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Mimbar Ramadhan
Keutamaan
Shalat Witir
Oleh: KH Miftachul Akhyar

Rasulullah SAW memerintahkan para
sahabat, tentu perintahnya bukan perintah
wajib, karena yang diperintahkan ini shalat
sunnah, agar menjadikan shalat witir (ganjil)
sebagai pengakhir shalat (sunnah) malam.
Shalat witir ini, sebenarnya bertujuan
untuk mengimbangi shalat maghrib. Kalau
shalat siang itu akhirnya (penutupnya) adalah
shalat magrib dan itu ganjil, maka shalat
malam akhirnya juga ganjil yaitu shalat
sunnah witir. Keduanya sama-sama ganjil,
hanya bedanya, yang akhirnya shalat siang
yaitu Maghrib itu fardhu, sementara shalat
witir itu sunnah.
Jadi, shalat witir itu penting. Bahkan ulama
terdahulu hampir tidak ada yang
meninggalkan shalat witir. Walaupun dalam
pelaksanannya, ada yang menjalankan setelah
shalat sunnah ba’diyah isya’. Setelah
melaksanakan shalat sunnah ba’diyah isya’,
lalu melaksanakan witir.
“Jadikanlah akhir shalat kalian di malam
hari dengan shalat witir.” (HR. Bukhari 998
dan Muslim 749).
BACA HAL-7

Syiar Islam
MUI: Stadarisasi Da’i
Itu Sudah amat Urgen
Jakarta, Khazanah -- Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Pusat mempertegas kembali
urgensi standardisasi dai untuk umat muslim
di Indonesia. Ketegasan tersebut diwujudkan
di dalam Webinar yang dilakukan Komisi
Dakwah MUI Pusat, Selasa 27 April 2021.
Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH.
Ahmad Zubaidi menyampaikan bahwa
standardisasi penting untuk meningkatkan
kompetensi dai. Tantangan dakwah zaman
sekarang menuntut standardisasi dilaksanakan.
Sekalipun sebelumnya menuai polemik,
Komisi Dakwah MUI Pusat menegaskan
bahwa standardisasi dai penting.
“Akhir-akhir ini memang ada semacam
Polemik tentang perlu tidaknya standardisasi
dai. Tetapi kami dari Komisi Dakwah MUI
Pusat menyimpulkan bahwa dari amatan kami,
terkait Dakwah di negeri kita ini, khususnya
di media penyiaran, kami berkesimpulan
bahwa standardisasi dai penting sekali dalam
rangka meningkatkan kompetensi dai itu
sendiri,” ujarnya saat memberikan sambutan
dalam Webinar Urgensi Standardisasi Da’i
untuk Penguatan Dakwah Islam Rahmatan
lil Alamin , Selasa (27/04) di Kantor MUI
Pusat, Jakarta.
Pentingnya standardisasi Da’i itu, tutur
dia, tidak lepas dari tantangan Dakwah yang
semakin besar. Utamanya ketika saat ini
masyarakat bisa dengan bebas mengakses
Internet dan mencari rujukan agama yang
kevalidannya dipertanyakan. Maka kehadiran
dai yang kompeten dan memenuhi standard
BACA HAL-7

Ayat Hari Ini
Sungguh, hari kiamat itu akan
datang. Aku merahasiakan
(waktunya) agar setiap orang
dibalas sesuai dengan apa yang
telah dia usahakan

Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi
yang menyidangkan
gugatan uji materi
dan uji formil UU KPK.

Banyak yang kecewa setelah gugatan uji formil dan uji materi UU KPK
mentok di Mahkamah Konstitusi. Kesedihan juga muncul ketika sejumlah
penyidik KPK harus berhenti karena tak lolos ujian menjadi ASN
sebagaimana amanat UU KPK yang direvisi itu. Novel Baswedan
dikabarkan termasuk yang tak lolos. Duh!

SEPUTAR REVISI UU KPK

MK Tolak Seluruh Gugatan
Jakarta, Khazanah -- Mahkamah
Konstitusi menolak seluruh gugatan
uji formil serta sebagian gugatan uji
materi Undang Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dalam sidang
yang berlangsung di Jakarta, pada
Selasa (04/05).

Terkait uji materi, MK menolak
gugatan para pemohon mengenai Pasal
24 terkait status kepegawaian lembaga
yang harus menjadi aparatur sipil
negara (ASN).
"Tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai AS dengan

pengawasan ASN oleh KASN dan
pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan Pengawas keran keduanya
saling melengkapi," kata Hakim MK,
Enny Nurbaningsih.
Di tengah pembacaan putusan ini,
pertanyaan soal penyidik KPK Novel

Soal Perencanaan, Sumbar
Daerah Terbaik di Indonesia

Baswedan mencuat.
Novel disebut-sebut telah dipecat
karena tidak lolos hasil tes wawasan
kebangsaan (TWK) sebagai proses alih
status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dikutip dari laman BBC Indonesia,
Novel mengaku belum mengetahui
BACA HAL-7

SENTRA KARENA SAMA
PUNYA SENTRA RENDANG

Bertanding
Marandang,
Pikumbuah
dan Padang

Toko Tani di Jl Padang bypass, menjadi salah satu indikator keberhasilan Sumbar dalam urusan perencanaan pangan.

Jakarta, Khazanah -- Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/ Bappenas menetapkan Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar), Jawa Barat (Jabar), dan
Bengkulu sebagai provinsi terbaik
urutan pertama, kedua, dan ketiga
di Indonesia untuk periode 2021.
Sumbar ditetapkan sebagai
provinsi terbaik karena dianggap
memiliki kebijakan yang mampu
memberi dampak pengendalian
harga dan akses pangan kepada
masyarakat.
"Distribusi pasokan air dan
pangan berbasis sektor strategis
melalui Toko Tani Indonesia

Center untuk pengendalian harga
dan akses pangan," ungkap Bappenas
dalam narasi video saat Musyarawah
Perencanaan Pembangunan Nasional
2021, Selasa (4/5).
Selain itu, Sumbar juga memperoleh penghargaan tertinggi
karena dari sisi perencanaan memiliki
kebijakan penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang memuat kebijakan soal penanganan pandemi covid-19.
Penanganan dilakukan secara
terinternalisasi sejalan dengan
prioritas pembangunan dan kebijakan daerah di bidang ekonomi,
kesehatan, sosial, hingga kebe-

ncanaan. Sementara dari segi
pencapaian, tingkat ketimpangan
di Sumbar dianggap membaik.
Hal ini didukung program
penanganan daerah tertinggal
dengan pendekatan infrastruktur,
ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia.
Pada posisi kedua ada Jawa
Barat. Provinsi yang dipimpin
Gubernur Ridwan Kamil ini mendapat penghargaan karena kebijakan penanganan covid-19.
"Respons penanganan covid19 melalui pusat informasi dan
komunikasi pada sektor kesehatan
BACA HAL-7

Sentra Rendang di Payakumbuh

Padang, Khazanah – Payakumbuh sangat
serius menjadikan rendang sebagai ikon
kuliner. Karena itu Pemko Payakumbuh habishabisan mewujudkan berdirinya sentra
rendang sebagai tempat memproduksi
rendang masyarakat.
“Maka rendang Payakumbuh akan mendunia, ini patut diapresiasi,” kata Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga
Salahudin Uno ketika berkunjung ke Payakumbuh belum lama ini.
BACA HAL-7

Ondeh Nyiak…Bukittinggi, Lah Tinggi tapi Banjir Juo

(QS Taaha: 15)

Bukittinggi, Khazanah -Mungkin
terdengarnya sangat aneh, jika kota yang
berada di dataran tinggi seperti Bukittinggi
dilanda banjir.
Anehnya pula banjir bukannya dari
luapan sungai, tapi banjir datangnya dari
dalam drainase (selokan) yang melimpah
ke jalan dan banyak merendam rumah di
sekitar tempat banjir tersebut.
Meski berada di daerah ketinggian,
beberapa tempat di Kota Bukittinggi dikenal
sebagai titik langganan air menggenangi
jalan dan mengarah pada kerusakan rumah
maupun jalan raya di sekitar tempat tersebut.
Daerah lokasi sebagai langganan air banjir
saat hujan turun, yaitu di sekitar jembatan
besi, karena aliran air di dalam drainase
sekitar jembatan besi tidak dapat menampung
ledakan kiriman air dari pasar padang luar.
Daerah jembatan besi ini dapat pula
disebut sebagai daerah banjir kiriman, dari
tahun ke tahun tidak juga ada jalan
keluarnya?

04.46
04.59
12.21
15.38
18.23
19.33

Kondisi banjir di Bukittinggi jika hujan turun lebih lama
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LaNyalla: Kembangkan Pendidikan Vokasi

LANYALLA

Jakarta, Khazanah - Banyaknya lulusan SMA yang tak melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi menjadi perhatian Ketua
DPD RI, AA LaNyalla Mahmud

Mattalitti. Menurutnya, salah satu
langkah yang bisa diambil adalah
mengembangkan pendidikan
vokasi.
Senator Jawa Timur itu menilai, pendidikan vokasi akan
melahirkan tenaga-tenaga terampil
dan ahli.
"Tenaga terampil sangat diperlukan seiring dengan pertumbuhan
dunia industri dan dunia usaha.
Peran Pemda, dalam hal ini dinas
pendidikan, diperlukan untuk
menciptakan sumber daya manusia
(SDM) yang unggul di daerah,"
tuturnya, Selasa (4/5/2021).
LaNyalla juga menyoroti
stigma di dunia usaha bahwa
pendidikan vokasi hanya ada di
sekolah menengah kejuruan
(SMK). Menurutnya, hal ini

Tak Patuhi
Prokes,
25 Orang
Terjaring
Operasi
Painan, Khazanah-- Tim terpadu yang terdiri
dari Kodim 0311, Polres, Satpol PP dan Damkar
serta Dinas Perhubungan di Kabupaten Pesisir
Selatan, berhasil menjaring sebanyak 25 orang
warga yang tidak menggunakan masker, Senin
(3/5) sore.
Operasi yustisi yang dilakukan di Jalan
Ilyas Yakub Painan, tepatnya di depan Taman
Spora tersebut, digelar dalam rangka penegakan
disiplin protokol kesehatan sesuai dengan
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera
Barat Nomor 6 tahun 2020.
"Akhir - akhir ini sebagian besar masyarakat
sudah abai dengan protokol kesehatan, mereka
ke luar rumah tanpa memakai masker, sementara
kasus positif Covid-19 terus meningkat," kata
Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran, Kabupaten Pesisir Selatan, Dailipal,
Selasa (4/5) kepada Khazanah.
Dalam razia itu, lanjut dia, diterjunkan
30 orang personil terdiri dari, 13 orang Satpol
PP, 9 orang Polres Pessel, Dinas Perhubungan
2 orang, Humasy 3 orang dan 3 orang dari
Kodim 0311.
Pada razia tersebut pihaknya berhasil
menjaring sebanyak 25 orang warga yang tidak
memakai masker.
"Ke 25 pelanggar ini kita beri sanksi teguran
lisan," kata dia.
Selain melakukan razia di jalan Ilyas Yakub,
kata Dailipal, pihaknya juga melaksanakan
operasi yustisi di sejumlah masjid dan mushalla
Kecamatan IV Jurai.
Berdasarkan hasil kegiatan tersebut masih
banyak ditemui jama'ah yang tidak memakai
masker dan remaja serta anak anak membakar
kembang serta petasan di sekitar masjid.
"Terhadap jemaah yang melanggar protokol
kesehatan kita berikan teguran lisan,"ujarnya.
Ia mengatakan, maka dari itu perlu
dilakukan edukasi terus menerus kepada
masyarakat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
dan penerapan Protokol Kesehatan.
"Saya enghimbau kepada masyarakat agar
mematuhi protokol kesehatan, guna memutus
mata rantai penularan covid 19.
Berdasarkan catatan tim Satgas sampai Senin
(3/5) kasus positif Covid-19 di Pesisir Selatan,
sudah mencapai 1532 orang, meninggal 46
orang, dan sembuh 1393 orang dan yang
diisolasi mandiri serta di di rumah sakit
sebanyak 93 orang.  milhendra wandi

menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem
pendidikan vokasi di sekolah
menengah atas (SMA).
Lulusan Universitas Brawijaya
Malang itu menambahkan, ada
sejumlah cara yang bisa dilakukan
untuk menjawab tantangan perlunya pendidikan vokasi di sekolah
umum. Seperti dengan memberikan
materi pelajaran yang khusus
terhadap bidang-bidang tertentu.
"Pengembangan pendidikan
vokasi di sekolah umum seperti
SMA dapat dikolaborasikan
melalui pengembangan kuruikulum muatan lokal dan internasional, yakni mata pelajaran khusus
yang berorientasi pada sisi pragmatis seperti keterampilan khusus
agar anak memiliki bekal me-

masuki dunia kerja," paparnya.
LaNyalla juga meminta dukungan dari Kemendikbud-Ristek
untuk memberi perangkat infrastruktur untuk mengembangkan
pendidikan vokasi di SMA.
"Tenaga pengajar profesional
atau guru yang terlatih dan
terdidik mengajar keterampilan
khusus harus disiapkan. Itu harus
menjadi perhatian yang serius
pemerintah pusat juga," katanya.
Ketua Dewan Kehormatan
Kadin Jatim ini berharap adanya
peningkatan kerja sama antara
Dinas Pendidikan dan stakeholder
dunia industri dan dunia usaha.
Program magang bagi siswa SMA
dinilai perlu menjadi pertimbangan.
"Harapannya adalah agar

generasi muda kita memiliki
pengalaman belajar langsung
melalui obyek nyata sebelum
benar-benar terjun ke dunia
pendidikan," katanya.
LaNyalla pun memberi apresiasi kepada Pemprov Jawa Timur,
yang pada peringatan Hari
Pendidikan Nasional (Hardiknas),
menekankan komitmennya untuk
terus mengembangkan pendidikan
vokasi. Tak hanya di SMK,
Pemprov Jatim juga akan mengembangkan pendidikan vokasi di
SMA dan Sekolah Luar Biasa
(SLB).
"Saya mendukung Pemprov
Jatim yang memiliki program
khusus pendidikan vokasi di luar
SMK. Ini artinya Jatim sudah sadar
betul bahwa setiap siswa pen-

didikan menengah membutuhkan
modal keterampilan. Apalagi
menurut Dispendik Jatim, sebanyak 67 persen lulusan SMA
tidak melanjutkan ke perguruan
tinggi," urainya.
Ditambahkan mantan Ketum
PSSI ini, anak-anak berkebutuhan
khusus juga memiliki potensi yang
bisa dikembangkan. LaNyalla
menyebut, langkah Pemprov Jatim
perlu ditiru daerah lain.
"Salah satu upaya yang harus
dilakukan pemda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
adalah melalui pendidikan.
Melalui peningkatan pendidikan
vokasi, daerah akan bertambah
maju dan diperhitungkan," ujarnya.
 jer/*

Posko Monitoring dan Pemeriksaan
Awasi Pemudik di BIM

Suasana pemeriksaan dokumen perjalanan dari penumpang pesawat di BIM. (Dok : Istimewa)

Padang, Khazanah-- Lebaran 1442
Hijriah tinggal hitungan hari lagi,
seharusnya gelombang Mudik sudah
mulai terasa. Namun untuk tahun ini,
Pemerintah menetapkan periode
peniadaan mudik Lebaran 1442 H pada
6 - 17 Mei 2021 nanti. Di mana pada
periode tersebut masyarakat dilarang
melakukan perjalanan jika tujuannya
semata hanya pulang ke kampung
halaman.
PT Angkasa Pura II (Persero),
pengelola Bandara Internasional
Minangkabau, siap mendukung kebijakan tersebut demi mencegah penyebaran Covid-19.
"Tujuan dari peniadaan mudik ini
adalah untuk mencegah penyebaran
Covid-19, melindungi diri sendiri dan
keluarga. Silaturahmi bisa tetap dijalin
dengan memanfaatkan teknologi.
Bersama-sama kita bisa tetap disiplin
menjalankan protokol kesehatan, dan
Tidak Mudik Untuk Indonesia yang lebih
baik," ujar Executive General Manager
(EGM) PT AP II BIM, Yos Suwagiono.
Setiap stakeholder di bandara juga
siap mendukung ketentuan peniadaan
mudik ini. "Masing-masing stakeholder
di BIM siap menjalankan fungsi dan
peran untuk mendukung ketentuan
peniadaan mudik," ujar Yos.

Adapun AP II KC BIM akan
memfasilitasi adanya Posko Monitoring
dan Pemeriksaan di bandara-bandara
yang dikelola untuk melakukan
pemeriksaan dokumen persyaratan
perjalanan bagi yang ingin melakukan
perjalanan pada masa peniadaan mudik
6 - 17 Mei 2021.
Seperti diketahui, yang boleh
melakukan perjalanan dengan pesawat
pada periode itu adalah pelaku
perjalanan dengan tujuan khusus
seperti misalnya kedinasan, mengunjungi keluarga yang sakit/tengah
berduka, ibu hamil untuk kepentingan
persalingan, dan kepentingan nonmudik lainnya yang dilengkapi dengan
surat dari kelurahan.
Stakeholder yang bertugas di Posko
Monitoring dan Pemeriksaan antara
lain unsur Satgas Penanganan Covid19, Otoritas Bandara, maskapai,Polri/
TNI dan Pemda setempat.
"Posko ini juga sebagai wadah
koordinasi dan kolaborasi di antara
stakeholder serta memastikan protokol
kesehatan diterapkan seperti misalnya
pengaturan jaga jarak di gedung
terminal," ujar Bang Yos.
Di BIM juga diaktifkan Posko
Monitoring Data untuk mencatat data lalu
lintas penumpang, pesawat dan kargo,

sehingga stakeholder dapat selalu melakukan
prediksi serta bersiaga untuk memastikan
seluruh operasional berjalan lancar.
Sementara itu stakeholder lainnya
yakni Kantor Kesehatan Pelabuhan,
bertugas melakukan validasi dokumen
kesehatan tes Covid-19 bagi yang
boleh melakukan perjalanan. Verifikasi
dokumen kesehatan ini juga akan
dilakukan oleh maskapai.
Adapun AP II mendukung penuh
fasilitas dan lokasi bagi stakeholder
terkait untuk melakukan validasi
dokumen-dokumen perjalanan tersebut.
Penyesuaian Operasional
Dari sisi operasional bandara, AP
II KC BIM melakukan penataan pada
tiga aspek yaitu personel bandara, sistem
operasional bandara, dan sistem
penerbangan.
Yos Suwagiono mengatakan penataan bandara-bandara perseroan dapat
cepat melakukan penataan pada tiga
aspek tersebut didukung dengan adanya
infrastruktur teknologi informasi.
"BIM didesain dapat beradaptasi
dengan cepat di tengah dinamisnya
kondisi pada pandemi ini. Penataan
pada aspek personel bandara didukung
adanya aplikasi karyawan AP II yaitu
iPerform, lalu penataan aspek sistem
operasional bandara didukung adanya

wadah bagi seluruh stakeholder yakni
Airport Operation Control Center
[AOCC], dan penataan pada sistem
penerbangan dilakukan dengan menerapkan Airport Collaborative Decision
Making [A-CDM]," ungkap Yos
Suwagiono.
Manager Operation & Services AP
II BIM, Immamura Ginting pada
kesempatan terpisah menambahkan
BIM dikelola juga melakukan penyesuaian operasional.
"Lalu lintas penerbangan dan
penumpang pada periode peniadaan
mudik dipastikan akan turun, dan
sejalan dengan itu kami melakukan
penyesuaian operasional untuk memastikan bandara tetap optimal di setiap
aspek," kata Immamura.
Melalui berbagai kesiapan ini, BIM
diharapkan dapat turut mendukung
penerapan peniadaan mudik sebagai
upaya bersama dalam mencegah
penyebaran Covid-19.
"BIM juga bersiaga apabila ada
penerbangan tidak berjadwal, misalnya
ada penerbangan dalam rangka kemanusiaan, militer, evakuasi medis, repatriasi,
penerbangan VVIP/VIP, penerbangan
kenegaraan, dan apabila ada penerbangan dengan status emergency," ujar
Immamura Ginting.  jer

DIIKUTI EMPAT NEGARA SAHABAT

Pasis Sesko TNI Kagumi Sumatera Barat
Padang, KhazanahKhazanah-- Gubernur
Sumbar Mahyeldi Ansharullah
menyambut baik kedatangan
rombongan Pasis Dikreg XL VIII
Sesko TNI yang dipimpin Kolonel
Tek Verry, ST, MT selaku Paban
III/Kersamik PT Ditkersamik
Sesko TNI di Istana Gubernuran,
Senin (3/5).
Dalam rangka pengenalan
budaya dan sejarah Indonesia
khususnya yang ada di Sumatera
Barat, Perwira Siswa (Pasis) Dikreg
XL VIII Sesko TNI TA 2021 yang
berasal dari luar Negara Indonesia
(negara sahabat) mengadakan
studi Budaya Minangkabau.

Ada 4 (empat) orang merupakan Perwira Siswa (Pasis)
Dikreg XL VIII Sesko TNI TA
2021 yang berasal dari luar
Negara Indonesia (negara sahabat),
yakni Colonel Army Chee Peter
(Singapura), Colonel Army Ahmad
Nazib Bin Othman (Malaysia),
Lt. Colonel Army Ndramanoro
Hobindraza Donatien (Madagaskar) dan Lt. Colonel Army
Muhammad Waqqas Arif (Pakistan).
Gubernur Sumbar Mahyeldi
Ansharullah menyampaikan,
selamat datang kepada Perwira
Siswa (Pasis) Dikreg XL VIII Sesko

Empat orang Pasis dari negara sahabat didampingi Kolonel Tek Verry foto
bersama dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi

TNI TA 2021 di bumi Minangkabau yang memiliki beragam
seni dan budaya dan kearifan
lokal yang ada di Sumbar.
Selain itu, Mahyeldi berharap
pada rombongan dari empat
negara tersebut untuk bisa mengunjungi dan menikmati berbagai budaya serta keindahan
alamnya, seperti kawasan wisata
bahari mandeh yang dikenal
dengan Raja Ampat Sumatera, Jam
Gadang, Istano Basa Pagaruyuang, Seribu Rumah Gadang, dan
banyak hal-hal menarik lainnya.
"Silahkan kunjungi, pasti
akan terkesan dan jangan lupa
menikmati ragam makanan asli
Minangkabau yang rasanya hanya
ada dua, enak dan enak sekali.
Apalagi randang, telah menjadi
makanan terlezat di dunia, kalau
tidak makan rendang, maka tidak
lengkap rasanya di Sumbar,”
tuturnya.
Ia juga mengatakan, Adat
Minangkabau kental dengan
ajaran Islam karena memiliki
filosofi "Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah" (ABSSBK) atau adat beralaskan syarak,
syarak beralaskan kitabulah, yang
maksudnya orang Minang berpedoman pada ajaran dalam Alqur'an.
"Silahkan ceritakan kebaikan
dan keindahan tentang sekilas

sejarah dan Budaya Minangkabau
kepada ke negara sahabat kami.
Kalau ada yang kurang berkenan
ceritakan kepada kami, Isya Allah
kami segera perbaiki," ucapnya.
Sementara itu, Kolonel Tek
Verry, ST, MT sebagai pimpinan
rombongan mengatakan pengenalan budaya melalui Pasis negara
sahabat selama 5 (lima) hari bisa
saling berbagi budaya masingmasing dan mengenal budaya
Sumatera Barat. Militer dari
Negara Pakistan, Madagaskar,
Singapura, Malaysia.
"Sebelum di Sumbar Pasis
Dikreg XL VIII Sesko TNI TA
2021 ini telah melakukan kunjungan ke Yogya, Semarang dan
Bali. Karena budaya kita di
Indonesia beragam dan menarik
untuk dipelajari, termasuk dengan
kuliner yang memiliki khas dari
daetah masing-masing," terangnya.
Colonel Army Chee Peter dari
Singapura juga menyebutkan,
Presiden ke-8 Singapura, Halimah
Yacob yang juga presiden perempuan pertama itu pernah berjualan
Nasi Padang di Negaranya.
Bahkan Halimah yang masih
sekolah mengaku kerap membolos demi membantu ibundanya
berjualan.
"Jadi Nasi Padang, sudah
tidak asing lagi bagi Singapura,
karena sudah dikenal dari

dulunya. Mungkin karena sering
makan Nasi Padang puan Halimah
bisa jadi Presiden," ucapnya.
Tidak jauh berbeda dengan
Negara Malaysia kebudayaan
Minangkabau masih kuat dan
mengakar di wilayah Negeri
Sembilan Malaysia. "Beberapa
pengaruh budaya Minang masih
bisa dilihat hingga saat ini, seperti
dalam bidang adat dan pemerintahan, juga dalam bidang
bahasa," ujar Colonel Army Ahmad
Nazib Bin Othman (Malaysia).
Ia menambahkan, beberapa
hal yang masih bertahan dalam
bidang pemerintahan di Negeri
Sembilan hingga saat ini adalah
adanya Undang Yang Empat atau
di Minangkabau dikenal dengan
sebutan Basa Nan Ampek. Kerajaan Pagaruyung rajanya dikenal
dengan panggilan Yang Dipatuan
Basa dan di Negeri Sembilan
dikenal dengan sebutan Yang
Dipertuan Besar yang menempati
posisi sebagai raja dalam konstitusi.
"Kerajaan Pagaruyung sangat
dikenal di Malaysia, makanya
kami ingin kesana nanti pak
Gubernur," ucapnya.
Lt. Colonel Army Muhammad
Waqqas Arif (Pakistan) mengkaji
tentang kuliner Sumbar hampir
sama dengan Negara Pakistan,
citarasa makanan khas pakistan

terasa pedas yang memakai
rempah-rempah mirip India.
Masakan Pakistan dapat dicirikan
oleh perpaduan berbagai tradisi
memasak daerah dari anak benua
India, Asia Tengah dan Barat, serta
unsur-unsur dari warisan Mughalnya. Berbagai masakan negara ini
berasal dari keragaman etnis dan
budayanya.
"Rasanya sudah disesuaikan
dengan lidah warga Indonesia,
khususnya di Sumbar yang identik dengan pedas, seperti membuat
kari yang menggunakan bawang
bombay dan tomat tanpa santan,"
pujinya.
Sementara untuk Negara Madagaskar masakannya ayam ikan,
dan banyak pengaruh eropa
dengan rasa manis. makanan pagi
malam nya nasi, terkadang roti,
perpaduan rori tawar dan manis.
Lt. Colonel Army Ndramanoro
Hobindraza Donatien mengaku
baru pertama kali ke Indonesia
dan sangat tertarik dengan pariwisata Sumbar. Karena Sumbar
memiliki destinasi wisata yang
lengkap, dari laut, pantai, gunung,
budaya, alam dan kulinernya.
"Keindahan alamnya di Sumbar luar biasa, ini baru pertama
kali ke Sumbar dan kami rencanakan akan rutin ke Ranah
Minangkabau," ujar Ndramanoro
mengakhir.  inoval agesly
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Kenali yang
Akan Dimakanan
Zat-zat berbahaya yang bisa menyebabkan
penyakit mematikan seperti kanker bisa saja terdapat
pada jajanan pasar atau pabukoan yang anda
konsumsi. Apa saja zat-zat berbahaya itu, ciri-cirinya
jika terkandung dalam makanan dan apa efeknya
jika tubuh mengonsumsinya?
Ada beberapa zat berbahaya yang terdapat dalam
makanan atau minuman, diantaranya ; pewarna kuning
metanil ( methanil yellow ). Menurut para ahli
kesehatan dan gizi, kuning metanil adalah zat warna
sintesis berwarna kuning kecokelatan dan berbentuk
padat atau serbuk. Pewarna ini digunakan untuk
pewarna tekstil dan cat. Kuning metanil merupakan
bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai pewarna
pangan.
Disebutkan para ahli, kuning metanil akan
berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai
mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan bisa
iritasi pada saluran pernapasan, gangguan pada mata
dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih.
Apabila tertelan, bisa menyebabkan mual, muntah,
sakit perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan
darah rendah.
Penyalahgunaan kuning metanil untuk pangan
telah ditemukan untuk beberapa jenis pangan di
antaranya, kerupuk, mie, pangan jajanan berwarna
kuning dan banyak juga sebagai pewarna pada tahu.
Selain methanil yellow, yang sering terdapat dalam
makanan dan minuman adalah pewarna rhodamin
B. Ini juga merupakan pewarna sintesis yang digunakan
pada industri tekstil dan kertas. Bentuknya serbuk
kristal merah keunguan dan dalam larutan akan
berwarna merah terang berpendar. Zat warna ini juga
dilarang digunakan untuk makanan.
Para ahli juga menyebutkan rhodamin B juga
berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai
mata dan tertelan. Akibatnya yang ditimbulkan bisa
iritasi pada saluran pernafasan, iritasi kulit, iritasi
pada mata, iritasi saluran pencernaan dan bahaya
kanker hati.
Perlu diketahui juga, ciri-ciri pangan dengan
pewarna ini adalah: berwarna merah menyolok dan
cenderung berpendar, banyak memberikan titik-titik
warna karena tidak homogen (misalnya pada kerupuk
dan es puter).
Bahan kimia berbahaya lain yang perlu diwaspadai
adalah formalin. Formalin adalah larutan yang tidak
berwana dan baunya sangat menusuk. Di dalam
formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam
air. Biasanya ditambah metanol hingga 15% sebagai
pengawet.
Secara umum, barang ini biasa digunakan sebagai
bahan perekat untuk kayu lapis dan disinfektan
untuk peralatan rumahsakit serta untuk pengawet
mayat. Formalin juga dilerang keras digunakan untuk
pengawet makanan.
Sementara, ciri-ciri tahu berformalin : tidak rusak
sampai 3 hari pada suhu kamar 25 derajat Celsius
dan bisa tahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari
es (10 derajat celsius). Tahu terlampau keras, kenyal
namun tidak padat. Bau agak menyengat.
Kemudian, ciri-ciri ikan segar atau hasil laut
berformalin: tidak rusak sampai 3 hari pada suhu
kamar (25 derajat C). Warna insang merah tua tidak
cemerlang, bukan merah segar dan warna daging
ikan putih bersih. Bau formalin atau agak menyengat.
Sedangkan untuk ikan asin berformalin, ciricirinya tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan pada
suhu 25 derajat celsius. Bersih cerah dan tidak berbau
khas ikan asin. Tidak dihinggapi lalat di area berlalat.
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Penyendiri yang
Mengubah P
eradaban
Peradaban
OLEH : INDAH NOVIARIESTA

“Kebenaran tidak datang dengan
sendirinya, ia harus betul-betul
diperjuangkan agar menjadi benar.”
(Pramoedya Ananta Toer, 1925-2006)
Sahrul orang terkaya dan terpandang
di Desa Karangasem, Cilegon. Rumah
megah dan mobil mewah dimilikinya. Dia
mempunyai banyak kaki-tangan yang siap
menurutinya bila diperintah, baik dalam
hal kebaikan maupun keburukan. Konon,
untuk berdirinya perumahan Serang Permai
dia kerahkan para cukong dan calo tanah
agar melakukan aksi tipu-muslihat di bawah
kendali kekuasaannya. Banyak pihak yang
dirugikan tetapi mereka diam seribu basa,
bahkan tidak sedikit warga yang
dikorbankan tetapi mereka bertekuk-lutut
dan takut memperkarakannya di pengadilan.
Sampai pada suatu ketika, pemikiran
semakin berkembang, kesadaran semakin
terbuka, dan hari-hari menjadi bumerang
bagi perjalanan hidup Sahrul sendiri.
Tokoh-tokoh semacam Sahrul tak
ubahnya seperti orang yang dulunya
terjajah tetapi hidup dalam bayang-bayang
keterjajahan, lantas bangkit dan
bermetamorfosa menjadi “penjajah baru”.
Oleh
dukunnya,
konon
Sahrul
mengantongi batu kecil dengan ukiran
kupu-kupu. Katanya, kupu-kupu itu berasal
dari laut, dan apabila dia bermaksud pada
suatu hajat dan keinginan, kupu-kupu itu
harus selalu berada dalam kantong bajunya
ke mana pun ia pergi.
Dalam karya sastra Pramoedya Ananta
Toer, selalu saja kita saksikan bagaimana
dunia kekuasaan dan kekayaan
berkolaborasi dengan mistik yang selalu
menjadi anutan masyarakat Nusantara.
Misalnya pada novel Calon Arang, Arok
Dedes, Mata Pusaran, hingga Sekali
Peristiwa di Banten Selatan. Dalam karya
yang terakhir saya sebutkan, berawal dari
kunjungan Pramoedya ke daerah Lebak
pada akhir tahun 1957. Dia melihat
perpaduan alam yang hijau menguning,
dengan hamparan bukit dan pegunungan
yang indah bergelombang. Namun, rakyat
yang hidup di sekitarnya begitu miskin
dan terbelakang, tak berdaya, lumpuh daya
kerjanya, serta memiliki sikap rendah-diri
yang berlebihan.
Lambat laun, bangkitnya kesadaran
masyarakat justru dipandu oleh seorang
kepala desa, Ranta, yang mengobarkan
semangat persatuan dan rasa keadilan,
hingga masyarakat menyadari posisi dan
keberadaan dirinya yang sebenarnya masih
dalam bayang-bayang Max Havelaar seperti
tergambar dalam novel Multatuli. Mereka
bukannya tak punya harapan, tetapi secara
sadar dibodohi dan dihisap, dipaksa hidup
dalam ketakutan dan ketegangan yang
diagendakan oleh para komprador, penjajah,
maupun lintah darat.
Melalui tokoh Ranta, Pramoedya
membangkitkan secercah harapan dan rasa
percaya diri di tengah masyarakat Banten.
Suatu keteguhan sikap untuk bangkit dari
rasa takut dan putus asa, suatu ketegaran
untuk melawan ketertindasan, kemiskinan
dan penghisapan. “Tubuh boleh disekap,
ditendang , bahkan diinjak-injak, tapi

semangat hidup tidak boleh redup,”
demikian Pramoedya mengutip ucapan
tokoh Ivan Denisovich dalam karya
Alexander Solzhenitsyn (Rusia).
Tokoh Ranta dalam novel Sekali
Peristiwa di Banten Selatan kemudian
berujar, “Di mana pun aku selalu
mendengar, bahwa yang benar pada
akhirnya harus menang.”
“Baik aku percaya, tapi kapan yang
benar itu akan menang, Pak Ranta?” tanya
Rojali.
“Kebenaran tidak jatuh gratis dari
langit, ia mesti diperjuangkan agar menjadi
benar!”
Tokoh yang ditampilkan Pramoedya
tersebut nampaknya terlampau ideal, tetapi
memang sesuai dengan konteks zamannya.
Beda dengan tokoh Haris (dalam Pikiran
Orang Indonesia) yang bergerak secara
alami, suatu sinergitas antara takdir Tuhan
dan ikhtiar manusia. Haris bukanlah figur
idealis, meskipun dalam batinnya terusmenerus memberontak dari cengkereman
militerisme Orde Baru yang bersifat tiranik
dan otoriter.
Meskipun begitu, penulis-penulis
penyendiri yang bergerak secara
independen itu, akan sampai juga ke pintu
gerbang kepentingan semesta yang terusmenerus bereaksi dan — pada waktunya
— akan mengubah jalannya peradaban
dunia.
Daerah Kunjungan Pramoedya
Banyak yang luput dari pengamatan
para akademisi dan sastrawan Banten,
bahwa nama Banten termasuk salah satu
daerah terpenting yang menjadi sandaran
dalam karya sastra Pramoedya Ananta Toer.
Kita semua tahu, satu-satunya penulis
Indonesia yang beberapa kali masuk
nominasi nobel itu, dikenal dunia sebagai
penulis prolific, periset yang tekun dan
dokumentator yang tangguh. Di samping
dikenal sebagai penulis yang introvert,
dia pun dikenal sebagai “penyendiri” yang
berbahaya bagi para pelaku ketidakadilan
dan kesewenangan. Dia menjelajahi genre
sastra dari zaman ke zaman, pada tempat
dan situasi di mana kemajuan teknologi
belum sepesat hari ini.
Satu hal yang perlu dicamkan bahwa
Pramoedya adalah seorang penjelajah ulung
di dunia perbukuan dan dokumentasi. Dia
bukan tipikal seniman yang gemar luntanglantung dari satu daerah ke daerah lain.
Karena itu, jikapun pernah mendatangi
beberapa daerah di Indonesia (termasuk
Banten), dia mesti punya maksud dan
tujuan penting untuk sampai ke situ. Bukan
seperti penulis traveler yang cuma warawiri asal kaki ngeloyor gak puguh. Setiap
daerah yang pernah dia kunjungi, mesti
menjadi latar dalam alur cerita yang
dituangkannya melalui tinta emas. Setelah
itu, barulah perpustakaan negara menjadi
tujuan utama untuk menemukan sintesis
dari kreativitas pada karya-karyanya.
Selain Banten, ada enam daerah lain
yang pernah menjadi latar dalam karya
sastranya, yakni Blora, Bekasi, Jepara,
Rembang, Surabaya dan Jakarta. Dari semua
kota itu, Surabaya termasuk daerah yang

sering dikunjunginya untuk melakukan
riset dan penelitian bagi karya yang
kemudian ditulisnya dalam tetralogi Buru
(Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak
Langkah, dan Rumah Kaca). Melalui empat
novel tersebut, Surabaya dikenal sebagai
kota dengan aktor-aktor pergerakan nasional
yang mendunia.
Daerah lain yang cukup penting adalah
Jepara yang menjadi tumpuan riset bagi
penulisan biografi “Panggil Aku Kartini
Saja”. Banyak penulis yang luput dari
pengamatan bahwa hasil riset Pramoedya
untuk penulisan biografi inilah yang
mempengaruhi nama “Kartini” sebagai
salah satu pahlawan wanita yang berjuang
keras dengan mengandalkan pena, tanpa
senjata. Secara eksplisit, Pramoedya
menandaskan bahwa perjuangan dengan
pena dapat mengangkat derajat manusia
dari rawa-rawa kebodohan dan
keterbelakangan, seperti yang diilustrasikan
oleh pernyataan Kartini yang dikutip dari
Alquran: Habis Gelap Terbitlah Terang
(minadzulumati ilannur).
Peristiwa di Banten
Ketidakadilan dan kesewenangan yang
disaksikannya langsung di daerah Banten
Selatan, sangat memancing emosi dan
menggelorakan jiwa dalam novel Sekali
Peristiwa di BantenSelatan. Dialog-dialog
yang banal dalam novel tersebut
mencerminkan semangat yang menggebugebu untuk melawan segala ketertindasan.
Tanpa memerlukan bahasa simbolik yang
tersirat dalam alunan estetika puisi, Pram
mengguratkannya langsung dalam bentuk
dialog-dialog yang lantang. Dan untuk
melawan ketidakadilan penguasa, maaf,
Pram memang ogah menulis sastra dalam
bentuk puisi. Ia dikenal sebagai penulis
prosa dalam bentuk novel dan cerpen. Ada
alasan penting yang pernah disampaikan
Pramoedya, bahwa karya sastra dalam
bentuk novel maupun cerpen lebih
mengandung pesan yang mengenai sasaran
banyak pembaca.
Dialog-dialog dalam novel tersebut,
khususnya antara tokoh Rojali dengan
kepala desa Ranta, lebih mencerminkan
keteguhan sikap Pramoedya Ananta Toer.
Dalam orasi-orasinya sering dia nyatakan
bahwa kebenaran dan keadilan tidak akan
jatuh gratis dari langit. Ia harus
diperjuangkan oleh pikiran, perasaan,
bahkan tenaga kita. Seperti yang tersirat
dalam tokoh Sahrul di atas, bahwa segala
kesewenangan yang ia lakukan di Desa
Karangasem (Cilegon), hanya akan menjadi
bom waktu yang bisa mencelakakan
dirinya sendiri.
Tak beda jauh dengan tokoh dalam
novel Calon Arang, yang kemudian dapat
menaklukkan pengaruh mistik yang
dipercayainya. Karena pada akhirnya, setiap
ajal menjemput atas kekuasaan dan
genggaman Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan
ketika Tuhan menghendaki kupu-kupu
ajaib itu hilang, atau luput dari ingatannya,
maka segala bantuan dari ribuan jin dan
para kaki-tangan, akan berbalik menjadi
musuh bebuyutannya, sampai kemudian
terungkap segala aksi tipu-muslihatnya.
Dalam kacamata Pramoedya, tokoh
Sahrul tak ubahnya seorang penderita split
personality (kepribadian ganda), yang di
satu sisi berbuat zalim tapi di sisi lain
dia mengerahkan beberapa ustad untuk
mengadakan acara-acara “yasinan” tiap
malam Jumat, membagi-bagi amplop
sebagai tameng kepalsuan agar orang-orang
menganggapnya saleh dan darmawan.
Tetapi, masyarakat sudah kadung cerdas,
dan menyadari betul bahwa dalam hati
manusia tak mungkin bisa dipersatukan
antara amal kebaikan dan kejahatan dalam
satu rongga dada.
Tak ayal, pada suatu hari Sahrul lupa
membawa batu berukiran kupu-kupu dalam
kantongnya. Ia pun tewas karena mobil
yang dikendarainya tertabrak pohon
beringin tua di samping jalan raya Kota
Cilegon.

Serba Serbi

Syaikh Abu Dzar at-Tirmidzi

Nama beliau adalah persis sebagaimana
judul di atas. Tidak ditemukan referensi yang
lebih tentang namanya. Juga tentang kapan
beliau lahir dan wafat, saya tidak menemukan
datanya. Dalam referensi yang saya miliki,
kitab Nafahat al-Unsi min Hadharat al-Qudsi
karya Mulla ‘Abdurahman al-Jami, hanya
disebutkan bahwa beliau termasuk salah satu
sufi dari Kharasan yang memiliki banyak
karamah.
Tentang keunggulan dan reputasi spiritual
sang sufi, Syaikh Abu ‘Abdillah bin Khafif
memberikan testimoni sebagaimana berikut
ini: “Aku bersahabat dengan Syaikh Abu
Dzar,” tuturnya. “Beliau memiliki jemaah
yang jumlahnya sangat banyak. Setiap kali
dimintai tolong tentang apa saja oleh
jemaahnya itu, beliau langsung berdiri
melaksanakan shalat. Setelah itu, apa saja
yang menjadi hajat jemaahnya itu langsung
terlaksana.”
Ada setidaknya dua poin penting yang
disampaikan secara tersirat di dalam testimoni
tersebut. Pertama, adanya kedudukan rohani
yang istimewa bagi Syaikh Abu Dzar atTirmidzi di hadapan Allah Ta’ala. Bagaimana
mungkin tidak, shalat beliau telah dijadikan
sebagai sarana yang ampuh di dalam

berkomunikasi dengan hadiratNya.
Sungguh hal itu merupakan karunia
rohani yang luar biasa. Dengan karunia itu,
berarti Allah Ta’ala senantiasa mengundang
sang sufi untuk selalu menemuiNya, baik
datang hanya dengan degup-degup cinta
semata maupun sambil membawa serta
berbagai persoalan jemaahnya.
Bagi beliau, shalat merupakan gerbang
paling sakral yang juga dipakai oleh beliau
untuk meluruhkan keseluruhan dirinya di
tengah hamparan samudra keilahian sehingga
beliau terbebaskan dari adanya cengkeraman
dualisme. Yaitu, adanya keyakinan terhadap
wujud Allah Ta’ala di satu sisi dan adanya
penglihatan terhadap dirinya sendiri di sisi
yang lain.
Kedua, di puncak transendensi diri itu,
sang sufi dijadikan oleh hadiratNya sebagai
duta pertolongan bagi orang-orang lain,
utamanya bagi jemaahnya sendiri. Di puncak
kebersamaan dengan Allah Ta’ala lewat
pintu shalat, beliau tidak melupakan berbagai
persoalan jemaahnya.
Dengan demikian, hati beliau terkesan
terbelah menjadi dua. Yang satu tertuju
kepada hadiratNya secara murni, sementara
yang satunya lagi tertuju kepada berbagai

persoalan jemaahnya. Tapi benarkah memang
demikian?
Tidak. Sama sekali tidak. Karena dalam
kosmologi profetik kaum sufi, menjumpai
Allah Ta’ala itu tidak saja ditunjukkan dengan
adanya distansi dengan segenap makhluk,
tapi pada saat yang bersamaan juga
diekspresikan dengan adanya cinta dan kasih
sayang terhadap makhluk.
Seolah berlawanan. Di satu sisi mengambil
jarak dari makhluk. Tapi di sisi yang lain
justru terlibat dengan nasib makhluk.
Maksudnya tak lain bahwa yang disebut
mengambil jarak dari makhluk adalah
menjadikan hati bebas dari hasrat terhadap
mereka secara an sich. Sedangkan terlibat
dengan mereka lewat sapaan cinta dan kasih
sayang murni merupakan pengejawantahan
dari perintah hadiratNya.
Sebagaimana Syaikh Abu Dzar at-Tirmidzi,
kita mesti senantiasa melakukan ikhtiar
spiritual dengan memusatkan perhatian
sepenuhnya kepada Allah Ta’ala dalam setiap
kondisi kita. Setelah itu, moga hadiratNya
menganugerahkan kepada kita curahan cinta
dan kasih sayang yang meluap-luap kepada
segenap makhlukNya. Amin. Wallahu a’lamu
bish-shawab.
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RAKOR LANJUTAN LINTAS SEKTORAL OPS KETUPAT 2021

Besok Sudah T
idak Ada L
agi
Tidak
Lagi
Kendaraan yang Bisa Melintas
Payakumbuh,
Khazanah
Khazanah—
Mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021,
yakni saat berlakunya Operasi
Ketupat, maka sudah tidak ada
lagi kendaraan yang bisa melintas
pada pos penyekatan di
Kabupaten Limapuluh Kota dan
Payakumbuh.
Namun ada beberapa kendaraan yang ditoleransikan untuk bisa
melintas, di antaranya pengangkutan logistik, kemudian BBM,
sembako atau yang dikecualikan
misalnya ibu hamil yang akan
melangsungkan persalinannya di
rumah sakit yang berbeda kota,
maka itu akan dilakukan pengecualian.
Ini terungkap dalam Rapat
koordinasi (rakor) lintas sektoral
untuk wilayah kerja Polres
Payakumbuh dalam rangka
pelaksanaan Operasi Ketupat
tahun 2021 digelar di ruang
Rupatama Polres Payakumbuh,
Senin (3/5/2021).
Sebelumnya rakor lintas
sektoral juga berlangsung melalui
teleconference via zoom meeting
berdasarkan surat telegram
Kapolda Sumbar nomor : STR/
1235/VI/OPS.1.1/2021 tanggal 20
April 2021
Rapat koordinasi (Rakor) lintas
sektoral lanjutan ini turut dihadiri
dari Forkopimda, Wakil Walikota
Erwin Yunaz bersama jajaran
kepala OPD, Dandim 0306/50 Kota
yang diwakili Pasi Ops Pandani,
Wakapolres Payakumbuh Jerry
Syahrim, dan Kasat Pol-PP
Kabupaten 50 Kota Nasriyanto.
Rapat yang bertujuan untuk
menyamakan persepsi dan juga
menyamakan langkah di lapangan
untuk mengamankan kebijakan
pemerintah mengenai larangan
mudik lebaran tahun 2021 itu
diawali mendengarkan penyampaian pemaparan Kapolres tentang
persiapan pengamanan menyambut Idul fitri 1442 Hijriah serta
pencegahan penularan wabah
Covid-19 di kota Payakumbuh.
Dalam sambutannya, Wakil
Wali Kota Payakumbuh Erwin
Yunaz menyampaikan sejumlah
langkah yang diambil Pemko
Payakumbuh menindaklanjuti
kebijakan Pemerintah Pusat
tentang larangan mudik sebagaimana tertuang dalam Adendum
Surat Edaran Nomor 13 Tahun
2021 tentang Peniadaan Mudik
Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442
Hijriah dan Upaya Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease
2019 selama Bulan Suci

Ramadhan 1442 Hijriah.
“Pertama, untuk Satgas
Penanganan Covid-19 Kota
Payakumbuh telah mengeluarkan
Instruksi Walikota Nomor 54/SE/
COVID-19/PYK/2021 tanggal 20
April 2021 tentang peningkatan
pelaksanaan disiplin protokol
kesehatan covid-19 dalam rangka
pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis
mikro. Dalam instruksi walikota
tersebut, kepada seluruh warga
Kota Payakumbuh dan masyarakat yang beraktivitas di Kota
Payakumbuh agar melaksanakan
dan mentaati instruksi wali kota
tentang
penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban pada
Bulan Suci Ramadhan dan Hari
Raya Idul Fitri 2021,” katanya.
Kedua, ujarnya lebih lanjut,
menetapkan zona per RT, mengacu
pada instruksi Kemendagri Nomor
9 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan
mengoptimalkan
posko
penanganan Covid-19 di tingkat
kelurahan.
“Kepada lurah, diminta
membantu
Babinsa
dan
Bhabinkamtibmas
untuk
menyosialisasikan melalui ketua
RW, ketua RT, kader motivator
yang ada di kelurahan masingmasing,” ujarnya.
Ketiga, terkait pemudik yang
telah masuk ke Kota Payakumbuh,
lurah agar memberikan arahan
kepada RT dan RW masing-masing
supaya mereka melaporkan
melalui Satgas Kelurahan ke
Satgas
Covid-19
Kota
Payakumbuh,
bahwa
di
wilayahnya ada pemudik yang
datang dari luar kota.
“Tetapi apabila ada pemudik
yang tanpa sepengetahuan kita
lolos dari penyekatan, kita akan
datangi dan kita test genose
maupun rapid test antigen. Apabila
terbukti positif maka yang
bersangkutan harus menjalani
isolasi di tempat yang telah kita
sediakan. Dan sesuai instruksi
Gubernur Sumbar, semua biaya
dibebankan kepada pemudiknya,”
katanya.
Tentang pembebanan biaya
bagi masyarakat yang terbukti
mudik, kata Erwin, tercantum
dalam Instruksi Mendagri Nomor
9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan
Covid-19 untuk Pengendalian
Penyebaran Covid-19.
Dalam Instruksi Mendagri itu

MENYAMPAIKAN - Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz menyampaikan sejumlah langkah yang diambil Pemko Payakumbuh
menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat tentang larangan mudik. (Foto : Lili Yuniarti)
tertulis, kepala desa/lurah melalui
posko desa/posko kelurahan
menyiapkan tempat karantina
mandiri selama 5x24 jam dengan
penerapan protokol kesehatan
ketat dan biaya karantina
dibebankan kepada masyarakat
yang melakukan perjalanan
tersebut. “Jadi di wilayah Kota
Payakumbuh
sudah
ada
antisipasi,” ujarnya.
Erwin menandaskan, belajar
dari pengalaman tahun sebelumnya, kenaikan data positif Covid19 meningkat pascaliburan. “Data
terkonfirmasi positif Covid-19
meningkat 93 persen. Jangan
sampai kasus demikian terulang,”
katanya.
Sebelumnya,
Kapolres
Payakumbuh Kota AKBP Alex
Prawira menyampaikan bahwa
kebijakan pelarangan mudik yang

dikeluarkan pemerintah diimplementasikan oleh Polda Sumbar
serta lintas sektoral untuk menekan laju penularan Covid-19.
“Larangan mudik lebaran
diperpanjang dari 6 Mei hingga
17 Mei 2021 menjadi 22 April
hingga 24 Mei 2021 sebagaimana
ketentuan dalam Addendum SE
Nomor 13 Tahun 2021.
Pemerintah mengambil kebijakan
seperti ini (peniadaan mudik),
karena berkaca dari peristiwa
lonjakan ataupun yang diistilahkan
tsunami Covid-19 yang ada di
India,” katanya.
Menurut Alex, menindaklanjuti SE tersebut, Polri
melakukan tindak penyekatan di
perbatasan sejak 22 April hingga
5 Mei mendatang.
“Yang dilakukan adalah
pemeriksaan surat kesehatan. Jadi

setiap pengendara ataupun orang
yang mencoba melintas di masa
tanggal tersebut maka harus
dilengkapi surat kesehatan dan
akan dilakukan rapid test di
lokasi. Nah ketika nanti hasil rapid
test dinyatakan positif, maka
terhadap orang tersebut akan
dilakukan karantina,” ucapnya.
Tetapi kalau pengendara tidak
mengantongi surat kesehatan,
lanjut Alex, maka akan dilakukan
putar balik kendaraannya.
Kemudian pada 6 Mei hingga
17 Mei, yakni saat berlakunya
Operasi Ketupat, maka sudah tidak
ada lagi kendaraan yang bisa
melintas pada pos penyekatan
yang sudah ditentukan.
Namun
ada
beberapa
kendaraan yang ditoleransikan
untuk bisa melintas, di antaranya
pengangkutan logistik, kemudian

BBM, sembako atau yang
dikecualikan misalnya ibu hamil
yang akan melangsungkan
persalinannya di rumah sakit yang
berbeda kota, maka itu akan
dilakukan pengecualian.
“Terhadap kendaraan lainnya
itu sama sekali tidak boleh
melintas, meskipun membawa
surat kesehatan,” ujarnya.
Menurut Alex, untuk memantau
dan mengamankan kebijakan
pemerintah terkait peniadaan mudik
lebaran, didirikan tiga pos pantau
larangan mudik serta pos
pengamanan
jalur
dengan
menurunkan 111 personil gabungan
Polres Payakumbuh Kota, Kodim
0306/50 Kota dan instansi terkait
dan 122 personil dari unsur
pendukung dari Pramuka, PMI,
ORARI, PKS, PLN, Jasa Raharja
dan Organda.  lili yuniarti

Mustahiq Sudah Terima Zakat Program Pariaman Taqwa

MENYERAHKAN - Walikota Pariaman, Genius Umar saat
menyerahkan zakat Program Pariaman Taqwa Tahun 2021 dari
Baznas Kota Pariaman bertempat di Mesjid Nurul Islam. (Foto :
Syafrial Suger)

Pariaman,
Khazanah—
Sebanyak 311 orang mustahiq
(penerima zakat) yang terdiri dari
Imam, Khatib, Bilal, Garin, Labay,
dan Ubiyah di Kecamatan
Pariaman Tengah terima zakat
Program Pariaman Taqwa dari
Badan Ami Zakat Nasional
(Baznas) Kota Pariaman.
Hal tersebut disampaikan
Walikota Pariaman, Genius Umar
saat menyalurkan zakat Program
Pariaman Taqwa Tahun 2021 dari
Baznas Kota Pariaman bertempat
di Mesjid Nurul Islam, Kelurahan
Jalan Kereta Api, Kecamatan
Pariaman Tengah Kota Pariaman,
Senin (3/5).
“Masing-masing mustahiq
menerima zakat berupa uang tunai

senilai Rp300 ribu perorangnya,”
ungkap Genius.
Wako menyampaikan, mereka
para Imam, Khatib, Bilal, Garin,
Labay, dan Ubiyah merupakan
ujung tombak di tengah-tengah
masyarakat.
“Mudah-mudah zakat yang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Kota Pariaman ini dapat
bermanfaat bagi bapak dan ibu
yang bertugas di mesjid dan
musholla di desa dan kelurahan,”
harap Genius Umar.
Dikatakannya bahwa Baznas
memiliki beberapa program seperti
Program Pariaman Cerdas,
Program Pariaman Makmur, dan
Program Pariaman Taqwa. 
syarial suger

Remaja Masjid Muhsinin Adakan
MTQ Ramadhan
Payakumbuh,
Khazanah
Khazanah—
Remaja Masjid Muhsinin yang
berada di Jalan Rangkayo Rosuna
Said,
Kelurahan
Tiakar,
Payakumbuh Timur mengadakan
MTQ dengan tema Gema
Ramadhan 1442 H. MTQ tersebut
berlangsung selama 3 hari, mulai
Senin sampai hari Rabu 5 Mai
2021. Bentuk lomba yang
diadakan seperti Tilawah Quran,
Tahfiz, dan lomba busana musim.
Wakil Walikota Payakumbuh
Erwin Yunas saat membuka acara
Gema Ramadhan 1442 H berharap
semoga acara MTQ ini
menguatkan masyarakat dan
menghancurkan pandemi Covid19 yang tengah melanda.
“Kita dukung penuh acara
keagamaan ini, supaya berjalan
dengan baik. Yang harus di
perhatikan tetap terapkan protokol
kesehatan. Semoga dengan

lantunan ayat-ayat Al Qur’an mati
andaknyo virus-virus na malando
nagari awak ko,” kata Erwin.
Erwin Yunas yang pernah
terdeteksi virus corona menasehati
masyarakat agar jangan sampai
hal serupa dengannya juga
menimpa masyarakat. “Bapakbapak dan ibu-ibu bila bertanya
bagaimana rasa inveksi virus
corona, jawabnya tidak tanggungtanggung sakitnya, sakit sekali.
Jadi jangan sampai tertular,” pesan
Erwin Yunas.
Turut hadir mendukung acara
tersebut Camat Payakumbuh
Timur Irwan Suandi, Lurah Tiakar
Erwison, Ketua LPM Kenagarian
Tiakar, Septiadi dan ninik mamak
kanagarian Tiakar.
Kegiatan Gema Ramadhan
yang diselenggarakan Remaja
Masjid Muhsinin Tiakar ini
terlihat
cukup
diminati.

MEMBUKA - Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunas saat
membuka acara Gema Ramadah 1442 H. (Foto : Fajar)
Masyarakat tampak berbondongbondong memdati pekarangan
masjid, namun masyarakat tetap

memakai masker dan menjaga
jarak sesuai yang ditetapkan
pemerintah.  fajar

Polres Solsel Bentuk
Tiga Pos Penyekatan
Padang Aro, Khazanah
Khazanah—Guna mengantisipasi
pemudik pulang kampung sebagai upaya menekan
penyebaran Covid-19, Polres Solok Selatan (Solsel)
membentuk tiga pos penyekatan mudik lebaran.
Tiga pos penyekatan tersebut didirikan di Kubang
Gajah Kecamatan Sangir, Ulu Suliti Kecamatan Koto
Parik Gadang Diateh dan Lok Batu Sandi Kecamatan
Sangir Balai Janggo.
Menurut Kapolres Solok Selatan AKBP Tedy
Purnanto, di Padang Aro, Selasa (4/5), pos di Kubang
Gajah merupakan penyekatan antar provinsi,
sedangkan di Ulu Suliti dan Lok Batu Sandi hanya
perbatasan antar kabupaten.
Dikatakannya, Pos di Kubang Gajah berbatasan
dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sedangkan
di Ulu Suliti dengan Kabupaten Solok serta Lok
Batu Sandi dengan Dharmasraya.
Setiap pos ditempatkan lima orang personel
kepolisian, petugas dari Pemkab dan mulai beroperasi
mulai Kamis (6/5).
Selain itu polisi juga membentuk tiga pos operasi
ketupat yang didirikan di taman Muaralabuh, Padang
Aro dan Lubuk Malako.
“Masing-masing pos operasi ditempatkan 10
personel yang terdiri polisi, Satpol PP maupun Dinas
Perhubungan,” katanya.
Sebelumnya Bupati Solok Khairunas mengatakan,
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan
Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan dilarang mudik
Lebaran 2021. Jika tetap nekat, mereka akan disuruh
putar balik dan diberi sanksi.
“Polisi sudah mendirikan posko di perbatasan,
kalau ditemukan ASN yang ingin mudik maka akan
disuruh kembali, selain itu juga ada sanksi dari
pemerintah daerah,” katanya.
Ia menegaskan para ASN yang bertugas di Solok
Selatan diperbolehkan mudik jika ada keluarganya
yang sakit dan itu juga harus seizin bupati dengan
surat resmi. Menurutnya pengetatan ini dilakukan
demi mencegah penyebaran penularan Covid-19.
 faisal
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KANWIL KEMENKUMHAM SUMBAR

Tak Ada Kunjungan Lebaran ke Lapas dan Rutan
Padang, Khazanah— Mempertimbangan penyebaran Covid-19 di
Sumatera Barat yang terus mengalami
peningkatan, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumbar
masih menutup kunjungan langsung
bagi
keluarga
ke
Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) ataupun Rutan
di provinsi setempat saat Idul Fitri
1442 H.
“Lebaran tahun ini masih sama
dengan sebelumnya, dimana kunjungan
langsung dari keluarga ke warga binaan
di Lapas atau Rutan ditiadakan,” kata
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumbar, R Andika
Dwi Prasetya, di Padang, Selasa (4/
5).
Menurutnya hal itu sesuai ketentuan
pusat (Kemenkumham RI) dan

pemerintah dengan mempertimbangkan
kondisi pandemi Covid-19 yang masih
terjadi.
Sehingga kunjungan langsung
ditiadakan agar kontak fisik antara warga
binaan dengan orang yang datang dari
luar tidak terjadi.
Kanwil Kemenkumham Sumbar
meminta keluarga atau kerabat dari warga
binaan bisa sama-sama memahami
langkah yang diambil tersebut.
“Langkah ini mesti diambil demi
menjaga kesehatan para warga binaan,
jangan sampai mereka tertular oleh
virus,” katanya.
Namun demikian, lanjutnya
Kemenkumham Sumbar menyediakan
alternatif layanan bagi keluarga yaitu
“video call” secara daring.
Layanan itu memungkinkan bagi

keluarga serta kerabat untuk
berkomunikasi dengan warga binaan
tanpa kontak langsung.
“Keluarga yang ingin berkomunikasi
bisa memanfaatkan layanan video call
ini, Lapas atau Rutan telah memiliki
sarana dan prasarana pendukung,”
jelasnya.
Selain itu, Kemenkumham Sumbar
juga masih membuka layanan penitipan
makanan atau barang saat Lebaran nanti.
“Keluarga yang ingin menitip
makanan, kue, dan pakaian itu masih
bisa dilakukan saat Lebaran nanti,
namun dengan standar keamanan yang
ketat,” katanya.
Kanwil Kemenkumham Sumbar
mewajibkan siapapun yang hendak
mengakses layanan publik ke Lapas
atau Rutan di Sumbar harus menerapkan

protokol kesehatan Covid-19.
Seperti wajib memakai masker,
menjaga
jarak,
menghindari
kerumunan, dan mencuci tangan.
Sementara itu Sekretaris Daerah
(Sekda) Kota Payakumbuh, , Rida
Ananda menyebut bahwa kehadiran
Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah
tersebut masih normal seperti sebelum
Ramadan.”Alhamdulillah, kalau
kehadiran ASN Kota Payakumbuh
selama Ramadhan tentunya sama saja
dengan hari-hari seperti sebelum
Ramadhan, normal saja,” kata Rida
di Payakumbuh, Selasa.
Ia mengatakan kalaupun ada ASN
yang tidak hadir rata-rata telah memiliki
izin karena berbagai hal mulai dari
positif Covid-19 hingga memang harus
melakukan isolasi mandiri karena

menunggu hasil tes ataupun memiliki
kontak erat dengan pasien positif Covid19.
“Kalau yang isolasi mandiri yang
pekerjaannya masih bisa dilakukan
dari rumah tentu juga harus dilakukan
dari rumah,” ujarnya.
Ia mengatakan apabila ASN yang
harus bekerja dari rumah merupakan
yang memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat tentu harus
digantikan dengan ASN lain.
Contohnya kemaren itu ada yang
positif di Disdukcapil, setelah di
lakukan pelacakan kepada kontak erat
dan di tes. Semuanya kembali berjalan
normal yang positif harus isolasi yang
negatif tetap menjalankan pelayanan,”
katanya  Murdiansyah Eko/Lili
Yuniati.

RSUP M DJAMIL

10 Penunggu Pasien Positif Covid-19
Padang, Khazanah— Penyebaran Covid-19 di Sumatera
Barat masih terus terjadi dan itu tanpa disadari. Seperti yang
terjadi di RSUP M Djamil, 10 orang penunggu pasien diketahui
positif Covid-19 setelah dilakukan tes swab, mereka terpapar
dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) dan dinas kesehatan
daerah asal mereka diminta untuk menjemput.
Sebanyak 10 orang penunggu
pasien di Rumah Sakit Umum Pusat
(RSUP) M Djamil Kota Padang
terkonfirmasi positif terinfeksi Covid19.
Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil tes swab yang dilakukan
pihak rumah sakit bagi semua
penunggu pasien.
“Kemarin, kita sudah menetapkan (kebijakan) seluruh penunggu
pasien harus di-swab. Ternyata ada
10 orang penunggu pasien yang
positif Covid-19. Mereka semua
termasuk orang tanpa gejala (OTG),”
ujar Direktur Utama RSUP M Djamil,
Yusirwan kepada wartawan, Selasa
(4/5).
Dia menuturkan pihak rumah
sakit telah menghubungi Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota
agar menjemput 10 orang penunggu
pasien tersebut dengan ambulans
untuk selanjutnya diisolasi di daerah
masing-masing dan dilakukan
tracing.
“Karena OTG, kita tentu tidak
boleh rawat di sini. Sesuai ketentuan
Kementerian Kesehatan, kita itu

adalah rumah sakit rujukan (Covid19) yang hanya merawat pasien
sedang atau berat. Untuk pasien OTG
ini, kita telah telepon Dinkes-nya
langsung agar bisa dijemput untuk
bisa dilakukan TRACING,” jelasnya.
Sebelumnya, RSUP M Djamil
memberlakukan kebijakan menghentikan sementara layanan jam besuk.
Pasien hanya boleh ditunggu oleh
satu orang dan yang bersangkutan
harus dinyatakan bebas Covid-19
terlebih dahulu. Pihak rumah sakit
memfasilitasi tes swab gratis bagi
penunggu pasien itu.
Kebijakan ini mulai berlaku
pada Rabu (3/5) kemarin. Yusirwan
mengatakan langkah ini diambil
untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 dari pembesuk ke
pasien rumah sakit.
Apalagi, tutur dia, kasus positif
Covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar)
dalam beberapa waktu belakangan
melonjak naik.
“Penunggu pasien tersebut
tidak boleh keluar dari rumah sakit
lagi. Jika ingin membeli makanan,

OPD Ditagih Tugas
Solok, Khazanah-- Keseriusan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya akan segera dievaluasi oleh Pemko Solok.
Wali Kota Solok Zul Elfian Umar menegaskan tidak
hanya memberikan kewenangan penuh kepada OPD, akan
tetapi tetap sambil berjalan melakukan evaluasinya.
Hal itu ditegaskan Zul Elfian saat Rapat Evaluasi Terbatas
dengan sejumlah Kepala OPD Pemko Solok, di Ruang
Rapat Walikota Solok, Jumat (30/4).
Kepada seluruh Kepala OPD, Walikota sampaikan bahwa
beliau wanti-wanti untuk betul-betul bekerja cepat dan
tuntas dalam menyelesaikan setiap persoalan yang menjadi
tanggung jawabnya.
“Berulang saya katakan, Alhamdulillah saya belum lupa
setiap persoalan yang telah ditugaskan kepada bapak ibuk.
Jadi kembali saya tekankan kepada bapak ibuk untuk serius
dan saya minta melalui Sekda laporan perkembangannya
setiap saat akan ditagih,” tegas Wako.
Zul Elfian juga mereview beberapa persoalan yang perlu
dipercepat penyelesaiannya  Rijal Islamy
Islamy..

Beasiswa
Padang Panjang
Padang Panjang, Khazanah— Pemerintah Kota Padang
Panjang memberikan beasiswa S1 kepada putra/putri daerah
dan S2 untuk guru berprestasi, guna meningkatkan
sumberdaya manusia dan mutu pendidikan.
Ada delapan perguruan tinggi (PT) yang bekerja sama
dengan pemko, di antaranya Universitas Negeri Padang
(UNP), Sampoerna University, Politeknik Negeri Padang
(PNP), IAIN Batusangkar, Akper Nabila, Universitas
Muhammadiyah Sumbar (UMSB), STIT Diniyyah dan STES
Manna Wa Salwa.
“Tahun ajaran 2020/2021 ini ada program beasiswa
kami berikan kepada putra/putri Padang Panjang melalui
seleksi dan syarat tertentu,” ujar Sekretaris Daerah Sonny
Budaya Putra, saat rakor bersama perwakilan PT, di ruang
rapat VIP Balaikota, Senin (3/5/).
Dikatakannya, program Padang Panjang Juara ini
diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan
berkompeten dan membanggakan Padang Panjang.
Sementara itu, ditambahkan Kepala Bidang Pendidikan
Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Elfan,
ada beberapa kuota yang telah disiapkan masing-masing
PT yang dikerjasamakan. Kuota tersebut di antaranya UNP
untuk 5 orang, IAIN Batusangkar (5 orang), Sampoerna
(4 orang), PNP (30 orang), Akper Nabila (5 orang), STES
(10 orang), STIT Diniyyah (10 orang), dan UMSB (10
orang). Untuk guru melanjutkan beasiswa S2, bisa ke perguruan
tinggi UNP dan IAIN Batusangkar.
“Penerima beasiswa tersebut harus lolos seleksi yang
dilaksanakan PT Dengan syarat ber-Kartu Keluarga (KK)
dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Padang Panjang serta
dilengkapi surat domisili. Berkas tersebut bisa disampaikan
kepada Disdikbud maupun Bagian Kesejahteraan Rakyat
(Kesra) Sekretariat Daerah Kota (Setdako),” jelas Elfan 
Paulhendri.

PENUNGGU- Penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat masih terus terjadi dan itu tanpa disadari.
Seperti yang terjadi di RSUP M Djamil, 10 orang penunggu pasien diketahui positif Covid-19 setelah
dilakukan tes swab, mereka terpapar dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) dan dinas kesehatan
daerah asal mereka diminta untuk menjemput (foto: Ist/net).
kita upayakan mereka pun dibelikan
petugas agar mereka tetap di
lingkungan perawatan,” sebutnya.
Yusirwan pun berharap agar
keluarga atau kerabat pasien dapat
memaklumi kebijakan tersebut.
Sementara itu, Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan Covid-19

Kabupaten/Kota di Sumbar diminta
untuk mendirikan tempat karantina
mandiri di daerah masing-masing.
Selain itu, Satgas Penanganan
Covid-19 Kabupaten/Kota juga mesti
mengarantina pemudik atau orang
yang masuk ke daerahnya selama
14 hari atau sampai mengantongi

surat bebas Covid-19 berdasarkan
hasil tes swab PCR.
“Setiap orang yang masuk ke
daerahnya setelah bepergian dari
luar daerah, wajib dikarantina selama
14 hari, atau dikarantina sampai hasil
swab PCR-nya keluar. Setelah 14
hari atau jika hasil swabnya negatif,

barulah yang bersangkutan boleh
berinteraksi di tengah-tengah
masyarakat,” ujar Juru Bicara Satgas
Penanganan Covid-19 Sumbar,
Jasman Rizal, Senin (3/5).
Jasman menuturkan hal tersebut
dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran dan penularan kasus
di daerah akibat adanya mobilitas
masyarakat dan dalam beberapa
waktu terakhir, kasus Covid-19 di
Sumbar hampir selalu berada di
angka ratusan.
Jasman juga meminta Satgas
Penanganan Covid-19 Kabupaten/
Kota untuk melibatkan semua
institusi informal masyarakat untuk
dapat secara bersama-sama mengajak
masyarakat agar mematuhi protokol
kesehatan serta mengajak masyarakat
untuk melakukan vaksinasi di pusatpusat kesehatan terdekat
Satgas Kabupaten/Kota diharapkan
secara rutin dan berkala melakukan
razia dan penindakan pelanggaran
protokol kesehatan baik kepada
perorangan maupun perusahaan dan
institusi yang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sumbar
Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Pengendalian
dan Pencegahan Covid-19 di Sumbar
 */Novrizal Sadewa.

POLDA SUMBAR

Denda Bagi Pelanggar Prokes Diminta Ditambah

P adang, Khazanah- Kepolisian
Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar)
meminta agar denda bagi pelanggar
protokol di daerah itu ditingkatkan
agar menimbulkan efek jera bagi
masyarakat yang masih abai akan
penyebaran virus tersebut.
Kabid Humas Polda Sumbar,
Kombes Pol Satake Bayu di Padang,
Selasa mengatakan pengubahan nilai
denda dapat dilakukan melalui revisi
Perda 6/2020 tentang Adapatasi
Kebiasaan Baru dan Pengendalian
Covid-19 di Sumatera Barat.
Menurut dia revisi Perda Nomor
6 Tahun 2020 ini yang diutamakan
dalam penegakkan hukum karena
masih ditemukan masyarakat yang
tidak patuh dalam menjalankan
protokol kesehatan, seperti tidak
menggunakan masker bahkan tidak
menjaga jarak.
“Polda meminta agar merevisi
Perda tentang AKB (Adaptasi
Kebiasaan Baru), terutama tentang
sanksi hukum jadi minimal

sanksinya denda Rp300 ribu
maksimal Rp500 ribu,” kata dia
Ia mengatakan hal ini diusulkan
setelah evaluasi temuan di lapangan
selama Operasi Yustisi.
Ia menyebutkan selama Operasi
Yustisi sejak 14 September 2020
hingga 02 Mei 2021 sebanyak
2.533.145 orang telah diberikan
teguran secara lisan sesuai Perda
Nomor 6 Tahun 2020 tersebut.
Kemudian sebanyak 81.815
orang diberikan teguran tertulis.
Setelah itu 441 orang diberikan
denda administratif dengan total
denda Rp67.350.000
“Kita juga menutup 23 tempat
usaha yang melanggar aturan,” kata
dia.
Selain sanksi denda, dirinya
berharap sanksi kurungan diberikan
minimal dua hari hingga maksimal
tujuh hari.
Menurut dia dengan sanksi
tersebut dapat memberikan efek jera
bagi masyarakat yang tidak patuh

DENDA- Kepolisian Daerah Sumatera Barat meminta agar denda
bagi pelanggar protokol di daerah itu ditingkatkan agar
menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang masih abai akan
penyebaran virus tersebut (foto: Ist/net).
protokol kesehatan.
“Efek ini dapat timbul rasa sadar
dan kepatuhan melaksanakan
protokol kesehatan oleh masyarakat,”
kata dia.
Ia mengatakan dengan aturan
dan ketegasan maka masyarakat yang
ikut mematuhinya sehingga
menimbulkan ada dampak psikologi
terhadap masyarakat, dan malu untuk

melanggar.
“Mari kita cegah dengan
membiasakan menjaga kesehatan
kita dengan mematuhi protokol
kesehatan. Jangan abai dan lengah,
jangan sampai kita menjadi pemicu
penularan virus corona terhadap
keluarga maupun masyarakat
lainnya,” kata dia  */Novrizal
Sadewa.

Cerita Ramadan
MASJID MUHSININ TIAKAR ADAKAN MTQ RAMADAN

Wawako Minta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

GEMA- Remaja Masjid Muhsinin yang berada di jalan Rangkayo
Rosuna Said, Kelurahan Tiakar, Payakumbuh Timur mengadakan
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dengan tema Gema Ramadan
1447 H (foto: Fajar Anugrah).
Payakumbuh, Khazanah— Bulan
Ramadan penuh berkah, hal itulah
yang mendorong Remaja Masjid
Muhsinin yang berada di jalan
Rangkayo Rosuna Said, Kelurahan
Tiakar, Payakumbuh Timur untuk
mengadakan Musabaqah Tilawatil
Quran (MTQ) dengan tema Gema

Ramadhan 1447 H.
Acara MTQ tersebut akan
berlangsung selama 3 hari, dimulai
Senin (3/5) dan berakhir, Rabu (5/
5).
Adapun bentuk lomba yang
diadakan seperti Tilawah Quran,
Tahfiz, dan lomba busana musim.

Wakil walikota Payakumbuh
Erwin Yunas membuka acara Gema
Ramadah 1447 H tersebut
mengatakan semoga acara ini
semakin menguatkan keimanan
warga dan menghancurkan virusvirus yang melanda negara ini.
“Kita dukung penuh acara
keagamaan ini, supaya berjalan
dengan baik. Yang harus di
perhatikan tetap terapkan protokol
kesehatan, semoga dengan lantunan
ayat-ayat Al Qur’an (mati andaknyo
virus-virus yang malando nagari
awak ko),” kata Erwin.
Erwin Yunas yang pernah
terinfeksi virus Corona itu
menasehati masyarakat agar jangan
sampai mengalai hal serupa
dengannya
“Kalau Bapak-Ibuk bertanya
bagaimana rasa inveksi virus
Corona, tidak tanggung-tanggung
Pak, Buk, sakit sekali,jadi jangan
sampai tertular,” pesan Erwin
Yunas.
Turut hadir mendukung acara
tersebut Camat Payakumbuh Timur
Irwan Suandi, Lurah Tiakar
Erwison, Ketua LPM kenagarian

Tiakar, Septiadi dan Ninik mamak
kanagarian Tiakar.
Rio Rahmat Saputra yang
mendukung acara tersebut
menyampaikan semoga acara ini
mengajak pemuda-pemudi Tiakar
kembali ke masjid.
“Acara MTQ gema Ramadhan
ini kita laksanakan atas dukungan
Ninik mamak, serta pengurus
masjid. Lurah, camat, pihak
kepolisian
dan
walikota
Payakumbuh. Acara ini bertujuan
untuk mengembalikan minat
pemuda-pemudi Payakumbuh
untuk kembali berperan aktif dalam
kegiatan keagamaan,” katanya.
Kegiatan Gema Ramadhan
yang di selenggarakan Remaja
Masjid Muhsinin Tiakar terlihat
cukup diminati.
Masyarakat tampak berbondong-bondong memdati pekarangan
masjid. Namun masyarakat tetap
memakai masker dan menjaga jarak,
para peserta lombapun antusias
mengikuti perlombaan. tingkatan
perlombaan bervariasi mulai dari
tingkat TK sampai umum  Fajar
Anugrah.
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Goa Ngalau Indah Butuh
Pengelolaan P
rofesional
Profesional
Payakumbuh,
KhazanahKhazanah-—
Bagi yang belum pernah
mengunjungi Goa Ngalau Indah
di Kota Payakumbuh, Sumatera
Barat (Sumbar), dipastikan tak
akan pernah tau betapa indahnya
bentuk stalaktit dan stalakmit
di dalam gua tersebut.
Tak hanya keindahan stalaktit
dan stalakmit yang dapat dinikmati di objek wisata yang belum
terkelola secara profesional ini,
namun wisatawan juga disuguhkan bentangan alam Kota Payakumbuh yang hijau yang
dikelilingi bukit-bukit dari atas
perbukitaan di sekitar Ngalau
tersebut.
Perpaduan tata bangunan
perkotaan, hijaunya pepohonan
dan hamparan sawah yang luas
merupakan satu kesatuan dari
kemilau Kota Payakumbuh yang
dapat dinikmati dari dari atas
perbukitaan tersebut. Dan yang
terakhir ada water boom. Di bawah
bukit Panorama Ngalau Indah
terdapat kolam renang yang airnya
sangat sejuk.
Sayangnya, objek wisata ini
belum dikelola secara profesional,
padahal cukup lengkap “menu
hiburan” yang ditawarkan taman
wisata yang satu ini. Jika ingin
objek wisata ini, wisatawan cukup
bayar uang masuk di pos penjaga.
Biasanya 7.000 rupiah saja.
Namun kalau hari Sabtu-Minggu
10.000 rupiah per motor.
Saat Khazanah mengunjungi
lokasi wisata ini sebelum Ramadhan, harus menempuh jarak 7
kilo meter dari pusat Kota Payakumbuh. Setelah berada di jalan
Raya Bukittinggi Payakumbuh

baru kita menemukan lokasinya
yang berada pinggir jalan.
Setelah membayar uang masuk
10.000 rupiah di pos penjaga, kita
dipersilahkan naik ke atas. Menuju
ke goa jaraknya sekitar 1 km dari
pos penjaga. Kita dapat
menempuhnya dengan motor, atau
mobil. Bisa juga jalan kaki.
Jalur pendakian yang kita
tempuh untuk menuju goa Ngalau
Indah atau disebut juga Puncak
Marajo di kelilingi oleh hutan
yang lebat, tak jarang wisatawan
berjumpa gerombolan kera yang
melintas jalan itu. Sebelum
sampai lokasi, wisatawan sudah
disugi pemandangan Kota
Payakumbuh. Terdapat titik-titik
di atas sana, dimana kota
Payakumbuh dapat terlihat secara
jelas. Wisatawan pun bisa untuk
berfoto-foto di situ.
Sesampai di puncak, baru lah
dapat disua goanya. Namun
sebelum itu di puncak juga
terdapat taman bermain. Ada
musola, tempat parkir, kantin,
gazebo, WC, tong sampah, lokasi
berkemah serta fasilitas lainya.
Masuk ke goa wisatawan
harus menaiki tangga dengan
jumlah 50 anak tangga. Sesampai
dimulut goa barulah wisatawan
mengetahui betapa menariknya
goa tersebut. Suasana yang gelap
serta suara kalilawar memancing
adrenalin. Dinding dinding goa
yang suram dengan sedikit
penerangan sengaja dilakukan
pengelola untuk menjaga ke
alamiah goa dan habitat kalilawar
serta walet.
Goa dengan luas 80 meter
persegi itu memiliki tinggi 8

JALAN MENUJU – Inilah jalan menuju ke Goa Ngalau Indah. (Foto : Fajar)
meter sampai 60 meter. Ada
banyak rongga di goa tersebut
yang mengarah ke pintu keluar
yang ada di belakang pintu masuk.
Jarak antara pintu masuk dan
pintu keluar sekitar 80 meter. Di
dalam goa wisatawan akan
menemukan beragam bentuk batu
yang unik dan bagus untuk

dijadikan spot ber swafoto.
Sehabis menelusuri goa Ngalau
Indah. Adalagi yang namanya
puncak Marajo.
Salah seorang pengunjung Adi
(45) warga Kota Payakumbuh
bersama dua anak laki-lakinya
mengatakan senang ke Ngalau
Indah. “Di sini sejuk dan segar,

pemandanang juga indah. jika ada
waktu kosong kami akan ke sini
lagi,” katanya
Sementara itu salah seorang
pengelola destinasi Ngalau Indah,
Wati (50) mengatakan, untuk
bulan Ramadhan pengunjung
sedikit sepi, tak seperti biasa.
“Sekarang agak sepi. Mungkin

karena Covid-19 mulai marak lagi
di Kabupaten Limapuluh Kota,”
katanya. “
Wati mengatakan saat lebaran
Idul Fitri nanti destinasi wisata
Ngalau Indah akan ditutup selama
empat hari, kerena peraturan dari
pemerintah daerah setempat. 
fajar

Yunisman : Pekerjaan Wirausaha Sama Mulia dengan Menjadi PNS

MEMBUAT SANGKAR – Salah seorang pelaku usaha kecil
menengah sedang membuat sangkar burung. (ist)
Padang,
Khazanah
Khazanah—Sesuai
dengan Program Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
RI menciptakan 20 juta usaha kecil
menengah (UKM) baru pada tahun
2020, mendapat tanggapan positif
dari berbagai kalangan.
Salah seorang pelaku usaha
Yunisman SE MM, percaya
membangun UKM atau pun Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM),
sama
dengan
membangun ekonomi masyarakat
dan menggerakkan ekonomi
masyarakat.
Yunisman pun berkalkulasi,
andaikan satu UKM mempekerjakan
4 orang saja, itu artinya 20 juta
UKM akan menyerap lebih dari 80
juta tenaga kerja. Hal itu tidak bisa

dilakukan perusahaan besar, dan
berarti juga sudah membatu program
pemerintah dalam penyerapan tenaga
kerja.
Oleh sebab itu, katanya, lantaran
dampak UKM ini cukup besar, maka
kebijakan ekonomi ke depan harus
didesain ke arah penguatan UKM
dan pengembangan wirausaha baru,
begitu juga dengan pelaku UKM
yang ada di Kota Padang.
“Dengan demikian, secara tidak
langsung jumlah pengangguran dan
angka kemiskinan dapat lebih
ditekan,” terang Yunisman.
Untuk itu ia berharap Pemerintah
Kota Padang mencoba mendesain
program yang jelas dan tepat sasaran
serta mencanangkan penciptaan
lapangan kerja bagi UKM sebagai
program pengentasan pengangguran.
Sebagai
langkah
awal,
ungkapnya, perlu dilakukan promosi
besar untuk mengarahkan masyarakat,
bahwa pekerjaan wirausaha/UKM
sama mulianya dengan menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Setelah masyarakat termotivasi,
terang Yunisman lagi, baru dilakukan

berbagai pelatihan-pelatihan, seminarseminar, terutama pelatihan management, pemasaran, bagaimana agar
UKM bisa mengakses pasar baik
lokal, nasional bahkan internasional.
Untuk memulai program tersebut,
kata Yunisman, tentu tak semudah
membalikkan telapak tangan. Dalam
hal ini diperlukan data-data yang
mengarah tentang UKM itu sendiri,
baik dari skala usaha ataupun dari
segi sektor usahanya, maupun
pengembangannya.
Ia juga menyebutkan, UKM
sangat berperan dalam kehidupan
ekonomi negara, dan tahan terhadap
terpaan badai krisis ekonomi. “Ketika
badai krisis ekonomi melanda
Indonesia sekitar tahun 1997, saat
itu berbagai sektor usaha besar pun
turut tumbang lantaran tak tahan
dengan lonjakkan harga-harga bahan,
dan kesulitan dalam pengembalian
kredit serta suku bunga perbankan.
Namun saat itu, UKM mampu
mempertahankan diri dan terus
bertahan dalam badai krisis tersebut,”
ujarnya.
Apa yang dikatakan Yunisman

itu ternyata bukan isapan jempol
belaka. Dari survei yang dilakukan
Kementrian Koperasi dan UKM
terhadap 225.000 UKM yang ada
di Indonesia, hanya sekitar 4 persen
saja UKM yang terkena dampak
krisis ekonomi kala itu.
Bahkan,
survei
juga
membuktikan bahwa dalam badai
krisis itu tercatat 1 persen UKM
yang mampu berkembang.
Sementara 31 persen berkurang
penjualannya, dan 64 persen mampu
mempertahankan omsetnya.
Kendati fakta membuktikan
UKM cukup tangguh terhadap badai
krisis ekonomi, kata pengamat

ekonomi Mawardy Taher, hingga
kini pelaku UKM masih dihadapkan
pada persoalan modal pengembangan usaha.
Di sisi lain, ujar pria lulusan
Fakultas Ekonomi Unand Padang
pada tahun 1979 ini, pihak perbakan
terlihat seolah sering “berbenturan
komunikasi” dengan formalitas
UKM. Setidaknya, hal itu terlihat
dari persyaratan pinjaman/kredit
yang harus melampirkan NPWP,
SIUP, dan berbagai persyaratan
administrasi lainnya. Di pihak lain,
pelaku UKM belum mampu untuk
memenuhi persyaratan tersebut. 
f. fahlevi

Objek Wisata Pariaman
Siap Sambut Wisatawan
Saat Lebaran

JELANG LEBARAN IDUL FITRI

Pelaku IKM Diminta Gencar
Berpromosi

PENGRAJIN MUKENA – Para pengrajin mukena sedang mengerjakan orderan yang meningkat
menjelang lebaran Idul Fitri. (ist)
Pariaman,
Khazanah
Khazanah—
Memasuki lebaran Idul Fitri 1441
H/2021, pelaku industri kecil
menengah (IKM) di Kota
Pariaman diimbau agar gencar
memasarkan produknya secara
online atau daring (dalam jaringan).
Imbauan itu disampaikan
Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pariaman, Gusniyetti Zaunit
di Pariaman, Selasa (4/5)
“Produk IKM Pariaman sudah

banyak dipasarkan ke sejumlah
daerah di Indonesia, paling
banyak itu Indonesia bagian
timur,” kata Gusniyetti Zaunit.
Dikatakannya, salah satu
produk IKM tersebut yaitu
mukena yang dikirim ke
Kalimantan dan Sulawesi.
“Selain mukena, lanjutnya
sulaman untuk perlengkapan
pernikahan produksi IKM
Pariaman juga dipasarkan di luar
daerah itu yang produk tersebut

biasanya dipesan oleh pihak
penyelenggara kegiatan atau
‘event organizer’,” katanya.
Gusniyetti Zaunit mengatakan,
manfaat pemasaran produk
tersebut melalui daring karena
tidak memiliki keterbatasan dalam
hal promosi.
“Dengan adanya diskon
ongkir dari pemerintah nantinya
tentu dapat membantu pelaku
IKM,” katanya.
Menurutnya jika program dari

pemerintah tersebut terealisasi
maka pengurangan dana ongkos
kirim pengiriman produk IKM bisa
mencapai 50 persen.
Pemanfaatan daring untuk
mempromosikan produk juga
sebagai
langkah
bidang
pemasaran dalam menghadapi
pelarangan mudik bagi perantau.
Sebelumnya pemerintah masih
menggodok
mekanisme
pemberian
subsidi
biaya
pengiriman atau ongkos kirim
(ongkir) dalam rangka Hari Belanja
Online Nasional (Harbolnas) pada
Ramadhan 2021.
“Pemerintah
sedang
mempersiapkan kegiatan-kegiatan
yang sejalan dengan (insentif)
yang diberikan kepada industri
otomotif maupun properti. Ini
sedang dikaji secara lebih dalam
dan dalam waktu singkat akan
diumumkan,” kata Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto.
Airlangga
menuturkan
pemerintah telah mempersiapkan
sejumlah paket kebijakan dan
telah membahas mengenai subsidi
ongkos kirim dengan sejumlah
platform.
“Pada prinsipnya para platform
juga ingin berkontribusi jadi
intinya para platform juga akan
menanggung daripada ongkos
kirim dan ini sedang dipersiapkan
dengan Menteri Perdagangan,”
ujar Airlangga.  net/fahlevi

Pariaman, Khazanah
Khazanah—Objek wisata di Kota Pariaman
tetap dibuka selama libur lebaran Idul Fitri 2021/1442
H dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Hal ini disampaikan Asisten I Yaminurizal pada Rapat
Tata Kelola Destinasi Wisata Selama Lebaran 2021/1442
H di Ruang Rapat Walikota Pariaman, Selasa (4/5/2021).
Asisten I Yaminurizal mengatakan bahwa destinasi wisata
yang dibuka ada di empat titik kawasan antara lain Talao
Pauh, Pantai Gandoriah, Pantai Cermin dan Pantai Kata.
Sementara itu, pedagang kaki lima (PKL) di objek wisata
pun dibatasi.
“Bagi PKL tidak dibenarkan ada penambahan membuka
lapak baru. Mereka yang berjualan hanya PKL lama atau
pedagang yang biasa berjualan di tempat destinasi wisata
tersebut saja,” ujarnya.
“Maka dari itu, diminta kepada dinas terkait dan Lurah/
Kepala Desa agar pro aktif menghimbau masyarakat dan
mensosialisasikan kepada masyarakat, karang taruna dan
pokdarwis didaerah masing-masing agar tidak membuka
lapak baru ditempat destinasi wisata,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia juga menuturkan sebelum lebaran Idul
Fitri, pada H-2 lebaran kepada dinas terkait baik Dinas
Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan,
BPBD bersama Forkopimda Kota Pariaman membangun
posko pada empat titik destinasi wisata.
“Dibukanya destinasi wisata dengan tetap menerapkan
prokes, Pemko Pariaman juga melakukan pembatasan kouta
pengunjung dengan batas pengunjung maksimal 25 persen,
ini juga berlaku untuk pengunjung yang ingin kepulau,”
jelasnya.
Pada titik pintu masuk destinasi wisata kata dia
menambahkan, dilakukan pemungutan retribusi pada empat
titik yakni 2 pos di Pantai Gandoriah dan di 2 pos di
Pantai Kata yang dibuka dari jam 08.00 WIB sampai 17.00
WIB.
Yaminurizal juga berharap dengan dibukanya destinasi
wisata ini dengan disiplin protokol kesehatan maka ekonomi
masyarakat tetap berjalan,  syafrial suger
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MK Tolak
dirinya lolos atau tidak dalam proses seleksi
tersebut. "Secara resmi belum diumumkan, dan
juga belum ada keputusan atau ketetapan apa
pun," katanya.
Sejumlah laporan menyebutkan sedikitnya
75 pegawai dan penyidik KPK tidak lolos tes
wawasan kebangsaan, di antaranya Novel
Baswedan yang memiliki rekam jejak sebagai
penyidik yang menangani kasus-kasus besar seperti
korupsi KTP elektronik, korupsi kasus benih lobster,
kasus suap Hakim MK Akil Mochtar, korupsi
simulator kemudi SIM, dan kasus Harun Masiku.
Adapun beragam pertanyaan dalam TWK telah
beredar ke media sosial, antara lain "Semua orang
China sama saja", "Penista agama harus dihukum
mati", dan "Kaum homosex harus diberikan
hukuman badan".
Seorang penyidik di KPK mengakui pertanyaan
itu diajukan saat proses seleksi kepegawaian KPK.
"Iya, itu benar," katanya.
Novel Baswedan, juga membenarkan
pertanyaan-pertanyaan yang tersebar tersebut.
"Info yang beredar tersebut valid," katanya, Selasa
(04/05).
Akan tetapi, Badan Kepegawaian Negara
(BKN) belum memberikan komentar.
TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan
merupakan menjadi salah satu tahapan perubahan
alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil
negara (ASN). Perubahan status tersebut merupakan
dampak UU KPK hasil revisi.
Pegawai KPK diwajibkan menjadi ASN
maksimal dua tahun sejak UU tersebut disahkan
pada 17 September 2019.
Dikutip dari situs Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, asesmen
dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
dalam penyelenggaraannya.
Terkait tes ini, BKN sudah menyerahkan
hasilnya kepada KPK pada 27 April 2021. KPK
mengaku segera mengumumkan hasil tes itu.
Penyidik KPK, Novel Baswedan mengatakan
putusan MK terkait Undang Undang KPK
merupakan "Kesempatan untuk bisa berbuat, dalam
rangka menguatkan pemberantasan korupsi di
Indonesia, dalam hal ini penguatan KPK kembali,"
katanya.
Sebaliknya, kata Novel, "Seandainya putusan
itu menolak semuanya, maka ini kesedihan untuk
kita semua, karena kita menghadapi fakta bahwa
korupsi semakin membahayakan, menakutkan,
semakin banyak. Sedangkan pemberantasan
korupsi pada posisi yang, kurang menguntungkan
atau posisi dilemahkan."
Para pemohon, salah satunya adalah mantan
Ketua KPK, Agus Rahardjo, sebelumnya menggugat
secara formil terkait dengan pengesahan UU KPK.
Di antaranya, RUU KPK tidak masuk prolegnas,
tidak melibatkan masyarakat, dan terdapat
penyelundupan pasal karena pembentukan UU
dilakukan dengan cepat.
Namun, dalam dalam putusan ini terdapat
dissenting opinion yang disampaikan Hakim MK
Wahiduddin Adams.
Menurutnya, pengesahan UU KPK dilakukan
terlalu cepat. Hanya beberapa hari menjelang
berakhirnya masa bakti anggota DPR RI periode
2014-2019 dan beberapa minggu menjelang
berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo
periode pertama."
"Jelas berdampak secara signifikan terhadap
sangat minimnya partisipasi masyarakat, sangat
minimnya masukan yang diberikan oleh masyarakat
secara tulus dan bernjenjang, dan dari para
supporting system yang ada baik dari sisi Presiden
maupun DPR..." katanya.
Dalam uraiannya, Hakim MK mengatakan
keberatan yang diajukan oleh para pemohon tidak
beralasan menurut hukum. Di antaranya terkait
dengan naskah akademik fiktif, tidak melibatkan
masyarakat, dan dikatakan tidak masuk dalam
daftar prolegnas serta penyelundupan dalam proses
pembuatan UU.
"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh
pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat
permohonan para pemohon tidak beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya," kata Hakim
MK Saldi Isra.
Uji materi UU KPK disebut pegiat menjadi
harapan terakhir sebagian kelompok masyarakat
sipil terhadap lembaga antirasuah.
Indonesia Corruption Watch, salah satu
organisasi yang mengajukan gugatan revisi UU
KPK, mencatat selama di bawah Undang Undang
KPK, sederet kasus besar berpotensi lepas dari
jeratan, seperti yang dimulai dalam kasus BLBI
dengan kerugian negara sekitar Rp4,58 triliun.
Lebih dari 50 guru besar dari kampus di
Indonesia menyurati Mahkamah Konstitusi,
berpesan untuk mengabulkan gugatan UU KPK.
Novel Baswedan menilai jika MK menolak
gugatan, maka ini akan menjadi apa yang ia
sebut "kesedihan bersama" di tengah lonjakan
kasus korupsi.
Di sisi lain, salah satu penggagas revisi UU
KPK di DPR menilai kalangan yang menolak
kebijakan ini hanya berdasar prasangka. Hal yang
dikritik pada KPK ia sebut sebagai "dinisbahkan"
kepada revisi UU KPK.

MUI: Stadarisasi Da’i
minimal diperlukan untuk mencerahkan umat.
“Perlu Da’i yang memiliki kompetensi standard
sehingga memberikan bimbingan dan memberikan
pencerahan kepada umat. Khususnya terkait
kompetensi kebangsaan, Bagaimanapun dai
memiliki tugas untuk menjaga persatuan dan
kesatuan serta keutuhan NKRI berdasarkan
pancasila,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Pusat
Buya Amirsyah Tambunan menambahkan,
informasi keagamaan di Internet seperti google
yang belum tentu benar bisa menyesatkan. Bahkan

Keutamaan Shalat Witir
Dalam praktek yang dicontohkan sahabat
terdahulu, ada yang betul-betul mengakhirkannya
di penghujung malam seperti perintah hadist
ini, menjalankannya setelah shalat sunnah tahajud.
Ada pula yang menjalankan selepas shalat isya’.
Keduanya sama-sama masyhur dan dipraktekkan
oleh para sahabat. Sahabat Abu Bakar Ash Shiddiq,
Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali
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Undang Undang ini sudah digugat ke MK
lebih dari satu tahun lalu, saat jalanan kota-kota
besar di warna aksi protes menolak UndangUndang yang mereka sebut melemahkan KPK.
Peneliti ICW, Lalola Easter, mengatakan setahun
aturan ini diterapkan, kasus kelas kakap berpotensi
lepas dari jeratan karena KPK memiliki kewenangan
menghentikan kasus korupsi.
Penghentian kasus terbaru adalah BLBI yang
melibatkan Sjamsul Nursalim dengan potensi
kerugian negara Rp4,58 triliun.
Kasus kelas kakap lain juga berpontensi lepas
dari jeratan yaitu Century, KTP-Elektronik, kasus
korupsi PLTU Riau-1, Pelindo II, "yang melibatkan
petinggi lembaga negara, struktur korupsi aktor
lintas lembaga negara dan daerah, dan kerugian
negara atau nilai suap triiunan rupiah."
Bukan hanya itu, kata Lalola Easter, di bawah
Undang Undang KPK terbaru, lembaga ini telah
mengalami apa yang disebut kebocoran informasi
operasi penggeledahan korupsi di Kalimantan
Selatan, termasuk penundaan penggeledahan kasus
politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.
"Ketika awal-awal kasus Harun Masiku itu
penggeledahan tidak jadi dilakukan," kata Lola
- sapaan Lalola Easter.
Lola juga menyoroti kasus-kasus yang
membuat citra KPK memburuk ini disebabkan
adanya Dewan Pengawas yang merupakan amanat
Undang Undang KPK yang baru. Keberadaan
dewan pengawas yang dipilih langsung Presiden
Joko Widodo ini, menambah panjang birokrasi
sehingga berpotensi menyebabkan informasi
penggeledahan bocor.
"Salah satu hambatannya (penggeledahan)
adalah karena birokrasi yang harus ditempuh lewat
dewan pengawas," tambah Lola.
Sejauh ini ICW mencatat terjadi penurunan
kasus tangkap tangan oleh KPK. Di bawah
kepemimpinan Firly Bahuri, sepanjang 2020
kemarin, KPK hanya melakukan tujuh operasi
tangkap tangan. Jumlah ini jauh dari tahun-tahun
sebelumnya yaitu 21 kali (2019), 30 kali (2018),
dan 19 kali (2017).
'KPK seperti Polres Kuningan'
Sementara itu, dampak Undang Undang KPK
ini juga ditunjukkan lewat skor indeks persepsi
korupsi. Skor CPI dan peringkat global Indonesia
turun drastis, dari skor 40 pada tahun lalu menjadi
hanya 37 pada 2020. Sementara peringkat global
Indonesia dari 85 dunia kembali turun menjadi
102.
"Cek pernyataan ketua KPK yang akan selalu
mengutamakan pencegahan dari pada penindakan,
tapi menurut saya dalam tafsir yang keliru," kata
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman.
Zaenur menambahkan, antara pencegahan dan
penindakan korupsi perlu beriringan, "agar tidak
terulang."
Selain itu, Zaenur juga memperhatikan KPK
saat ini yang "seakan-akan istilahnya adalah cabang
dari kepolisian. Bahkan sebagian mengatakan
seperti Polres di Kuningan". Hal ini menurutnya,
dikarenakan posisi-posisi strategis di KPK saat
ini dikuasai kepolisian.
"Apakah itu buruk? Tidak. Tapi bahwa KPK
diciptakan untuk men-trigger kepolisian dan
kejaksaan. Tapi sekarang banyak didominasi
lembaga dari kepolisian, menurut saya ini terbalik,"
kata Zaenur.
Ia juga menyoroti gaya-gaya konferensi pers
KPK di mana terdapat tersangka yang diikutsertakan
dengan menggunakan rompi oranye menghadap
dinding, dengan barang bukti berupa uang yang
dicairkan.
"Kemudian alat buktinya dipampang, kalau
berupa uang dicairkan terlebih dahulu menjadi
uang tunai," katanya.
Sorotan juga datang dari 50 profesor berbagai
perguruan tinggi. Para guru besar itu berseru
kepada MK untuk mengabulkan permohonan
membatalkan Undang Undang KPK. Koalisi Guru
Besar Antikorupsi yang mengklaim terdiri dari
51 guru besar dari universitas di Indonesia berharap
MK mengembalikan kondisi pemberantasan
korupsi seperti sedia kala.
Salah satu anggota koalisi adalah Guru Besar
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Prof
Sulistyowati Irianto.
"Kawan-kawan menginginkan supaya
dikembalikan minimal seperti dulu, sebelum
direvisi UU KPK itu. Mengapa? Karena korupsi
itu tindakan yang sangat extraordinary," kata Prof
Sulistyowati.
Lebih lanjut ia menilai UU KPK saat ini
memposisikan KPK sebagai lembaga biasa.
Keputusan MK akan menjadi bayaran mahal untuk
Indonesia ke depan.
Selain Profesor Sulistyowati, mereka yang
bergabung dalam koalisi ini antara lain Guru
Besar FEB UI Emil Salim, Guru Besar UIN Syarif
Hidayatullah, Azyumardi Azra. Lalu, Guru Besar
FH UGM Sigit Riyanto, Guru Besar FH UII,
Ni'matul Huda, Guru Besar STF Driyarkara Franz
Magnis-Suseno, dan Guru Besar FISIP Unair,
Ramlan Surbakti.
Evaluasi dari yang menolak dianggap sebagai
prasangka.  bbc/i
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beberapa kalangan terjerumus ke jurang radikal
atau ekstrem karena tidak mampu menyerap
pemahaman secara utuh. “Karena itu, pemahaman
Islam yang utuh dan komprehensif melalui
standisasi dai seperti ini diperlukan,” ungkapnya.
“Kita ini diberikan Allah SWT satu predikat
yang sangat baik, sebagai umat pertengahan. Salah
satu Visi MUI mewujudkan umat terbaik dalam
NKRI. Kita bersama-sama para dai berhimpun
di MUI agar mampu mewujudkan satu kondisi
Dakwah yang Wasathiyah dan rahmatan lil
.id
aalamin,” imbuhnya.  mui.or
mui.or.id
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bin Abi Tholib melakukan keduanya.
Sahabat Abu Bakar melaksanakan shalat witir
setiap selesai menjalankan ba’diyah isya’, namun
nanti kemudian bangun, shalat tahajud dan lain
sebagainya.
Sedangkan Sahabat Umar, karena orangnya
percaya diri, maka menjalankan shalat witirnya
pada jam tiga menjelang subuh. Itu disebabkan

Soal Perencanaan
dan pelayanan publik," terang Bappenas.
Hal ini tercermin dari kebijakan di RKPD,
di mana ada inisiasi prioritas daerah khusus dalam
rangka pemulihan covid-19. Strateginya dilakukan
melalui aplikasi e-planning Sirampaksekar yang
mengumpulkan usulan masyarakat.
Sementara dari pencapaian, Bappenas melihat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik
didukung oleh kebijakan akses pendidikan untuk
semua dan kebijakan desentralisasi layanan
kesehatan.
Selanjutnya, posisi ketiga ada Bengkulu. Dalam
RKPD-nya, Bengkulu memberikan kerangka logis
isu strategis dan sasaran pembangunan daerah,
yaitu investasi.
"Aksi padu investasi melalui inovasi pelayanan
investasi, promosi, dan kolaborasi investasi,"

Bertanding Marandang
Sandi mengatakan ketika itu, bahan
Kemenparekraf akan mendorong dan mandukung
upaya membranding randang Payakumbuh ke
pasar Internasional.
Mendengar rendang Payakumbuh itu sejumlah
Pamen yang jadi perwira siswa dari beberapa
negara yang sedang mengikuti Sekolah Staf
Komando di Sesko TNI pun ingin melihat sentra
rendang di Payakumbuh itu.
Senin (3/5) datanglah tujuh Pamen dari
beberapa negara ke Payakumbuh, antara lain
Kolonel Tek. Dr. Verry, S.T, M.T, Dedi Triyatna,
S.Pd, Agus Heri Setiono (Indonesia), Lt. Colonel
Army Muhammad Waqas Arif (Pakistan), Colonel
Army Ahmad Nazib bin Othman (Malaysia),
Colonel Army Chee Peter (Singapura), dan Lt.
Colonel Army Ndramanoro Hobindraza Donatien
(Madagaskar).
Kedatangan rombongan Sesko TNI disambut
langsung Wakil Walikota Erwin Yunaz bersama
Kadisnakerperin Wal Asri, Kadispar Desmon
Korina dan Kepala UPTD Sentra IKM Randang
Novit Ardi bersama jajaran.
Kepada tamu-tamunya Wawako Erwin Yunaz
menjelaskan bahwa Sentra IKM Rendang terbuka
untuk dikunjungi bagi siapa saja, tapi karena
sedang terjadi pandemi wabah virus Covid-19
maka kunjungan agak diperketat sekarang.
“Di masa pandemi ini sesuai arahan dan
aturan seluruh tamu yang akan berkunjung dan
memasuki ruang produksi harus di terapkan
protokol kesehatan Covid-19,” ungkap Erwin
Yunaz.
Pusat Sentra IKM Randang juga mempunyai
galeri, galeri tersebut diberi nama Galeri The
City Of Randang, disini tersedia segala macam
produk IKM Sentra rendang, ada 9 varian randang
diantaranya randang daging, randang paru basah,
randang paru kering, randang telur, randang belut,
randang jamur, randang jengkol, rendang suir,
semua tersedia di sini.
“Walaupun pemaparannya singkat tapi kami
puas. Saya mewakili dari pihak TNI akan
menyampaikan kepada pimpinan untuk dapat

Ondeh Nyiak…Bukittinggi
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ungkap Bappenas.
Sedangkan dari sisi pencapaian, IPM dan rasio
gini membaik didukung oleh kebijakan 'Bengkulu
Cerdas, Bengkulu Sehat, dan Bengkulu Maju'.
Penghargaan daerah terbaik juga ada untuk
kategori kabupaten dan kota. Untuk kabupaten,
urutan terbaik pertama hingga ketiga, yaitu
Kabupaten Bangka, Banggai, dan Hulu Sungai
Selatan. Untuk tiga besar kota terbaik, yaitu Kota
Semarang, Padang, dan Bandung.
Bappenas turut memberi penghargaan khusus
bagi daerah dengan inovasi pembiayaan alternatif
pada proyek SPAM, yaitu Kota Pekanbaru. Tak
ketinggalan ada juga penghargaan kepada daerah
dengan ekonomi hijau dan rendah karbon, yakni
Provinsi Bali. n han/cnn
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menjalin kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam
pemenuhan kebutuhan logistik rendang di korps
TNI nantinya,” kata Kolonel Verry.
Nah, itu di Payakumbuh, bagaimana dengan
daerah lain? Padang tak hanya bisa diklaim sebagai
kuliner satu kota atau kabupaten di Sumbar, tapi
semua daerah di Sumbar bisa mengklaim sebagai
ikon kulinernya.
Kini, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian pun akan
membangun sentra rendang di Kelurahan Lubuk
Buaya, Kecamatan Koto Tangah.
"Pembangunannya direncanakan selepas Hari
Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, di sini nanti akan
menjadi pusat kuliner rendang terbesar di Kota
Padang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Padang, Suardi di Padang, Selasa.
Gedung sentra rendang tersebut nantinya akan
menampung sekitar 10 Industri Kecil Menengah
(IKM) yang bergerak di bidang pembuatan kuliner
rendang yang merupakan masakan khas Sumatera
Barat.
Gedung tersebut dibangun di lahan seluas
5.112 meter milik Pemko Padang dan
menghabiskan biaya sekitar Rp24,3 miliar dari
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian
Perindustrian.
Dipilihnya lokasi tersebut, menurut Suardi
selain karena status lahan yang sudah aman, juga
sesuai dengan lokasi prioritas Bappenas yakni
berada di radius 20 kilometer dari objek wisata.
"Lokasi ini berada dekat dengan bandara, objek
wisata Pantai Pasir Jambak, Pantai Padang dan
Pantai Air Manis, jadi dimana ada industri disitu
ada pariwisata," katanya.
Selain menjadi pusat IKM, nantinya gedung
ini juga akan dimanfaatkan sebagai wadah promosi
bagi usaha kuliner rumahan (UMKM) yang ada
di Kota Padang.
"Kita juga akan menyediakan galeri, jadi
masyarakat yang memiliki usaha kuliner dapat
menitipkannya di galeri tersebut," ujarnya.
 lily yuniati/ant
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Dan kini di masa Wali Kota Bukittinggi Erman
Safar dapatkah mencari jalan keluarnya agar tidak
lagi daerah jembatan besi ini kebanjiran, ini
mungkin kinerja 100 hari setelah dilantik menjadi
Wali Kota.
Selain di daerah jembatan besi, daerah lainnya
yang juga menjadi pelanggan air banjir yaitu
di jalan Soekarno Hatta tepatnya di daerah
Manggis, daerah ini yang berdekatan dengan
persimpangan jalan.
Pengguna kendaraan roda dua maupun roda
empat yang melintasi jalan tersebut perlu ekstra
hati-hati dan mengurangi kecepatan jika ingin
tidak mengenai orang yang melintas.
Dua titik daerah banjir ini belum tuntas
dikerjakan sempurna, timbul lagi permasalahan
di persimpangan daerah Jirek Kelurahan Puhun
Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
Kamis pekan lalu (29/4) misalnya, hujan deras
mengguyur Kota Bukittinggi, sehingga di dalam
drainase aliran air dari daerah pasar bawah tidak
terbendung, tepatnya air di dalam drainase
persimpangan Jirek meluap dan mengakibatkan
korban 4 rumah terendam.
Keempat rumah tersebut berada di RW 04
Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan
Mandiangin Koto Selayan, yaitu tiga rumah di
RT 2 dan 1 rumah di RT 1, bahkan dari musibah
ini pemilik rumah di RT 1 RW 4 itu harus
mengungsi ke rumah saudaranya di kawasan Pasa
Dama Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten
Agam.
Hal itu dikarenakan genangan air cukup tinggi
sehingga tidak dapat ditempati, sementara 3 rumah
lainnya masih dapat dihuni si pemilik.
Kepada Khazanah/Khazminang.id, Senin (3/
5) Asri Bakar, SH., anggota Komisi I DPRD Kota
Bukittinggi megatakan, pihaknya akan memanggil
dinas PUPR guna berunding membahas persoalanpersoalan banjir di Kota Bukittinggi, ini Kota

yang berada di dataran tinggi tersebut.
Dijelaskan Asri Bakar, apakah ukuran kedalam
maupun lebar drainase yang ada di Kota Bukittinggi
sudah menurut ukuran dan ketentuan yang ada,
sehingga debit air yang cukup kencang dapat
mengalir dengan baik dan lancar.
“Elevasi tanah dengan drainase ini juga perlu
diperhitungkan agar nantinya tidak lagi terjadi
banjir, Dinas PUPR harus meneliti dan menganalisis
kembali,” kata dia.
Masalahnya kini jika tersumbat drainase dengan
banyak beragam sampah-sampah itu pasti akan
terjadi banjir, maka Asri Bakar menghimbau dan
mengajak semua warga masyarakat untuk bersamasama peduli dengan lingkungan dan menjaga
kebersihan dan jangan membuang sampah ke
dalam drainase atau bandar.
Memang pernah disampaikan dinas PUPR
bahwa mendapat bantuan dari tingkat 1, tapi
karena musibah non alam yaitu Covid-199 maka
dana tersebut tidak turun.
Selain itu Hendra staf DPRD Kota Bukittinggi
juga menyampaikan bahwa yang menjadi
permasalahan terjadinya banjir adalah elevasi
tanah yaitu teori mencari kemiringan tanah, ukuran
kedalaman dan lebar drainase yang akan
mempengaruhi debit air yang mengalir.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bukittinggi
Rahmat AE mengatakan Dinas PUPR Kota
Bukittinggi membuktikan fakta lapangan bahwa
setelah dibukanya penutup drainase atau trotoar
di kawasan tersebut terdapat adanya banyak
tumpukan sampah di dalamnya.
Dijelaskannya nanti dinas PUPR akan
menambah keberadaaan bak kontrol di kawasan
drainase yang rawan terhadap sampah yang terbawa
air di dalam drainase, bak kontrol ini guna
mempermudah pengawasan dan pembersihan.
 iwin sb

karena sudah mantab hatinya.
Tapi itu bukan berarti apa yang dilakukan
sahabat Abu Bakar tidak mantab, tetap mantab,
namun hati-hati. Lebih baik beliau tidak
kehilangan witir sebab yang namanya manusia,
ada kalanya kelelahan, ketiduran, sehingga tidak
sempat menjalankan witir. Karena itu, menurutnya,
lebih baik menjalankan shalat witir seusai shalat
ba’diyah isya.
Apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar itu
dilakukan juga oleh Sahabat Utsman, sementara
yang dilakukan Sahabat Umar dilakukan juga
oleh Sahabat Ali. Dalam kitab-kitab fiqih kita,
itu biasa terjadi.
Jadi, Shalat witir itu penting. Mungkin
rankingnya menduduki ranking kedua setelah
shalat sunnah fajar qabliyah subuh. Shalat Sunnah
Qabliyah subuh itu yang paling utama, setelah
itu shalat witir. Tahajud dan yang lain sebagainya
itu di belakangnya. Bahkan tarawih itu di
belakangnya lagi seumpama diranking.
Yang menarik, karena sighot hadist ini shighot
amar, yaitu ij’alu, maka di antara imam madzhab
terdapat perbedaan. Menurut Imam Abu Hanifah,
shalat witir itu menjadi wajib. Abu Hanifah
memandang ini wajib karena syighotnya amar
yaitu ij’alu.

Manakala ada sighot amar, perintah, maka
itu menunjukkan wajib.
Madzhab Imam Syafii memandang berbeda.
Karena hadist ini menyebut akhirol lail, sehingga
(waktunya) umum, maka Imam Syafii tidak
menyatakan wajib, tetapi sunnah saja.
Dasar sahabat Abu Bakar dan Sahabat Utsman
melaksanakan shalat Witir di awal, maksudnya
setelah shalat isya’, itu ada dasarnya, Bahkan
riwayat Imam Muslim yaitu berupa.
“Barangsiapa yang khawatir tidak bisa shalat
witir di akhir malam sebagai penutup, maka witirlah
di awal malam. Awal malam ini setelah melakukan
shalat isya, ba’diyah isya, lalu ditutup witir. Tetapi
kalau dia mantab hatinya menginginkan witir
seperti diperintahkan Rasulullah SAW, maka
akhirkan.
Biasanya, orang yang terbiasa melaksanakan
shalat witir, itu seperti ada yang membangunkan
tidur. Malaikat-Malaikat itu seperti membangunkan.
Tinggal orangnya bagaimana, mau bangun
menjalankan shalat atau tetap melanjutkan tidurnya.
Sesuai hadist tadi, shalat di akhir malam, itu
shalat yang disaksikan oleh para malaikat.
Bukan berarti yang lain tidak disaksikan, semua
disaksikan oleh malaikat. Tetapi khusus ini, ada
***
saksi tambahan.***
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ATASI LONJAKAN KASUS COVID-19

Padang Kurangi Kegiatan Masyarakat
Padang, Khazanah - Pemerintah Kota Padang
menyiapkan beberapa langkah utama untuk
melakukan pencegahan dan pengendalian Covid19 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442
Hijriah di Kota Padang.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang
Hendri Septa usai mengikuti Rapat Bersama
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Kota Padang, di Palanta Rumah Dinas Wali
Kota Padang, Selasa (4/5/2021).
Diketahui, rapat tersebut diadakan guna
menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Republik Indonesia Nomor: 005/
2728/SJ tentang Penegakan Disiplin Protokol
Kesehatan dan Penanganan Covid-19 di Daerah.
Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan,
ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah
Kota Padang untuk menegakkan disiplin protokol
kesehatan Covid-19 menjelang Hari Raya Idul
Fitri nanti. Upaya tersebut telah mendapat
persetujuan dan dukungan dari Forkompimda
Kota Padang.
Diantaranya adalah melakukan pembatasan
atau pengurangan kegiatan masyarakat seperti
membatasi jam operasional untuk kafe, restoran,
rumah makan maupun tempat-tempat keramaian
di Kota Padang.
"Untuk pembatasan jam operasional kafe,
restoran, rumah makan dan tempat hiburan lainnya
kita boleh buka sampai pukul 22.00 Wib. Lewat
dari jam tersebut akan kita berikan sanksi. Hal
ini akan segera kita tindak lanjuti dengan surat
edaran Wali Kota Padang. Alhamdulillah kita
didukung oleh TNI-Polri untuk melakukan
pengawasan," ungkap Hendri Septa kepada
wartawan yang didampingi Kapolresta Padang
Kombes Pol Imran Amir.
Kemudian, lanjut Wako, menginstruksikan
kepada pemilik toko, kafe, restoran dan mal
untuk membuat spanduk bertuliskan upaya
pencegahan Covid-19, dan memasang di halaman
toko masing-masing. Kepada Dinas Perdagangan
Kota Padang untuk segara menindaklanjuti hal
ini," seru Wako.
Upaya lainnya adalah menginstruksikan
kepada camat dan lurah untuk terus melakukan
pengawasan protokol kesehatan Covid-19 di
tempat-tempat keramaian, seperti di masjid dan
musala yang tengah melaksanakan Pesatren
Ramadhan. Kemudian memerintahkan kepada
RT/RW untuk terus mengaktifkan kongsi Covid19 di wilayah masing-masing.
"Alhamdulillah hingga saat ini memang belum
ada kita temukan klaster Pesantren Ramadhan,
namun kita tetap waspada jangan sampai ada
klaster baru penyebaran Covid-19 di Kota Padang.
Untuk itu, kepada camat dan lurah agar
memperketat pengawasan protokol kesehatan
Covid-19 di daerah masing-masing," ungkapnya.
Lebih jauh dikatakan Wako, pengawasan
protokol kesehatan Covid-19 harus terus
dilakukan, tidak hanya menjelang lebaran namun
juga pascalebaran nanti. Karena usai lebaran
akan banyak warga kota Padang yang habis
berlibur atau pulang kampung dari kabupaten/
kota di Sumatera Barat.
"Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita
bersama, jangan sampai masyarakat Kota Padang
yang datang dari luar daerah menjadi klaster
baru Covid-19 di Kota Padang. Untuk itu kepada
setiap camat dan lurah supaya melihat dan
mendata warganya yang keluar daerah (pulang
kampung) supaya bisa dilakukan pemantauan,"
pungkas Wako.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Dandim
0312 Padang Letkol Inf. Mochammad Ghoffar,
Kajari Padang Ranu Subroto, Kapolresta Padang
Kombes Pol Imran Amir, Kemenag Marjanis,
Ketua DMI Kota Padang Maigus Nasir dan Ketua
LKAM Suardi.   faisal budiman

Pemerintah Kota Padang menyiapkan beberapa langkah utama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri
1442 Hijriah di Kota Padang.

DANA OPERASIONAL BAGI RT/RW DIBAGIKAN

Hendri Septa: Bisa Dipergunakan dengan Baik

Wali Kota Padang Hendri Septa menyerahkan dana operasional triwulan pertama tahun
2021 bagi RT/RW se-Kecamatan Padang Selatan, Selasa (4/5/2021).

Padang, Khazanah - Wali Kota
Padang Hendri Septa menyerahkan dana
operasional triwulan pertama tahun 2021
bagi RT/RW se-Kecamatan Padang
Selatan, Selasa (4/5/2021).
Penyerahan dana operasional yang
diperuntukkan kepada sebanyak 275

RT dan 72 RW dari 12 kelurahan seKecamatan Padang Selatan itu diterima
secara simbolis oleh perwakilan lurah
bertempat di aula kantor kecamatan
setempat.
Wali Kota Hendri Septa menyampaikan harapan agar dana operasional

Padang Bakal Miliki Sentra Rendang
Padang, Khazanah- Pemerintah
Kota Padang melalui Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) akan membangun gedung
sentra rendang di Kelurahan
Lubuk Buaya, Kecamatan Koto
Tangah. Gedung sentra rendang
tersebut nantinya akan menampung sekitar 10 Industri Kecil
Menengah (IKM) yang bergerak
di bidang pembuatan kuliner
rendang yang merupakan masakan
khas Sumatera Barat.
Kepala Disnakerin Kota Padang, Suardi mengatakan gedung
tersebut nantinya dibangun di atas
lahan seluas 5.112 meter milik
Pemko Padang dan menghabiskan

biaya sekitar Rp 24,3 miliar dari
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kementerian Perindustrian.
"Pembangunannya direncanakan akan dimulai selepas Hari
Raya Idul Fitri 1442 H, disini
nanti akan menjadi pusat kuliner
rendang terbesar di Kota Padang,"
ujarnya saat mengunjungi lahan
yang akan dijadikan lokasi
pembangunan gedung sentra
rendang tersebut, kemarin.
Dipilihnya lokasi tersebut
menurut Suardi, selain karena
status lahan yang sudah clean and
clear, juga sesuai dengan lokasi
prioritas Bappenas yakni berada
di radius 20 Km dari objek wisata.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
(Disnakerin) akan membangun gedung sentra rendang di Kelurahan Lubuk
Buaya.

"Lokasi ini berada dekat
dengan bandara, objek wisata
Pantai Pasir Jambak, Pantai Padang
dan Pantai Air Manis, jadi dimana
ada industri disitu ada pariwisata,"
tambahnya.
Selain menjadi pusat IKM,
nantinya gedung ini juga akan
dimanfaatkan sebagai wadah
promosi bagi usaha-usaha kuliner
rumahan (UMKM) yang ada di
Kota Padang, khususnya masyarakat sekitar.
"Kita juga akan menyediakan
galeri, jadi masyarakat yang
memiliki usaha kuliner dapat
menitipkannya di galeri tersebut,"
ujarnya lagi.
Sementara Camat Koto Tangah
Junie Nursyamza mengatakan
pihaknya sangat mendukung
berdirinya gedung sentra rendang
di wilayahnya.
Ia berharap dengan keberadaan
gedung sentra rendang tersebut,
dapat dimaksimalkan masyarakat
guna meningkatkan perekonomian
melalui usaha kuliner.
"Kita akan membantu dan
memfasilitasi kelancaran pembangunan gedung tersebut, karena
selain dapat menampung hasil
kuliner masyarakat," ujar Junie.
Junie juga yakin dengan
keberadaan gedung tersebut akan
menjadi magnet bagi wisatawan,
sehingga tentunya dengan banyaknya wisatawan yang datang,
masyarakat dapat menghasilkan
bermacam industri rumah tangga,
seperti industri kuliner maupun
industri rumah tangga lainnya
yang bernilai ekonomis.
"Dengan demikian, upaya
meningkatkan ekonomi berbasis
masyarakat dapat diwujudkan serta
juga dapat menciptakan peluang
usaha baru dan membuka lapangan kerja," pungkasnya.

faisal budiman

tersebut dipergunakan dengan baik dan
tepat sebagaimana mestinya.
"Yaitu pada intinya adalah bagaimana dana operasional yang bapak
ibu terima setidaknya dapat membantu
peningkatan pelayanan RT/RW selaku
perpanjangan tangan pemerintah di
tengah-tengah masyarakat," imbuh wako
yang disambut antusias hadirin saat
itu.
Ia menyebutkan, sebagaimana
diketahui, penyerahan dana operasional
RT/RW ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan Pemerintah Kota
Padang untuk membantu kinerja RT/
RW dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Pemko
Padang
telah
menganggarkan dananya tiap tahunnya.
"Dana operasional yang kita
serahkan per 3 bulan ini merupakan
upaya kita guna menunjang aktifitas
dan meringankan beban para RT dan
RW sebagai perpanjangan tangan
pemerintah di tengah masyarakat.
Banyak hal yang mesti dilakukan atau
pelayanan yang mesti diberikan sebagai
seorang RT dan RW. Maka itu semoga
dana operasional ini dapat membantu
menunjang kelancarannya," jelasnya.
Lebih lanjut orang nomor satu di
Kota Padang itu juga mengharapkan
dukungan RT/RW untuk dapat berperan
sebagai agen pencegahan penyebaran
Covid-19 di Kota Padang. Dia pun
berharap dalam hal ini RT/RW seKecamatan Padang Selatan dapat
mendukung penuh dalam penanganan
Covid-19. Yaitunya dengan ikut
senantiasa menjaga dan mengajak
seluruh warganya di lingkungan
masing-masing untuk tetap menerapkan
(protokol kesehatan-red) di tengah

pandemi Covid-19.
"Semoga dengan adanya upaya dari
semua pihak termasuk dukungan RT/
RW se-Kota Padang, insya Allah Kota
Padang segera bisa keluar dari pandemi
Covid-19 ini. Sekarang Kota Padang
sudah memasuki zona orange atau
mendekati zona merah yang merupakan
kategori penularan Covid-19 yang
sudah tak terkendali. Maka itu, kami
sangat berharap RT/RW ikut terus
mendukung penuh segala upaya yang
dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19."
"Sebab, kalau Padang sudah kembali
masuk zona merah tentu kita warga
Kota Padang juga yang akan rugi.
Karena kita akan kembali kepada situasi
yang tak diinginkan, seperti akan
diberlakukannya kembali Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB)," pungkas
wako mengakhiri.
Sementara itu, Camat Padang
Selatan Teddy Antonius menyebutkan
untuk penyerahan dana operasional
triwulan pertama ini untuk bulan Januari,
Februari dan Maret. Per RT-nya menerima dana operasional per bulannya
sebanyak Rp250 ribu. Sementara per
RW sebesar Rp340 ribu.
"Jadi total dana operasional yang
disalurkan bagi RT dan RW seKecamatan Padang Barat untuk triwulan
pertama tahun 2021 ini adalah
sebanyak Rp338 Juta," sebut Teddy.
Selain penyerahan dana operasional
itu, juga turut dilakukan penyerahan
hadiah/reward bagi 3 masjid/musala
penyelenggara terbaik Pesantren
Ramadan 1442 H/2021 M di
lingkungan Kecamatan Padang Selatan.
faisal budiman


Mari Manfaatkan Momentum Akhir Ramadan

Sekretaris Daerah Amasrul menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Nurul Ikhlas.

Padang, Khazanah - Pada malam ke-22
Ramadan 1442 H/2021 M, Tim Ramadan Kota
Padang melakukan kunjungan safari Ramadan
ke Masjid Nurul Ikhlas, Komplek Emilindo,
Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan
Lubuk Begalung, Senin malam (3/5/2021).
Tim Ramadan Kota Padang yang diwakili
Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul itu tak hanya
sekedar bersilaturrahim dengan jamaah, namun
juga menyerahkan bantuan hibah dari Pemko
Padang sebesar Rp15 Juta untuk pembangunan
masjid yang dikunjungi.
Dalam penyampaiannya Sekda mengatakan,
kehadiran rombongan Tim Ramadan Kota Padang
kali ini adalah sebagai jalinan silaturrahim dan
membangun ukhuwah Islamiyah dengan warga
Kota Padang di bulan Ramadan.
"Alhamdulillah sekarang kita sudah
memasuki malam ke-22 Ramadan 1442 H. Tak
lama lagi kita akan meninggalkan Ramadan
bulan yang penuh berkah dan ampunan ini.
Kita tentu berharap semoga kita semua dapat
mengakhiri Ramadan tahun ini dengan
kesempurnaan ibadah kepada Allah SWT,"
imbuh Sekda mengawali sambutannya.
"Tentunya dalam 10 hari terakhir Ramadan
yang harus kita lakukan sesuai Sunnah
diantaranya adalah melakukan salat malam,
iktikaf, membaca Alquran dan bersedekah.
Semoga kita mampu memanfaatkan momentum

di akhir Ramadan ini, terutama menggapai
malam lailatul qadar sebagai malam kemuliaan
yang lebih baik dari seribu bulan," tambahnya.
Ia juga mengharapkan, melalui kunjungan
safari Ramadan dapat membangun sinergitas
dan kebersamaan sebagai kekuatan untuk
kemajuan pembangunan Kota Padang.
"Sehingga itu diharapkan terbangunnya
hubungan yang harmonis antara pemerintah
bersama ulama dan masyarakat. Begitu juga
menyerap aspirasi warga untuk kesuksesan tugas
dan kinerja Pemko Padang hingga masa-masa
mendatang.
Lebih lanjut Amasrul juga mengungkapkan
saat ini dan ke depan Pemko Padang akan
terus berupaya melakukan pembinaan mental
dan spiritual bagi masyarakat khususnya generasi
muda di Kota Padang. Hal itu melalui berbagai
bentuk kebijakan salah satu diantaranya yakni
program Pesantren Ramadan.
"Tahun ini untuk Pesantren Ramadan kita
mengangkat tema yakni "Pesantren Ramadan
Membentuk Generasi Sehat, Taat, Kuat dan
Beradat". Insya Allah pada 6 Mei 2021 nanti
resmi berakhir. Kita tentu berharap, manfaat
kegiatan ini betul-betul dirasakan para generasi
muda kita untuk menjadi generasi yang qurani
dan memiliki akhlakul karimah dan kebaikan
lainnya," harapnya mengakhiri.
 faisal budiman
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MESKI CEDERA

Asnawi Tetap Gabung ke Timnas
Jakarta, Khazanah- Asnawi Mangkualam memastikan
akan tetap bergabung dengan pemusatan latihan
Timnas Indonesia. Saat ini,
bek Ansan Greeners itu masih
berkutat dengan cedera.
Asnawi Mangkualam
mengalami cedera hamstring
ketika membela Ansan Greeners. Bek berusia 21 tahun
itu diganti pada babak kedua
saat melawan Seoul E-Land
pada pekan ke-9 K League
2, Minggu (2/5/2021).
Untungnya, pemulihan
cedera Asnawi Mangkualam
tidak butuh waktu lama.
Mantan pemain PSM Makassar itu hanya perlu beristirahat maksimal selama dua
pekan.
Setelah sembuh nanti,
Asnawi Mangkualam menargetkan kembali membela
Ansan Greeners melawan
Jeonnam Dragons pada 17
Mei 2021, baru memenuhi
panggilan Timnas Indonesia.
"Setelah itu, saya usahakan, proses penyembuhannya bisa cepat dan saya
bisa bermain melawan Jeonnam Dragons," kata Asnawi
Mangkualam pada sesi tanya
jawab dengan wartawan
secara virtual, Selasa (4/5/
2021).
"Awalnya, saya seharusnya bergabung dengan

Timnas Indonesia pada 18
Mei 2021. Namun, karena
ada laga melawan Jeonnam
pada 17 Mei 2021, jadi
belum tahu nanti bagaimana," jelasnya.
Asnawi Mangkualam
akan berkonsultasi dulu ke
pelatih Ansan Greeners, Kim
Gil-sik dan nakhoda Timnas
Indonesia, Shin Tae-yong
tentang kapan waktu yang
tepat untuk bergabung dengan pemusatan latihan.
"Mungkin setelah melawan Jeonnam, saya menunggu kelanjutan konfirmasi dari pelatih, apakah
saya bertahan di Korea
Selatan atau mengikuti
pemusatan latihan Timnas
Indonesia," tutur Asnawi
Mangkualam.
Saat ini, Timnas Indonesia masih berlatih di Jakarta
hingga 10 Mei 2021 sebelum
berangkat ke Dubai, Uni
Emirat Arab (UEA) demi
meneruskan persiapan untuk
melanjutkan Kualifikasi Piala
Dunia 2022 Zona Asia.
Asnawi Mangkualam
praktis bakal merapat ke
Timnas Indonesia di Dubai.
Mantan pemain Persiba
Balikpapan itu bersama
pemain luar negeri lainnya
mendapatkan dispensasi dari

PSSI untuk telat bergabung.
faisal

Raffi Ahmad Belum Tertarik ke Timnas
Jakarta, Khazanah- Raffi
Ahmad masih fokus di RANS Cilegon FC. Selebritis
papan atas itu belum mau
berpikir terlalu jauh, termasuk
menjadi manajer Timnas
Indonesia.
Saat ini, posisi manajer
Timnas Indonesia diisi oleh
Shin Tae-yong. Pria asal
Korea Selatan itu merangkap
jabatan menjadi pelatih
sekaligus.
Raffi Ahmad didorong
untuk mencalonkan diri
sebagai manajer Timnas
Indonesia lantaran dianggap
sebagai pribadi yang ambisius dan royal.
"Saat ini saya masih
fokus dulu untuk tim saya.
Seperti saya bilang saya
baru di dunia sepak bola
dan saat ini saya mau fokus
dulu bersama RANS Cilegon FC," kata Raffi Ahmad

setelah pertemuan dengan
PSSI, Senin (3/5/2021).
"Setidaknya saya step by
step terlebih dahulu. Untuk
ke depannya kita lihat saja

nanti, tapi yang pasti saat
ini saya fokus dengan klub
RANS Cilegon FC lebih
dulu," jelas Raffi Ahmad.
Raffi Ahmad beserta

manajemen RANS Cilegon
FC baru saja menghadap
jajaran pengurus PSSI di
Kantor PSSI, Jakarta Pusat,
Senin (3/5/2021). Dia me-

minta bimbingan karena
merasa sebagai anak baru di
dunia sepak bola Indonesia.
"Kami masih seperti anak
bayi yang artinya masih
butuh arahan, bimbingan di
sepak bola Indonesia. Tadi
saya berdiskusi serta menyampaikan visi dan misi
RANS Cilegon FC kepada
pak Ketum PSSI," ujar Raffi
Ahmad.
"Sejak kecil saya menyukai sepak bola bahkan pernah ikut seleksi Persib Junior
meski gagal. Untuk itu saya
ingin mewujudkan mimpi
pemain-pemain saya untuk
menjadi pemain Timnas
Indonesia."
"Kami juga berusaha kasih
yang terbaik, dengan membangun infrastruktur, dan akademi
nantinya. Saya berharap industri
sepak bola kita ikut maju,"
ucapnya.  faisal

Asnawi Ditahbiskan Sebagai
Pemain Terbaik Liga Korsel
Jakarta, Khazanah- Nama
pemain Timnas Indonesia,
Asnawi Mangkualam terus
mencuri perhatian publik
sepak bola Korea Selatan.
Tampil untuk tim kasta
kedua Liga Korea Selatan
atau K-League 2: Ansan
Greeners, Asnawi Mangkualam baru saja ditahbiskan
sebagai pemain terbaik
untuk bulan April.
Sebelumnya nama Asnawi Mangkualam sudah mencuri perhatian ketika dirinya masuk ke dalam best
XI K-League 2 pekan kedelapan. Eks pemain PSM
Makassar ini memang memperlihatkan rekam jejak apik
selama bulan April.
Dalam total empat laga
tim Ansan Greeners, ia selalu
menjadi starter. Tepatnya

pada pekan kedelapan,
Asnawi turut memberikan
kontribusi satu assist. Torehan inilah yang membuat
dirinya masuk best XI.

Terkait penghargaan
pemain terbaik K-League 2
pada bulan April, Asnawi
Mangkualam mengucapkan
terima kasih kepada duku-

ngan fans Tanah Air. Karena
penghargaan ini memang
digelar dengan voting.
"Kekuatan dari netizen
Indonesia. Terima kasih

banyak ya," tulis Asnawi.
Sementara itu pelatih
Ansan Greeners, Kim Gil-sik
mengabarkan Asnawi Mangkualam sedang menderita
cedera hamstring ketika Ansan
Greeners kalah 0-1 dari Seoul
E-Land pada pekan ke-9,
Minggu (2/5/2021).
Pada partai itu, hamstring
Asnawi Mangkualam telah
bermasalah di pengujung
babak pertama. Namun, Kim
Gil-sik masih membiarkannya
bermain karena ingin melihat
kondisinya di babak kedua.
"Asnawi Mangkualam
mengatakan bahwa dia mengalami cedera hamstring
dan dia tidak bisa melanjutkan pertandingan di
babak kedua," kata Kim Gilsik dinukil dari media Korea
Selatan, Sports-G.  faisal

Cedera Panjang, Putri Larasati
Mundur dari Pelatnas
Jakarta, Khazanah --Ganda
putri nasional Putri Larasati
memutuskan mundur dari
Pelatnas PBSI. Cedera yang
tak kunjung sembuh menjadi
penyebabnya.
Laras, panggilan akrab
Putri Larasati, dipromosikan
masuk pelatnas sejak tahun
lalu. Tiket itu ia peroleh
setelah menjuarai Kejuaraan
Nasional 2019 di Palembang
bersama rekannya Jesita Putri
Miantoro.
Laras kemudian kembali
dipromosikan dari atlet
pratama menjadi utama bersama Greysia Polii dkk.
Namun, cedera lutut kiri
yang dialaminya semasa
masih di klub kembali kambuh. Kondisi itu lantas

membuat atlet 19 tahun
tersebut lebih banyak diparkir guna menjalani serangkaian pengobatan, rehabilitasi, hingga fisioterapi.
"Laras memang punya
cedera di lutut kirinya sejak
masih di klub dan saat itu

sudah dioperasi. Ketika
masuk pelatnas ternyata
cederanya belum sepenuhnya pulih. Saat diberi
program latihan tiba-tiba
kambuh," kata Eng Hian,
pelatih nasional ganda putri,
dalam keterangan tertulisnya.

"Lalu kami melakukan
serangkaian pengobatan tapi
cederanya memang cukup
parah. Akhirnya kami beserta
dokter PBSI memutuskan
kembali melakukan operasi,"
ujarnya.
Laras pun menjalani
operasi lutut kedua pada
September 2020, dengan
diagnosa robekan pada
Anterior Cruciate Ligament
(ACL) dan kerusakan pada
tulang rawan di bawah
tempurung lutut. Akan tetap
rasa sakit yang dialami Laras
tak kunjung membaik setelah
tujuh bulan. Sampai akhirnya, Laras memutuskan
mundur.
"Sudah dua kali operasi
tapi saya masih merasakan

sakit yang amat sangat. Ini
membuat saya tidak bisa
menjalankan program latihan, jadi keputusan mundur
adalah keputusan terbaik,"
ujarnya.
"Saya berterima kasih
kepada PBSI dan tim pelatih
ganda putri yang sudah
memberikan kesempatan
kepada saya untuk bergabung di pelatnas. Ke
depan, saya akan kuliah
sambil bekerja. Insya Allah
targetnya mau jadi PNS
(Pegawai Negeri Sipil),"
ungkap Laras menyoal masa
depannya.
Mundurnya Laras menjadi kehilangan tersendiri bagi
tim ganda putri utama. Sebab, jumlahnya kini menjadi

Shin Tae-yong
Sudah di Jakarta
Jakarta, Khazanah --Pelatih Timnas Indonesia, Shin
Tae-yong, telah tiba di Jakarta. Tapi ia belum bisa
langsung memimpin latihan para pemain skuad Garuda.
Shin mendarat di Bandara Soekarno-Hatta,
Cengkareng, pada Minggu (2/5) pukul 20.30 WIB.
Kedatangannya disambut Direktur Teknik PSSI, Indra
Sjafri dan dokter Syarif Alwi, kepala tim medis PSSI.
Namun, Shin Tae-yong dipastikan belum memimpin
Timnas hingga lima hari ke depan. Setelah ia menjalani
swab test PCR (Polimerase Chain Reaction), pelatih
asal Korea Selatan itu harus menjalani karantina mandiri
selama lima hari di Hotel Fairmont.
Menyesuaikan kebijakan Surat Edaran (SSE) Satgas
Penanganan COVID-19 Nomor 8 tahun 2021 tentang
protokol kesehatan perjalanan internasional di masa
pandemi COVID-19, khusus WNA yang berstatus kepala
perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia
dapat menjalani karantina mandiri di kediaman masingmasing selama lima hari.
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, yang
mengetahui kedatangan pelatihnya, menjelaskan kondisi
Shin dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya, pelatih
Timnas Indonesia berusia 51 tahun itu kembali ke negeri
asalnya untuk menjalani pengobatan lanjutan, usai
terkena COVID-19.
"Alhamdullilah pelatih Shin Tae-yong sudah tiba
di Jakarta. Ia pun langsung melakukan tes swab PCR
dan akan menjalani program karantina mandiri selama
lima hari di hotel. Namun pelatih Shin Tae-yong baru
bisa memimpin latihan timnas Indonesia usai melakukan
lima hari karantina mandiri," kata Iriawan dalam laman
PSSI.
Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada 3 Juni,
lalu Vietnam 7 Juni, dan terakhir UEA pada 11 Juni.
Mereka juga akan melakoni dua kali uji coba internasional
melawan Afganistan pada 25 Mei dan menghadapi Oman
pada empat hari berikutnya.
"Saat ini latihan timnas Indonesia yang sudah
berlangsung selama dua hari berjalan dengan baik dan
lancar. Para pemain tampak bersemangat dan bekerja
keras," ujar Iwan Bule, panggilan karib Mochamad
Iriawan.  faisal

ganjil, 13 pebulutangkis.
Eng Hian lantas menyiasatinya dengan menggandeng ganda campuran untuk
bermain rangkap.
"Saya menyayangkan
mundurnya Laras karena
secara semangat dan potensi
dia punya modal yang cukup
bagus. Tapi karena dia yang
memutuskan, saya tidak bisa

menghalangi," kata pelatih
yang karib disapa Koh Didi
ini.
"Untuk ke depan, saya
sudah berkoordinasi dengan
tim ganda campuran dan
kemungkinan nanti ada
pemain ganda campuran
yang akan bermain rangkap
di ganda putri," tuturnya. 
faisal
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DPRD TANAH DATAR

Minta K
adis P
arpora Diseret kkee Ranah Huk
um
Kadis
Parpora
Hukum
Batusangkar, Khazanah— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Tanah Datar menilai infrastruktur di
lingkungan Istano Basa Pagaruyung tidak sesuai dengan
spesifikasinya sehingga sudah rusak sebelum digunakan.
DPRD merekomendasikan agar bupati memberikan sanksi
tegas dengan menyeret Kadis Parpora ke ranah hukum.
Rapat paripurna DPRD Tanah
Datar terkait penyampaian
keputusan tentang rekomedasi
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Tanah Datar tahun 2020
yang digelar Jum’at akhir pekan
lalu.
Dalam paripurna tersebut
DPRD
Tanah
Datar
merekomendasikan Bupati agar
memberikan sanksi tegas dengan
menyeret Kadis Parpora Abdul
Hakim ke ranah hukum.
Pasalnya DPRD Tanah Datar
menilai
pembangunan
infrastruktur di lingkungan Istano
Basa Pagaruyung tidak sesuai
dengan spesifikasinya sehingga
rusak sebelum digunakan.
Hal itu terungkap dalam rapat
paripurna DPRD, penyampaian
keputusan tentang rekomedasi
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Tanah Datar tahun 2020
yang akhir pekan lalu di ruang
sidang DPRD setempat.
Wakil Ketua DPRD Tanah

Datar Saidani saat membacakan
33 rekomendasi dengan lantang
menyampaikan agar Kadis Parpora
itu ditindak tegas keranah hukum.
“Pembangunan pada kawasan
parkir di istano Basa Pagaruyung,
seperti pembangunan gazebo
belum selesai pengerjaannya.
Tetapi kios -kios, gapura,
pengaspalan pelataran parkir,
termasuk
drainase
belum
digunakan tapi sudah banyak
yang rusak,” kata Saidani dalam
rapat paripurna itu.
Selain itu, dihadapan Bupati
Eka Putra Saidani juga
menyampaikan Kadis Parpora itu
tidak kooperatif dan tidak pernah
memenuhi
undangan
dan
panggilan DPRD.
“Yang bersangkutan tidak
kooperatif dan tidak pernah
memenuhi
undangan
dan
panggilan DPRD baik dalam
rangka rapat kerja maupun
tinjauan lapangan,” kata Saidani
dalam rapat paripurna yang
dipimpin Ketua DPRD Roni
Mulyadi Datuak Bungsu.

5).

SANKSI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menilai infrastruktur
di lingkungan Istano Basa Pagaruyung tidak sesuai dengan spesifikasinya sehingga sudah rusak
sebelum digunakan. DPRD merekomendasikan agar bupati memberikan sanksi tegas dengan
menyeret Kadis Parpora ke ranah hukum (foto: Ist/net).
Bahkan menurut Saidani,
Kadis Parpora itu tidak mau
menyerahkan fotokopi data atau

dokumen yang diperlukan Pansus.
“Diminta
memberikan
fotokopi data/dokumen, malahan

Nark
oba di T
anah Datar Semakin T
ak T
erbendung
Narkoba
Tanah
Tak
Terbendung
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah— Tim Tarantula
Sat Narkoba Polres Tanah Datar menangkap
dua orang laki laki masing-masing berinisial
F(30) beralamat di Jorong Pasir Jaya Nagari
III Koto Kec Rambatan dan berinisial RS(29)
Alamat Jorong Baringin Nagari Pitalah
Kecamatan Batipuh.
Keduanya diduga telah melakukan
penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabusabu, Sabtu (1/5) lalu.
Terduga pelaku ditangkap saat berada
di pinggir Jalan Raya Ombilin, di Jorong
Pasir Jaya Nag III Koto Kec Rambatan.
Berdasarkan informasi dari masyarakat
Tim Tarantula langsung melakukan
penyelidikan dan mendapatkan terduga
pelaku sedang berada di pinggir Jalan Raya
Ombilin.
Selanjutnya Tim Tarantula melakukan
penggeledahan badan yg disaksikan oleh
Ketua Pemuda dan warga setempat.
Hasilnya Tim Tarantula mendapatkan
3(tiga) paket sedang Narkotika jenis sabusabu masing-masing dari inisial F didapat

dua paket jenis sabu yang dibungkus plastik
berada dalam genggaman F.
Sedangkan dari tersangka berinisial RS
di temukan 1 paket Narkotika jenis sabusabu di dalam kantong celana belakang.
Selanjutnya kedua terduga pelaku dan
barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar
guna proses penyidikan selanjutnya.
Terduga pelaku dapat dijerat dgn psl
112 ayat 1 Jo 127 ayat 1 huruf a 114
ayat 1, 132 ayat 1 UU no 35 thn 2009
ttg Narkotika.
Selain itu, Tim Tarantula Sat Narkoba
Polres Tanah Datar juga menangkap seorang
laki-laki berinisial MI (30) alamat Jorong
Gundam Nagari Pagaruyung, Kecamatan
Tanjung Emas yang diduga pelaku
penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabusabu dan daun ganja kering Sabtu (1/5)
.
Terduga pelaku ditangkap di depan
SMA Muhammadiyah Batusangkar Jorong
Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan
Lima Kaum.

Berdasarkan informasi dari masyarakat
Tim Tarantula langsung melakukan
penyelidikan dan mendapat terduga pelaku
sedang berada di depan SMA
Muhammadiyah Batusangkar Selanjutnya
tim mengamankan dan melakukan
penggeledahan badan yang disaksikan
oleh masyarakat setempat.
Hasilnya Tim mendapatkan 1(satu)
paket sedang yg diduga Narkotika jenis
sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik
bening yang ditemukan dalam saku
celana bagian depan sebelah kanan dan
3 (tiga) linting yang diduga Narkotika
jenis daun ganja kering yang ditemukan
di rumah kontarakannya di Jorong Gudam
Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung
Emas Selanjutnya terduga pelaku dan
barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar
guna proses penyidikan selanjutnya.
Terduga pelaku dijerat dgn pasal 111
ayat 1 Jo 112 ayat 1 Jo 114 ayat 1 UU
No 35 tahun 2009 tentang Narkotika n
*/Novrizal Sadewa.

Buaya Masuk P
emukiman W
ar
ga di Tik
u
Pemukiman
War
arga
Tiku
Tiku, Khazanah— Dua ekor
buaya dilaporkan muncul ke
daratan di kawasan Tiku,
Kabupaten Agam beberapa waktu
lalu. Balai Konservasi Sumber
Daya Alam (BKSDA) mengklaim
hewan tersebut berada di area
konservasi.
Kasi Pemerintahan Kecamatan
Tanjung Mutiara Weri Ikhwan
membenarkan hal ini. Ia
mengatakan, buaya itu terlihat
oleh warga di pinggiran sungai
dan dalam bulan ini sudah terlihat
dua kali.
“Kemarin pagi ada warga yang
melaporkan melihat buaya yang
berukuran
cukup
besar,
sebelumnya juga ada laporan
yang sama, di lokasi setempat,”
ujarnya, Selasa (4/5).
Dijelaskan Weri Ikhwan,
Kemunculan reptil buas tersebut
tidak jauh dari jalan raya dan
pemukiman warga. Hal itu cukup
membuat takut masyarakat yang
tinggal dekat lokasi buaya.
“Kita sudah menghimbau

warga untuk berhati-hati, jika
melihat ada buaya segera melapor
ke pemerintah nagari atau
kecamatan
serta
jangan
mengganggu buaya,” katanya.
Terkait penemuan hewan
tersebut Pemerintah Kecamatan
Tanjung
Mutiara
sudah
melaporkannya kepada BKSDA
Resor Agam guna penanganan
lebih lanjut.
BKSDA Resor Agam menyatakan buaya muara crocodylus
porosus) yang berjemur di daratan
menyerupai kebun pisang dekat
pemukiman warga, Tiku Lima
Jorong, Kecamatan Tanjungmutiara merupakan habitat dari
satwa itu.
“Ini hasil identifikasi petugas
Resor Konservasi Sumber Daya
Alam (KSDA) Agam di lokasi
kemunculan buaya, Selasa (4/5).
Lokasi merupakan habitatnya dan
merupakan daerah konservasi
High conservation values (HCV)
PT. Mutiara Agam,” kata Kepala
Resor KSDA Agam, Ade Putra di

Lubukbasung, Selasa (4/5).
Sebelumnya dalam beberapa
hari terakhir media sosial di Agam
dihebohkan dengan video
penampakan buaya.
Dalam video berdurasi 25
detik itu, terlihat seekor buaya
berukuran cukup besar sedang
menganga di daratan ponggiran
sungai menyerupai kebun pisang.
“Satwa buas itu terlihat
berjemur, dan tidak menunjukan
sifat agresif,” katanya.
Kejadian tersebut selanjutnya
dilaporkan Pemerintahan Nagari
Tiku Limo Jorong kepada Resor
KSDA Agam.
Petugas KSDA yang mendatangi lokasi kemunculan satwa
buaya itu langsung melaksanakan
wawancara dengan saksi mata dan
melakukan identifikasi lapangan.
Hasil identifikasi KSDA Agam,
tambahnya lokasi kemunculan
buaya merupakan habitatnya dan
merupakan daerah konservasi
HCV PT. Mutiara Agam.
Sedangkan
pemukiman

tersebut adalah mes pekerja PT
Mutiara Agam yang berada
berdampingan dengan lokasi HCV.
Menurut Zairal pekerja yang
mendiami mes tersebut, di lokasi
HCV terdapat dua ekor satwa
buaya yang berukuran sekitar dua
meter.
Selanjutnya
KSDA
berkoordinasi dengan pihak
manajemen PT. Mutiara Agam.
BKSDA menyampaikan agar
manajemen PT. Mutiara Agam
melakukan pemantauan dan
monitoring terhadap satwa yang
berada di lokasi HCVnya.
Selain itu agar manejemen
perusahaan memberikan edukasi
dan penegasan kepada para pekerja
yang mendiami mes untuk tidak
membuang sampah sisa rumah
tangga ke dalam sungai lokasi
HCV, karena hal ini dapat
memancing satwa buaya untuk
terus datang dan muncul dekat
pemukiman pekerja.
High conservation values
(HCV) adalah areal di dalam

sebaliknya meminta surat dari
pansus untuk permintaan data
tersebut,” kata Saidani, Selasa (4/

Dijelaskan Saidani, hal ini
sudah cukup membuktikan Kadis
Parpora itu sangat arogan dan
tidak
profesional
dalam
menjalankan tugas.
Dalam
penyampaian
keputusan tentang rekomedasi
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Tanah Datar tahun 2020,
DPRD memberikan 33 catatan dan
rekomendasi diantaranya tentang
pelayanan
administrasi
kependudukan, infrastruktur jalan
yang sudah banyak yang hancur
dan rusak, harga gas subsidi yang
mencapai harga Rp. 27.000 ke
tangan konsumen.
Selain itu, kelangkaan pupuk
subsidi juga menjadi catatan bagi
DPRD, politikus dari PKS itu
menyampaikan hanya 36%
kebutuhan pupuk untuk petani
yang terpenuhi, bahkan petani
sangat susah untuk mendapatkan
pupuk bersubsidi itu.
Dinas dan kepala bagian juga
mendapat catatan dari DPRD
terhadap kinerjanya.
DPRD
juga
merekomendasikan agar bupati
menempatkan personil tidak
berorentasi pada kepentingan
politis, tetapi harus berorentasi
pada keahlian dan latar belakang
n
*/Novrizal
pendidikan
Sadewa.

Vaksinasi di LP P
adang
Padang
Padang, Khazanah— Seluruh petugas Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang yang berjumlah 126
orang mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis kedua pada Selasa
(4/5).
Sama seperti vaksinasi dosis pertama, kegiatan ini juga
diikuti oleh seluruh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas)
Kelas I Padang di ruang pertemuan Lapas Kelas IIA
Padang. Tahapan pelaksanaan Vaksinasi sama dengan
sebelumnya, dimulai dengan verifikasi atau pengecekan data
diri dan uji skrining kesehatan individu yang akan divaksin.
Tampak seluruh petugas antusias mengikuti giat yang dibantu
oleh petugas medis dari Puskesmas Seberang Padang Kota
Padang tersebut. Kalapas Kelas IIA Padang, Era Wiharto, kegiatan
ini merupakan upaya pencegahan munculnya cluster penyebaran
Covid-19 di lingkungan lapas.
“Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Salah satunya
adalah dengan pemberian vaksin dosis kedua bagi seluruh
petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Padang. Kita semua
berharap semoga kita bisa terhindar dari wabah Covid-19 dan
seluruh WBP juga dapat terlindungi,” jelas Era n Murdiansyah
Eko.

Polresta P
adang Donor
Padang
Padang, Khazanah— Kepolisian Resor Kota Padang
(Polresta Padang) mengerahkan anggota untuk ikut serta donor
plasma konvalesen demi membantu pasien Covid-19 memperoleh
kesembuhan.
Sebagian anggota Polresta Padang sebelumnya positif Covid19 dan saat ini sudah sembuh bisa ikut serta donor plasma
konvalesen ini yang digelar di Mapolresta Padang, Senin (3/
5).
“Kami mohon doa restu, ini untuk membantu agar tingkat
penyembuhan di Kota Padang lebih baik. Ada sekitar 250
personel kita yang akan ikut dalam donor plasma ini,” ujar
Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir, Selasa (4/5).
Pihaknya juga rutin mengadakan tes cepat dengan metode
antigen demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di
wilayah Polresta Padang.
Hasilnya, seluruh anggota negatif COVID-19. Dengan adanya
program dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto
diharapkan penyintas Covid-19 dijajaran Kepolisian Kota Padang
tidak ragu untuk mendonorkan plasma darah konvalesennya
melalui PMI kota Padang .
Kapolresta menambahkan, penyebaran Covid-19 di wilayah
hukumnya masih sangat tinggi. Bahkan, beberapa pasien yang
dirawat di rumah sakit dalam kondisi berat dan kritis. Oleh
karena itu, Polresta Padang telah melakukan upaya-upaya dalam
rangka menekan angka penyebaran Covid-19 n Novrizal
Sadewa.

konsesi perkebunan kelapa sawit
yang memiliki nilai konservasi
tinggi,
sehingga
perlu
dipertahankan dan dikelola untuk

menjaga keberlanjutan fungsi
ragam hayati, fungsi tata air dan
kesuburan tanah, dan fungsi sosial
budaya n Sutan Pamenan.

DI SULIKI LIMAPULUH KOTA

Ter
desak Biaya P
ersalinan Istri K
erbau Saudara Dicuri
erdesak
Persalinan
Kerbau
Suliki, Khazanah— Diduga
terdesak uang untuk biaya
persalinan istrinya, seorang pria
di Suliki, Limapuluh Kota, nekat
mencuri seekor kerbau yang
notabene milik saudaranya
sendiri.
Kepolisian Sektor (Polsek)
Suliki menangkap seorang pria
yang nekat mencuri seekor kerbau
karena terdesak biaya persalinan
istrinya. Pelaku berinisial RZN,
30 tahun itu sampai merental
mobil pikap untuk memuluskan
aksi pencuriannya.
Kepala Kepolisian Sektor
(Kapolsek) Suliki, Iptu Rika Susanto
mengatakan, pelaku ditangkap
setelah korban melaporkan
peristiwa pencurian tersebut
dengan nomor: LP/07/V/2021/

Sektor Suliki tanggal 3 Mei 2021.
“Terungkapnya (pencurian)
karena rekaman kamera pengawas
di kawasan Pasar Limbanang, hal
tersebut diperkuat dengan
keterangan dari pemilik mobil
pikap yang disewa oleh pelaku,”
kata Rika Susanto, Selasa (4/5).
Rika menjelaskan, selain
merental mobil bak terbuka, pelaku
juga berdalih hendak menjual
kerbau dari korban yang masih
merupakan keluarganya tersebut
karena alasan perceraian.
“Jadi, dia sempat beralasan
hanya membantu menjual kerbau
itu seharga Rp13,5 juta karena
pasangan suami-istri (pasutri) itu
mau bercerai. Padahal sebenarnya
dia itu mencuri karena desakan
finansial untuk pembayaran biaya

persalinan istrinya,” ungkapnya.
Rika menyebut telah berupaya
memediasi antara pelaku dengan
korban. Namun mengingat sudah
ada laporan polisi dan masuk ranah
pidana, polisiharus meneruskan
kasus tersebut ke tingkat
penyidikan.
“Dari hasil penyelidikan kami,
dia belum pernah terjerat kasus
lainnya, aksi (pencurian kerbau)
ini murni karena dia terdesak uang
(persalinan) itu, namun kerbau itu
belum sempat dijual,” imbuhnya.
Saat ini pihaknya telah
menahan pelaku di Polsek Suliki
beserta barang bukti mobil dan
kerbau curian. Dalam waktu dekat,
RZN dijadwalkan pindah ke sel
tahanan Mapolres Limapuluh Kota
n Lili Yuniati.

KERBAU- Kepolisian Sektor (Polsek) Suliki menangkap seorang pria yang nekat mencuri seekor
kerbau karena terdesak biaya persalinan istrinya. Pelaku berinisial RZN, 30 tahun itu sampai
merental mobil pikap untuk memuluskan aksi pencuriannya (foto: Ist/net).
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MK PUTUSKAN SYARAT IKUTI PEMILU 2024

Parpol Tetap Diverifikasi
Jakarta,
Khazanah— Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan
gugatan Pasal 173 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu. Pasal terkait
ketentuan verifikasi partai politik
peserta pemilu.
“Amar putusan, mengadili,
mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua
Majelis Hakim MK Anwar Usman
di Gedung MK, Jakarta Pusat,
Selasa (4/5).
Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu berbunyi: Partai
politik peserta pemilu merupakan
partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Menurut

Anwar, pasal tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 dan tidak memiliki
kekuatan mengikat.
“Sepanjang tidak dimaknai
bahwa partai politik yang telah
lulus verifikasi Pemilu 2019 dan
lolos atau memenuhi ketentuan
parliamentary threshold pada
Pemilu 2019, tetap diverifikasi
secara administrasi dan tidak
diverifikasi faktual,” ucap Anwar.
Selain itu, juga tidak dimaknai
partai politik yang tidak lolos
atau tidak memenuhi ketentuan
parliamentary threshold, partai
politik yang hanya memiliki
keterwakilan di tingkat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
partai politik yang tidak memiliki
keterwakilan di tingkat DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi
kembali secara administrasi dan
faktual.
“Hal tersebut sama halnya
dengan ketentuan yang berlaku
terhadap partai politik baru,” ujar
Anwar.
Hakim Konstitusi Aswanto
menilai verifikasi pada partai
politik menjadi peserta pemilu
merupakan bagian penting.
Sebab, partai politik merupakan
manifestasi dan perwujudan
aspirasi rakyat. “Untuk menjadi
partai politik peserta pemilu
harus memenuhi beberapa persyaratan yang sangat berat,” ujar
Aswanto.
Dissenting

Opinion

Sebanyak tiga hakim MK
yang terdiri atas Saldi Isra,
Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih menyatakan pendapat
beberapa ( dissenting opinion)
terhadap putusan tersebut. Permohonan dinilai harus ditolak.
“Harusnya Mahkamah menolak dan menyatakan permohonan
pemohon tidak beralasan menurut
hukum,” ujar Saldi.
Saldi mengacu pada putusan
gugatan Nomor 53/PUU-XV/
2017. Gugatan itu diajukan Partai
Islam Damai Aman (Idaman)
pimpinan Rhoma Irama pada
Agustus 2017.
“Verifikasi partai politik, baik
administratif maupun faktual,
sebagaimana dimaksud putusan
MK Nomor 53/PUU-XV/2017

merupakan bagian dari desain
memperkuat sistem pemerintahan
presidensial,” ucap Saldi.
Menurut Saldi, menghapus
keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual bagi
semua partai politik yang hendak
menjadi peserta pemilu, mengubah makna hakiki penyederhanaan partai politik. Khususnya,
dalam sistem pemerintahan
presidensial.
“Seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan
presidensial Mahkamah tidak
menghapus keharusan verifikasi
terhadap semua partai politik
yang hendak menjadi peserta
pemilu,” ucap Saldi.
Pemohon dalam perkara ini
adalah Ketua Umum Dewan

Kehadiran Ummat Dinilai
Mengancam Posisi PAN
Jakarta,
Khazanah—
Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam
menilai, kehadiran Partai
Ummat akan benar-benar
mengancam PAN, jika M
Amien Rais selaku ketua
Majelis Syura partai mampu
melakukan ‘call back’ atau
panggilan kembali kepada
para loyalisnya yang kini
masih berada di PAN menjelang 2024.
Menurut Umam, bisa saja
loyalis Amien Rais masih
bersarang di Partai Amanat
Nasional (PAN) karena alasan
pragmatis dan karena posisi
dan jabatan sebagai kepala
daerah, anggota DPR, atau
anggota DPRD Tingkat I
dan II.
“Karena itu, PAN harus
mampu menjaga soliditas
kekuatannya agar tidak
tergerus oleh mesin politik
Partai Ummat,” ujarnya
kepada SINDOnews, Selasa
(4/5).
Lebih lanjut Umam menyebut, kehadiran Partai
Ummat berpotensi menghadirkan “Tragedi Tiji Tibeh”, alias politik “mati siji,
mati kabeh”, atau “mati satu
mati semua”. Artinya, Umam
melihat, Pemilu 2019 telah
menjadi awal penurunan
elektabilitas signifikan PAN
yakni hanya di angka 6
persen.
“Meskipun Amien Rais
dan elite PAN di Pemilu 2019
itu telah berusaha memainkan strategi politik kanan-

MPR Ingatkan Seluruh
Badan Publik

TERANCAM— Pasca pendeklarasian Partai Ummat oleh Amien Rais, PAN dinilai dalam posisi yang sedang
terancam. Hal itu bisa saja diwujudkan ketika Amien mampu memainkan kuku dan taringnya untuk melakukan
call back kepada para loyalisnya yang kini masih berada di PAN. DOK
konservatif, ingat dikotomi
‘Partai Allah’ dan ‘Partai
Syaitan’ yang dipopulerkan
Amien Rais, namun terbukti
hanya PKS yang meraup
insentif elektoral dari eksploitasi politik identitas di
2019 lalu,” ungkap Dosen
Universitas Paramadina itu.

Sekarang, lanjut Umam,
setelah muncul akutnya
faksionalisme di internal
PAN, kelahiran Partai Ummat
berpotensi mendegradasi
basis pemilih loyal PAN
secara lebih signifikan.
Menurutnya, jika Partai
Ummat mampu mencuri 2

persen saja dari PAN, baik
PAN maupun Partai Ummat,
berpotensi sama-sama tidak
mampu melampaui angka
ambang batas parlemen
atau parliamentary threshold 4 persen.
“Jika itu terjadi, maka
“Politik Tiji Tibeh” akan

terjadi dan menimpa partai
politik yang menjadi rumah
bagi warga Muhammadiyah
ini. Itulah konsekuensi logis
dari ketidakmampuan partai
politik dalam mengelola
konflik dan faksionalisme
internalnya,” pungkas dia.
ryn/mdc

Jokowi Dituding Jadi Pemicu
Kemunduran Demokrasi
Jakarta,
Khazanah—
Peneliti Politik sekaligus
pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai
begitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki
gelanggang politik, demokrasi di Indonesia sudah
mengalami kemunduran
terutama dalam civil liberty,
kebebasan berpendapat, dan
kebebasan berserikat.
Terkait hal itu, politikus
Nasdem Irma Suryani Chaniago kurang sependapat
dengan pernyataan Saiful
Mujani. Menurutnya harus
ditelusuri kelompok mana
yang sebenarnya mulai merusak tatanan demokrasi di
Indonesia.
“Pertama, Saiful Mujani
harus tahu dulu akar permasalahannya, kelompok
mana yang mulai merusak
tatanan demokrasi di Indonesia,” ujar Irma, ketika
dihubungi, Selasa (4/5).
Kedua, dia mengingatkan
bahwa kelompok-kelompok
yang ingin berkuasa dan
menguasai indonesia dengan
mengatas namakan agama,
itulah yang sebenarnya
merusak demokrasi indonesia. “Jokowi adalah martir
dan korban mereka, karena
mereka tidak suka sikap
Jokowi yang menjunjung
pluralisme dan tetap menjaga
NKRI dengan Pancasila dan
Bhineka Tunggal Ika-nya,”
kata Irma.
Oleh karenanya, Irma
mengatakan sikap tegas
memang harus diambil pe-

MASUKNYA Presiden Jokowi ke gelanggang politik
tanah air, dinilai menjadi awal kemunduran demokrasi
di Indonesia. Langkah pemerintahan Jokowi yang
membubarkan FPI atau Hizbut Tahrir, dinilai sebagai
salah satu indikatornya. DOK
merintah terhadap oknumoknum yang akan merusak
persatuan dan kesatuan
bangsa sebelum terlambat.
Sebab, kata dia, menyelamatkan NKRI lebih penting
daripada sekedar menanggapi
kenyinyiran oknum-oknum
yang bicara demokrasi yang
tidak bertanggung jawab.
“Demokrasi Indonesia
adalah demokrasi pancasila,
bukan demokrasi liberal.
Memahami demokrasi hanya
sebatas ‘kebebasan’ berpendapat tanpa didasari oleh
Keadilan dan HAM menurut
saya justru tdk demokratis,
tapi justru dzalim dan pemaksaan kehendak atas nama
kebebasan,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan,
peneliti politik sekaligus
pendiri Saiful Mujani Rearch Consulting (SMRC)
Saiful Mujani menilai begitu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki gelanggang
politik, demokrasi di Indonesia sudah mengalami
kemunduran terutama dalam
civil liberty, kebebasan
berpendapat, dan kebebasan
berserikat.
Ia mengkritik terkait
langkah yang dilakukan
pemerintahan Jokowi dengan membubarkan FPI atau
Hizbut Tahrir. Membubarkan
dua ormas tersebut bagi
orang yang memandang
kebebasan sebagai indikator,
kata Saiful, langkah tersebut
bermasalah.
“Kalau mereka melakukan tindakan kriminal, ya
tangkap saja, diadili, bukan
membubarkan organisasinya.
Demikian memang banyak
kasus yang menunjukkan
kebebasan sipil kita memang
menurun,” kata Saiful, dalam

acara Tadarus Demokrasi
Bertajuk Ekonomi dan Demokrasi yang digelar MMD
Initiative pada Sabtu (1/5).
Sebelumnya, Saiful Mujani juga menyebutkan jika
pemerosotan demokrasi saat
ini disinyalir terjadi di manamana. Termasuk mengenai
tindakan elite politik di
Indonesia hasil pemilu dan
pilpres 2019 lalu.
“Kemerosotan demokrasi
ada di mana-mana. Studi
terakhir menyebut sumber
utama kemerosotan itu tindakan dan sikap elite politik
yang justru hasil demokrasi
itu sendiri. Seperti presiden
kita itu hasil demokrasi, tapi
hasil demokrasi itu mau
memperlemah demokrasi itu
sendiri dan itu terjadi di
negara kita sendiri,” kata
Saiful.
Demokrasi saat ini juga
disebut menjadi penghambat
kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat. Padahal demokrasi menjadi bagian penting
dalam pembangunan ekonomi negara.
Saiful juga mengatakan
demokrasi saat ini telah
terkontaminasi politik identitas. Bukan cuma terhadap
komunitas agama tertentu,
tapi hal itu juga terjadi di
berbagai komunitas atau
golongan lain dalam bermasyarakat. Akibatnya, terjadi polarisasi. “Contoh
kasus Ahok. Masyarakat
mungkin mengakui kinerjanya bagus, tetapi mereka
tidak mau karena ada politik
identitas itu,” ujarnya.

Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Gerakan Perubahan Indonesia
(Garuda) Ahmad Ridha Sabana
dan Sekretaris Jenderal DPP Partai
Garuda Abdullah Mansuri. Mereka
mengajukan gugatan Pasal 173
Ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Aturan tersebut terkait ketentuan
verifikasi partai politik peserta
pemilu.
Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H Ayat
(2) UUD 1945. Sehingga,
partai politik yang sudah
dinyatakan lulus verifikasi di
Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi ulang untuk lulus
sebagai peserta pemilu selanjutnya. ryn/mdc

Menurut Saiful, semua
itu terjadi karena Presiden
Jokowi lebih fokus ke aspek
pembangunan ekonomi,
bukan demokrasi. Oleh
karenanya, hal-hal yang
menghambat pembangunan
ekonomi akan diabaikan
atau dilangkahi.
Kondisi itu juga diperkuat dengan minimnya kritik
dari kubu oposisi. Hal itu
membuat check and balances menjadi berkurang.
Tidak seperti saat Susilo
Bambang Yudhoyono menjabat presiden selama dua
periode.
“Bersyukur di masa SBY
jadi Presiden punya oposisi
kuat waktu itu, ada PDIP.
Mayoritas anggota koalisi
mendukung pemerintah tapi
ada kekuatan yang cukup
signifikan dari Hanura, PDIP,
Gerindra. Kalau sekarang
cuma ada 18 persen oposisi,”
katanya.
Saiful mengamini bahwa
masih ada partai yang
berada di luar pemerintah,
yakni PKS dan Demokrat.
Akan tetapi, menurutnya
masih kurang optimal dalam menciptakan check and
balance.
“Hanya PKS yang terangterangan jadi oposisi dan
Demokrat yang jadi oposisi
moderat. Check dan balances
semakin melemah. Kalau
Prabowo dilepas, tidak masuk kabinet sebenarnya akan
jadi oposisi. Tapi ada kekhawatiran dapat mengganggu
stabilitas,” ungkap Saiful.
ryn/dbs

Jakarta, Khazanah— Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo mengingatkan pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) mewajibkan semua badan publik
menjalankan keterbukaan informasi publik.
Salah satunya, menurut dia, terkait dengan
keterbukaan informasi publik tentang pengadaan barang
dan jasa pemerintah (PBJP).
“Mengingat dari temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), dari sekitar Rp2.000 triliun dana
APBN, alokasi untuk PBJP mencapai Rp100 triliun.
Jika tidak didukung keterbukaan informasi publik,
potensi korupsinya sangat besar,” kata Bambang
Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Bamsoet mengatakan hal itu usai menerima anggota
Komisi Informasi Publik (KIP) Kalimantan Timur di
Jakarta, Selasa (4/5).
Ia menyatakan tidak heran jika Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mencatat sekitar 70 persen kasus korupsi
berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, dalam pelaksanaannya, memang masih
saja ditemui tidak semua badan publik mematuhi
UU KIP sehingga untuk menjamin hak rakyat, UU
KIP mengatur mengenai mekanisme penyelesaian
sengketa informasi publik.
“Apabila hak publik untuk mendapatkan informasi
publik terhambat atau dihalangi badan publik, publik
bisa mengajukan sengketa informasi publik ke komisi
informasi, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.
Menurut Bamsoet, penyelesaian sengketanya melalui mekanisme ajudikasi nonlitigasi serta mediasi.
Oleh karena itu, peran penting keberadaan KIP.
Selain itu, dia mengapresiasi kinerja KIP Kalimantan
Timur pada tahun 2020 berhasil menyelesaikan 78
permohonan sengketa informasi publik dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi
keterbukaan informasi publik pada badan publik di
Provinsi Kalimantan Timur.
Hasil finalisasi penilaian pemeringkatan keterbukaan
informasi publik pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi
Kalimantan Timur, kata dia, Pemerintah Kota Bontang
meraih peringkat 1, Pemkot Samarinda di peringkat 2,
Pemkot Balikpapan di peringkat 3, dan Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara di peringkat 4, serta
Pemkab Kutai Timur di peringkat 5. ryn/ant

Putusan MK
Dinilai Bijak
Jakarta, Khazanah— Keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) terkait syarat verifikasi partai politik,
dinilai sangat bijaksana. Karena jika parpol yang
sudah lolos ambang batas parlemen atau parliamentary
threshold (PT) pada Pemilu 20219 masih harus
melakukan verifikasi faktual, maka pemerintah justru
harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.
“Padahal, dari pengalaman tahun-tahun
sebelumnya, parpol yang sudah lolos PT pada pemilu
sebelumnya juga pasti lolos verifikasi baik administrasi
maupun faktual,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Selasa (4/5).
Dia mengatakan, dalam verifikasi administrasi bagi
parpol yang sudah lolos PT pada Pemilu sebelumnya,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup menanyakan
kepada parpol masing-masing daftar pengurusnya.
“Kalau harus verifikasi faktual lagi, itu nyari kerjaan.
Karena itu bijaksana putusan MK itu bagi partai
yang sudah lolos PT tidak lagi ada verifikasi faktual,
hanya administrasi,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR RI itu berharap agar dalam
verifikasi administrasi, prosesnya dibuat sederhana oleh
penyelenggara pemilu. Menurut dia, administrasi yang
penting partai sudah melaporkan pengurusnya, cukup.
“Selain efisiensi anggaran, keputusan MK tersebut
juga menjadi penghargaan bagi partai yang sudah
lolos PT diberikan penghargaan,” katanya pula.
Dia menilai, bagi parpol yang belum lolos PT,
memang sudah seharusnya dilakukan seperti partai
baru, sehingga bisa menjadi pembelajaran agar ke
depan lebih baik lagi.
Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
(MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan
oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
terkait pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
terhadap UUD 1945.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk
sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman saat
membacakan amar putusan perkara nomor 55/PUUXVIII/2020 di Jakarta, Selasa.
Kedua, menyatakan Pasal 173 ayat 1 UU Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara
RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6109) yang menyatakan partai politik
peserta pemilu merupakan partai politik yang telah
lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
bertentangan dengan UUD 1945. ryn/ant
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Di Sumbar Sudah Ada 90 Lokasi Pertashop
Padang, Khazanah – Sales Area Manager (SAM)
Pertamina Sumbar, I Made Wira Pramarta
mengungkapkan, saat ini sudah terdapat sekitar
90 lokasi Pertashop di Sumbar, sehingga
dipastikan pasokan pertamina sudah merata di
daerah ini.
Ia juga menyampaikan, Pertashop merupakan
outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang
disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumsi
BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk
ritel Pertamina lainnya kepada konsumen yang
diutamakan pengoperasiannya di desa.
“Pertashop memang dikhususkan juga untuk
membantu UMKM kita,” tutur I Made Wira Pramarta
didampingi Azwir yang akrab disapa Ujang
Kencana dari Hiswana Migas, dalam acara buka
bersama dengan wartawan di salah satu rumah
makan di Padang, Selasa (4/5).
Dalam kesempatan itu, Wira juga menegaskan,
Pertashop bukan Pertamini, karena harga jual
dan ukuran Pertashop sesuai dengan harga yang
ditetapkan pemerintah, sementara Pertamini
merupakan pedagang eceran dengan harga dan
ukuran ditentukan penjual itu sendiri.
“Pertashop bukan Pertamini, karena Pertashop
merupakan tempat penjual resmi BBM Pertamina
dengan harga dan ukuran resmi pula, sedangkan
Pertamini merupakan pedagang minyak eceran
diluar harga resmi,” tegas Wira.
Ditambahkannya, jika ada yang mengatakan
Pertamini merupakan resmi dari pemerintah, maka
itu hal salah, maka Pertamina akan memperbanyak
membangun Pertashop untuk menjangkau lebih
banyak daerah dan kebutuhan masyarakat.
Sementara Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus
dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan
buka bersama yang dilaksanakan Hiswana Migas
dan Pertamina Sumbar, walau dengan protokol
kesehatan (prokes) yang ketat, disebabkan pandemi
yang masih rawan di daerah ini.
“Saya apresiasi acara buka bersama yang
digelar pertamina ini, semoga hubungan antara
pertamina dan wartawan di daerah ini selalu mesra
dan saling membantu,” ujar Heranof.
Acara buka bersama itu diakhiri dengan
menyerahkan kenang-kenangan secara simbolis
oleh I Made Wira Pramarta kepada Heranof, dan
oleh Azwir atau Ujang Kencana kepada Heri
Sugiarto.  jer

Sales Area Manager (SAM) Pertamina Sumbar, I Made Wira Pramarta memberikan sambutan saat acara buka bersama dengan wartawan di salah
satu restora di Padang

