, “Barang siapa tidak dapat meninggalkan perkataan
kotor dan mengerjakannya, maka tidak akan ada artinya
bagi dia meninggalkan makan dan minumnya.”
Adapun kepribadian orang beriman, antara lain,
sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, adalah
sebuah kepribadian yang rendah hati, Dan hamba-hamba
Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang
yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan
apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka
mengucapkan kata-kata yang baik (QS Al-Furqân [25]:
63).
Sikap rendah hati secara otomatis akan lahir sebagai
sebuah efek atau akibat positif ajaran tauhid atau
pengesaan, yang dimensi konsekuensinya adalah
menisbikan hal-hal selain Allah Swt. Pribadi Muslim
tidak akan pernah tunduk, menyerah, atau bahkan
merendahkan diri kepada hal-hal selain Allah Swt, apalagi
kepada hal-hal yang bersifat material atau bersifat
kebendaan.
Seperti diketahui, di tengah tatanan kebudayaan
global sekarang ini, paham materialisme—segala sesuatu
dinilai dengan ukuran materi—telah merasuki setiap
segi kehidupan dan bahkan sikap-sikap penghambaan
kepada benda telah menggejala.
Perlu diingat kembali, dalam konsep Islam, harta
benda atau materi hanyalah merupakan medium dan
bernilai relatif. Oleh karena itu, barang siapa
mempertuhankan benda, dengan sendirinya ia akan
menjadi budak atau hamba benda yang dalam Islam
diistilahkan dengan sikap al-takâtsur (semangat menimbun
harta dan melalaikan Tuhannya). Inilah sifat yang dikutuk
oleh Al-Quran.
Sikap tunduk dan pasrah yang hanya ditujukan
kepada Allah Swt semata juga merupakan sebuah sikap
positif, yang pada gilirannya dapat melahirkan sikap
bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab itu berkaitan
erat dengan misi sebagai seorang khalifah yang dituntut
berlaku kreatif dan membutuhkan kebebasan berkemauan,
berpikir, serta bertindak dalam skala atau batasan yang
dapat dipertanggung-jawabkan atau memiliki nilai
accountability.

RUNDO
Ditolak Yasonna, panggung Moeldoko
“Artis” papan atas ntu iyo !

masih eksis

Anies kokoh di puncak survei bursa capres
Lamo jo lambek tantu basuo jo jalan manurun !
Kabid Humas Polda : Masuk Polisi Gratis
Mancari dekingan yo mambayia mah !
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OLEH : SUHARI ROFAUL HAQ

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam
berkasih sayang bagaikan satu tubuh, apabila
satu anggota badan merintih kesakitan maka
sekujur badan akan merasakan panas dan
demam
Umat Islam harus menyadari bahwa dalam
Islam memelihara ukhuwah islamiyah adalah
kewajiban setiap Muslim.
Karena itu, lalai atau bahkan merusak
jalinan ukhuwah islamiyah adalah dosa,
sebagaimana meninggalkan bentuk kewajibankewajiban yang lain. Setiap Muslim dan setiap
komponen umat Islam sudah sepantasnya
melakukan ta’âruf (saling mengenal), ta’âluf
(saling merekatkan), tafâhum (saling
memahami), tafâqud (saling respek/peduli) dan
ta’âwun (saling menolong).Semua itu akan
menjadi kunci pembuka hati persaudaraan,
menambah kedekatan, menciptakan
kesepahaman dan sikap toleran sekaligus
menghilangkan sikap iri dan dengki.
Sejarah mencatat bahwa umat ini pernah
menyandang predikat menjadi umat terbaik
selama belasan abad. Gelar tersebut diraih
ketika umat berpegang teguh pada ajaran
islam. Yakni, penerapan Islam sebagai sebuah
sistem dalam bingkai Khilafah Ar Rosyidah.
Namun kondisi memilukan mulai terjadi lantaran
benteng islam tersebut diruntuhkan kaum kafir.
Setelah keruntuhan Khilafah, kaum kafir
penjajah secara terus menerus tetap melakukan
upaya penghancuran sampai hari ini. Mereka
melemahkan umat dengan membagi wilayah
menjadi puluhan negara-bangsa.
Untuk melanggengkan jajahan mereka
menempatkan para penguasa yang setia
melayaninya. Kapitalisme-sekularisme -demokrasi
menjadi ajaran yang wajib diterapkan para
penguasa jika ingin tetap duduk dikursi
kekuasaan. Jadilah umat ini tercerai berai yang
menjadikan kepentingan dan manfaat belaka
sebagai ikatannya,bukan islam lagi.
Usaha untuk mengembalikan kejayaan islam
telah dilakukan banyak jamaah pergerakan.
Jamaah tersebut ada untuk memenuhi seruan
Allah Subhanahu Wata’ala dalam surah Ali
Imran ayat 104. Allah Subhanahu Wata’ala
meminta agar ada di antara umat Islam
kelompok yang bekerja untuk menyerukan
Islam dan melakukan amar makruf nahi
mungkar. Bertahun tahun sudah jamaah berusaha
sekuat tenaga untuk mengembalikan benteng
perisai umat. Usaha tersebut belum
mengantarkan pada tujuan utama , meski umat
mulai sadar akan kewajibannya.
Semua jamaah harus menyadari, bahwa
kegagalan mereka karena ada musuh yang
selalu berusaha menghalangi perjuangan.
Musuh sebenarnya adalah kapitalis yang
dipimpin negara adidaya Amerika serikat.
Ya,kumpulan negara-negara penjajah. Yang
semua infrastruktur mereka miliki. Mulai dari
kekayaan melimpah hasil jarahan,media
pembentuk opini-penebar fitnah,tehnologi
canggih, jumlah pasukan yang tak terhingga

bahkan para penguasa boneka yang siap
mengabdikan dirinya 24 jam penuh tanpa
syarat. Semua musuh miliki,yang tidak ada
hanya satu yakni ridha pencipta.
Ukhuwah islamiyah adalah rantai ikatan
suci yang tak kenal batas wilayah.Tidak seperti
nasionalisme. Di Indonesia, nasionalisme hanya
ada dari Sabang sampai Merauke. Melewati
garis batas negara, nasionalsme pun
hilang.Makanya wajar-wajar saja, Indonesia
(walaupun berpenduduk Muslim terbesar
dunia), tidak galau waktu Afganistan, juga
Palestina, dibombardir Israel.Tidak perlu
dipikirkan mereka nun jauh di sana. Pikirkan
saja negeri sendiri. Begitu kata para nasionalis.
Ungkapan seperti ini tidak akan muncul jika
ukhuwah islamiyah yang dijadikan pemersatu.
Seharusnya sakit Palestina adalah juga derita
Indonesia. Air mata Afganistan juga sedih
Indonesia.
Alasannya sederhana, kita sama-sama
Muslim. Kaum muslim ini ibarat satu tubuh,
kata Rasulullah saw., bila satu sakit maka
sakit pulalah bagian yang lain. Ukhuwah
islamiyah satu-satunya ikatan yang mampu
menembus garis batas negara, garis imajinatif
yang sengaja dibuat kaum kafir untuk
memecah belah umat.
Kalau di al-Quds, kita punya Salahuddin
al-Ayubi. Di Indonesia, ada Pangeran
Diponegoro. Dua pahlawan Islam ini punya
kesamaan, sama-sama menentang dominasi
kafir penjajah.Diponegoro berjuang atas dasar
cinta kepada Allah dan jihad. Ini terbukti
dalam surat seruan jihad yang dikirimkan
Diponegoro untuk masyarakat Kedu.
Ada isinya yang begitu menggetarkan
jiwa, “Jikalau sudah sampai surat undangan
kami ini, segera sediakan senjata, rebutlah
negeri dan ‘bentuklah agama Rasul’.Kalau
saja ada yang berani tidak percaya dengan
bunyi surat saya ini, maka akan saya penggal
lehernya.” Apakah ini kalimat dari seorang
nasionalis? Bukan.Ini kalimat yang kental
dengan seruan keimanan dari seorang jihadis.
Ini baru Diponegoro. Belum lagi kita bicara
tentang Imam Bonjol dengan Perang Paderinya.Tengok pula Kapitan Pattimura yang
bernama asli Ahmad Lusy, seorang pejuang
Islam asal negeri Ambon Manise. Sejarah telah
“mengkristenkan” dan menghilangkan identitas
mujahidnya. Mari kembali membaca sejarah.
Kemerdekaan Indonsia tidak lahir dari semangat
nasionalisme, tetapi muncul dari semangat
jihad dengan dorongan keimanan semata.
Begitu rindu kita pada suasana sejarah
pada tahun 1566. Waktu itu Sultan Alaiddin
Riayat Syah, penguasa negeri Aceh Darussalam,
mengirimkan surat kepada Sultan Sulaiman
al-Qanuni. Suratnya berisi sebuah pengaduan
bahwa armada laut Portugis sering menganggu
pedagang Muslim yang sedang berlayar; juga
kerap lancang menghadang jama’ah haji di
Selat Malaka, yang hendak menuju
Makkah.Aduan ini direspon Sultan dengan

mengutus bala tentara bantuan. Dikirim secara
bergelombang.Yang dikirim pun bukan tentara
sembarangan, namun 500 tentara yang ahli
seni bela diri, juga lihai mempergunakan senjata.
Inilah indahnya ukhuwah islamiyah. Aceh
Darussalam tak merasa sendiri saat itu. Mereka
percaya, punya saudara seiman yang siap
membantu, juga saudaranya yang ada di pusat
Kekhilafahan.Khilafah menganggap Nusantara
adalah bagian darinya. Tak ada alasan untuk
menolak permohonan bantuan dari sesama
Muslim walau membentang jarak yang begitu
jauh. Nasionalisme, tidak akan bisa begitu.
Ikatan dan kepeduliaannya hanya sebatas
wilayah negara.Sekarang Mujahidin Suriah
memanggil-manggil dunia Islam untuk
membantu. Namun, semua diam. Lagi-lagi,
logika nasionalisme yang dipakai: Itu urusan
luar negeri, tak perlu terlalu dirisaukan.
Untuk membendung arus kebangkitan
Islam, Barat bisa kompak dan bersatu padu
dalam memaksakan penerapan demokrasisekularisme pada negeri-negeri muslim. Justru
yang mengherankan, persatuan belum bisa
terwujud pada jamaah islam. Jamaah masih
sibuk dan merasa cukup dengan agenda
masing-masing. Padahal persatuan adalah
ajaran islam dan kunci kekuatan umat.
Persatuan Allah Subhanahu Wata’ala wajibkan
dengan
ukhuwah islamiyah yang
mendasarinya. Di sinilah pentingnya seluruh
jamaah islam harus menjadikan penerapan
sistem islam sebagai agenda utama umat.
Jangan pernah tergoda lagi dengan sistem
musuh yang sengaja mereka siapkan.
“Dan bahwa ini adalah jalanKu yang lurus,
maka ikutilah dia, dan janganlah kamu
mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalanjalan itu mencerai beraikan kamu dari
jalanNya”.(Qs Al-An’am : 153).
Satukan Langkah
Saat ini umat sedang dalam genggaman
musuh. Umat menjadi pesakitan,tertuduh dan
selalu dihinakan karena lemahnya ukhuwah
islamiyyah. “Aku (Allah Subhanahu Wata’ala)
tidak akan menjadikan umatmu dikuasai oleh
musuh dari luar mereka yang melucuti
pelindung kepala mereka, meskipun mereka
diserang dari berbagai penjuru, kecuali jika
sesama umatmu saling menghancurkan dan
saling menawan (HR. Muslim). Perselisihan
yang sedang menimpa umat bisa berakibat
kebinasaan . “Janganlah kalian berselisih,
Sesungguhnya kaum sebelum kalian telah
berselisih lalu mereka binasa.” (HR. Bukhari).
“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam
berkasih sayang bagaikan satu tubuh, apabila
satu anggota badan merintih kesakitan maka
sekujur badan akan merasakan panas dan
demam.” (HR. Muslim). Apa yang sedang
dirasakan HTI bisa jadi suatu saat akan
menimpa kita semua. Saatnya jalin ukhuwah
islamiyah demi persatuan umat. Kalau tidak
sekarang kapanlagi , dan kalau tidak kita
lantas siapa lagi? Wallahu a’lam bish showab.

Serba Serbi

Menjaga Kebersihan Masjid Kita
Masjid pada masa Rasulullah hingga masa
kekhalifahan senantiasa menjadi pusat kegiatan
umat (center of activity) dimana segala sesuatu
yang menyangkut umat dibicarakan di masjid.
Bisa disebut juga masjid ketika itu (Masjidil
Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di
Madinah) sebagai pusat pengaturan segala
pergerakan umat.
Sejatinya, tentu masjid adalah tempat
beribadah, karena ia memang rumah ibadah
atau rumah Allah. Maka pada masa-masa
pascakenabian dan kekhalifahan, umat sudah
makin banyak dan meluas. Aktivitas juga
semakin meningkat, sehingga sebagian besar
pengaturan non-ibadah bergeser ke luar masjid.
Maka, ketika masjid hanya tempat ibadah
plus (karena masih ada masjid yang dipakai
untuk hal serupa dengan yang di masa
Rasulullah dan para sahabat) masjid adalah
tempat yang bersih. Sifatnya yang suci,
menghendaki ia harus bersih dari noda.
Kebersihan masjid, adalah tanggung jawab
jamaahnya. Artinya jika pun ada masjid yang
memiliki kemampuan menggaji petugas kebersihan,
tentu jamaah jugalah yang memikirkan dan
mengatur keuangan dan biayanya.

Tidak dipungkiri ada masjid yang tidak
mendapat ‘pelayanan’ yang baik dari jamaahnya.
Masjid kurang bersih, karpetnya kusam, berbau
apek, tidak rapi, serta sampah berserakan di
halaman. Belum lagi toilet, tempat dimana semua
jamaah dalam masjid itu membersihkan noda
untuk beruduk, jauh lebih kotor lagi. Toilet
berbau, keran air banyak yang macet, atau
saluran airnya mampet.
Sungguh masjid yang seperti menjadi
keprihatinan kita. Perlakuan kepada masjid
semestinya melebihi dari perlakuan kita
terhadap rumah sendiri. Jika rumah dibersihkan
dengan rutin, maka masjid semestinya juga
lebih dari itu, tiap saat dibuat menjadi tempat
yang betah buat umat beribadah.
Masjid adalah tempat suci dan tempat
bersujudnya kaum Muslim. Di dalam Alquran,
banyak sekali pesan Allah tentang masjid.
Kata ‘masjid’ berasal dari kata sajada-sujud,
yang berarti patuh, taat, serta tunduk penuh
hormat dan takzim. Meletakkan dahi, kedua
tangan, lutut, dan kaki ke bumi, yang
kemudian dinamai sujud oleh syariat, adalah
bentuk lahiriah yang paling nyata dari maknamakna di atas.

Dan tugas lain dari jamaah masjid adalah
memakmurkannya, sebagaimana dipesankan
Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 18:
“Sesungguhnya
orang-orang
yang
memakmurkan masjid Allah, ialah orang yang
beriman kepada Allah dan hari kemudian,
mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan
tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata.
Karena itu, semoga mereka termasuk orangorang yang mendapat petunjuk”
Nah, bagaimana akan memakmurkan
masjid apabila masjid tidak dibersihkan dan
dirawat sebagaimana mestinya? Masjid yang
bersih adalah cerminan jamaahnya yang juga
hidup bersih. Bukankah kebersihan juga
merupakan sebagian dari iman?
Sekarang marilah kita lihat masjid di daerah
tempat tinggal kita masing-masing. Seberapa
bersih atau sebarapa kumuhnya kah?
Sekali lagi kita harus jujur mengakui ada
masjid yang memang layak ditolong untuk
membersihkannya. Bisa jadi karena di situ
jamaahnya sedikit, atau kebanyakan jamaahnya
tidak menetap lama di daerah itu dengan alasan
tempat kerja yang jauh seshingga mereka
beribadah di masjid dekat tempat kerja.
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FOTO BERSAMA - Peternak unggas dan pecinta ayam hias yang tergabung satu wadah Komunitas Pesona Ayam Hias Minangkabau
Sumatera Barat oto bersama. (Foto : Iwin SB)
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah—Berbagai macam
cara dilakukan baik perorangan maupun
secara kelompok dalam menyambut datangnya
bulan suci Ramadhan, lain halnya dengan
peternak unggas dan pecinta ayam hias yang
tergabung satu wadah Komunitas Pesona
Ayam Hias Minangkabau Sumatera Barat
menggelar acara satu ikatan kekeluargaan
sesama anggota yang dikemas dalam
“Silaturahmi dan pameran ayam hias Nusantara
dan Mancanegara.”
Acara ini diselenggarakan di objek wisata
Ngarai Sianok, Minggu (11/4) dihadiri puluhan
peternak unggas dan pecinta ayam hias seSumatera Barat dengan memamerkan ayam
hias dari nusantara dan mancanegara dengan
mengusung tema “Bumingkan Ayam Endemik
Sumatera di Indonesia”.
Fipinal Penasehat Komunitas Pesona Ayam
Hias Minangkabau Sumatera Barat yang akrab
disapa pak Pin peternak ayam langka jenis
ayam randah batu menjelaskan kepada
Khazanah, kini sudah mulai beragam jenisjenis ayam hias, beragam pula ukuran badan
ayam-ayam hias.
“Kami ingin menaikan atau membumingkan
ayam endemik dari Sumatera Barat, yang menjadi
pertanyaan apa yang sudah dikenal orang
tapi belum juga muncul di permukaan adalah

ayam kukuk balengge, ayam randah batu dan
ayam sijantung bagomba bauk,” katanya.
Ini semuanya belum populer, sementara itu
plasma nupah sumbernya dari Sumatera Barat,
kenapa pengetahuan tentang itu kurang, kenapa
tidak mau dan kenapa terlambat untuk
membumingkannya. Jadi kami di komunitas
pesona ayam hias ingin mempopulerkan dan
melestarikan jenis-jenis ayam hias termasuk ayam
hias endemik dari Sumatera Barat, ucapnya.
Sementara itu Yunaidi Dt Mangkudun,
Ketua Komunitas Pesona Ayam Hias Minangkabau Sumatera Barat mengatakan, acara ini
perdana diadakan silaturahmi sesama anggota
sekaligus menyambut bulan suci Ramadhan
1442 H/2021 M, sebelumnya pertemuanpertemuan ini sudah ada yang dilakukan para
pemula. Tapi kita ingin lebih membangun
rasa persaudaraan, kekompakan, silaturahmi
sesama penghobi ayam hias.
Dalam komunitas tidak mengutamakan
uang sebaliknya kita mengutamakan solidaritas
kekeluargaan, kami berusaha merangkul
sebanyak mungkin anggota. Setelah itu
berusaha untuk memperkenalkan kepada
masyarakat umum tentang peranan ayam hias
di Sumatera Barat, karena pengetahuan
masyarakat tentang ayam hias Sumatera Barat
belum begitu mendapat perhatian.

Dalam hal ini kita ingin memperkenalkan
ayam hias dari Sumatera Barat juga bagusbagus disamping ayam hias impor dari luar
negeri, seperti ayam dari Tibet, India, Amerika
dan negara lainnya. Dari ayam hias ini sendiri
dapat sebagai aset pariwisata di Sumatera
Barat, begitu juga wacana akan memperkenalkan kepada generasi muda pelajar
mengenai edukasi tentang ayam hias sebagai
tambahan pelajaran di sekolah, ungkapnya.
Sedangkan Arief Muchlas Alia Ketua
pelaksana silaturahmi dan pameran ayam hias
Nusantara dan mancanegara menjelaskan
kegiatan ini adalah untuk memperkuat
hubungan silaturahmi rasa kekeluargaan kawankawan anggota komunitas pesona ayam hias
Minangkabau, kami yakin untuk kedepan
progres kegiatan akan lebih dimaksimalkan
dalam bentuk acarakah ataupun materi-materi
yang dihadirkan.
Salah satu visi misi komunitas pesona ayam
hias adalah untuk mengangkat jenis-jenis ayam
endemik khususnya di Sumatera Barat, fokus
kami sebenarnya untuk bisa dikembangkan
jenis-jenis ayam endemik Sumatera Barat guna
diperkenalkan kepada masyarakat umum. Jadi
secara langsung masyarakat dapat mengetahui
jenis-jenis ayam endemik Sumatera Barat,
pungkasnya.  iwin sb

ANTISIPASI KERUMUNAN

Polres Solok Selatan Lakukan Patroli Sungai

KASAT LANTAS - AKP Dwi Yulianto, Kasat Lantas Polres Solok
Selatan. (ist)
Padang Aro, Khazanah
Khazanah—Untuk
antisipasi kerumunan massa saat
balimau menjelang memasuki bulan

suci Ramadhan 1442 Hijriah,
Kepolisian Resor (Polres) Solok
Selatan, melakukan patroli sungai

menggunakan tiga unit perahu
karet, Senin (12/4).
Hal itu dikatakan Kapolres
Solok Selatan AKBP Tedy Purnanto
melalui Kasat Lantas AKP Dwi
Yulianto.
Ia mengatakan patroli dilakukan
dengan cara menyusuri aliran sungai
mulai dari Batang Liki hingga
Batang Sangir menggunakan tiga
perahu karet untuk antisipasi
kerumunan sebagai langkah
mencegah penularan Covid-19.
“Selain itu, polisi juga
melakukan patroli darat di seluruh
kecamatan guna mencegah
kerumunan warga saat balimau,”
katanya.
Dikatakan, untuk patroli air,
personel yang diturunkan
gabungan Lantas dengan Shabara
sedangkan di darat hanya personil
lantas.
Patroli sungai akan dimulai dari
Sungai Batang Liki sampai ke
Lubuk Gadang mulai pukul 16.00
Wib sampai Batang Sangir Nagari

Lubuk Gadang Utara.
Pada saat patroli katanya,
ditemukan keramaian bisa
dibubarkan atau diberi imbauan
agar selalu mematuhi protokol
kesehatan.
“Patroli kami lakukan supaya
bisa memantau langsung aktivitas
masyarakat di Sungai yang
melakukan tradisi Balimau,”
ujarnya.
Selain polisi, Pemerintah Daerah
melalui Sat Pol PP juga melakukan
patroli
untuk
mencegah
kerumunan warga saat “balimau”.
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Solok Selatan Epli Rahmat
mengatakan, ada 20 orang petugas
diturunkan untuk patroli dan dibagi
menjadi dua wilayah Utara dan
Selatan.
“Kebiasaan masyarakat Sumbar
“balimau” menjelang Ramadhan
berpotensi
menimbulkan
kerumunan. Oleh sebab itu
dilakukan patroli ke lokasi wisata,”
katanya.  ant/faisal

Wako Fadly Amran Sampaikan LKPj ke DPRD

Padang Panjang, Khazanah—
H.Fadly Amran, BBA Datuak
Paduko Malano menyampaikan
nota Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Wali
Kota Padang Panjang Tahun 2020
dalam Rapat Paripurna DPRD di
ruang sidang utama DPRD, Senin
(12/4).
Fadly Amran menyampaikan,
penyusunan dan penyampaian
LKPj kepada DPRD merupakan
salah satu bentuk kewajiban
konstitusi yang harus dipenuhinya
selaku wali kota setiap berakhirnya
tahun anggaran.
“Hal ini telah ditegaskan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu kewajiban
kepala daerah adalah memberikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah
dan memberikan LKPj kepada
DPRD. Secara teknis operasional,
penyampaian LKPj telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019,” ungkap Fadly.
Dikatakan Fadly, visi Kota
Padang Panjang Tahun 2018-2023
sebagaimana tertuang dalam Perda
Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Padang Panjang Tahun 2018-2023
adalah “Untuk Kejayaan Padang
Panajng yang Bermarwah dan
Bermartabat”. Visi ini merupakan
komitmen politik yang hendak
diwujudkan dan sekaligus sebuah
gambaran cita-cita untuk bergerak
bersama seluruh pemerintahan dan
masyarakat Kota Padang Panjang.
“Untuk mewujudkan visi Kota
Padang Panjang tersebut, maka
telah ditetapkan tiga misi yang
merupakan penjabaran dari visi.
Misi pembangunan tersebut yakni
Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.
Lalu Meningkatkan Pemerataan
dan Kualitas Daya Saing SDM
Masyarakat yang Berakhlak dan
Berbudaya, dan Meningkatkan
Tata Kelola Pemerintahan yang
Responsif, Inovatif dan Partisipatif,”
papar Fadly.
Bagian ketiga dari LKPj ini, lanjut
Fadly, merupakan informasi tentang
penyelenggaraan
urusan

MENERIMA - Ketua DPRD Mardiansyah.AMd menerima LKPJ
Walikota Padang Panjang saat sidang paripurna, kemarin.(Foto
: Paulhendri)
pemerintahan daerah, baik itu urusan
wajib maupun urusan pilihan.
Adapun urusan wajib yang
dilaksanakan adalah sebanyak 24
urusan, urusan pilihan sebanyak
lima urusan. Di samping itu, juga
terdapat urusan penunjang yang
dilaksanakan empat OPD, urusan
pendukung yang dilaksanakan
dua OPD, urusan kewilayahan
yang dilaksanakan dua OPD dan
urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik yang dilaksanakan BPBD
dan Kesbangpol.

“Dalam kaitan ini dapat saya
sampaikan, secara umum program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2020
telah dapat berjalan dengan baik.
Namun demikian, masih terdapat
beberapa kegiatan yang belum
dapat dilaksanakan secara optimal.
Hal ini disebabkan banyak faktor,
baik internal maupun eksternal,
terutama karena pandemi Covid19 yang melanda dunia, termasuk
kita di Kota Padang Panjang,”
ungkap Fadly.  paulhendri

Simpang Empat, Khazanah
Khazanah—Sehari jelang
Ramadhan 1442 Hijriah harga daging sapi di sejumlah
pasar tradisional di Kabupaten Pasaman Barat naik.
Kenaikan harga daging itu mencapai Rp140 ribu
perkilogramnya. Biasanya harga daging berkisar dari
Rp110 ribu-Rp120 ribu perkilogramnya.
Dedi, salah seorang pedagang sapi di Pasar Simpang
Empat, Senin (12/4) mengatakan, kanaikan harga
daging sapi menjelang Ramadhan terjadi setiap tahunnya.
Namun ia mengaku apa sebenarnya yang menjadi
penyebabnya. Namun yang pasti kata dia
menambahkan, harga beli sapi kepada peternak juga
naik.
Dikatakan Dedi, pedagang daging di Pasar Simpang
Empat diperkirakan memotong sapi atau kerbau pada
satu hari jelang Ramadhan sebanyak 15 ekor.
Ia menyebutkan di hari biasa harga daging sapi
dijual Rp110 ribu sampai Rp120 ribu. Saat ini naik
mencapai Rp140 ribu perkilogramnya.
“Memang kalau jelang Ramadhan harga berangsur
naik sampai jelang Idul Fitri nanti,” katanya.
Penyebab kenaikan harga tersebut, katanya karena
naiknya harga beli sapi dari peternak.
“Kita beli mahal, jadi sudah pasti kita jual dengan
tinggi pula. Sebab di hari besar peternak juga menaikan
harga hewan ternaknya,” katanya.
Ia memperkirakan kenaikan harga daging sapi ini
diperkirakan terus terjadi hingga perayaan hari raya
Idul Fitri mendatang.
“Biasanya harga tetap naik dan akan kembali stabil
setelah Lebaran Idul Fitri nanti,” sebutnya.  sta

Warga Pulai Goro
Bersihkan Jalan
Pulai, Khazanah
Khazanah—Warga RK 05 Pulai, Nagari
Persiapan Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam, lakukan goro membersihkan jalan
dan tempat ibadah yang ada di daerah itu, Minggu
(11/4).
Ketua RK 05 Pulai, Adedi mengatakan bahwa
goro tersebut merupakan sudah menjadi agenda
tahunan dan dilakukan dalam rangka menyambut bulan
suci Ramadan.
“Kami bersama warga membersihkan, merapikan,
dan memotong rumput yang tumbuh di bahu dan
badan jalan, terutama jalan-jalan yang menuju masjid,”
ujarnya.
Selain itu, jelasnya, pihaknya juga melakukan goro
membersihkan pekarangan tempat ibadah, baik itu
masjid maupun musala.
“Alhamdulillah, partisipasi warga cukup tinggi,
mulai dari anak-anak, pemuda dan lainnya, bahkan
ibu-ibu juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini,”
terangnya.
Dijelaskan, agar goro tersebut bisa lebih cepat
selesai, pihaknya membagi-bagi tugas. Ada yang bertugas
memotong rumput, menyapu, mengumpulkan sampah,
dan lain sebagainya. Bahkan makanan dan minuman
ketika saat istirahat, dibuatkan dan diantarkan oleh
ibu-ibu setempat.
Adedi berharap, dengan dibersihkannya lingkungan
sekitar RK 05 Pulai, semoga warga bisa lebih nyaman
dan semangat dalam beribadah di bulan puasa nanti.
“Selain goro membersihkan lingkungan sekitar,
kami juga memasang lampu penerangan, di sepanjang
jalan menuju tempat ibadah,” tambahnya.
Dikatakan, ada 10 titik lampu yang dipasang,
dengan harapan dapat menambah kenyamanan warga
saat beribadah pada malam hari.  heppy kusnandar

Sehari jelang
Ramadhan, harga
daging sapi di pasar
tradisional Pasaman
Barat naik
Simpang Empat, Khazanah—
Khazanah—Harga daging sapi
di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pasaman Barat,
Sumatera Barat naik sehari jelang Ramadhan 1442 Hijriah.
Kenaikan harga daging itu mencapai Rp140 ribu
perkilogramnya. Biasanya harga daging berkisar dari Rp110
ribu-Rp120 ribu perkilogramnya.
Salah satu pedagang sapi Dedi di Pasar Simpang Empat,
Senin, mengatakani kanaikan harga daging sapi menjelang
Ramadhan terjadi setiap tahunnya.
“Kita tidak mengetahui apa penyebabnya. Namun harga
beli sapi kepada peternak juga naik,” katanya.
Ia mengatakan pedagang daging di Pasar Simpang
Empat diperkirakan memotong sapi atau kerbau pada satu
hari jelang Ramadhan sebanyak 15 ekor.
Ia menyebutkan di hari biasa harga daging sapi dijual
Rp110 ribu sampai Rp120 ribu. Saat ini naik mencapai
Rp140 ribu perkilogramnya.
“Memang kalau jelang Ramadhan harga berangsur
naik sampai jelang Idul Fitri nanti,” katanya.
Penyebab kenaikan harga tersebut, katanya karena
naiknya harga beli sapi dari peternak.
“Kita beli mahal, jadi sudah pasti kita jual dengan
tinggi pula. Sebab di hari besar peternak juga menaikan
harga hewan ternaknya,” katanya.
Ia memperkirakan kenaikan harga daging sapi ini
diperkirakan terus terjadi hingga perayaan hari raya Idul
Fitri mendatang.
“Biasanya harga tetap naik dan akan kembali stabil
setelah Lebaran Idul Fitri nanti,” sebutnya.
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MINTA PEMERINTAH PERTAHITAKAN UMKM PADANG PARIAMAN

Suhatri Bur Menghadap Menkop UKM Teten Masduki

Parit Malintang, Khazanah— Bupati Padang
Pariaman Suhatri Bur,S.E.,M.M. menghadiri Rapat
Koordinasi Mentri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah RI dengan Bupati/Walikota se
Sumatra Barat pada Senin (12/4) di Ruang Rapat
lantai 8 Kementian Koperasi dan UKM.
Dalam pertemuan tersebut Bupati Padang
Pariaman mengucapkan terimakasih kepada
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang
telah mengundang pemerintah daerah Padang
Pariaman dalam rakor ini.

“Seperti yang diketahui sejak terjadinya
pandemi covid-19 memberikan dampak kepada
pertumbuhan ekonomi di Padang Pariaman,
meskipun demikian kami Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman tetap bersemangat untuk membina
dan memotivasi agar UMKM ini tetap menggeliat
dan tidak berpengaruh terhadap pandemi covid19 tersebut karenanya saat ini masih banyal hak
yang dibutuhkan untuk menggeliatkan UMKM
tersebut,” terangnya
Ia juga mengatakan tinggi harapan kepada

menteri untuk memberikan dukungan dalam
membangkitkan UMKM yang ada salah satunya
membangun fasilitas untuk kebutuhan pelaku
UMKM salah satu contohnya yakni tempat untuk
menjalankan usaha juga tempat untuk
memperlihatkan hasil produksi.
“Padang pariaman tidak memiliki begitu banyak
koperasi tapi dengan adanya pandemi covid19 banyak koperasi yang kena imbas sehingga
banyak koperasi yang tidak jalan hal ini disebakan
karena kegiatan yang terbatas, pertemuan yang

dibatasi dan koperasi tidak bisa memenuhi
kebutuhan yang diperlukan
Pada kesempatan ia berharap agara mentri
dapat memperhatikan secara khusus, karena Padang
Pariaman merupakan daerah yang belum tinggi
pertumbuhan ekonominya tetapi untuk persoan
IPM dan PDRB tidak sebanding dengan income
per kapita. PRB memang tinggi karena di Padang
Pariaman ada bandara, tetapi jika dilihat dari income
per kapita Padang Pariaman sangat jauh dari
kabupaten/kota yang lain  Syafrial Suger
Suger..

ANGKA STUNTING LIMAPULUH KOTA TINGGI

Bupati: Tanggungjawab Semua SKPD
Sarilamak, Khazminang.id— Untuk mengatasi masalah
stunting, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota lakukan
rembuk stunting bersama Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan lembaga non-pemerintah. Kegiatan tersebut
dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan
intervensi penurunan stunting.
Kegiatan tersebut berkaitan
dengan penetapan Kabupaten
Limapuluh Kota secara nasional
sebagai salahsatu lokus stunting
tahun 2020-2024.
Stunting adalah masalah kurang
gizi kronis yang disebabkan oleh
kurangnya asupan gizi dalam
waktu yang cukup lama, sehingga
mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi
badan anak lebih rendah atau
pendek (kerdil) dari standar
usianya.
Bupati Limapuluh Kota
Safaruddin Dt. Bandaro Rajo
menyampaikan, angka prevalansi
stunting di Kabupaten Limapuluh
Kota adalah 40,1 persen. Melihat
kondisi itu, stunting menjadi
permasalahan dan isu strtegis yang
harus diselesaikan karena stunting
juga menjadi salahsatu faktor
masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Saat ini IPM Limapuluh Kota
69,47 persen, jauh diatas rata-rata
provinsi Sumatra Barat yang
berada diangka 72,38 persen. IPM
daerah kita pada tahun 2020
berada di urutan 13 dari 18
kabupaten/kota yang ada di
sumbar,” kata Bupati di Sarilamak,
Senin (12/4).
Ditambahkan bupati, permasalahan stunting bukan tanggungjawab dari dinas kesehatan saja.
Ada peran OPD lain diantaranya
PUPR dalam memenuhi akses

sanitasi dan air minum dan
Disdukcapil dalam pelayanan
dokumen
kependudukan,
Bapelitbang. Begitu juga dengan
beberapa perangkat daerah lainnya
hingga pemerintah nagari.
“Perlu dilakukan kolaborasi dan
sinergi yang baik antar perangkat
daerah spesifik dan perangkat
daerah sensitif. Peran ini wajib
diambil oleh perangkat daerah
untuk penanganan stunting di
daerah. Perbub nomor 25 tahun
2020 sudah ada, Peran pemerintah
nagari juga dituntut untuk aksi
konvergensi stunting diwilayahnya,” tegas bupati.
Direktorat Sinkronisasi Bina
Pembangunan Daerah Kementerian
Dalam Negeri Budiono Subambang
menyampaikan, pemereintah daerah
segera melakukan rencana kerja
dalam penurunan stunting dan
penyusunan rencana aksi.
“Alur pelaksanaan aksi dengan
mengikuti jadwal reguler perencanaan dan pengangaran daerah.
OPD harus bersatu padu dalam
aksi konvergensi. Termasuk pola
asuh anak dilaksanakan dengan
baik di tengah-tengah masyarakat,”
tutupnya secara virtual.
Sebelumnya awal tahun 2021,
menghadapi tingginya kasus
stunting Pemerintah Kabupaten
Limapuluh Kota menggelar
Analisis Program Penurunan
Stunting tahun 2021.
Selain itu juga direncanakan

Solok Izinkan Tarwih
Solok, Khazanah— Pemerintah Kota (Pemkot) Solok
menerbitkan surat edaran memperbolehkan pelaksanaan
ibadah shalat tarawih selama Ramadhan dan Idul Fitri
1442 Hijriah dengan syarat menerapkan protokol
kesehatan Covid-19.
Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar melalui surat
edarannya di Solok, Senin, mengatakan panduan ibadah
Ramadhan dan Idul Fitri pada masa pandemi COVID19 tertuang dalam surat edaran Wali Kota Solok Nomor
: 400/84/Kesra-2021.
“Surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut dari
surat edaran Kementerian Agama RI, Nomor: SE.03
Tahun 2021 tentang panduan pelaksanaan ibadah
Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021,” ujar
dia.
Selain itu, wali kota menegaskan pengurus masjid
atau musala wajib membentuk satgas COVID-19 yang
bertanggung jawab dan memastikan protokol kesehatan
berjalan dengan baik.
“Seperti menyemprotkan disinfektan secara teratur,
menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk
masjid atau musala, menerapkan jaga jarak, dan
mewajibkan jamaah memakai masker,” ujar dia.
Ketentuan lainnya, peringatan nuzul Quran wajib
memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, jumlah
jamaah paling banyak 50 persen dari kapasitas tempat
atau lapangan terbuka.
“Pelaksanaan kultum dibatasi dengan durasi waktu
15 menit,” kata dia  */Novrizal Sadeawa.

REMBUK- Untuk mengatasi masalah stunting, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota lakukan rembuk stunting bersama Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga non-pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan
intervensi penurunan stunting (foto: Ist/net).
oenggaet akademisi, dunia usaha
dan perantau untuk berkerjasama
dan berkolaborasi dalam penanganan stunting.
Data Riskesdes dari tahun
2007 sampai tahun 2018, jumlah
kasus stunting di Kabupaten
Limpauluh Kota terus meningkat,
dan data tahun 2019, kabupaten
ini dijadikan salah satu lokasi fokus

penanganan stunting secara
nasional untuk tahun 2020 sampai
dengan 2024. Berdasarkan Riset
Kesehatan Dasar Tahun 2018 yang
dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan , menunjukkan bahwa
Angka Prevalensi Stunting di
Limapuluh Kota cukup tinggi
yaitu sebesar 40,1 % dan merupakan yang ketiga tertinggi di

Gadang, Talang Anau, Koto
Tinggi, Manggilang dan Gunung
Malintang.
Dari beberapa daerah tersebut
ada beberapa daerah yang di
jadikan lokus atau lokasi fokus
dalam penanganan kasus stunting
padaa anak, yaitu Nagari Talang
Anau dan Pandam Gadang  Lili
Yuniati.

Mahyeldi Apresiasi PNP Punya Guru Besar
Padang, Khazanah— Gubernur
Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi
Ansharullah menghadiri secara
khusus sidang terbuka pengukuhan
Guru Besar Politeknik Negeri
Padang, Prof. Dr. Dra. Yuli Yetri,
M. Si dalam bidang Ilmu Kimia
Material, yang di gelar di aula
kampus Politeknik Negeri Padang,
Senin (12/4).
Dalam sabutannya Mahyeldi
mengatakan, di perguruan tinggi,
guru besar sangat berperan dalam
meningkatkan kualitas kewibawaan
akademik dan dipandang sebagai
sosok yang mumpuni dalam
komunitas akademik yang akan
menjaga pemahaman bidang
keilmuan tertentu.
Selain itu, Mahyeldi juga
berharap semakin banyak caloncalon guru besar di Sumatera Barat
(Sumbar) termasuk di Politeknik
sendiri.
“Kita berharap banyak,
semoga banyak yang akan menjadi
guru besar di Sumatera Barat,
seperti Prof. Dr. Dra. Yuli Yetri,

M. Si yang merupakan Profesor
pertama di Sumatera yang ada di
Politeknik,” harapnya.
Mahyeldi juga mengatakan,
dengan adanya pengukuhan guru
besar di PNP ini, dapat memberikan
semangat untuk para pengajar
lainnya
agar
senantiasa
meningkatkan kualitas SDM.
“Tentunya akan ada lagi
profesor lainnya di PNP, dan bisa
memberikan ilmu kepada para
mahasiswa agar bisa mengikuti
pendidikan sesuai dengan
bidangnya dan dapat diterapkan
di kehidupan mereka,” terangnya.
Mahyeldi juga menambahkan,
ia berkomitmen dalam membantu
dan menambah jumlah guru besar
tang dirasa masih sangat minim
di Sumatera Barat.
“Kami berharap Sumbar juga
akan lebih berkembang dengan
lahirnya profesor-profesor baru dan
siap memberikan ilmunya dalam
membangun Sumatera Barat,”
harapnya.
Ia juga menyampaikan, untuk

PENGUKUHAN- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah
menghadiri secara khusus sidang terbuka pengukuhan Guru
Besar Politeknik Negeri Padang, Prof. Dr. Dra. Yuli Yetri, M. Si.,
dalam bidang Ilmu Kimia Material (foto: Inoval Agesly).
menjadi guru besar itu tidaklah
mudah. Ia pun juga mengucapkan
selamat kepada Prof. Dr. Dra. Yuli
Yetri, M. Si karena telah menjadi
Profesor pertama yang ada di
Politeknik Sumatera.

“Selamat untuk Ibu Prof. Dr.
Dra. Yuli Yetri, M. Si. Sumatera
Barat butuh orang-orang cerdas
dan amanah serta bisa untuk
membangun Sumatera Barat,”
akhirnya  Inoval Agesly
Agesly..

Kaba Nagari
NAGARI PAINAN

Sambut Bulan Ramadan dengan Balimau Paga

Pasar Pabukoan
Pariaman
Pariaman, Khazanah— Pemerintah Kota Pariaman,
menetapkan dua lokasi pasar ‘pabukoan’ selama bulan
suci Ramadan untuk memudahkan warga menemukan
makanan dan minuman pembuka saat berbuka puasa.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman,
Gusniyeti Zaunit kepada Harianhaluan.com, Senin (12/
4/2021), dua tempat itu, di area parkir Lapangan
Merdeka dan area parkir Pasar Kurai Taji.
“Dalam hal ini pihaknya membantu 8 buah tenda,
masing 4 tenda untuk pasar pabukoan di Kurai Taji
dan di Lapangan Merdeka. satu tenda berukuran 10
x 3 meter dan bisa untuk 5 pedagang,” katanya.
Dikatakannya, tenda-tenda itu disiapkan untuk
pedagang pabukoan agar lebih tertata rapi, indah dan
bersih dan tentu diharapka ramai jual beli. Pasar tersebut
akan dibuka mulai pukul 16.00 WIB sampai waktu
berbuka puasa.
Meskipun begitu, pihaknya menetapkan dua lokasi
pasar pabukoan, dan dalam penerapannya diberlakukan
protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran COVID19.
“Pedagang dan pembeli harus pakai masker, terapkan
protokol kesehatan,” katanya  Syafrial Suger
Suger..

Sumatera Barat setelah Kabupaten
Solok dan Kabupaten Pasaman..
Data dari hasil penimbangan
massal bulan Agustus tahun 2020
lalu diperoleh ada 10 Nagari yang
dinyatakan berstatus merah untuk
stunting, antara lain Situjuah Banda
Dalam, Tarantang, Suliki,
Sei.Rimbang, Tj.Bungo, Baruah
Gunuang, Koto Tangah, Pandam

BALIMAU- Tradisi Balimau Paga, di Kabupaten Pesisir Selatan
(Pessel) ada tradisi yang dilakukan setiap akan memasuki bulan
suci Ramadan, tradisi ini sudah sejak lama dilakukan masyarakat
sejak dahulunya (foto Ist/net).
Painan, Khazanah—
Khazanah—Tradisi
Balimau Paga, di Kabupaten Pesisir
Selatan (Pessel) ada tradisi yang
dilakukan setiap akan memasuki
bulan suci Ramadan, tradisi ini
sudah sejak lama dilakukan
masyarakat sejak dahulunya.
Adapun makna yang terkandung dan diyakini masyarakat pada

pelaksanaan tradisi “Balimau Paga”
adalah sebagai wujud pensucian
diri untuk memasuki bulan suci
Ramadan agar ibadah puasa dapat
berjalan dengan baik dan mendapat
rahmat dari Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.
Pada tahun 2021 Masehi atau
1442 Hijriah ini, kegiatan ‘Balimau

Paga’ kembali dilaksanakan oleh
masyarakat Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Minggu (11/4) lalu.
Prosesi diawali dari kantor
Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Painan, yang terletak di Jalan H.
Ilyas Yakub. Kemudian, rombongan berjalan kaki menuju
Masjid Terapung Samudera Ilahi
untuk melaksanakan salat
berjemaah.
Puncak prosesi ‘Balimau Paga’
dilaksanakan di pentas utama
Pantai Carocok Painan, acara yang
kental dengan prosesi adat tersebut,
juga diisi dengan ceramah agama
yang disampaikan ustad Amri
Syam.
Kegiatan ini dihadiri oleh
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda)
Emirda Ziswati. Dia menyampaikan
agar tradisi yang telah berlangsung
sejak lama itu, dapat diambil hikmah
positifnya.
Kata Emirda, prosesi adat
‘Balimau Paga’ merupakan tradisi
yang mengajarkan manusia untuk
membersihkan diri sebelum
memasuki bulan Ramadan.
Lebih dari itu, adanya rasa
saling memaafkan antar-sesama dan
bertobat kepada sang Pencipta.

“Mari kita jadikan acara
‘Balimau Paga’ untuk saling
memaafkan antar-sesama manusia
dan bertobat kepada Allah atas
kesalahan kita,” kata Ermida.
Di samping itu, Emirda
mengutarakan, perlunya upaya
meningkatkan kualitas dan
kuantitas
ibadah
untuk
mendekatkan diri kepada Allah di
bulan Ramadan.
Pj Sekda yang baru dilantik
ini juga mengajak masyarakat untuk
melaksanakan puasa dan salat
tarawih di masjid dan musala
dengan mematuhi protokol
kesehatan. Hal ini penting, karena
pandemi Covid -19 masih belum
berakhir.
“Mari kita tetap menjaga
protokol kesehatan, seperti pakai
masker, jaga jarak dan rajin cuci
tangan,” ingatnya.
Kegiatan ‘Balimau Paga’
tersebut, juga diikuti oleh Ketua
Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Painan, Syafrizal Datuak Nan
Batuah, pengurus KAN, serta Ninik
Mamak, Bundo Kanduang, Alim
Ulama, Pemuda, Wali Nagari
Painan, dan masyarakat Painan 
Milhendra Wandi.
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UNTUK KEPUASAN MASYARAKAT

RSUD P
adang P
ariaman
Padang
Pariaman
Dilengk
api NICU, PICU, HCU
Dilengkapi
Parit Malintang, Khazanah
Khazanah—
Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Padang Pariaman terus
meningkatkan pelayanan untuk
memuaskan masyarakat yang
menggunakan jasa pelayanan
rumah sakit itu.
Selain dilengkapi ruangan
Intensive Care Unit (ICU), yaitu
ruang khusus bagi pasien kritis
yang perlu perawatan intensif dan
pengawasan terus menerus, rumah
sakit milik pemerintah ini juga
dilengkapi dengan ruang Neonatal
Intensive Care Unit (NICU), yang
menyediakan pelayanan khusus
bagi bayi baru lahir atau bayi
prematur berusia 23-24 minggu
hingga 40 minggu, yang biasanya
memiliki sistem pencernaan normal.
RSUD Padang Pariaman juga
dilengkapi ruang Pediatric Intensive
Care Unit (PICU) yang
diperuntukan pada bayi yang
kondisinya tidak baik dan akan
menginfeksi pasien yang lain.
Kemudian RSUD Padang
Pariaman juga dilengkapi dengan
ruang High Care Unit (HCU) yang
diperuntukkan bagi pasien yang
menunjukkan perbaikan kondisi,
tidak perlu lagi ditangani di ICU,
namum masih perlu pengawasan
ketat dari tenaga medis.
Kehadiran gedung NICU,
PICU, dan HCU ini ditandai
dengan penandatanganan prasasti
dan pengguntingan pita oleh
Bupati Padang Pariaman Suhatri
Bur, Senin (12/4) di RSUD Padang
Pariaman.
Suhatri Bur menyebutkan,
pada tanggal 6 Agustus 2020 lalu
dirinya masih menjabat sebagai
Wakil Bupati melakukan peletakan
batu pertama pembangunan

gedung NICU, PICU, HCU
tersebut.
“Alhamdulillah, pembangunan
gedung ini berjalan lancar dan tepat
waktu sesuai surat perjanjian kerja
selama lima bulan kalender dengan
biaya sebesar 13,2 milyar rupiah
yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) bidang kesehatan
tahun 2020,” kata dia.
Dikatakannya, pembangunan
gedung tersebut diresmikan guna
dalam rangka peningkatan
pelayanan RSUD Padang Pariaman
kepada masyarakat, terutama untuk
perawatan bayi, anak balita, dan
dewasa.
Pada kesempatan itu, Suhatri
Bur memberikan apresiasi kepada
penyedia, konsultan yang telah
dapat menyelesaikan pembangunan gedung ini tepat waktu, dan
kepada direktur RSUD, PPK, PPTK,
komisi teknis dan semua yang
terlibat dalam kelancaran pelaksanaan baik fisik maupun
administrasi.
Sementara Direktur RSUD
Lismawati mengatakan, keberhasilan dan perkembangan yang
telah dicapai hingga saat ini berkat
semangat, dedikasi dan kerja keras
seluruh karyawan RSUD Padang
Pariaman, sehingga diharapkan
seluruh karyawan tetap memotivasi
diri untuk selalu bersemangat dan
berusaha
meningkatkan
kemampuan diri, sehingga
mempercepat tercapainya visi dan
misi RSUD Padang Pariaman.
Selain
itu
kata
dia
menambahkan, kehadiran NICU,
PICU, dan HCU merupakan salah
satu cara dalam meningkatkan
pelayanan kepada masayarakat,
dimana NICU merupakan tempat

Tempat Hiburan Stop
Selama Ramadan
Padang, Khazanah—
Khazanah—Memasuki bulan suci Ramadan
1442 H, Pemko Padang mengimbau kepada pemilik
usaha karaoke, klub malam, diskotik, panti pijat dan
sejenisnya untuk tidak menjalankan usaha atau kegiatan
operasional selama Ramadan.
Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan kebijakan
ini mulai diberlakukan satu hari sebelum bulan Ramadan
sampai hari ketiga sesudah bulan Ramadan 1442 H.
“Ya, kita telah mengeluarkan Surat Edaran Wali
Kota tentang aturan operasional usaha pariwisata dan
imbauan kepada masyarakat selama bulan Ramadan dan
Hari Raya Idul Fitri 1442 H,” kata Hendri Septa, kemarin.
Bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan
ketentuan tersebut maka pemilik usaha akan diberi sanksi
pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda
Rp 50 juta sesuai dengan Pasal 74 ayat 2 dan Pasal
83 ayat 1 Perda No. 5 Tahun 2012 tentang TDUP.
“Sementara untuk pemilik usaha rumah makan, restoran
dan sejenisnya jam operasionalnya dimulai pada pukul
16.00 WIB,” tutur Wako.
Disamping itu, kata Wako, usaha rumah makan, bar,
hotel, restoran, karaoke, kafe dan sejenisnya dilarang
melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan
ibadah pada bulan Ramadan 1442 H.  novrizal sadewa

Terbuka Ruang untuk
Pelaku Seni
Jakarta, Khazanah
Khazanah—Serial konserek sperimental
kontemporer Alur Bunyi yang digarap Goethe-Institut
Indonesien sejak 2017 kembali hadir di tahun 2021
dengan eksperimen dan kurator baru.
Musik jazz dan elektronik menjadi instrumen utama
yang menjadi lambar kolaborasi musik yang akan
dieksplorasi dan dipresentasikan dalam Alur Bunyi tahun
ini. Dibawah arahan kuratorial komposer jazz Azfansadra
Karim (Adra Karim), sebanyak lima edisi Alur Bunyi
yang tersebar sepanjang April-November 2021 akan
ditayangkan secara daring sehingga dapat menjangkau
penikmat musik di seluruh Indonesia.
“Alur Bunyi tahun ini membuka ruang untuk pelaku
seni di bidang musik elektronik dan musik jazz, mengingat
perkembangan dan kualitas keduanya yang meningkat
pesat. Dua haluan musik yang terkadang berbeda dalam
konsep dan cara berpikir ini disinggungkan dalam
membentuk karya, sehingga akan menjadi sangat menarik
untuk disimak. Alur Bunyi tahun ini akan bereksperimen
dengan hibriditas budaya sebagai gagasan utama,” ujar
Adra, Senin (12/4/2021).
Musik jazz, elektronik, dan latah Edisi perdana Alur
Bunyi 2021 yang terlebih dahulu sudah direkamini akan
ditayangkan di kanal YouTube Goethe-Institut Indonesien,
Rabu 14 April 2021, pukul 20.00 WIB dan menampilkan
kolaborasi artistik berjudul “Siapesih, siape, ehh siape”
oleh dua musisi : Nikita Dompasdan Randy MP.
Kolaborasi artistik ini akan menyingkap fenomena perilaku
latah—reaksi terkejut berbentuk pengulangan kata dan
gerakan orang lain secara spontan dan tidak terkendali—
yang dianggap sebagai suatu keunikan di dalam budaya
Indonesia.
Karya-karya dalam penampilan ini diekspresikan melalui
paduan berbagai sampel suara yang diproses dan
dimanipulasi, berangsur menjelma menjadi pola ritmik
dan landasan harmoni yang menyediakan ruang untuk
eksplorasi serta improvisasi. Kolaborasi antara kedua
musisi ini juga disebut sebagai pertunjukan guru dan
murid, karena di tahun 2004-2006, Nikita adalah guru
teori musik dan gitar bagi Randy. Penampilan di Alur
Bunyi ini merupakan kolaborasi pertama mereka.  ril/
f. fahlevi

MERESMIKAN - Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur saat meresmikan Gedung NICU, PICU, dan HCU di RSUD Padang Pariaman.
(Foto : Syafrial Suger)
khusus untuk merawat bayi baru
lahir yang membutuhkan pengawasan ketat oleh tenaga medis.
“Ruang NICU merupakan unit
reaksi cepat tanggap juga sebagai

ruang perawatan khusus yang
menyediakan sarana dan prasarana
untuk mengatasi dan mencegah
berbagai kondisi yang dapat
membahayakan keselamatan bayi

baru lahir dengan gangguan
kesehatan,” kata Lismawati.
Ruang PICU kata dia menambahkan, yakni perawatan intensif
di rumah sakit bagi anak-anak

dengan gangguan kesehatan serius
atau berada dalam kondisi kritis
mulai dari bayi berusia 28 hari
sampai anak remaja berusia 18
tahun.  syafrial suger

Suhatri Bur Harapkan Perhatian Kementrian
Koperasi dan UKM

CENDERAMATA - Bupati Padang Pariaman Suhatri menyerahkan cenderamata pada Menteri
Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto : Syafrial Suger)
Jakarta,
Khazanah
Khazanah—Bupati
Padang Pariaman Suhatri
Bur,S.E.,M.M menghadiri Rapat
Koordinasi Mentri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah RI
dengan Bupati/Walikota se Sumatra
Barat pada Senin (12/4) di Ruang
Rapat lantai 8 Kementian Koperasi
dan UKM.

Dalam pertemuan tersebut
Bupati
Padang
Pariaman
mengucapkan terimakasih kepada
Menteri Koperasi dan UKM Teten
Masduki yang telah mengundang
pemerintah daerah Padang
Pariaman dalam rakor ini.
“Seperti yang diketahui sejak
terjadinya pandemi Covid-19

memberikan dampak kepada
pertumbuhan ekonomi di Padang
Pariaman, meskipun demikian kami
Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman tetap bersemangat untuk
membina dan memotivasi agar
UMKM ini tetap menggeliat dan
tidak berpengaruh terhadap
pandemi Covid-19 tersebut

karenanya saat ini masih banyal
hak yang dibutuhkan untuk
menggeliatkan UMKM tersebut,”
terangnya
Ia juga mengatakan tinggi
harapan kepada menteri untuk
memberikan dukungan dalam
membangkitkan UMKM yang ada,
salah satunya membangun fasilitas
untuk kebutuhan pelaku UMKM,
salah satu contohnya yakni tempat
untuk menjalankan usaha juga
tempat untuk memperlihatkan hasil
produksi.
“Padang Pariaman tidak
memiliki begitu banyak koperasi
tapi dengan adanya pandemi
Covid-19 banyak koperasi yang
kena imbas, sehingga banyak
koperasi yang tidak jalan. Hal ini
disebakan karena kegiatan yang
terbatas, pertemuan yang dibatasi
dan koperasi tidak bisa memenuhi
kebutuhan yang diperlukan
Pada kesempatan ia berharap
agar menteri dapat memperhatikan
secara khusus, karena Padang
Pariaman merupakan daerah yang
belum tinggi pertumbuhan
ekonominya, tetapi untuk persoan
IPM dan PDRB tidak sebanding
dengan income per kapita. 
syafrial suger

SEHARI JELANG RAMADAN

Harga Bahan Pokok Naik ‘Berjemaah’
Padang, Khazanah— Harga
semua bahan pokok kompak naik
sehari sebelum Ramadan. Kenaikan
salah satunya terlihat jelas pada
komoditas cabai rawit merah.
Berdasarkan pantauan di Pusat
Informasi Harga pangan Strategis
(PIHPS) pada Senin (12/4) ini, ratarata harga cabai rawit merah di
seluruh pasar di Indonesia mencapai
Rp90.700 per kilogram (kg). Itu naik
dibandingkan Jumat (9/4) pekan
lalu seharga Rp84.850 per kg.
Kondisi sama juga terjadi
untuk cabai rawit hijau. Pada awal
pekan ini rata-rata harga cabai rawit
hijau mencapai Rp62.400 per kg,
naik dibandingkan akhir pekan
lalu Rp57.550 per kg.
Serupa, harga cabai merah
besar dan keriting juga naik awal
pekan ini. Cabai merah besar naik
dari sebelumnya Rp51.400 per kg
menjadi Rp55.500 per kg.
Sedangkan, cabai merah keriting
naik dari Rp50.400 per kg menjadi
Rp55 ribu per kg.
Kenaikan juga terjadi pada
bawang putih. Awal pekan ini harga
bawang putih Rp31.600 per kg

PEDAGANG CABE – Pedagang cabe menanti pembeli. (ist)
atau naik dibandingkan akhir
pekan lalu yang masih Rp30 ribu
per kg.
Untuk harga telur ayam naik dari
Rp25.300 per kg menjadi Rp26.600
per kg. Sementara itu untuk beras
kualitas bawah I harga naik dari
Rp10.750 per kg menjadi Rp11 ribu

per kg pada awal pekan ini.
Selanjutnya, harga daging sapi
naik dari Rp120.150 per kg
menjadi Rp123.550 per kg. Serupa,
daging ayam naik dari Rp36.500
per kg menjadi Rp38.300 per kg.
Lalu, bawang putih naik dari
Rp30 ribu per kg menjadi

Rp31.600 per kg. Namun, bawang
merah terpantau menetap di harga
Rp33.850 per kg.
Sementara itu, minyak goreng
naik dari Rp14.800 per kg menjadi
Rp15.150 per kg dan gula pasir
naik dari Rp14.250 per kg menjadi
Rp14.550 per kg. (han)

SELASA, 13 APRIL 2021
SELASA, 30 SYA’BAN 1442 H

Sumbar Perlu
“Jadi peluang ini harus ditangkap, dan untuk
ekspornya berkolaborasi dengan Bengkulu, Jambi,
Riau daratan dam Sumatera Utara bagian Selatan,”
kata dia.
Ia menilai jika tol laut terealisasi akan terjadi
pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
“Memang tidak bisa serta merta tapi ini peluang
yang harus ditangkap dan diambil,” kata dia.
Kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi antara
pemerintah dengan dunia usaha sehingga bisa
terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Pada sisi lain ia juga mendorong agar
pembangunan tol Pekanbaru-Padang segera terealisasi
agar akses kedua provinsi bisa menjadi lebih mudah
dan cepat.
“Dengan demikian angkutan barang dan orang
akan menjadi lebih lancar,” katanya.
Terkait dengan dampak pandemi COVID-19
bagi dunia usaha ia menyampaikan hampir sebagian
besar pelaku usaha terdampak sehingga dibutuhkan
kebijakan dan dorongan agar dapat bangkit kembali.
“Tanpa ada dunia usaha ekonomi akan lamban
tumbuh sehingga perlu ada dorongan lewat investasi
dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Sebenarnya sebagian dari harapan Ketua
Kadinprov Sumbar itu sudah diujudkan oleh pihak
Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut dua
tahun lalu. Pada 9 Maret 2019 pemerintah melalui
Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan
Laut menyerahkan satu unit kapal pendukung
tol laut yaitu kapal KM. Kendhaga Nusantara 2
ke PT. ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Teluk
Bayur.
Penyerahan pada 9 Maret 2019 itu tersebut
didahului oleh proses penyerahan dari pihak
galangan kapal yaitu PT Industri Kapal Indonesia
(Persero) kepada Direktur Jenderal Perhubungan
Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam
Negeri, Capt. Budi Mantoro.

China Akui
China, pada hari Sabtu (10/04) mengatakan dalam
jumpa pers bahwa vaksin yang ada saat ini “tidak
memberi tingkat perlindungan yang sangat tinggi”.
Dia menyarankan agar China mempertimbangkan
untuk mencampurkan bermacam-macam vaksin
Covid-19, sebagai cara untuk meningkatkan
kemanjuran.
Gao menjelaskan bahwa langkah-langkah untuk
“mengoptimalkan” proses vaksinasi dapat meliputi
perubahan jumlah dosis dan lamanya jeda antar
dosis. Dia juga menyarankan kombinasi berbagai
jenis vaksin untuk proses imunisasi.
Namun dia belakangan menarik kembali
komentarnya, mengatakan kepada media pemerintah
Global Times bahwa “tingkat perlindungan semua
vaksin di dunia kadang-kadang tinggi, dan kadangkadang rendah”.
“Bagaimana meningkatkan kemanjurannya
adalah pertanyaan yang perlu dipikirkan oleh para
ilmuwan di seluruh dunia,” katanya pada surat
kabar tersebut.
Dia menambahkan bahwa pengakuan
sebelumnya, yang menyebutkan vaksin buatan
China memberi tingkat perlindungan yang rendah,
adalah “kesalahpahaman total”.
Komentar awal maupun belakangan dari Gao
tidak dilaporkan oleh sebagian besar media di
China.
Namun komentar awalnya telah menuai kritik
di situs media sosial Weibo, dengan beberapa
warganet mengatakan dia sebaiknya “berhenti
bicara”.
Seberapa efektifkah vaksin buatan China?
Karena tidak banyak data yang dirilis secara
internasional, keefektifan berbagai vaksin China
sudah lama tidak diketahui secara pasti.
Vaksin Sinovac, misalnya, terbukti hanya 50,4%
efektif dalam uji coba di Brasil, hampir tidak
melebihi ambang batas 50% yang diperlukan untuk
mendapatkan persetujuan regulasi menurut pedoman
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Perbanyaklah Social
Berkatalah yang paling senior di antara
mereka, siapa di antara kita yang pernah
melakukan amal istimewa? Ketiga-tiganya
merasa tidak pernah melakukannya.
etiganya ternyata sangat tawadhu, tidak
mau memuji amal-amal kebajikan yang
pernah dilakukan. Kisah ini diceritakan di
dalam kitab Riyadh al-Shalihin sebuah kitab
hadis yang menghimpun hadis-hadis shahih
pilihan.
Dalam keadaan terdesak seperti itu,
pemuda pertama paling senior di antara
mereka maju dan berdoa di depan mulut goa
dengan menceritakan (bertawashul)
pengalamannya ketika ia menjumpai ibunya
dalam keadaan sakit keras dan meminta
dibelikan susu segar. Akhinya ia
menemukannya tapi sayang ibunya sudah
tertidur. Ia berdiri sepanjang malam sampai
subuh ketika ibunya sudah bangun.
Sementara menunggu ibunya bangun
anaknya juga merengek-rengek meminta susu
itu tetapi dikatakan ini kepunyaan ibu yang
sedang sakit. Kalau ini ada artinya mohon
dibukakan pintu goa ini. Alhasil batu gesar
itu bergeser sedikit, oksigen bisa masuk.
Selanjutnya pemuda kedua berdoa di
tempat yang sama dengan pengalamannya
pernah diajak berhubungan khusus dengan
gadis pujaannya yang ibunya sedang
memerlukan biaya. Ketika akan
melakukannya tiba-tiba perempuan itu
berucap apakah engkau akan merusak cincin
yang bukan milikmu? Sekitika itu saya lari
karena takut dan malu kepada Allah Swt.
Pemuda kedua ini berdoa, ya Allah sekiranya
ini ada artinya mohon pintu goa ini dibuka.
Akhirnya batu besar itu bergeser lagi sedikit
tetapi belum bisa dilewati.
Terakhir pemuda ketiga maju dengan doa,
ya Allah saya pernah menyimpan gaji
sebulan mantan karyawan saya yang tidak
diambil, lalu saya belikan sepasang kambing
kemudian beranak pinak. Hasilnya juga saya
belikan unta dan unta itu juga beranak

DARI HALAMAN 1
Capt. Budi ketika itu menerangkan bahwa kapal
KM. Kendhaga Nusantara 2 mulai beroperasi pada
11 Maret 2019 untuk melayani penyelenggaraan
tol laut pada trayek T. 2 dengan menyinggahi
pelabuhan Teluk Bayur - Sinabang – Gn. Sitoli
– Mentawai (Sikakap)- Teluk Bayur.
“Dengan adanya kapal milik negara yaitu kapal
KM Kendhaga Nusantara 2 di pangkalan Teluk
bayur akan menjadi sarana dan prasarana bagi
masyarakat wilayah Sumatera Barat, pulau Nias
dan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk
mengirim kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok
penting, hasil produksi Usaha Kecil Menengah
(UKM), hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil
perikanan, hasil perindustrian dan juga hasil
pertambangan,” kata Capt. Budi.
KM Kendhaga Nusantara 2 berkapasitas 100
Teus diharapkan dapat memberikan pelayanan
kepada stakeholder di wilayah Sumatera Barat,
dengan kemampuan kapal yang dapat memuat
muatan lebih banyak dibanding dengan
menggunakan moda transportasi lainnya.
Selanjutnya, Pemerintah juga akan melakukan
upaya peningkatan program-program konektivitas
antarmoda sehingga tol laut tidak hanya dapat
menjangkau dari port to port tetapi juga dapat
menjangkau wilayah lebih dalam lagi (end to end)
dengan melibatkan moda lain seperti moda darat,
penyeberangan maupun udara.
“Untuk daerah-daerah yang tidak memiliki akses
jalan yang memadai, kita akan bersinergi dengan
angkutan perintis, penyeberangan maupun pelayaran
rakyat untuk mendukung konektivitas tol laut,”
imbuhnya.
Dalam pelaksanaan tol laut, Capt. Budi
menambahkan, Pemerintah juga akan bekerjasama
dengan LSM-LSM dalam mengembangkan Badan
Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk bisa membeli
barang-barang yang didatangkan dari pelabuhan
pangkal untuk kemudian dijual kembali kepada
masyarakat. ikwan/eko/ant

DARI HALAMAN 1
Namun, hasil sementara dari uji coba tahap
akhir di Turki dan Indonesia, menunjukkan bahwa
efektivitas vaksin Sinovac antara 91% dan 65%.
Vaksin buatan negara Barat seperti BioNTech
/ Pfizer, Moderna, atau AstraZeneca semuanya
memiliki tingkat efikasi sekitar 90% atau lebih
tinggi.
Apa perbedaan vaksin China dengan vaksinvaksin lain?
Vaksin China sangat berbeda dari beberapa
vaksin lain, terutama yang dikembangkan oleh
Pfizer dan Moderna.
Dikembangkan dengan cara yang lebih
tradisional, vaksin buatan China umumnya disebut
inactivated vaccine. Ini berarti mereka dibuat
menggunakan partikel virus yang telah dimatikan
untuk mengekspos sistem kekebalan tubuh pada
virus tanpa menyebabkan respons penyakit yang
serius.
Sedangkan vaksin BioNtech / Pfizer dan
Moderna adalah vaksin mRNA. Ini berarti bagian
dari kode genetik virus corona disuntikkan ke
dalam tubuh, yang melatih sistem kekebalan tubuh
untuk merespons virus aslinya.
Sementara vaksin AstraZeneca dari Inggris
merupakan jenis vaksin yang lain lagi,
menggunakan virus flu biasa dari simpanse yang
dimodifikasi supaya tidak menyebabkan penyakit
pada manusia dan membawa potongan materi
genetik yang juga dimiliki virus corona. Setelah
disuntikkan, vaksin akan melatih sistem kekebalan
tubuh untuk melawan virus yang sebenarnya.
Satu keuntungan dari vaksin buatan China
adalah ia dapat disimpan di dalam lemari es biasa
pada suhu 2-8 derajat Celcius. Sementara vaksin
Moderna perlu disimpan pada suhu -20C dan
vaksin Pfizer pada -70C.
China menawarkan vaksinnya ke seluruh dunia
dan telah mengirim jutaan dosis ke berbagai negara
dari Indonesia, Turki, hingga Paraguay dan Brasil.
 bbc/i

DARI HALAMAN 1
pinak. Akhirnya binatang ternak itu
memenuhi padang rumput. Tiba-tiba
mantan karyawan itu datang meminta
gajinya dan saya tunjukkan semua
binatang itu. Ia lalu mengambil semua
binatang itu tanpa menyisahkan
seekorpun. Jika ini ada artinya bagiku
mohon pintu doa ini dibuka. Akhirnya
batu besar itu menggelinding ke bawah.
Kisah ini mengandung pelajaran
yang sangat luhur bahwa ternyata
kebaikan-kebaikan yang pernah
dilakukan kepada orang lain tidak
pernah disia-siakan Allah Swt. Kebaikan
berupa amal social berfungsi sebagai
tabungan social (social saving) yang
selanjutnya menjadi faktor yang amat
penting untuk menolak bala atau
memproteksi kita dari berbagai musibah.
Semakin banyak amal social yang
dilakukan semakin save dan secure yang
bersangkutan. Sebaliknya jika seseorang
memiliki saldo minus dalam social
saving--nya maka semakin riskan pula
orang itu untuk menerima cobaan dan
musibah.
Banyak contoh lain dalam kehidupan
kita sehari-hari. Anak-anak shaleh, yakni
anak-anak yang patuh dan taat kepada
kedua orang tuanya kebih mudah
mendapatkan kekhusyukan doa dari
orang tuanya ketimbang anak-anak
durhaka. Bahkan anak-anak durhaka
langganan dengan problem dan anakanak saleh/salehat hidupnya selalu
beruntung dan ending kehidupannya
menggapai husnul khatimah. Siapapun
di antara kita menghendaki ketenteraman
dan ketenangan hidup banyaklah
menanam saham social. Saham social
tidak mesti harus mahal harga dan
nilainya tetapi yang paling penting
ikhlas di dalam mengamalkannya.
Ternyata social saving mampu bisa
juga menjadi penolak bala.

Masjid Disemprot
Koordinator KSB Kota Padang Voni Agnes
menyampaikan, Srikandi KSB telah melakukan
kegiatan pembersihan dan penyemprotan di masjid
dan musala, agar ibadah saat bulan ramadan lebih
nyaman dan tenang.
“Sekarang pihak Pemerintah sudah
memperbolehkan untuk beribadah ke masjid, jadi
kami ingin mensterilkan agar kita terhindar dari
Covid-19,” terangnya, Senin (12/4/2021).
Srikandi KSB, organisasi yang terdiri dari para
perempuan ini. mereka mendedikasikan diri sebagai
para relawan dan mendatangi setiap masjid serta
musala, lalu membersihkan setiap sudut tempat
ibadah.
Selain membersihkan, mereka juga melakukan
penyemprotan cairan disenfektan di setiap ruangan
yang ada di masjid dan musala. Termasuk ruang
berwudhu yang tidak luput dari penyemprotan
disenfektan.
“Dengan kegiatan ini, semoga kita semua aman
dan sehat selalu, sehingga ibadah yang dilakukan
semua berjalan lancar,” harap Voni.
Sebelumnya berdasarkan instruksi yang

Sumbar Masih
“Dengan kebijakan ini, akan sangat besar
peluang bagi para pengusaha ritelk lokal untuk
mengembangkan diri dan mengambangkan usahanya
di daerah sendiri,” ujar Audy ketika meresmikan
sebuah toko ritel lokal, NagariMart di kawasan
Sungai Pisang, Padang.
Ketika berpidato saat meresmikan toko ritel
itu, Audy yang berlatar pengusaha ini mengatakan
bahwa Pemprov Sumbar membuat kebijakan tidak
memberi izin kepada perital raksasa nasional masuk,
maka saatnya peritel lokal meningkatkan kapasitas
dan kualitas jualannya sendiri agar mendapat
perhatian dan simpati dari para konsumen urang
awak.
“Dan tentu saja kebijakan ini adalah dalam
rangka memberikan perlindungan kepada para
peritel lokal agar bisa berkembang hidup sampai
bisa bersaing dengan peritel nasional,” ujar dia.
Audy menyebutkan bahwa, kebijakan Sumbar
ini mendapat perhatian positif maupun negatif
dari luar. Yang positif adalah mereka yang
mendukung terlindunginya pengusaha lokal dari
persaingan bebas, dan yang negatif tentu yang
menganggap ada proteksi terhadap pengusaha lokal
oleh Pemprov.
Maka, dengan sangat hati-hati ia mengatakan
bahwa kebijakan ini tidak berarti Sumbar menutup
diri dari masuknya peritel-peritel besar ke daerah

Atta Halilintar:
kemasygulannya. Dalam video berdurasi 10 menit
tersebut, Ade Armando menyinggung soal barangbarang mewah milik Atta dan Aurel yang bernilai
fantastis, seperti tas seharga Rp 235 juta dan pesawat
pribadi yang mereka gunakan saat pergi bulan
madu.
“Buat saya, ini sih menggelikan. Mereka kan
berbulan madu ke Bali, kok pakai pesawat pribadi?
Memang kalian tidak mau berada satu pesawat
dengan orang biasa-biasa aja? Kepengen merasa
istimewa sehingga harus terpisah dari orang
kebanyakan? Dan apa pula sih keistimewaan tas
itu sehingga harus berharga Rp 235 juta?” kata
Ade Armando dalam video tersebut.
Ade Armando bahkan menyebut tindakan Atta
Aurel sangat memalukan. “Maaf ya kalau saya
nyinyir. Tapi apa yang dipertontonkan pasangan
muda ini jelas-jelas memalukan dan bahkan
menakutkan,” katanya.
Lalu apa jawaban Atta-Aurel menanggapi
kritikan Ade?
Atta Halilintar menyindir pihak-pihak yang
telah menyudutkannya setelah menikah dengan
Aurel Hermansyah. Menanggapi banyak orang
yang iri terhadap kehidupannya, Youtuber dengan
27 juta subscribers ini memilih untuk mengunggah
foto mesranya bersama Aurel saat sedang bulan
madu di Bali.
“Makin banyak aja orang iri tanda tak mampu.
Sabar ya sayang. Fokus ke depan,” tulis Atta di
Instagram pada Minggu, 11 April 2021.
Masih menurut Tempo.co, sebelumnya, Ade
Armando juga mengkritik kehadiran Presiden Joko

Bahagia itu Sederhana
Ia menguraikan arti bahagia dalam versinya
sebagai kepala keluarga dengan empat orang anak.
Ia mengunggah dua foto yang menunjukkan
kehangatan keluarganya.
“Kebahagiaan itu sederhana. Makan malam
bersama sekeluarga. Masing-masing punya cerita.
Menutup akhir pekan dalam cerita bersama,”
tulisnya di akun Instagramnya, Ahad, 11 April
2021.
Ada empat foto yang memperlihatkan keluarga
Anies Baswedan tengah makan malam bersama.
Anies duduk di antara Mutiara Baswedan dan Mikail
Baswedan. Mikail dengan Kaisar Baswedanmengapit ibunya, Fery Ferhati . Tidak terlihat
Ismail Baswedan di foto itu. Kehangatan yang
tercipta di foto itu terasa saat mereka saling
melakukan salam tos. Anies salam tos dengan
putrinya, adapun Fery melakukan tos dengan Kaisar.
Menurut Anies, makan malam kali ini terasa
spesial. Usai salat magrib berjamaah mereka sudah
meriung di meja makan. “Makan malam sembari
membahas rencana jadwal pembagian tugas untuk
mengatur tarawih dan semua salat jamaah di rumah.
Kita akan terus memprioritaskan kegiatan ibadah
tetap di rumah saja,” tulisnya.
Anies Baswedan pun menyapa pengikutnya
di Instagram. “Menyongsong Ramadan, menyongsong bulan penuh rahmah. Selamat bersiap untuk
teman-teman semua...” tulisnya menyelesaikan
keterangan unggahannya.
Jelang Ramadhan, ia berkeliling Jakarta. Jumat
2 April lalu ia mampir salat di Masjid Ramlie Musofa
yang kerap disebut Taj Mahal Mini, usai bersepeda
mengelilingi Danau Sunter, Jakarta Utara. Ia terkesan
dengan bangunan dan filosofi masjid itu.
“Taj Mahal melambangkan cinta Raja Shah
Jehan dari Kerajaan Mughal kepada sang istri,
Mumtaz Mahal. Kalau Masjid Ramlie Musofa ini
melambangkan cinta sang pendirinya, Haji Ramli
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DARI HALAMAN 1
dikeluarkan Wali Kota Padang No. 451.229/KESRA
2021 tentang menyambut Ramadan 1442 H/2021
M. Maka, Pemko membolehkan masjid dan musala
melaksanakan shalat tarawih, tadarus, tausyiah,
dan pesantren pada saat bulan Ramadan 1442
H.
Sementara itu, Plt Wali Kota Padang Hendri
Septa mengenai instruksi yang ditetapkan pada
1 April 2021 tersebut, meminta kepada camat dan
lurah untuk menyiapkan sarana protokol kesehatan
di setiap masjid dan musala yang ada di Kota
Padang. sarana tersebut berupa hand sanitizer, tempat
cuci tangan dan semua jemaah diwajibkan untuk
memakai masker.
“untuk pengawasannya, nanti akan ada petugas
khusus penegakan protokol kesehatan yang akakn
berada di masing-masing masjid dan musala di
Kota Padang,” ucapnya.
Hendri juga meminta kepada lurah dan camat
agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait
pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi penceramah,
imam dan garin masjid/musala sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan. innoval aegesly

DARI HALAMAN 1
ini, tepi semata hanya karena belum saatnya saja.
“Kita tunggu yang lokal menjadi besar dan memiliki
kemampuan bersaing dengan yang besar,” kata
dia.
Kepada para pengusaha ritel lokal ia berharap
agar benar-benar mampu mengelola dan memenej
usahanya sedemikian rupa hingga kelak menjadi
mampu bersaing dengan peritel besar dan
memenangkan hati konsumen.
Para pengelola ritel harus mempu memanfaatkan
teknologi, memberi pelayanan yang baik dan
memiliki inovasi-inovasi yang mampu menarik
hati calon pelanggannya.
“Yang gagal dan tidak menyiapkan diri seperti
itu, percayalah tidak akan bisa bertahan lama,”
ujar dia.
Direktur Utama PT Nagari Minang Sakato
Nasirman Chan selaku pengelola Nagari Mart
menyampaikan kehadiran Nagari Mart merupakan
upaya memudahkan masyarakat yang ada di nagari
memenuhi kebutuhan belanja harian.
“Jadi tidak perlu harus ke kota lagi dalam
pengelolaan dan kerja sama menerapkan sistem
koperasi,” kata dia.
Ia menyampaikan saat ini ada sekitar 1.000
nagari di Sumbar dan jika 10 persen saja siap
bekerja sama mendirikan Nagari Mart itu sudah
luar biasa.n innoval aegelsy/ant

DARI HALAMAN 1
Widodo sebagai saksi di acara akad nikah Atta
dan Aurel. Kata Ade, Atta adalah perwakilan dari
New Crazy Rich Indonesian alias orang kaya baru.
“Yang lazim mempertontonkan gaya hidup yang
mewah tanpa peduli pada kondisi mayoritas rakyat
Indonesia yang masih jauh dari sejahtera,” katanya.
Ade kemudian memperlihatkan sejumlah video
di kanal Youtube Atta Halilintar yang sering
memperlihatkan kehidupan mewah para artis. Ada
pula konten Raffi Ahmad, Nagita Slavina Andre
Taulany, Sule, Nikita Mirzani, Luna Maya hingga
Sisca Kohl juga ikut dikritik olehnya. “Barangbarang yang dibeli Atta dan gerombolannya adalah
barang-barang impor yang minim sekali manfaatnya
bagi ekonomi bangsa,” katanya.
Menurutnya para content creator tersebut
menunjukkan hal yang salah terkait bersikap bijak
dalam menggunakan uang untuk berbelanja. “Kalau
anda berhasil, uang itu seharusnya tidak dihamburhamburkan. Kalau anda kaya, uang itu bisa
diinvestasikan, diputar dalam kegiatan ekonomi
produktif lain, membuka lapangan kerja, memberi
gaji lebih besar buat mereka yang bekerja buat
anda, dan juga menyumbang bagi kesejahteraan
masyarakat,” katanya.
Dosen yang acap berurusan dengan polisi
karena dilaporkan warga atas komentar-komentarnya
berpesan via video kepada Atta-Aurel dan pesohor
yang suka pamer kekayaan lainnya, untuk berhenti
memamerkan kemewahan kepada masyarakat. Ia
menyarankan untuk lebih peduli kepada bangsa
terutama berbagi kepada orang-orang yang lebih
membutuhkan.  eko/tmpc

DARI HALAMAN 1
Rasidin, seorang mualaf beretnis Tionghoa, pertama
kepada Allah SWT, kedua kepada Islam, ketiga
kepada keluarga,” tulisnya di akun Instagramnya,
Jumat, 2 April 2021.
Anies menuturkan, lambang cinta Ramli kepada
keluarganya terpatri di balik nama masjid ini.
Ramlie, kata suami Fery Farhati ini, merupakan
gabungan awal nama Ramli Rasidin dan sang
istri Lie Njok Kim. Adapun Musofa diambil dari
suku kata awal pada nama anaknya, yakni
Muhammad, Sofian, dan Fabian.
Gubernur Anies menjelaskan, Ramli seperti
diceritakan anak keduanya, Sofian Rasidin berharap
keberadaan masjid ini mampu membuat lebih
banyak orang mengenal Islam, terutama dari etnis
Tionghoa. “Penulisan nama masjid dan surah Al
Fatihah digrafier sepanjang sisi tangga masuk
menggunakan bahasa Tionghoa agar lebih banyak
masyarakat Tionghoa yang dapat membacanya
dan memahami maknanya,” tulisnya.
Ramli menuliskan, saat salat magrib berjamaah
di masjid itu, ia terharu oleh lantunan surat Al
Qiyamah dari imam yang memimpin salat.
“Suaranya terdengar begitu merdu dan syahdu
sehingga menambah kekhusyukan ibadah salat,”
ujarnya.
Anies yang merasa penasaran siapa imam yang
membuatnya tersentuh dengan suaranya itu, ia
sengaja mendatangi. Ia tak menduga imam salat
itu masih berusia 22 tahun. “Namanya Ikhwan
Fauzul Alawy, pemuda asal Sawahpeuteuy Desa
Pancasura Kecamatan Singajaya Kabupatén Garut
dan baru menjadi Imam Masjid Ramlie Musofa
sejak November lalu,” tulisnya.
Anies Baswedan menuturkan, Ramli Rasidin meninggal pada Agustus tahun lalu. “InsyaAllah masjid ini akan dicatat sebagai amal jariyah
beliau yang pahalanya terus mengalir dan memberi
syafaat di yaumul akhir,” tulisnya.  tempo.co

PARIWARA
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MALAM PISAH SAMBUT MAHYELDI-HENDRI SEPTA

Pengabdian Kepada Masyarakat Kita Lanjutkan
Pemerintah Kota Padang
menggelar acara “Pisah Sambut”
antara H. Mahyeldi Ansharullah,
SP dengan Hendri Septa, B.Bus,
(Acc). M.I.B bertempat di Ballroom Hotel Grand Zuri Padang,
Minggu malam
“Atas nama Pemerintah Kota
dan warga Kota Padang kami
mengucapkan terima kasih kepada
Buya beserta Ummi yang juga
selaku Ketua TP-PKK dan Dekranasda,” ucap Hendri Septa
Hendri Septa berharap Pemko
Padang bisa menjalankan visi-

misi dan seluruh program unggulan yang telah ditetapkan
selama ini
“Selaku ibukota provinsi
Padang adalah barometer Sumatera
Barat. Maka itu kota ini harus
superior dari daerah lainnya di
Sumbar,” jelasnya.
Wali Kota Hendri Septa
menilai, acara pisah sambut
bukanlah perpisahan antara
dirinya dengan Buya Mahyeldi.
Tapi adalah sama-sama melanjutkan program pembangunan dan
saling bersinergi kegiatan program

unggulan yang sudah di program
selama ini,sebut Hendri Septa.
“Jadi pisah sambut ini bukanlah perpisahan, tapi melanjutkan.
Untuk itu semoga Buya dan saya
tetap berkolaborasi demi terwujudnya Sumbar yang maju. Begitu
juga Kota Padang tentunya. Mari
kita bersama-sama melanjutkan
tugas mulia ini demi memberikan
yang terbaik kepada seluruh
warga Kota Padang. Sesuai visi
dan misi yaitu mewujudkan Kota
Padang sebagai kota yang madani
berbasiskan pendidikan, perda-

gangan dan pariwisata,” pungkasnya sembari mengucapkan
selamat menunaikan ibadah
Ramadan 1442
“Berbagai torehan dan prestasi
yang kita raih bersama-sama
selama ini,Semoga menjadi
sejarah yang akan kita kenang
selalu. Alhamdulillah, sudah lebih
kurang 12 tahun mendedikasikan
diri di Kota Padang,mulai dari
Wakil Wali Kota 5 tahun dan
7 tahun menjabat Wali Kota,”
tutur Mahyeldi didampingi istri
dan dua anak perempuannya saat

itu.
“Kepada seluruh ASN mulai
dari kepala SKPD hingga staf,
saya menyampaikan ucapan
terima kasih karena telah mendukung dalam menjalankan tugas
selama ini,saya mengucapkan
maaf jika dalam kepemimpinan
saya selama ini ada hal-hal yang
tidak berkenan.Begitu juga kepada
unsur Forkopimda, stakeholder
terkait dan seluruh warga Kota
Padang. Terima kasih atas jasajasa, kebaikan dan sinergi yang
diberikan kepada saya dan

keluarga selama ini,” ucap Mahyeldi
Di akhir kegiatan pisah sambut, Wali Kota Padang Hendri
Septa beserta Sekda, Asisten dan
Kepala OPD di lingkup Pemko
Padang memberikan kenangkenangan kepada Buya Mahyeldi
beserta Ummi Hj. Harneli.
Dalam pisah sambut Walikota
Padanh,dihadiri juga unsur Forkopimda Kota Padang, Wakil Ketua
DPRD Padang, anggota DPRD
Padang,BUMN/BUMD serta stakeholder dan elemen terkait. (adv)

Hendri Septa didampingi Istri bersama Mahyeldi dan Istri.

Hendri Septa berdiskusi dengan Mahyeldi.

Walikota Padang Hendri Septa memasakan pin kepada Mahyeldi

Amasrul menyerahkan cendra mata kepada Mahyeldi.

Akibat Badai, Jaringan Internet Terganggu
Padang, Khazanah - Badai
hebat yang terjadi Minggu (11/
4/2021) sore mengakibatkan
sejumlah gangguan di Kota
Padang. Diantaranya seperti
terganggunya jaringan internet,
matinya listrik, serta gangguan
lainnya.
Badai yang terjadi sekira
pukul 17.00 WIB itu juga
memutus jaringan internet di
Pemerintah Kota Padang.
Gangguan internet terjadi sejak
Minggu sore hingga Senin (12/
4/2021) sore.
“Iya, akibat badai pada
Minggu sore, mengakibatkan
putusnya jalur backhul dan
berakibat kepada internet kita,”
ungkap Kepala Dinas Kominfo
Kota Padang Rudy Rinaldy,
Senin (12/4/2021).
Kadis Kominfo menyebut,
jaringan backhul dari Maransi
yang terputus membuat hantaran
arus internet ke Dinas Kominfo
di Balaikota Padang mati total.
Akibatnya, internet ke seluruh
Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) juga ikut terganggu.
“Kita sudah memberitahu
kepada seluruh OPD atas
gangguan ini,” sebut Rudy.
Sementara, Plt Kabid
Infrastruktur Teknologi Informasi
Dinas Kominfo Stevie Yudhistira
menyebut, begitu terjadi
gangguan pada jaringan internet,
provider
Icon+
yang
bekerjasama dengan Pemko
Padang langsung bergerak cepat.
Memperbaiki dan menyambung
kembali jaringan yang sempat
terputus.
“Pihak
icon+
sudah
melakukan perbaikan,” katanya.
Akibat
terganggunya
jaringan internet di Pemko
Padang, segala aktifitas
pekerjaan menggunakan internet
ikut terganggu. Sejumlah ASN
Pemko Padang terpaksa harus
menggunakan paket internet dari
handphone masing-masing.
“Terpaksa pakai paket
internet di handphone, kalau
tidak tentu pekerjaan jadi tidak
selesai,” tutur Deni, seorang ASN
Pemko Padang.
Jaringan internet di Pemko
Padang kembali normal, Senin
(12/4/2021), sekitar pukul 15.30
WIB sore. ASN Pemko Padang
kembali bekerja seperti biasa.
 faisal budiman

Tiang PJU di depan Balaikota Padang miring akibat angin kencang pada Minggu (11/4/2021). Badai kencang mengakibatkan terputusnya jaringan internet ke Balaikota Padang hingga Senin (12/
4/2021) sore.

APEL PAGI GABUNGAN JELANG RAMADHAN

Sekda Amasrul: ASN Harus Jadi Contoh
Terapkan Prokes
Padang, Khazanah – Di penghujung
Sya’ban 1442 H, Sekretaris Daerah Kota
Padang Amasrul memimpin apel pagi
gabungan ASN Pemko Padang di Halaman
Kantor Balaikota Padang Aie Pacah, Senin
(12/4/2021). Pada kesempatan itu, Sekda

menyampaikan beberapa hal mengenai
persiapan menyambut bulan suci Ramadhan.
“Menyambung apa yang telah
diimbau oleh Wali Kota Padang terkait
tradisi “balimau” yang sering dilakukan
oleh sebagian warga kota jelang Ramad-

han, untuk dilakukan di rumah saja, demi
pencegahan penularan Covid-19,”tutur
Sekda mengawali arahannya.
“Selanjutnya, pada bulan Ramadhan
ASN Pemko Padang tetap bekerja
sebagaimana biasanya, dengan jam kerja
menyesuaikan dengan Surat Edaran Wali
Kota Padang Nomor: 870.508/BKPSDM.PKAP.2-PDG/2021, tanggal 9 April
2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada
Bulan Ramadhan 1442 H Bagi ASN di
Lingkungan Pemko Padang,” jelas Amasrul.
“Pada SE tersebut, jam kerja yang
biasanya berlangsung dari pukul 07.30
-16.00 WIB untuk hari Senin-Kamis dan
07.30 -16.30 WIB di hari Jumat, di bulan
Ramadhan bergeser menjadi pukul 08.00
– 15.00 WIB untuk Senin-Kamis dan
08.00 – 15.30 WIB di hari Jumat,”
jelasnya lagi.
Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul memimpin apel pagi gabungan ASN Pemko Padang di
“Namun penyesuaian jam kerja
Halaman Kantor Balaikota Padang Aie Pacah, Senin (12/4/2021).

tersebut, jangan sampai mempengaruhi
produktivitas kita dalam bekerja, karena
masih banyak target pekerjaan yang
harus diselesaikan,” harapnya.
“Selanjutnya, sehubungan warga kota
Padang telah dapat melaksanakan ibadah
Ramadhan di masjid/musala di lingkungannya, dengan syarat menjalankan
protokol kesehatan, maka kami juga
berharap bapak/ibu ASN Pemko Padang
dapat menjadi contoh penerapan hal
tersebut,” harapnya lagi.
Di akhir arahannya, Sekda Amasrul
menyampaikan ucapan mohon maaf lahir
batin dan selamat menunaikan ibadah
puasa 1442 H bagi ASN Pemko Padang
dan bagi seluruh warga kota Padang.
“Semoga puasa kali ini dapat kita
jalankan dengan lebih baik dari tahuntahun sebelumnya,” tuntasnya.
 faisal budiman
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USAI LEBARAN

Jadwal P
adat Menunggu T
imnas
Padat
Timnas
Jakarta, Khazanah- Timnas
Indonesia telah ditunggu jadwal
padat dalam dua bulan ke depan.
Sebelum Hari Raya Idulfitri 1442
Hijriah, tim berjulukan Skuad
Garuda ini akan menggelar
pemusatan latihan di Jakarta.
Lebaran tahun ini bakal jatuh
pada 13-14 Mei 2021 atau
berbarengan dengan kegiatan
Timnas Indonesia tersebut.
Setelah pemusatan latihan, Timnas
Indonesia akan terbang ke Dubai, Uni
Emirat Arab. Di sana, Skuad Garuda
bakal menghadapi Timnas Afghanistan
dalam laga uji coba dan memainkan
tiga partai Kualifikasi Piala Dunia
2022 Zona Asia.
"Kami berencana menggelar
pemusatan latihan Timnas Indonesia pada awal Mei 2021 di
Jakarta," kata Pelaksana Tugas
(Plt) Sekjen PSSI, Yunus Nusi
dinukil dari laman PSSI.
"Usai pemusatan latihan, kami
akan berangkat lebih awal ke
UEA. Selama di UEA, kami baru
mendapatkan satu lawan uji coba
melawan Afghanistan."

"Selain Afghanistan, kami
masih mencari satu lawan uji coba
untuk Timnas Indonesia selama
di Dubai," jelas pria yang juga
menjabat sebagai anggota Komite
Eksekutif (Exco) PSSI tersebut.
Yunus Nusi mengatakan,
agenda Timnas Indonesia selama
Mei 2021 telah disepakati oleh
pelatih Shin Tae-yong. Saat ini,
arsitek berusia 51 tahun itu masih
berada di kampung halamannya,
Korea Selatan.
"Pelatih Shin Tae-yong sudah
setuju dengan program pemusatan
latihan dan uji coba di UEA. kami
berharap dengan persiapan yang
baik ini, Timnas Indonesia dapat
meraih hasil maksimal pada sisa
laga Kualifikasi Piala Dunia 2022
Zona Asia," imbuh Yunus Nusi.
Timnas Indonesia masih menyisakan tiga partai di Grup G
putaran kedua Kualifikasi Piala
Dunia 2022 Zona Asia. Skuad
Garuda bakal menghadapi Thailand, Vietnam, dan UEA. Sisa
partai penyisihan Grup G akan
 Faisal
dipusatkan di Dubai.

Indonesia Hanya Kiri
m3W
akil k
e India Open 2021
Kirim
Wakil
ke
Jakarta, Khazanah --PP PBSI hanya
mengirim tiga wakil ke turnamen India
Open 2021. Kepala bidang Pembinaan
Prestasi Rionny Mainaky membeberkan
alasannya.
Setelah gagal tampil di All England,
PBSI mengalihkan fokus timnya ke
turnamen lain menuju Olimpiade Tokyo
pada 23 Juli-8 Agustus 2021. India
Open yang berlangsung 11-16 Mei di
New Delhi salah satunya.
Di ajang level 500 itu, Indonesia
hanya menurunkan tiga wakil. Dua dari
ganda campuran, Hafiz Faizal/Gloria
Emanuelle Widjaja dan Adnan Maulana/
Mychelle Christine Bandaso. Satu lagi
dari nomor ganda putra Sabar Karyaman
Gutama/Moh. Reza Pahlewi Isfahani.
Jumlah
ini
relatif
sedikit
dibandingkan keikutsertaan Indonesia
di turnamen-turnamen sebelumnya.
Rionny mengatakan punya pertimbangan
khusus untuk pengiriman atlet kali ini.
Salah satunya mengejar poin Olimpiade.

"Kami memang hanya memfokuskan
kepada Hafiz/Gloria untuk tampil di
India Open untuk mengejar poin
Olimpiade. Dibandingkan dengan
pemain lain yang relatif aman, posisi
Hafiz/Goria memang masih berisiko
tergeser. Jadi mereka harus berjuang di
turnamen itu," kata Rionny kepada
detikSport, Senin (12/4/2021).
"Sementara untuk Adnan/Mychele
bertugas sebagai pendamping dan
sparring mereka. Kalau Sabar/Reza itu
kan masuk sebagai daftar tunggu,"
ujarnya.
Seperti diketahui, Hafiz/Gloria saat
ini menempati peringkat delapan
klasemen road to Tokyo 2020. Posisinya
belum sepenuhnya aman dan berpeluang
tergeser oleh pasangan lain.
Lebih dari itu, PBSI juga
mengkhawatirkan pandemi COVID-19
yang belum juga reda. Sementara itu,
masih ada dua kualifikasi Olimpiade
lagi dalam waktu yang relatif berdekatan,

yaitu Malaysia Open (25-30 Mei) dan
Singapore Open (1-6 Juni).
"Ya, kami melihat kondisi anakanak juga dan naik turunnnya COVID19 yang bisa dibilang masih
mengkhawatirkan. Jadi lebih baik
persiapan anak-anak yang sudah aman
(lolos Olimpiade) difokuskan ke
Malaysia dan Singapura sebagai bahan
evaluasi kita juga," jelas eks pelatih
Timnas Jepang ini.
Rionny pun berharap turnamen ini
bisa menjadi kesempatan Hafiz/Gloria
memperbaiki peringkatnya di peringkat
kualifikasi Olimpiade. Ia tidak ingin
Hafiz/Gloria mendapatkan hasil serupa
Swiss Open. Digadang-gadang juara,
tapi tersingkir di babak pertama.
"Harapan kami mereka bisa
menembus semifinal atau final, yang
penting menambah poin sebanyakbanyaknya. seperti Swiss Open kemarin.
Jadi semoga mereka bisa lebih fokus,"
 Faisal
ujar Rionny.

PARIWARA DPRD KOTA PADANG
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA PADANG

Dewan Sampaik
an Rek
omendasi LKPJ
Sampaikan
Rekomendasi
D

PRD Kota Padang menggelar Rapat
Paripurna Penyampaian Rekomendasi
LKPJ Wali Kota Padang tahun 2020,
Senin, (12/4/2021). Rapat paripurna yang
dilangsungkan di Ruang Sidang Utama
DPRD Kota Padang ini dipimpin Ketua
DPRD Syafrial Kani dengn diikuti para Wakil
Ketua DPRD Amril Amin, Arnedi Yarmen
dan Ilham Maulana. Juga hadir unsur
Forkopimda serta stakeholder terkait dan
sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko
Padang.
Secara bergantian pimpinan fraksi
penyampaikan pendapat akhir tentang LKPJ
dimaksud. Secara bergantian juru bicara 6
fraksi membacakan pendapat akhirnya,
Jumadi/P Golkar, Surya Jufri/P Demokrat,
Zalmadi/Partai Berkarya, Andi Wijaya
Kusuma/PKS, Mastilizal Aye/P Gerindra dan
Dalam kesempatan itu, dilakukan
penyerahan hasil rekomendasi LKPJ Wali
Kota Padang tahun 2020 dari seluruh
pimpinan fraksi pada Ketua DPRD Kota
Padang. Kemudian, dilanjutkan pembacaan
rekomendasi DPRD Kota Padang atas LKPJ
Wali Kota Padang Tahun 2020 yang
dibacakan oleh pimpinan DPRD Kota Padang.
Selanjutnya, juga pembacaan Surat
Keputusan DPRD Kota Padang Tahun 2021
tanggal 12 April 2021 tentang Rekomendasi
DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Wali
Kota Padang Tahun 2020 yang disampaikan
Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar.
Dalam penyampaiannya Wako Hendri
Septa mengatakan, atas nama Pemerintah
Kota Padang kepada seluruh anggota DPRD
Kota Padang menyampaikan terima kasih
dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada
seluruh anggota DPRD Kota Padang
khususnya pimpinan dan anggota panitia
khusus (Pansus) Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota
Padang tahun 2020 yang telah melaksanakan
pembahasan dan menanggapi LKPJ tersebut.
Sebagaimana diketahui, LKPJ Wali Kota
Padang tahun 2020 itu telah disampaikan
Wali Kota Hendri Septa pada rapat paripurna
DPRD 9 Maret 2021 lalu.
Hendri Septa menyampaikan, sesuai
Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa
kepala daerah berkewajiban memberikan
LKPJ kepada DPRD.  adv

Ketua DPRD Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua DPRD Amril Amin, Arnedi
Yarmen, Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar bersama
Walkota Padang Hendri Septa dalam rapat paripurna.

Suasana Rapat Paripurna penyampaian Rekomendasi LKPJ Wali Kota
Padang tahun 2020 yang didampingi Ketua DPRD Syafrial Kani.

Anggota DPRD Padang saat mengikuti rapat paripurna.

Salah seorang Anggota DPRD Padang menyerahkan rekomendasinya
kepada Ketua DPRD.
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POLDA SUMBAR GREBEK TAMBANG EMAS ILEGAL DI PASAMAN

Hanya Berbek
al Izin Pucuk Adat
Berbekal
Padang, Khazanah— Kepolisian Daerah Sumatra Barat
akhirnya menggerebek tambang emas ilegal di Aliran Batang
Pasaman Lanai Hilir, Jorong Bandar Padang Pembangunan,
Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman,
pekan lalu.Uniknya penambangan tersebut dilakukan hanya
berbekal surat izin dari Pucuk Adat saja.
Dalam penggerbekan tersebut
Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sumbar, menangkap lima orang pekerja yang
tengah melakukan aktivitas
tambang di kawasan aliran Batang
Pasaman itu.
Hal itu dikatakan Direktur
Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sumbar, Kombes
Pol Joko Sadono kepada wartawan, Senin (12/4).
Aadapaun tersangka yang
ditangkap tersebut berinisial AA,
27 tahun, warga Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten
Pasaman dan AE, 38 tahun, warga
Cubadak, Kecamatan Duo Koto,
Kabupaten Pasaman.
Kemudian, RWP, 21 tahun,
warga Padang Sibusuak, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, J, 52 tahun, warga
Bungus, Kecamatan Bungus
Teluk Kabung, Kota Padang dan
N, 38 tahun, warga Batipuh
Panjang, Kecamatan Kota Tangah,
Kota Padang.
“Mereka (pelaku) saat ini kami
amankan di Mapolda Sumbar
untuk pemeriksaan dan pengem-

bangan lebih lanjut. Mereka juga
telah kami tetapkan sebagai
tersangka dalam kasus ini,” kata
Joko di Mapolda Sumbar kata
Joko Sadono.
Joko menjelaskan, penangkapan para pelaku berdasarkan
informasi dari warga setempat soal
aktivitas penambang emas dengan
menggunakan alat berat sehingga
berdampak pada kerusakan sungai.
“Dapat informasi itu, kami
selidiki, ternyata benar ada
aktivitas tambang di sana dan
tidak memiliki izin. Saat kami
tinjau lokasi, ternyata sedang ada
proses penggalian dengan alat
berat dan langsung kami lakukan
upaya paksa (penangkapan),”
terang joko.
Dalam penangkapan itu,
lanjut Joko, polisi mengamankan
satu alat berat jenis ekskavator,
satu kontroler alat berat, dua
lembar karpet sintetis, dua timbangan digital, satu buku catatan,
dan batuan hasil tambang.
“Barang-barang tersebut kami
jadikan alat bukti dan kami bawa
ke Mapolda Sumbar. Untuk alat

ILEGAL- Kepolisian Daerah Sumatra Barat akhirnya menggerebek tambang emas ilegal di Aliran
Batang Pasaman Lanai Hilir, Jorong Bandar Padang Pembangunan, Nagari Cubadak, Kecamatan
Duo Koto, Kabupaten Pasaman, pekan lalu.Uniknya penambangan tersebut dilakukan hanya berbekal
surat izin dari Pucuk Adat saja (foto: Ist/net).
berat ekskavator kita amankan
di Mapolsek Setempat,” sebut
Joko.
Pelaku dijerat dengan Pasal
158 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dengan
ancaman lima tahun penjara.
Sebelumnya akhir tahun 2020
lalu, Kepala Departemen Advokasi

dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar,
Yoni Candra mengatakan aktivitas penambangan di Muara
Tambangan, Jorong Sungai
Barameh, Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten
Pasaman, harus dihentikan pemerintah atau aparat penegak
hukum.

Inyiak Balang K
unjungi P
alupuah
Kunjungi
Palupuah
Lubuk
Basung,
Khazanah—
Kemunculan kembali Inyiak Balang alias
harimau Sumatera menggegerkan warga
nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah,
Kabupaten Agam, diduga harimau itu telah
memangsa ternak kambing milik warga.
Salah seorang warga bernama Eka
Muaro (35) mengatakan, dua ekor kambing
milik Rasik (60) mati saat digembala di
dekat kebunnya di kawasan perladangan
Bukik Koto Tabang.
“Sudah dua ekor kambing milik Mak
Rasik yang dimangsa Harimau. Yang
terakhir dua hari lalu. Saat itu pemilik
kambing ada di kebun yang tak jauh dari
posisi kambingnya dilepas,” kata Eka,
Senin (12/4) lalu.

Eka menambahkan, sebelumnya sekitar
20 hari lalu, seekor kambing milik Rasik
juga mati di perladangan sekitar hutan.
Warga khususnya peladang saat ini
waspada dengan kemunculan harimau
Sumatera. Diperkirakan, harimau yang
berkeliaran berjumlah tiga ekor yang terdiri
dari satu induk dan dua anak.
“Sekitar dua minggu yang lalu ada warga
yang melihat tiga ekor harimau, satu besar
dua ekor lagi menengah, berjalan beriringan
di kebun warga siang hari,” kata Eka.
Sementara itu, Kepala Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort
Bukittinggi, Vera Ciko mengatakan, dirinya
mendapat informasi tentang kemunculan
diduga harimau Sumatera di Palupuah.

“Ya, sudah dapat informasi. Mudahmudahan besok bisa dicek ke lokasi,”
kata Vera Ciko. Petugas meminta warga
terutama peladang agar waspada saat
beraktifitas di sekitar hutan Suapi
Kecamatan Palupuah.
Peladang diminta untuk tidak terlalu
sore keluar dari ladang. Sebelumnya, pada
Sabtu 14 April 2018 lalu, di lokasi yang
sama, BKSDA Resort Bukittinggi berhasil
menangkap satu dari tiga ekor harimau
yang meresahkan warga Palupuah. Harimau
yang tertangkap jenis harimau Sumatera
betina berusia kurang dari dua tahun. Anak
harimau itu tertarik masuk perangkap
setelah diumpan seekor kambing  Heppy
K u s n a n d a rr..

KATA KADISDIK PESSEL DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN LAIN

Uang Sertifik
asi Guru SD Masih T
ertunda
Sertifikasi
Tertunda
Painan, Khazanah— Dampak
Covid-19 bukan hanya bagi
masyarakat awam atau rakyat
jelata saja melainkan juga menyentuh kelompok yang berprofesi
sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dalam hal ini guru Sekolah
Dasar (SD) di Kabupaten Pesisir
Saat ini guru SD di Kabupaten
Pesisir Selatan, mengeluhkan uang
sertifikasi 1 (satu ) bulan (Triwulan
IV tahun 2020) hingga sampai
saat kini belum juga dibayarkan.
“Ini bukan mengeluh lagi.
Udah sangat mengeluh, sebab
sampai saat ini belum juga
dibayarkan,” kata salah seorang
guru SD di Kecamatan Bayang
yang tidak mau di sebutkan
namanya, kepada Khazminang.id,
Senin (12/4).
Diungkapkanya, bahwa sertifikasi 1 bulan tersebut sungguh
sangat berarti bagi keluarganya,
apalagi di massa Pendemi Covid19 tentunya semua kebutuhan

DIPAKAI- Guru SD di
Kabupaten Pesisir
Selatan, mengeluhkan
uang sertifikasi satu
bulan dari Triwulan IV
tahun 2020 hingga
sampai saat kini belum
juga dibayarkan, Dinas
Pendidikan setempat
menyatakan uang
tersebut dipakai untuk
keperluan lain (foto:
Milhendra Wandi).
sangat banyak.
“Ini udah tahun 2021, walaupun itu 1 bulan tapi ini sangat
berarti sekali bagi kami,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas
Pendidikan Pesisir Selatan,
Suhendri ketika dihubungi Khazminang.is melalui tgelepon
membenarkan bahwa uang pem-

bayaran sertifikasi satu bulan
(Triwulan IV tahun 2020) itu
memang belum dibayarkan.
Untuk pembayaran itu, lanjut
dia, ditunda pada tahun 2021,
hal ini dikarenakan anggarannya
tidak mencukupi yang mana
pembayaran nantinya dengan
melalui mekanisme carry over
(CO).

“Kegiatan tahun 2020 dibayarkan tahun 2021, karena
uangnya tidak cukup,” ujarnya.
Ketika ditanya berapa total
anggaran yang akan dibayarkan
untuk sertifikasi guru SD tersebut
dirinya belum bisa menjawab.
“Saya lupa berapa anggarannya,” kata Suhendri
Sementara itu, Ketua Komisi
IV anggota DPRD Kabupaten
Pesisir Selatan, Syafril Saputra. SH
mengatakan, dirinya sangat menyayangkan sekali terkait belum
dibayarkanya uang sertifikasi guru
Sekolah Dasar (SD) tersebut.
Syafril mengatakan, dirinya
bakal mempertanyakan apa penyebab dan kendala sehingga
uang sertifikasi guru SD tersebut
belum juga dibayarkan.
“Kita akan menelusuri dan
memanggil pihak terkait secepatnya,” kata Syafril Saputra yang
juga Ketua DPD Golkar Pessel
 Milhendra Wandi.

LARANGAN KAPOLDA DAN WALIKOTA TIDAK DIINDAHKAN

Warga T
etap Nek
at L
akuk
an Balimau
Tetap
Nekat
Lakuk
akukan
Padang, Khazanah— Perintah
Wali Kota Padang dan imbauan
Kapolda Sumbar tentang larangan
mengadakan kegiatan balimau
karena masih masa pandemi
Covid-19 sepertinya tidak berarti
bagi masyarakat Kota Padang.
Hal itu terbukti dengan masih
membludaknya masyarakat yang
balimau di Bendungan Lubuk
Rayo, Balai Gadang, Lubuk
Minturun.
Ratusan
warga
mulai
berdatangan ke Bendungan
Lubuk Rayo - Balai Gadang,
Lubuk Minturun, Kecamatan Koto
Tangah, Kota Padang.
Sejak Senin siang, para warga
datang bersama rekan- rekannya,
untuk mandi bersama.
Dari pantauan Khazanah, sejak
pukul 16.15 WIB, terlihat sejumlah
warga mandi-mandi di bendungan,
sebagian menggunakan ban dalam
truk bekas untuk digunakan
sebagai pelampung.
Sementara, sebagian anak-

LARANGAN- Perintah Wali Kota Padang dan imbauan Kapolda
Sumbar tentang larangan mengadakan kegiatan balimau karena
masih masa pandemi Covid-19 sepertinya tidak berarti bagi
masyarakat Kota Padang dan tetap menggelar tradisi balimau
(foto: ist/net).
anak melompat dari jembatan
gantung yang membentang
sepanjang sungai.
Menurut salah seorang warga
Ad (38) mengatakan, ia ke
bendungan tersebut untuk mandi
balimau. Ad yang merupakan
warga Tabing.

“Saya datang bersama
keluarga untuk mandi balimau,
hal seperti ini biasa kami lakukan
untuk membersihkan diri
menyambut
bulan
puasa
(Ramadan),” katanya, Senin (12/
4).
Warga lainnya, Ilen (43) dari

Balai Baru juga rela datang
bersama keluarganya.
“Anak-anak saja yang mandi,
saya lihat dari atas saja, belum
mandi, mungkin menunggu
matahari sedikit terbenam agar
tidak terasa panas,” ujar Ilen.
Ilen menambahkan, ia ke
bendungan membawa sedikit
makanan untuk bisa di cicipi
bersama.
“Bawa nasi, lauk dan gorengan
untuk dimakan bersama. Biasanya
kan kalau habis berenang anakanak pada lapar,” kata dia.
Sebelumnya, kepastian pihak
Pemko Padang tidak mengizinkan
balimau
adanya
kegiatan
ditegaskan Kepala Satpol PP Kota
Padang, Alfiadi, Minggu(11/4).
Diskatakan Alfiadi, Pemko Padang
memang tak membolehkan
aktivitas balimau di tempat publik
yang mengundang banyak orang
karena masih dalam kondisi
Covid-19.
Dikatan Alfiadi, Satpol PP Kota

Menurutnya, pengurusan izin
penambangan tidak bisa hanya
lewat persetujuan Pucuak Adat
Nagari Cubadak, tapi harus melalui
prosedur yang berlaku.
Selain itu, imbuh Yoni, rencana
memanfaatkan lahan masyarakat
untuk dijadikan tempat penambangan dengan menggunakan alat
berat ekskavator, juga perlu

menjadi perhatian.
“Artinya, aktivitas tambang
itu skala besar dilakukan. Tidak
lagi memenuhi kebutuhan harian,
tapi sudah ingin memperkaya.
Tambang tradisional itu kan
dilakukan secara tradisional
menggunakan dulang. Tapi kalau
menggunakan ekskavator, itu
bukan tambang tradisional lagi
namanya,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan Pucuak Adat Nagari Cubadak menyetujui aktivitas penambangan
di Muara Tambangan, Jorong
Sungai Barameh, Nagari Cubadak,
Kecamatan Dua Koto, Kabupaten
Pasaman.
Pucuak Adat Nagari Cubadak,
Reflis Tuanku Rajo Sontang
membenarkan adanya aktivitas
penambangan di Muara Tambangan, Jorong Sungai Barameh,
Nagari Cubadak, Kecamatan Dua
Koto, Kabupaten Pasaman.
“Masyarakat mengirimkan
surat permohonannya kepada kami
selaku Pucuak Adat Nagari
Cubadak untuk kiranya dapat
memahami dan menyetujui rencana itu secara adat,” kata Reflis
akhir tahun lalu.
Berdasarkan hal itulah, makanya Reflis Tuanku Rajo Sontang mengeluarkan surat balasan yang ditujukan kepada
Ninik Mamak, Tokoh Ma syarakat, Pemuda kampung
Koto Tongah Muara Tambangan  Sutan Pamenan/
Novrizal Sadewa.

Pohon Timpa R
umah
Rumah
Padang, Khazanah— Akibat angin kencang dan lebatnya
hujan di Kota Padang, sebuah pohon besar tumbang menimpa
Rumah Wartawan Antara di RT 18/RW 05, kelurahan Alang
Laweh, kecamatan Padang Selatan, Minggu sekitar Pukul
20.10 Wib (11/4)
“Tadi kakak saya lagi tidur di kamar tiba terdengar
suara reruntuhan di kira gempa, karna firasat Pohon di
dekat rumah mau tumbang langsung dia lari bawak anak
keluar rumah, untung semuanya selamat dalam kejadian
tersebut,” ujar Mutiara.
Mendapat Laporan Tim Regu C TRC BPBD Padang
langsung menuju lokasi, Evakuasi Pohon Besar tersebut.
DANRU Regu C BPBD Padang Roni Iswanto
mengatakan, Pohon yang tumbang jenis kedondong ini
berdiameter 80 Cm dengan Panjang 16 Meter, Untuk korban
jiwa Nihil, cuma kerusakan rumah di perkirakan 90 Persen
habis.
“Penyebab nya memang di awali dengan angin kencang
dan derasnya hujan, jadi karna pohon memang sudah tua
tidak sanggup lagi menahan kencangnya angin,” ucapnya.
Akibat kejadian ini pemilik rumah ditaksir mengalami
kerugian material sebanyak Rp25.000.000,-  Novrizal
Sadewa.

ASN T
ewas di K
ebun
Tewas
Kebun
Simpang Empat, Khazanah— Masyarakat di Kecamatan
Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat heboh dengan
ditemukannya sesosok mayat laki-laki di kebun sawit di
kawasan Jembatan Batang Ampu, Jorong Simpang Tiga,
Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Minggu
(11/4) pagi.
Kepala Kepolisian Sektor Pasaman, AKP Lija Nesmon
kepada Padangkita.com, mengatakan dari hasil identifikasi
diketahui korban adalah seorang aparatur sipil negara (ASN)
di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
“Benar ada penemuan mayat dengan jenis kelamin lakilaki di kebun sawit di daerah Simpang Tiga dan saat ini
sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan,”
kata Lija Nesmon.
Korban berinisial P, 57 tahun warga Durian Tigo Batang,
Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak
Nan Duo. Dugaan sementara, dia meninggal dunia karena
serangan jantung.
“Dari hasil identifikasi kita di lapangan, tidak ada tandatanda kekerasan di tubuh korban. Kuat dugaan kita korban
mengalami serangan jantung. Karena korban terjatuh dekat
dengan sepeda motornya sendiri,” lanjut Kapolsek.
Korban ditemukan pertama kali oleh warga dalam keadaan
telentang di dekat sepeda motor miliknya, dan dilaporkan
ke polisi  Sutan Pamenan.
Padang telah menyiapkan
sebanyak 60 orang anggotanya
untuk bergabung dengan tim
kepolisian dan unsur lainnya guna
menyisir sejumlah tempat balimau
di kota itu pada hari ini, Senin
(12/4) dan akan dimulai dari pukul
15.00 WIB.
Dijelaskan Alfiadi, bila ada
ditemukan kerumunan massa di
lokasi pemandian balimau, petugas
langsung membubarkannya karena
tak ada toleransi untuk
memgizinkan aktivitas balimau
karena kondisi masih Covid-19,
yang sangat rentan penyebaran.
“Kita meminta pengertian
masyarakat untuk tidak pergi
balimau. Bila tetap juga
dipaksakan pergi ke tempat-tempat
balimau,
siap-siap
saja
dibubarkan,” ujar Alfiadi.
Dikatakannya, balimau bisa
saja dilakukan di rumah masingmasing dan lebih afdal dan sesuai
dengan syariat Islam. Bila
dilakukan di area publik, apalagi

bercampur
laki-laki
dan
perempuan
yang
bukan
muhrimnya
malah
akan
mengundang dosa.
Sebelumnya, Kepolisian
Daerah
(Polda)
Sumbar
mengimbau kepada seluruh
masyarakat agar tidak menggelar
tradisi balimau jelang memasuki
Ramadhan karena saat ini masih
di masa pandemi Covid-19.
Pihak Polda mengingatkan
jangan sampai tradisi balimau
yang dilakukan masyarakat di
tempat pemandian, menjadi klaster
baru atau penyebaran Covid-19.
“Kapolda
Sumbar
mengharapkan
tidak
ada
keramaian, jadi untuk sifatnya
seperti balimau, diimbau untuk
tidak melakukannya di tempat
pemandian umum. Silakan, kalau
ada kegiatan itu dilakukan di
rumah saja,” kata Kabid Humas
Polda Sumbar Kombes Pol Satake
Bayu, Minggu (11/4) n
Murdiansyah
Eko.
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Wawak
adang Dipilih Dewan
awakoo P
Padang
Padang, Khazanah-- Hendri Septa
resmi menjabat sebagai Wali Kota
Padang sejak dilantik Rabu (7/4)
lalu. Sementara posisi Wakil Wali
Kota (Wawako) Padang, hingga saat
ini masih kosong.
Kepala Biro Pemerintahan
Pemprov Sumbar Iqbal Rama
Dipayana mengatakan, dasar kewenangan pengisian jabatan wawako
yang kosong awalnya ada pada UU
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Dasar kewenangan awalnya
memang ada di UU Nomor 10 Tahun
2016, tapi itu cuma satu pasal, ada
pada pasal 176, selanjutnya itu
diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PP),” katanya Senin (12/4).
Selanjutnya terang Iqbal, mekanisme pengisian jabatan wawako
yang kosong dilakukan oleh DPRD
Kota Padang. Hal itu selanjutnya
dijelaskan berdasarkan PP Nomor
12 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib DPRD
Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Dalam PP itu dijelaskan dalam
pasal 23 huruf D, tentang tugas dan
wewenang DPRD kabupaten kota,
kemudian pelaksanaannya ada pada
pasal 24,” katanya.
Menurutnya, dalam aturan
tersebut tidak diatur kapan batas
waktu seorang wawako harus
ditetapkan. Hanya saja kalau masa
jabatan wawako masih tersisa lebih
dari 18 bulan maka jabatannya harus
diisi. Kalau kurang dari 18 bulan,
maka tidak perlu diisi.
“Kalau dengan batas waktu
sekarang, maka harusnya ada
pejabat yang ditetapkan, harus
segera memang,” ujarnya.
Selain itu, pihak Pemprov
Sumbar menurutnya, akan melakukan
konsultasi dengan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) terkait
hal-hal seputar pengisian jabatan
Wawako Padang ini. Bisa saja
nantinya ada arahan dari Kemendagri yang perlu ditindaklanjuti.
Diketahui, berdasarkan Pasal 176
UU Nomor 10 Tahun 2016, dijelaskan,
pertama dalam hal wakil gubernur,
wakil bupati, wakil wal ikota berhenti

karena meninggal dunia, permintaan
sendiri, atau diberhentikan, pengisian
jabatan tersebut dilakukan melalui
mekanisme pemilihan oleh DPRD
berdasarkan usulan dari partai politik
atau gabungan partai politik pengusung.
Kedua, partai politik atau
gabungan partai politik pengusung
mengusulkan dua orang calon wakil
gubernur, wakil bupati, wakil wali
kota kepada DPRD melalui gubernur, bupati, wali kota untuk
dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
Ketiga, dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota
berasal dari calon perseorangan,
pengisian jabatan dilakukan melalui
mekanisme pemilihan masingmasing oleh DPRD berdasarkan
usulan gubernur, bupati, wali kota.
Keempat, pengisian kekosongan
jabatan wakil gubernur, wakil bupati,
wakil wali kota dilakukan jika sisa
masa jabatannya lebih dari 18 bulan
terhitung sejak kosongnya jabatan
tersebut.
Kemudian berdasarkan PP Nomor
12 Tahun 2018, pada pasal 23 huruf

D dijelaskan bahwa tugas dan
wewenang DPRD adalah memilih
kepala daerah dan wakil kepala
daerah atau wakil kepala daerah
dalam hal terjadi kekosongan
jabatan untuk meneruskan sisa masa
jabatan lebih dari 18 bulan.
Sementara pada pasal 24 dijelaskan, bahwa pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah atau
wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf D
diselenggarakan dalam rapat paripurna.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, posisi wakil wali kota
awalnya diisi oleh Hendri Septa.
Kemudian pada 25 Februari 2021,
Hendri Septa menjadi Plt Wali Kota
karena wali kota saat itu, Mahyeldi
dilantik menjadi Gubernur Sumbar.
Hendri Septa menjadi Plt sekitar
satu bulan hingga dilantik menjadi
wali kota definitif pada Rabu (7/
4/2021). Sehingga saat ini posisi
Wawako Padang menjadi kosong.
Siapa yang kelak akan mengisi kursi
orang nomor dua di Kota Bengkuang ini?.  Raihan/lgm
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Jakarta, Khazanah-- Hasil
laporan Lembaga Survei
Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia
(KedaiKOPI), mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo
berada di peringkat pertama
figur oposisi yang dipilih
responden dengan capaian
13,7 persen.
Menanggapi hal tersebut
Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Adhie Massardi menyebut pihaknya tidak pernah memikirkan kontestasi
Pilpres 2024. Saat ini, pihaknya mengsku fokus mengingatkan pemerintah.
"KAMI tidak pernah
memikirkan 2024, yang kita
pikirkan hari ini. Itulah
sebabnya KAMI mengkritisi
pemerintah dalam pengertian
gerakan moral, hanya mengingatkan tugas-tugasnya,"
sebut Adhie dalam Peluncuran Hasil Survei Calon
Pemimpin 2024 yang diadakain KedaiKOPI, Senin
(12/4/2021).
Adhie menjelaskan, munculnya nama Gatot di peringkat pertama tokoh oposisi
karena lembaga survei selalu
menanyakan nama tokoh
yang paling diingat masyarakat.
Sebaliknya, sambung
Adhie, KAMI menilai yang
dibutuhkan saat ini adalah
tokoh yang bisa mencari
solusi atas permasalahan
yang terjadi di Indonesia.
"Muncul nama ini (Ga-

KOALISI-- Komunikasi dan hubungan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang
berjalan mulus, akan sangat memungkinkan untuk menyatukan duet Prabowo
Subianto dan Puan Maharani pada Pilpres 2024 mendatang. Akankah koalisi ini
benar-benar akan diwujudkan? DOK
tot) sebagai tokoh oposisi
(paling dipilih sebagai capres), menurut saya karena
mekanisme survei selalu
bertanya pada top of mind,
nama-nama yang paling
diingat masyarakat," jelas
Adhie.
"Sementara dalam pemikiran KAMI, dalam konteks
kepemimpinan nasional ini
ada sejumlah persoalan
bangsa, yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa
ini siapa, orang seperti apa,
KAMI masih dalam tahap
seperti itu," paparnya.
Sebagai informasi survei yang dilakukan KedaiKOPI melibatkan 1.260

responden yang tersebar di
34 provinsi di Indonesia.
Survei ini dilakukan pada
periode 29 Maret hingga
4 April 2021.
Hasil survei pada tokoh
oposisi yang layak menjadi
Presiden 2024 menunjukan
nama Gatot Nurmantyo di
peringkat pertama bersama
dengan Rocky Gerung.
Keduanya sama-sama dipilih
oleh 13,7 persen responden.
Peringkat kedua diisi
oleh Rizal Ramli dengan
capaian 12,6 persen. Selanjutnya peringkat ketiga
adalah Refly Harun dengan
12,4 persen, dan Mardani Ali
Sera dengan 11,6 persen.

Duet Prabowo-Puan
Sementara pasangan
Prabowo Subianto dan Puan
Maharani dinilai akan sangat
dimungkinkan untuk diduetkan pada pemilihan presiden
(Pilpres) 2024 mendatang.
"Bisa saja pasangan
Prabowo-Puan dimajukan
pada Pilpres 2024 itu," kata
pengamat politik yang juga
Ketua STISIP Setia Budhi
Rangkasbitung, Harits Hijrah
Wicaksana.
Selama ini, komunikasi
hubungan Partai Politik PDI
Perjuangan dan Partai Gerindra berjalan mulus. Kemungkinan
digadang-

gadang isu yang terbangun
Prabowo disandingkan dengan Puan pada Pilpres
2024.
"Saya kira namanya politik bisa saja Prabowo
disandingkan dengan Puan
pada Pilpres 2024," kata
Dosen Untirta Serang itu.
Menurut dia, sebetulnya
PDI Perjuangan memiliki
keuntungan dengan Presidential Threshold 20 persen dan bisa mengusung
Capres sendiri. Namun jika
dipaksakan trah Soekarno
dengan Puan maju pada
Pilpres 2024, dipastikan
belum bisa membantu untuk
kemenangan, sebab rating
Puan masih di bawah Ganjar
Pranowo.
Apabila, menurut dia,
Megawati Soekarnoutri dan
Puan seorang jiwa negarawan dipastikan PDI Perjuangan akan mengusung
Ganjar Pranowo pada Pilpres
mendatang.
Pengusungan itu, kata dia,
bisa terulang PDI Perjuangan
memilih Joko Widodo sebagai calon presiden. Sebab,
hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) Ganjar Pranowo
berada di rating atas bersama
Prabowo, Anies Baswedan,
Sandiago Uno dan Ridwan
Kamil.
"Saya kira konstelasi
politik itu dinamis dan bisa
saja Megawati mengusung
kader terbaiknya Pak Ganjar
Pranowo itu," katanya. ryn/
dbs
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EMERINTAH melalui Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly akhirnya resmi
memutuskan menolak kepengurusan
Partai Demokrat versi Kongres Luar
Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan
Moeldoko.
Alasan keputusan tersebut karena
ada persyaratan yang belum terpenuhi. Di antaranya kelengkapan
dokumen fisik berupa perwakilan
DPD, DPC, serta tidak adanya
mandat dari ketua DPD dan DPC.
Menarik untuk disoroti sejumlah
hal pascakeputusan tersebut. Di
antaranya, pertama, bahwa pihakpihak yang berprahara dapat menerima keputusan pemerintah tersebut.
Terutama pihak Partai Demokrat
versi KLB melalui juru bicaranya
Muhammad Rahmad yang menerima
secara legowo dalam keterangan
tertulisnya di Jakarta, Jum’at (2/
4/2021).
Pernyataan tersebut tentu patut
kita apresiasi. Mengapa demikian?
Jawabannya karena yang berprahara
telah menunjukkan kenegarawanan
dan kesatriaannya. Pihak yang
ditolak menerima dengan lapang
dada, dan secara bersamaan pihak
yang dimenangkan tidak lantas
membusungkan dada.
Tentu itu semua akan bermanfaat
karena menjadi tuntunan yang baik
bagi publik setelah sebelumnya
publik banyak disuguhi tontonan
prahara PD yang buruk karena
adegan-adegan dramatis serta
melankolis yang mengkhawatirkan
sekaligus menggelikan.
Kedua, bahwa proses penye-

lesaian prahara PD telah memproduksi pengetahuan kekinian
mengenai bagaimana sesungguhnya
relasi politik dan hukum.
Prahara PD berada pada irisan
pengetahuan politik dan pengetahuan hukum (terutama hukum
adminstrasi negara). Di samping itu,
nilai-nilai tertentu ikut terkonstruksi
dari relasi keduanya.
Relasi yang Cair
Sejauh ini banyak pandangan
mengenai bagaimana relasi politik
dan hukum. Hal tersebut berkelindan
dengan beragamnya definisi mengenai politik dan hukum.
Ratusan bahkan lebih para pakar
memproduksi banyak definisi untuk
kedua istilah itu. Sebagian definisinya saling beririsan tidak sedikit
juga yang berdiri sendiri.
Keragaman definisi itu membuat
relasi antara keduanya sangat cair
atau dinamis. Di mana politik tidak
hanya berurusan dengan nilai-nilai
adiluhung kepublikan serta seni
meraih kekuasaan guna mewujudkan
kehidupan bersama, tapi tumbuh
dalam histori dan norma-norma tata
laku manusia.
Seperti juga hukum bukan saja
hanya berbicara hal peraturan perundang-undangan dan keputusan
yang final serta mengikat, tapi juga
berkaitan dengan perasaan dan praktik
pengelolaan kepentingan umum.
Politik manakala dilepaskan dari
sentuhan hukum, akan tampak ‘liar’
dan akhirnya tersesat di lingkungan
belantara yang menekankan mekanisme rimba, siapa paling kuat
ia akan survive dan keluar sebagai

‘jagoan’.
Kemudian adu kuat itu diyakini
sebagai rangkaian alur hukum alam
yang lumrah. Pada titik inilah
biasanya asal muasal lahirnya aliran
paham politisme sempit.
Pemahaman politik yang mengalami reduksi dengan ditandai
kecenderungan melepaskan politik
dari hukum.
Politisme sempit tidak memiliki
kepekaan terhadap segala kemungkinan yang dihasilkan dari
setiap gesekan perbedaan kepentingan. Pendekatan yang selalu
digunakan adalah kekuasaan, yaitu
pengerahan segala kemampuan
demi pengontrolan dan pendisiplinan liyan (the others).
Dalam konteks itu, demokrasi
sebagai sistem politik yang menjungjung tinggi kebebasan, tentunya
tidak bisa hidup ‘tumaninah’ jika
keberadaannya terninabobokan
dalam pangkuan politisme sempit.
Nilai Kebaikan
Di atas semua itu, baik politik
maupun hukum sebenarnya acap
kali mengonsepsikan dirinya melalui kebaikan bersama. Bukan
kebaikan individu, kebaikan keluarga ataupun kebaikan golongan.
Kebaikan bersama ini menjadi nilai
titik sambung yang terlahir dari
relasi antara keduanya.
Istilah kebaikan bersama memiliki ragam makna. Filosof Yunani
klasik seperti Socrates misalnya,
mengatakan bahwa kebaikan bersama itu adalah keadilan, Plato
mengatakan sebagai pengetahuan,
dan Aristoteles mengatakan sebagai

kebahagiaan (eudai-monia).
Makna-makna filosofis tersebut
mengajarkan kepada kita bahwa
irisan politik dan hukum pada kasus
prahara PD sejatinya melahirkan
keadilan bagi seluruh pihak. Suatu
keadaan tegak dan terpenuhinya
masing-masing hak alamiah pendiri,
pengurus, anggota dan simpatisan
partai sebagai manusia bermartabat
sesuai norma-norma yang berlaku.
Selain itu, menghadirkan pengetahuan atau penyadaran, terutama tentang kepublikan, yaitu
partai politik sebagai lembaga
publik bukan lembaga keluarga
ataupun swasta, dan mengalirkan
kebahagiaan (kepuasan) bagi
seluruh pemangku kepentingan.
Secara praktis, kebaikan partai
politik dengan makna-makna
filosofis itu bisa diturunkan pada
regulasi, posisi, dan fungsinya. Di
sini regulasi sebagai aturan main
dalam berorganisasi, mekanisme
dasar bagi pengelolaan konflik dan
penyusunan konsensus.
Kemudian posisi partai politik
sebagai pilar demokrasi, bukan
sebagai makelar demokrasi. Terakhir,
fungsinya adalah sarana pendidikan
politik, agregasi politik, rekrutmen
politik, dan pengatur konflik.
Dalam konteks itu, perlu diyakini kembali bahwa sebaik-baiknya
partai politik adalah yang kokoh
regulasinya, ajeg posisinya, dan
tunai fungsi-fungsinya. Wallahu’alam bishawab. 

(Penulis Ketua Prodi Ilmu Politik
FISIP UIN Sunan Gunung Djati
Bandung)

11

Jok
owi Masih
Jokowi
Hiasi Sur
vei
Survei
Capres
Jakarta, Khazanah-- Lembaga Survei KedaiKOPI
menemukan nama Presiden Joko Widodo masih masuk
di jajaran teratas calon presiden 2024. Padahal, Jokowi
sudah tak memenuhi syarat karena telah menjabat
selama dua periode.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI
Kunto Adi Wibowo menyebut Jokowi menempati
peringkat kedua. Jokowi memiliki tingkat keterpilihan
atau elektabilitas 18,5 persen.
"Kami tanya siapa nama tokoh yang menurut Anda
layak menjadi presiden di 2024? Muncul beberapa
nama di atas, Prabowo Subianto lalu Joko Widodo
juga masih muncul," kata Kunto dalam jumpa pers
daring, Senin (12/4).
Prabowo menjadi yang teratas dengan elektabilitas
24,5 persen. Sementara itu, di bawah Jokowi ada
sejumlah nama, seperti Ganjar Pranowo (16 persen),
Ridwan Kamil (13,3 persen), dan Anies Baswedan
(12,5 persen).
Kunto menjelaskan nama Jokowi masih muncul
karena survei dilakukan dengan pertanyaan terbuka.
Responden dibebaskan menyebut nama siapapun
dalam survei tersebut.
"Itu pertanyaan terbuka dan kita tidak mengarahkan.
Justru ini menunjukkan bahayanya isu tiga periode
yang ditangkap oleh warga dan disangka benar," tutur
Kunto, Senin (12/4).
Dalam peluncuran survei tersebut, pendiri KedaiKOPI
Hendri Satrio menyebut hasil survei ini justru sebagai
perlawanan terhadap wacana presiden tiga periode.
Menurutnya, survei ini menyajikan kandidat alternatif
untuk 2024.
Hendri berkata KedaiKOPI tidak membatasi jumlah
kandidat yang bisa dipilih responden. Bahkan, ia
menyebut nama calon presiden yang dijaring mencapai
500 orang pada Oktober 2020. Lalu, jumlah itu
dikerucutkan menjadi 90 orang pada survai bulan
ini.
"Ini kabar baik buat Indonesia. Enggak perlu takut
isu tiga periode. Banyak pemimpin di Indonesia,
enggak akan kurang. Kita enggak harus memilih yang
itu-itu saja," tutur Hendri.
Survei ini dihelat pada 29 Maret-4 April 2021.
KedaiKOPI mewawancarai 1.260 responden via telepon
karena berbagai keterbatasan akibat pandemi Covid19. ryn/cnn
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Jakarta, Khazanah-- Upaya Ketua Majelis Tinggi
Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
mendaftarkan Demokrat sebagai Hak Kekayaan
Intelektual (HAKI) atas nama pribadi, ditolak oleh
kubu Moeldoko dan pihak yang mengaku sebagai
pendiri partai.
Juru Bicara Demokrat kubu Moeldoko Muhammad
Rahmad mengaku mendapat surat terbuka dari salah
satu pendiri partai atas nama Wisnu Herryanto
Krestowo kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna
Laoly. Dalam surat itu, Wisnu memohon Ditjen
Kekayaan Intelektual Kemenkumham menolak
permohonan SBY.
"Saya mohon dengan hormat demi keadilan dan
kebenaran, agar Ditjen KI Kemenkumham menolak
dengan tegas pengajuan Hak Cipta dan Kekayaan
Intelektual oleh saudara SBY atas nama/logo/lambang
Partai Demokrat sebagai milik pribadinya, karena
Demokrat sebagai partai terbuka sudah menjadi milik
bangsa dan negara," kata Wisnu dalam surat terbuka
itu dikutip, Senin (12/4).
Ia bersama Vence Rumangkang dan Kurdi Mustofa
merupakan pihak yang menggagas berdirinya Demokrat
pada 2001. Gagasan pendirian itu muncul setelah
SBY gagal terpilih sebagai wakil presiden pada Sidang
Istimewa MPR RI.
Wisnu juga mengaku sebagai pihak yang
merancang dan menciptakan bintang segitiga merah
putih, logo Demokrat. Dalam surat tersebut, Wisnu
juga menyatakan bahwa SBY tidak termasuk dalam
daftar pendiri Demokrat.
"Saudara Susilo Bambang Yudhoyono secara de
facto maupun de jure bukanlah pendiri Partai Demokrat
yang kami gagas dan dirikan 20 tahun lalu," ucapnya.
Menurutnya, SBY selama ini hanya sebagai
pengguna Partai Demokrat. Ia juga menuding SBY
telah merampas partai tersebut. "SBY bukan pendiri,
melainkan hanya sebagai pengguna Partai Demokrat
yang kemudian dengan kelicikan serta kebohongannya
telah merampas partai yang kami dirikan 20 tahun
lalu dari para kader sebagai stakeholder, untuk
membangun oligarki politik berdasarkan dinasti dan
nepotisme," ujarnya.
Rahmad menyatakan surat dari Wisnu itu semakin
menegaskan bahwa SBY secara diam-diam ingin
merampas kepemilikan Partai Demokrat menjadi
properti milik pribadinya.
Partai Demokrat, lanjut dia, didirikan oleh 99
orang pada 2001 dan memiliki akta pendirian yang
dicatatkan di notaris sebagai dokumen resmi negara.
Nama Demokrat sejatinya milik Partai Demokrat yang
akan diwariskan turun temurun kepada generasi penerus
di dalam partai.
"Kami bersama para pendiri partai dan rakyat yang
mendukung Partai Demokrat, mengutuk keras upaya
diam diam SBY yang mengabaikan nilai nilai moral,
etika dan integritas," ujar Rahmad.
"Tidak semestinya nama dan logo atau bendera
Partai Demokrat didaftarkan menjadi properti milik
pribadi. Bagi pendiri Partai Demokrat, upaya diam
diam ini mirip dengan air susu dibalas air tuba,"
kata dia menambahkan.
SBY mendaftarkan Partai Demokrat sebagai HAKI
ke Kemenkumham pada 19 Maret silam. Kelas dari
permohonan itu berkode 45 dengan jenis barang/
jasa adalah organisasi pertemuan politik. Adapun
pemiliknya adalah DR H Susilo Bambang Yudhoyono
yang beralamat di Puri Cikeas Indah. ryn/cnn
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