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TARGET PRESIDEN JOKOWI

Kata Prof.
Ganefri, Mega
Layak Bergelar
Profesor

Sejuta Vaksin Sehari

Padang, Khazanah – Mantan
Presiden RI, Megawati Soekarnoputri diberi gelar Profesor oleh
Universitas Pertahanan (Unhan) lalu
mendapat berbagai reaksi dari
publik. Tapi bagi Rektor Universitas Negeri Padang, Prof. Ganefri,
Megawati pantas menerimanya.
Sebagai Rektor di Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan
atau LPTK, dan kapasitas serta
kiprahnya lebih banyak bergerak
dalam dunia pendidikan tinggi,
Ganefri mengaku dirinya lebih
banyak melihat kiprah Megawati
dalam ranah pendidikan.
BACA HAL-7

Mimbar

Hikmah
Tertundanya Haji
Oleh: Prof H Nasaruddin Umar

A

Presiden Jokowi instruksikan sejuta vaksin sehari untuk mempercepat kekebalan komunal

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah di Tanah Air. Pada
bulan Juni ini ditargetkan capaian vaksinasi dapat menyentuh angka 700 ribu dosis vaksin per harinya. Sedangkan untuk bulan Juli mendatang,
Kepala Negara telah menetapkan target sebanyak satu juta dosis vaksin per hari.
Jakarta, Khazanah -- “Kita ingin proses
vaksinasi [massal] seperti yang dilakukan
di Kabupaten Tangerang ini, dalam
jumlah banyak ini, dilakukan juga oleh

provinsi lain, oleh kabupaten/kota yang
lain, sehingga kecepatan kita mengejar
700 ribu [vaksinasi] per hari untuk bulan
Juni dan satu juta per hari untuk vaksinasi

ADA DI PADANG PANJANG

Ampuun...
Bangunan tak
Ber-IMB itu
Milik Siapa?

ini bisa betul-betul kita kejar,” ujarnya
Presiden saat meninjau pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 massal yang kali
ini digelar di Indoor Stadium, Sport Center

Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten.
Kepala Negara memandang pelaksanaan vaksinasi massal di Kabupaten
BACA HAL-7

KAKAN IMIGRASI PADANG, NAPIS:

Sudah 6 Instansi Coba
Layanan Easy Pasport
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Syiar Islam
Jangan
Anggap Enteng
Perbankan
Syariah RI
Jakarta, Khazanah -- Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) mencatat
hingga Januari 2021 total aset
keuangan syariah di Indonesia
hanya sekitar 9,6% dibanding secara
keseluruhan pasar keuangan di
Indonesia.
"Bank (syariah) hanya 6,4%
terhadap total aset perbankan secara
keseluruhan. Kita berusaha
meningkatkan pangsa pasar
perbankan syariah di Indonesia.
Tapi memang masih banyak
kendala," ujar Deputi Komisioner
OJK, Imansyah belum lama ini.

Rumah itu....

Padang Panjang, Khazanah
Khazanah-- Sebuah bangunan
di kawasan Gantiang Padang Panjang beberapa waktu
belakangan ini selalu menjadi bahan ‘nyinyiran’
dari warga dan warganet. Pasalnya rumah yang
sedang dibangun itu ditengarai tidak memiliki IMB,
tapi aparat penegak Perda tidak bertindak.
“Sementara yang lain kok ditindak? Kenapa
bangunan yang ini tidak? Atau karena yang empunya
adalah anggota Dewan?” tanya pemerhati sosial
di Padang Panjang, Romi Martinus, S.H.
Menurutnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Padang Panjang ‘tidak bergigi’ lantaran tak
kuasa menertibkan hal itu.
“Kalau memang melanggar, kenapa tidak ditindak,
harusnya pemerintah itu tegas dalam mengambil
sikap. Jangan sampai tebang pilih,” kata Romi.

ULAH PENGEMBANG NAKAL
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Ayat Hari Ini
Kakan Imigrasi Padang, Napis pada saat menggelar acara Imigasi Masuk Kampus membawa program layanan Eazy Pasport.

Padang, Khazanah – Hingga
pertengahan tahun sudah ada enam
instansi yang mempergunakan
layanan pembuatan paspor komunal di Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Padang sejak layanan yang
disebut Eazy Pasport itu dilauncing

awal tahun ini.
Kepala Kantor Imigrasi Padang,
Napis memang bertekad untuk
memberi layanan yang memudahkan kepada warga yang hendak
mengurus dokumen keimigrasian.
“Layanan Eazy Pasport adalah salah

satu bentuk pelayanan kami guna
meningkatkan percepatan layanan
dan kemudahannya bagi masyarakat,
apalagi di tengah pandemi Covid19 ini,” kata Napis yang mulai
bertugas di Padang sejak 11 Februari
tahun ini.

Duit Pembeli Diterima, eh..Developer Cigin

Sebagian dari korban developer nakal yang mengadu ke polisi

da dua macam
hukum Allah,
yaitu
hukum
takwini
dan
hukum tasyri'i.
Hukum takwini adalah hukum yang
dijadikan aturan untuk seluruh alam
semesta. Adanya hukum takwini,
semua yang dikenai hukum itu
harus tunduk.
Hukum takwini misalnya bahwa
api itu panas, maka api hukumnya
panas. Lalu prinsip gravitasi yang
membuat sebuah benda jatuh, es
itu dingin, matahari muncul di timur
dan tenggelam di barat, atau aturan
di Indonesia ada siang dan malam.
Hukum takwini disebut juga
natural law atau natural science.
Tumbuh-tumbuhan, binatang,
malaikat tunduk kepada hukumhukum kealaman. Karena manusia
adalah makhluk superior yang bisa
menjadi diri sendiri dan karena
keutamaannya, maka selain
mematuhi hukum takwini, manusia
juga harus tunduk pada hukum
tasyri'i.
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Padang, Khazanah -- Empat orang korban yang
mewakili sekitar 19 korban lainnya, kembali mendatangi
Mapolresta Padang untuk mempertanyakan perkembangan
laporan mereka menyangkut kasus dugaan penipuan
oleh developer perumahan PT Makna Karya Nusa.
Mereka datang ke Mapolresta Padang didampingi
kuasa hukumnya, Muhammad Tito dan Jefrinaldi dan
bertemu langsung dengan Kasat Reskrim Polresta Padang,
Kompol Rico Fernanda, Rabu (9/6).
Salah seorang korban, Muhammad Taufiq
menyampaikan, kedatangan mereka, tak lain untuk
mempertanyakan sampai di mana kasus tersebut ditangani
oleh pihak penyidik Polresta Padang.
"Kasus ini sudah kami laporkan sejak bulan Oktober
tahun 2019 yang lalu, dengan laporan polisi nomor
LP/734/K/X/2019/SPKT unit II tanggal 16 Oktober
2019. Sudah hampir dua tahun semenjak laporan tersebut
dibuat, namun hingga sekarang belum ada titik terang
BACA HAL-7

“Katakanlah (Nabi
Muhammad), ‘Wahai
hamba-hamba-Ku yang
melampaui batas (dengan
menzalimi) dirinya sendiri,
janganlah berputus asa dari
rahmat Allah. Sesungguhnya
Allah mengampuni dosa
semuanya. Sungguh, Dialah
Yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.
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KPN KOPERTIS WILAYAH X TERUS BERINOVASI

Rintis Usaha Kredit Sepeda Motor Syariah

DISERAHKAN
- Ketua Badan
Pembina KPN
Kopertis
Wilayah X Prof
Herri, secara
perdana
berkesempatan
menyerahkan
sepeda motor
kepada Devani
Wulandari,
anggota
koperasi yang
mengkredit
sepeda motor
secara srariah.

Padang, Khazana – Berbagai cara
bagi Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
Kopertis Wilayah X terus berkembang.
Merekapun terus berinovasi untuk
mengembangkan usahanya. Bulan lalu,
dibuka unit usaha kantin, saat ini telah
dirintis pula usaha kredit sepeda motor
secara syariah, khusus bagi anggota.
Ketua Badan Pembina KPN Kopertis
Wilayah X Prof Herri, secara perdana
berkesempatan menyerahkan sepeda
motor kepada Devani Wulandari,
anggota koperasi yang kredit sepeda
motor, Selasa (8/6), di halaman kantor
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
(LLDIKTI) Wilayah X, di Khatib
Sulaiman, Padang.
"Ini suatu terobosan yang bagus
untuk pengembangan usaha koperasi,
dan mudah-mudahan bukan hanya sepeda
motor, bahkan bisa jadi nantinya rumah
bagi anggota," ujar Prof Herri, yang juga
Kepala LLDIKTI Wilayah X meliputi
Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri.

Pemko Pariaman Gelar
Latsar CPNS 2021

Peserta Latsar CPNS 2021 foto bersama

Pariaman, Khazanah --- Pemerintah
Kota Pariaman melaksanakan Latsar
CPNS tahun 2021 golongan III Angkatan
VI di lingkungan pemerintah setempat,
Rabu (9/6) di Pariaman.
Kepala BKPSDM Kota Pariaman
Irmadawani mengatakan, kegiatan itu
dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar
CPNS),
"Hari ini kami melaksanakan Latsar
CPNS Tahun 2021 Golongan III Angkatan VI. Pelatihan ini berlangsung
empat tahap yang dimulai dari tanggal
9 Juni s/d 10 Oktober 2021”, kata Kepala
BKPSDM Kota Pariaman Irmadawani.
Ia menyebutkan, Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil ( Latsar CPNS)
Golongan II dan III di Lingkungan Pemko
Pariaman Tahun 2021 diselenggarakan
oleh BKPSDM Kota Pariaman untuk
formasi CPNS tahun 2019.
Tujuan diadakan Latsar CPNS itu
adalah untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter, yaitu PNS yang
karakternya dibentuk oleh sikap perilaku
bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan
pengetahuan tentang kedudukan dan
peran PNS dalam NKRI, serta menguasai
bidang tugasnya sehingga mampu
melaksanakan tugasn dan perannya
secara profesional sebagai pelayan
masyarakat.
Latsar CPNS tersebut diikuti oleh
40 orang peserta yang berasal dari, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah,
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan.
Kemudian, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak
dan KB, Dinas Penanaman Modal, PTSP
dan Tenaga Kerja, dan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan dan UPT Balai
Benih Ikan, Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup, Kantor Camat, Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik, dan UPTD Puskesmas.
Untuk metode yang dipakai pada
Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS itu adalah
metode Andragogi, dimana peserta diklat
dipacu untuk berpartisipasi secara aktif
dengan saling asah, saling asuh, saling
asih, diantara peserta yang akan direfleksikan pada Ceramah, Tanya Jawab,
Diskusi, dan Ujian.
Sedangkan untuk Tenaga Pengajar
yang akan memberikan materi pelajaran
pada Latsar CPNS ini berasal dari
Widyaiswara Badan Pengembangan SDM
Provinsi Sumatera Barat, Pejabat BKPSDM Kota Pariaman, dan Kodim 0308.
"Latsar CPNS Golongan III Angkatan
VI ini dilaksanakan mulai tanggal 9 Juni
s/d 31 Agustus 2021 dengan Jam Pelajaran
sebanyak 511 Jampel”, terangnya lebih lanjut.
Kemudian, kepada peserta Latsar
CPNS yang dinyatakan lulus setelah
mengikuti pelatihan nanti, pihaknya akan
berikan Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPP), dan bagi yang
tidak lulus hanya akan diberikan Surat
Keterangan telah mengikuti Latsar,
sedangkan Kepada Lulusan Terbaik akan
diberikan Piagam Penghargaan.
Hadir dalam acara tersebut Setdako
Pariaman Yota Balad, Kepala OPD di
Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman,
Widyaiswara dan Instruktur, dan Peserta
Latsar CPNS tahun 2021.  Syafrizal
Suger

Dengan potensi yang ada, selaku
pembina, Prof Herri optimis dengan
pengembangan usaha KPN Kopertis
Wilayah X. "Sebagai pimpinan, kita terus
mendorong agar koperasi bermanfaat bagi
anggota, yang merupakan karyawan dan
dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah
X," ucapnya.
Saat penyerahan sepeda motor
tersebut Prof Herri didampingi Ketua
KPN Kopertis Wilayah X Suryani,
pengurus lainnya, dan karyawan koperasi.
Disampaikan Suryani bahwa usaha
kredit sepeda motor merupakan kerjasama
langsung dengan dealer, tanpa DP, dicicil
selama 3 tahun dan BPKB langsung
diberikan ke anggota yang kredit. Jadi
tidak menunggu lunas.
"Skemanya adalah kredit syariah.
Dimana kalau di leasing cicilannya
Rp800 ribu sebulan, di koperasi cuma
Rp600 ribu," terang Suryani, yang
merupakan dosen di Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat (UM

Sumatera Barat).
Mengenai pembayaran cicilan, lanjut
doktor ilmu kimia ini, koperasi bekerjasama dengan bendahara LLDIKTI
Wilayah X dengan cara potong gaji.
"Kami dari pengurus koperasi sangat
berterima kasih sekali kepada Pak Kepala
LLDIKTI Wilayah X, Prof Herri, yang
sangat perhatian sekali dengan pengembangan usaha koperasi," tukas Suryani.
Sementara itu, Devani Wulandari,
yang juga karyawan LLDIKTI Wilayah
X, sangat gembira sekali bisa membawa
sepeda motor impiannya pulang. "Sudah
lama berniat punya motor, tapi uang
DP-nya tidak juga ada. Sekarang semua
kemudahan didapat dari koperasi," ucap
Devani sumringah.
Devani yang tinggal di kawasan
Lubuk Minturun itu, biasanya ke kantor
LLDIKTI di Khatib Sulaiman dengan
naik angkot. Tentunya dengan adanya
sepeda motor akan memudahkan Devani
ke kantor, dan berurusan lainnya.

Langgar Prokes, 30 Orang
Sanksi di Tanjung Raya
Tanjung Raya, Khazanah - Sebanyak 30 orang ditemukan melanggar
protokol Kesehatan (Prokes), di wilayah
Kecamatan Tanjung Raya, Selasa (8/
6), saat tim terpadu melaksanakan operasi
yustisi di wilayah tersebut, guna
pendisiplinan penerapan protokol
kesehatan.
Operasi ini dijalankan sesuai Perda
Sumbar nomor 6 tahun 2020, tentang
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam
pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Kasi Penegak Hukum Dinas Satpol
PP dan Damkar Agam, Ali Akbar
mengatakan, mereka ini diberi sanksi
akibat melanggar protokol kesehatan,

terutama tidak menggunakan masker
ketika beraktivitas di luar rumah.
“Mereka yang melanggar ini adalah
pengunjung pasar dan orang melakukan
perjalanan,” ujarnya.
Dijelaskannya, sesuai data di aplikasi
Sipelada, mereka belum ada terjaring
sebelumnya, sehingga sanksi diberikan
baru sanksi sosial. Namun, apabila sudah
pernah terjaring, maka mereka bisa
dijatuhkan sanksi lebih berat.
“Kali ini baru sanksi sosial, tapi dua
orang diantaranya memilih bayar denda
karena tidak mau mengerjakan sanksi
sosial,” sebutnya.
Setiap pelanggar, kata Ali, datanya

diinput ke aplikasi Sipelada yang
disediakan khusus untuk pelanggar
protokol kesehatan. Dari aplikasi itu,
dapat diketahui siapa saja yang melanggar protokol kesehatan.
“Data itu berlaku di daerah lain,
jika pelanggar sebelumnya ditemukan
melanggar di luar Agam, maka otomatis
mereka dijatuhkan sanksi lebih berat
seperti denda atau kurungan,” terangnya.
Namun, di Agam belum ada pelanggar
yang sampai terseret ke peradilan, baru
sebatas denda. Setelah Tanjung Raya,
siangnya tim terpadu juga melakukan
operasi yustisi di wilayah Kecamatan
Lubuk Basung.  Heppy Kusnandar

Erwin Yunaz Lepas Jenazah Rizka
Payakumbuh, Khazanah - Wawako
Payakumbuh Erwin Yunaz melepas dan
mengimami sholat jenazah petugas
KPPS Kota Payakumbuh Almarhumah
Rizka Morina, warga Kelurahan Parit
Rantang yang juga honorer bekerja
sebagai Guru PPKn SMP IT ICBS, Jumat
(4/6).
Almarhumah berpulang pada pukul
11 WIB hari Jumat, 4 Juni 2021 di
Rumah Sakit M. Djamil Padang dan

dimakamkan di Pemakaman Umum, Parit
Rantang pada sore harinya.
Menurut salah satu pengajar ICBS
Ustadz Eddi, dalam kesehariannya di
sekolah serta serta kesaksian para orang
tua dalam grup kelasnya, memang Rizka
adalah sosok guru yang santun dan
penyabar. Bertutur kata lembut kepada
para muridnya, serta ramah bergaul
sesama guru teman sejawatnya.
Dalam kesempatan itu, Wawako

Erwin Yunaz menyampaikan kepada
khalayak untuk memberi ma'af atas
segala dan khilaf Almarhumah yang
terkenal santun serta ramah kepada
semua orang.
"Semoga beliau mendapat tempat
terbaik disisi Allah SWT dan keluarga
yang ditinggalkan diberi ketabahan dan
keikhlasan dalam melepas kepergian
Almarhumah," harap Wawako.  lili
yuniati

SULTAN B NAJAMUDIN SOAL PTM

Sesuaikan dengan Pertumbuhan Covid-19 Tiap Daerah
Jakarta, Khazanah - Mengenai
rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Pimpinan DPD RI, Sultan B Najamudin
meminta realisasinya mesti disesuaikan terhadap statistik pertumbuhan Covid-19 di masingmasing daerah.
"Kita menyambut baik wacana
PTM yang akan dilaksanakan.
Tapi ada beberapa hal yang mesti
menjadi kajian oleh pemerintah.
Pertama, aplikasi kebijakan harus
disesuaikan dengan status zonasi
masing-masing wilayah. Bagi
daerah yang masih memiliki
angka pertumbuhan dan sebaran
tinggi virus Corona tidak mesti
dipaksakan untuk belajar tatap
muka," ujar Sultan.
Apalagi saat ini lanjut Sultan
kita melihat proses vaksinasi
kepada masyarakat baru sebagian
kecil dilaksanakan dan memiliki
tingkat efektifitas serta efikasi
yang rendah.

"Tingkat progres vaksinasi
untuk vaksinasi guru dan tenaga
kependidikan (GTK) pun patut
dipertimbangkan. Dan saya belum
yakin bahwa vaksinasi untuk guru
dan tenaga kependidikan akan
mencapai target 100 persen dalam
waktu dekat," tegasnya.
Satuan Tugas (Satgas) Covid19 melaporkan jumlah warga
Indonesia yang telah menerima
dosis vaksin secara lengkap
bertambah 70.654 jiwa hingga
Jumat (4/6), pukul 12.00 WIB.
Dengan penambahan itu maka
total jiwa yang menerima dua
dosis vaksin Covid-19 menjadi
sebanyak 11.055.554 jiwa, demikian data Satgas Covid-19 yang
diterima di Jakarta, Jumat.
Efektivitas atau efikasi vaksin
Covid-19 buatan Sinovac ini pun
lebih rendah dibandingkan dengan
hasil uji coba vaksin yang sama
di Brazil dan Turki. Hasilnya,
efikasi di Indonesia jauh di bawah

tingkat efikasi vaksin yang sama
yang diuji cobakan di negara lain
seperti Brazil yang sebesar 78
persen atau di Turki yang mencapai 91,25 persen. Dan ini dapat
dilihat dari tingkat efektivitas
vaksin Covid-19 buatan Sinovac
China di Indonesia hanya 65,3
persen.
Jadi menurut senator muda
tersebut, pemerintah harus tetap
mengedepankan aspek keselamatan
masyarakat dengan memperketat
interaksi manusia guna menekan
angka sebaran Covid-19.
Sultan juga menambahkan
bahwa tingkat mordibitas memang
terbaca rendah pada anak-anak
di Indonesia, tapi itupun sangat
mungkin disebabkan oleh proses
tracing yang rendah. Dengan
angka tingkat kesakitan anak-anak
tersebut ternyata memiliki tingkat
mortalitas (kematian) di Indonesia
yang cukup mengkhawatirkan.
Maka rekomendasi dari Ikatan

Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada
(27/4/2021) yang belum merekomendasika aktifitas pelaksanaan
PTM harus menjadi rujukan
utama. Dan Sultan menyayangkan
bahwa seharusnya sebelum dihadirkan kebijakan tersebut, Kementerian harus meminta pendapat
kepada banyak pihak yang
berkompeten, yang berpijak pada
paradigma dari dunia medis.
"Kalaupun tetap dirasakan
perlu melaksanakan tatap muka,
selain menyiapkan Protokol
kesehatan dan dukungan alat tes
pemeriksaan kesehatan, Sekolah
Juga dituntut untuk dapat berinovasi baru dalam proses belajar
mengajar seperti melaksanakan
tatap muka diruang terbuka,"
tegasnya.
Terakhir Sultan juga menyoroti
tentang mutasi virus Corona yang
telah menyebar ke banyak negara,
termasuk Indonesia.
"Varian Corona ‘Delta’ atau

Sultan B Najamudin

strain B.1617.2 disebut lebih
menular daripada varian ‘Alpha’
dan sudah menyebar di lebih dari
60 negara. WHO pun memperingatkan negara-negara di dunia
tak gegabah dalam melonggarkan
protokol kesehatan dan aktivitas
sosial karena bisa menimbulkan

bencana bagi yang belum divaksinasi. Maka atas kondisi ini kita
sekali lagi harus mengkaji seluruh
dampak dan resiko apabila proses
tatap muka tetap dijalankan. Sebab
dua jam sangat rentan dalam
proses penularan virus Corona,"
tutupnya.  jer/*
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Wajib
Berserteikat
Halal
UU nomor 33 tahun 2014 (UU JPH) dan Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2019 tentang
Jaminan Produk Halal tegas menyebut bahwa “produk
yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal”.
UU dan PP juga memberikan mandat kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
untuk melakukan sertifikasi halal terhadap seluruh
produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik,
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan dan
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk
menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) sebagai
amar UU nomor 33 tahun 2014, berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Agama RI.
Sebagai anak kandung Kemenag RI, BPJPH
melanjutkan estafet perjuangan halal yang kurang
lebih 30 tahun dilaksanakan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Lembaga Pengkajian Pangan
Obatan-Obatan dan Kosmetika.
Luasnya cakupan makna “produk” dalam UU
JPH memberi sign positif adanya korelasi yang
takterpisahkan antara ilmu agama (aspek syariat)
dan ilmu-ilmu umum. Masyarakat untuk tahu apakah
produk yang dikonsumsi itu benar-benar halal
(makanan, minuman, obat atau kosmetik) ditentukan
pada dua hal: 1) proses produksi yang terjamin
benar dan sesuai dengan sistem jaminan halal, SJH
(aspek thayyib), dan 2) penetapan kehalalan produk
melalui sidang fatwa MUI (aspek syariat atau halalan).
Di sini ketemu dua ranah: sains dan syariat.
Ilmu dan agama. Saintis/ilmuwan dan ulama.
Kehadiran BPJPH merupakan era baru
penyelenggaraan halal di Indonesia. Ditinjau dari
sisi
syariat Islam, mengkonsumsi dan menggunakan
barang halal bagi seorang muslim adalah imperasi
agama.
Al-Quran menyebut 4 ayat tentang perintah
mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan
thayyiban). Sekian hadis bicara soal pentingnya
konsumsi halal yang berimplikasi pada pembentukan
karakter muslim.
Namun lebih dari itu, persoalan halal, dalam
perspektif ushuliyah merupakan kebutuhan dasar
manusia untuk menjaga kela- ngsungan hidup (addharuriyat al-khamsah: hifd al-nafs, hifd al-nasl).
Artinya, landasan nash mengenai halal ini tak
perlu lagi diperdebatkan. Namun demikian, apakah
cantolan hukum ini berhenti disitu? Tidak.
Signifikansi halal menemukan pijakan kuat pada
konstitusi Indonesia, yakni UUD RI 1945, terutama
pasal 29 ayat 2 yang mengamanatkan “negara
menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk
memeluk agama dan beribadah menurut agama dan
kepercayaannya”.
Untuk menjamin itu, negara berkewajiban
memberikan perlindungan dan jaminan tentang
kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan
masyarakat.
Pada titik ini peran BPJPH sangat krusial: soal
halal produk. Bukan saja karena soal halal ini
ranah agama atau syariat. Tapi dalam melaksanakan
jaminan produk halal, BPJPH tak bisa sendiri. Ia
harus melibatkan banyak kementerian, lembaga,
institusi dalam dan luar negeri.

RUNDO
Tudingan dana haji untuk infrastruktur menyesatkan
Asal malambai se namonyo tuh !
Bukittinggi akan punya hotel bintang lima pertama
Sudah tu hotel bintang kejora lai mah !
Driver Gojek mogok massal
Mbo acuah je nyeh !
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Di bawah ini adalah sebuah penjelasan
model kepemimpinan dalam suatu masyarakat
di Minangkabau, Sumatera Barat, yang masih
dipraktekan sampai hari ini. Kepemimpinan
yang mengutamakan kebajikan dan
kebijaksanaan ini bersumber kepada
kitabullah
dan
sunnah,
tanpa
mempertentangkan adat dan agama, tapi
menyatukan nya dalam bentuk kepimpinan
yang telah mengakar pada kondisi
masyarakat nusantara, jadi bukan dipaksakan
dari budaya Spanyol ataupun Arab dan juga
bukan kepemimpinan model demokrasi yang
tidak lain adalah pintu belakang dari
kapitalisme global (jaringan lintah darat
perbankan), dimana praktek riba dihalalkan
atas nama ‘suara rakyat’.
Bagi masyarakat Minang dalam
melaksanakan “adaik basandi syara’, syara’
basandi kitabullah” disimpulkan lagi dengan
kalimat “syara’ mangato adaik mamakai”
yang artinya Islam mengajarkan,
memerintahkan menganjurkan sedangkan adat
melaksanakannya, dalam arti yang
sesungguhnya bahwa Islam di Minangkabau
diamalkan dengan gaya adat Minang dan
serta jelas adat Minang dilaksanakan menurut
ajaran Islam dengan landasan dan acuan dari
Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad
shallallahu alaihi wassalam yang intinya
bahwa “adat Minangkabau itu adalah agama
Islam”.
Penghulu dan ninik mamak di
Minangkabau
Penghulu (dalam bahasa Minang disebut
Pangulu) dan ninik mamak di Minangkabau
mempunyai peranan yang sangat penting
dan menentukan dalam kekuatan kekerabatan
adat Minang itu sendiri, tanpa penghulu
dan ninik mamak suatu nagari di
Minangkabau diibaratkan seperti kampung
atau negeri yang tidak bertuan karena tidak
akan jalan tatanan adat yang dibuat, “elok
nagari dek pangulu sumarak nagari dek nan
mudo”.
Pengertian
pangulu
Pangulu berasal dari kata pangka dan
hulu (pangkal dan hulu) pangkal artinya
tampuk atau tangkai yang akan jadi
pegangan, sedangkan hulu artinya asal atau
tempat awal keluar atau terbitnya sesuatu,
maka pangulu di Minangkabau artinya yang
memegang tampuk tangkai yang akan menjadi
pengendali pengarah pengawas pelindung
terhadap anak kemenakan serta tempat
keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang
dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan
yang dipimpin pangulu, “tampuak tangkai
di dalam suku nan mahitam mamutiahkan
tibo dibiang kamancabiak tibo digantaiang
kama mutuih”
Pengertian ninik mamak
Ninik mamak adalah merupakan satu
kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan
Pangulu dalam suatu kanagarian di
Minangkabau yang terdiri dari beberapa
Datuk-datuk kepala suku atau pangulu suku
atau kaum yang mana mereka berhimpun
dalam satu kelembagaan yang disebut
Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Diantara para datuk-datuk atau ninik
mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi
ketuanya itulah yang dinamakan Ketua KAN.
Orang-orang yang tergabung dalam KAN
inilah yang disebut ninik mamak, “niniak
mamak dalam nagari pai tampek
batanyo pulang tampek babarito”.
Pengertian datuak
Datuak (Datuk) adalah gelar pusako adat
dalam suatu suku atau kaum yang diberikan
kepada seseorang dalam suku atau kaum
itu sendiri dengan dipilih atau ditunjuk dan
diangkat oleh anak kemenakan suatu suku
atau kaum yang bersangkutan melalui
upacara adat dengan syarat-sayarat tertentu
menurut adat Minang.

Seorang datuak dia adalah panghulu
dalam suku atau kaumnya dan sekaligus
menjadi ninik mamak dalam nagarinya,
dengan pengertian yang lebih rinci lagi:
datuak gelarnya, panghulu jabatannya dan
ninik mamak lembaganya dalam nagari.
Sebagai datuak dia harus menjaga
martabatnya karena gelar datuak yang
disandangnya adalah gelar kebesaran pusaka
adat dalam suku atau kaumnya, banyak
pantangan dan larangan yang tidak boleh
dilanggar oleh seseorang yang bergelar
datuak dan tidak sedikit pula sifat-sifat positif
yang wajib dimilikinya.
Sebagai panghulu dia harus tau tugas
dan tanggung jawabnya terhadap saudara
dan kemenakannya dalam membina,
mengayomi, melindungi dan mengatur
pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah
ulayat untuk kemakmuran saudara dan
kemenakannya, namun dia juag harus tetap
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai kepala keluarga di rumah tangganya
terhadap anak dan istrinya, “anak dipangku
jo pancarian, kamanakan dibimbiang jo
pusako”.
Sebagai anggota ninik mamak dia adalah
perwakilan dari kaumnya (dalam istilah
Minang disebut andiko) dalam pemerintahan
nagari yang mewakili konstituennya untuk
menyampaikan dan memperjuangakan
aspirasi kaum yang dipimpinnya serta untuk
membantu menyelesaikan berbagai
permasalahan yang timbul pada anak
kemenakannya dalam nagari, “andiko didalam
kampuang kusuak nan kamanyalasai karuah
nan kamampajaniah”.
Berbagai permasalahan anak kemenakan
yang berhubungan dengan hidup bernagari
dan berkorong kampung dibahas oleh ninik
mamak dari berbagai pengulu kepala suku
atau atau datuk – datuk kaum bersama alim
ulama cerdik pandai serta pemerintahan nagari
di Balai Adat yang disebut Balerong dalam
Kerapatan Adat Nagari (KAN), “Balerong
ditanah Minang tampek duduk nak samo
randah, tampek tagak nak samo tinggi,
tampek duduak bajalan baiyo, tampek tagak
bakato bamolah, tampek manjari bana nan
saukua nak tibo kato dimufakat, tampek
mahukum nak samo adia, tampek mambagi
nak samo banyak” .
Hasil musyawarah dan mufakat inilah
yang dijadikan pedoman dalam menata
kehidupan bermasyarakat di dalam suatu
kenagarian dan disinilah dirumuskan adat
nan diadatkan beserta adat istiadat yang
disesuaikan dengan kebutuhan situasi kondisi
serta perkembangan masyarakat dan kemajuan
zaman yang tentunya tetap mengacu kepada
landasan adat basandi syarak syarak basandi
kitabullah.
Dalam melaksanakan tugasnya pangulu
dipanggil dengan sebutan “urang nan gadang
basa batuah” dia gadang pada kaumnya dia
basa pada sukunya dan dia batuah dalam
nagari, gadang dalam kaumnya artinya
seorang pengulu dia dibesarkan atau dituakan
selangkah dalam kaumnya, dan basa pada
sukunya artinya dia menjadi panutan,
pemimpin pengatur dalam sukunya,
sedangkan batuah dalam nagari artinya
seorang pangulu karena dia ninik mamak
maka apa-apa yang dikatakan dan
diperbuatnya juga menjadi acuan sehingga
dia disegani dan dihormati dalam nagari.
Seorang panghulu adalah pucuk pimpinan
dalam kaumnya pada suatu unit pemerintahan
dalam nagari, panghulu dibantu oleh tiga
unsur perangkat adat yaitu : Malin yang
membidangi persoalan agama. Manti sebagai
pelaksana kebijakan. Dubalang yang
bertanggung jawab terhadap keamanan, inilah
yang disebut urang nan ampek jinih yaitu
panghulu, malin, manti dan dubalang.
MEMILIH DAN MENGUKUHKAN

PANGHULU/DA
TUAK
ANGHULU/DATUAK
Seorang datuak atau panghulu dipilih
dan diangkat apabila terjadi beberapa hal
dalam suatu suku atau kaum : Apa bila
datuak atau panghulu yang terdahulu talah
meninggal dunia ( patah tumbuah hilang
baganti ).
Apa bila datuak atau panghulu yang
saat ini sedang menyandang gelar datuak
telah berusia lanjut atau dalam keadaan sakit
berat dan tidak mungkin atau sanggup lagi
untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai
datuak atau panghulu (hilang dicari lapuak
diganti).
Apa bila datuak yang sedang
menyandang gelar datuak atau panghulu
saai ini mengundurkan diri minta diganti,
(malatak-an gala).
Apa bila terjadi pelanggaran moral, adat
dan agama serta hukum yang berlaku lainnya
oleg orang yang menyandang gelar datuak
atau panghulu saat ini dan anak kemenakan
sepakat untuk menggantinya, ( mambuek
cabuah jo sumbang salah )
Kalau ada datauk atau panghulu yang
sudah lama tidak di angkat karena sesuatu
hal dan saat ini sudah memenuhi syarat
untuk diangkat ( mambangkik batang
tarandam).
Dalam tatanan adat Minangkabau ada
dua cara memilih pangulu atau datuak
Menurut adat suku Bodi Chaniago dan
pecahannya (banyak lagi nama suku-suku
yang lain pecahan dari suku asal Bodi dan
Chaniago atau Koto Piliang) seorang pangulu
atau datuak dipilih secara musyawarah
mufakat oleh anak kemenakan suku tersebut
berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan
mempertimbangkan mungkin dan patut,
dalam istilah adat disebut “hilang dicari
lapuak diganti, duduak samo randah tagak
samo tinggi, duduak saamparan tagak
sapamatang”.
Menurut adat suku Koto Piliang dan
pecahannya, seorang panghulu atau datauak
dipilih berdasarkan keturunan dan pergiliran
gelar panghulu tersebut dalam suku atau
kaum itu berdasarkan syarat-syarat tertentu
dengan mempertimbangkan mungkin dan
patut, dalam istilah adat disebut “ramo
ramo sikumbang jati katik endah pulang
bakudo, patah tumbuah hilang baganti pusako
lakek kanan mudo”, rueh tumbuah di mato.
Syarat-syarat seseorang dipilih menjadi
seorang pangulu atau datuak : Memenuhi
4 sifat Nabi yakni Sidik, Tabligh, Amanah,
dan Fathanah, kemudian memiliki kearifan
antaranya. Syarat lainnya adalah loyalitas
yang tinggi terhadap kaum, suku, anak
kemenakan dan nagari. Berilmu pengetahuan
tentang adat dan agama dan lain lain. Adil
dalam memimpin anak kemenakan dan
keluarga. Berani dalam menegakkan
kebenaran dan mencegah kebathilan. Taat
menjalankan ajaran agama dan adat serta
tidak cacat moral dimata masyarakat dalam
nagari.
Mungkin dan patut, ini yang paling
dipertimbangkan, karena ada orang yang
mungkin tapi tidak patut, dan ada yang
patut tapi tidak mungkin, contohnya adalah
ada orang yang memenuhi syarat-syarat di
atas tetapi dia hidup di rantau yang jauh,
dia mungkin menjadi panghulu tetapi tidak
patut karena dia jauh di rantau, sedangkan
dia akan mengayomi dan mengurus anak
kemenakannya di kampung. Atau ada yang
tinggal di kampung namun tidak memenuhi
syarat jadi panghulu, dia patut jadi panghulu
tapi tidak mungkin karena kurang
persyaratan, yang masuk menurut logika,
“ batamu mungkin jo patuik sasuai ukua
jo jangko takanak barih jo balabeh lah tibo
wakatu jo musimnyo disitu alek dibuek”.
(Penulis adalah tokoh adat dan ulama
Sumatera Barat)
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Walikota Bukittinggi Meyakini
Konsep Soft Skill Memegang Peranan Penting
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah—
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan
oleh
para
akademisi dari Harvard
University Amerika Serikat,
ternyata kesuksesan seseorang
tidak ditentukan semata-mata
oleh pengetahuan dan
kemampuan teknis ( hard
skill) belaka. Namun, dari
hasil
penelitian
itu
menunjukkan, kesuksesan
seseorang
itu
lebih
didominasi
oleh
kemampuannya
dalam
mengelola diri dan orang lain
(soft skill),” kata Ascot Amir.
Lebih mengejutkan lagi,
para peneliti dari Harvard
University Amerika Serikat
mengklaim
bahwa
kesuksesan seseorang itu
hanya ditentukan sekitar 20
persen oleh hard skill ,
sementara yang memegang
peranan
peting
itu
sebenarnya adalah soft skill,
yaitu mencapai 80 persen.
Karena itulah Walikota
Bukittinggi H. Erman Safar,
SH meyakini bahwa dalam
dunia pendidikan konsep soft
skill itu sangat memegang
peranan penting dalam
pengembangan kemampuan
intra dan interpersonal anak
didik. Karena pada dasarnya
soft skill ini merupakan
konsep pengembangan dari,
yaitu konsep yang selama
ini dikenal dengan istilah
kecerdasan
emosional
( emotional intelligence ).
Dimana, soft skill ini lebih
menitik beratkan untuk
pengembangan kemampuan
anak
didik
di
luar
kemampuan teknis dan
akademis,” kata dia.
Keyakinan Erman Safar
tersebut terungkap saat
beraudiensi dengan Prof. Dr.

Karnedi, S.S, MA, Direktur
Universitas Terbuka Padang,
didampingi Dr. Fatia
Fatimah, S.Si, M.Pd, Manejer
Bantuan Belajar dan Bahan
Ajar, Fitria, SE sebagai Kabag
Tata Usaha dan Drs. Ahmad
Saimi, M.Pd sebagai ketua
Pokjar UT Kota Bukittinggi,
di Balaikota Bukittinggi,
Selasa (8/6).
Drs. Ahmad Saimi, M.Pd
sebagai ketua Pokjar
Universitas Terbuka (UT)
Kota Bukittinggi, Rabu (9/
Khazanah
6)
kepada
mengatakan, dalam audensi
tersebut, Wako Erman Safar
memberikan arahan tentang
pentingnya soft skill masuk
pada kurikulum pendidikan,
dan juga memberikan
sejumlah tips untuk bekerja
cepat dengan
latar
belakang sebagai pengusaha,
sehingga wiraswasta muda
perlu digandeng untuk
memperluas wawasan dan
cakrawalanya, terlebih dulu
adalah cakrawala dalam
berpikir, dimana bukan
berangkat dari apa yang
disuruh melainkan apa yang
dibutuhkan, ucap Wako
Erman Safar.
Sementara itu Prof. Dr.
Karnedi, S.S, MA dalam
dialognya menyampaikan
tentang pentingnya upaya
dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dengan
memberikan
akses
pendidikan tinggi kepada
seluruh warga masyarakat.
Universitas Terbuka
sebagai salah satu perguruan
tinggi negeri yang ada di
Indonesia,
dengan
kekhasannya
sebagai
penyelenggara pendidikan
terbuka dan jarak jauh
sekaligus
telah

GRATIS UNTUK LULUSAN
SLTA

Pemko Padang
Panjang Fasilitasi
Sekolah
Kedinasan
Padang Panjang, Khazanah
Khazanah—Pemerintah Kota
Padang Panjang memfasilitasi pembekalan sekolah
kedinasan secara gratis bagi siswa-siswi lulusan SLTA.
Program ini merupakan yang pertama di Sumatera
Barat.
Sayang program yang perdana di Sumatera barat
itu berbanding terbalik dengan situasi dan kondisi
yang ada di tengah masyarakat, masih banyak anak
anak wajar pendidikan 12 tahun sebagai, motto
pendidikan di kota Serambi Mekah itu tidak
menduduki bangku sekolah karena faktor ekonomi
orang tuanya. Bahkan mereka berkeliaran di tenggah
masyarakat menjadi kuli dalam mencukupi
kebutuhannya.
Sementara program Mercusuar Kesra diikuti
sebanyak 80 orang, ujar kepala Bagian Kesejahteraan
Masyarakat (Kesra) Setdako, Ade Afdil, S.Pd.I saat
diwawancara Rabu (9/6) di ruang kerjanya
Ade menyampaikan, para pelajar memasuki
tahapan latihan kesamaptaan atau latihan tersebut
berada di sana yang digembleng langsung pelatih
fisik dari Sekolah Calon Tamtama (Secata B).
Dikatakannya lagi, pembekalan sudah
dilaksanakan sejak 27 Mei hingga 15 Juni mendatang.
Sebelumnya, siswa-siswi tersebut telah mengikuti
berbagai materi, seperti psikologi selama tiga hari
dan akademik selama empat hari dari tim EO.
“Untuk kesemaptaan ini kita bekerja sama dengan
Secata B. Berlangsung selama 10 hari. Pembinaan
fisik ini sangat penting sebagai salah satu bagian
dari tes fisik pada sekolah kedinasan,” ujarnya Ade
yang tengah menyaksikan latihan di lapangan Bancah
Laweh.
Kasubag Kesejahteraan Masyarakat, Zetra Efendi,
SE menambahkan, program pembekalan untuk masuk
sekolah kedinasan ini merupakan hal yang sangat
berarti bagi para pelajar tersebut.
“Pemko Padang Panjang memfasilitasi sekolah
kedinasan, bisa dikatakan sekolah calon pemimpin.
Selama ini mereka bimbel sendiri dengan biaya yang
mahal, dengan hadirnya program ini menjadi hal
yang sangat membantu bagi mereka,” tuturnya.
Sementara itu, Pelatih Jasmani Secata B, Yoerlanda
menjelaskan, materi kesamaptaan di antaranya,
penguatan fisik seperti lari sprint, sit up dan push
up, lalu latihan PBB.
“Untuk kualitas mereka menghadapi tes
kesemaptaan nanti, kita latih membentuk otot kaki
yang terdiri dari urat tendon, betis, paha. Lalu, push
up dan sit up, untuk penguatan perut dan pergelangan
tangan,” jelasnya.
Hal tersebut, lanjut Yoerlanda, guna meraih nilai
yang maksimal pada tes kesamaptaan. “Sambil melatih
dan membina, tim pelatih menerapkan kedisiplinan
kepada para siswa yang mengikuti pembekalan. Kunci
berhasil tes kesamaptaan ialah berlatih, belajar, disiplin,
dan berdoa,” pungkasnya.  paulhendri

FOTO BERSAMA - Foto bersama Walikota Bukittinggi Erman Safar, Prof.Dr.Karnedi S.S, MA Direktur UT Padang
dan jajarannya. (oto : Iwin SB)
berpengalaman puluhan tahun
dalam upaya meningkatkan
angka partisipasi kasar
perguruan tinggi nasional,
dengan fleksibilitas proses
pembelajarannya dan biaya
yang terjangkau.
Universitas Terbuka
berada di seluruh wilayah
nusantara dan luar negeri.

Hal ini tentunya akan
memberikan kemudahan
kepada warga masyarakat.
UT juga memberikan
beasiswa berupa bidik misi
dan CSR khususnya bagi
mahasiswa yang kurang
mampu tetapi memiliki
integritas yang tinggi untuk
melanjutkan pendidikan.

Perguruan Tinggi ini
menerapkan sistem belajar
jarak jauh dan terbuka, istilah
jarak
jauh
berarti
pembelajaran
tidak
dilakukan secara tatap muka,
melainkan menggunakan
media, baik media cetak
(modul) maupun non-cetak
(audio/video, komputer/

26 Pelamar Jabatan Eselon II
di Agam Lolos
Lubuk
Basung,
Khazanah
Khazanah—Sebanyak 26
pelamar seleksi pengisian
jabatan pimpinan tinggi
pratama di lingkup Pemerintah
Kabupaten Agam dinyatakan
lulus seleksi administrasi.
Sedangkan pendaftaran
berkas posisi jabatan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang (PUTR), dan Dinas
Kesehatan masih diperpanjang
hingga 14 Juni 2021.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Agam, Budi
Prawiranegara, AP. M.Si
menuturkan, sebanyak 26 nama
calon pejabat Eselon II
dinyatakan lulus seleksi
administrasi setelah melalui
proses verifikasi persyaratan.
“Berdasarkan
hasil
verifikasi berkas pelamar calon
pejabat pimpinan tinggi
pratama di Lingkungan
Pemkab Agam, maka sebanyak
26 orang dinyatakan lulus
seleksi administrasi,” ujarnya,
Selasa (8/6).
Sementara itu, sebanyak
3 pelamar dinyatakan tidak
lulus seleksi administrasi.
Disebutkan, 3 pelamar tersebut
dinyatakan gugur karena tidak
memenuhi syarat, seperti tidak

Polres Solok
Laksanakan GO
Bulanan
KANTOR BUPATI – Kantor Bupati Agam. (ist)
adanya sertifikat diklat dan usia
melebihi ketentuan.
Lebih lanjut dikatakan,
para pelamar jabatan Eselon
II yang lulus seleksi juga diisi
kandidat dari kabupaten/kota
di luar Kabupaten Agam.
Masing-masing
pelamar
diperbolehkan melamar dua
jabatan berbeda.
Adapun posisi Jabatan
Kepala Dinas Perikanan dan
Ketahanan Pangan dilamar
sebanyak 6 kandidat. Jabatan
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebanyak
6 kandidat.
Jabatan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dilamar oleh 8 kandidat.
Jabatan Kepala Dinas

Perindustrian Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah sebanyak 8 orang.
Jabatan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Nagari dilamar oleh 4 kandidat.
Jabatan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
sebanyak 4 orang.
Sedangkan Jabatan Kadis
PUTR dan Jabatan Kepala
Dinas Kesehatan masing masing hanya dilamar
sebanyak 2 kandidat.
“Karena jumlah pelamar
dua jabatan tersebut belum
memenuhi ketentuan, maka
pengumuman pendaftaran
diperpanjang hingga 14 Juni
2021,” ujarnya.  heppy
kusnandar

Walikota Pariaman Menargetkan
Angka Stunting Mencapai 5%

Pariaman,
Khazanah
Khazanah—
Walikota Pariaman Genius
Umar menargetkan angka
stunting di Kota Pariaman untuk
tahun 2022 mencapai 5%. Hal
tersebut diungkapkan usai
menerima kunjungan dari
Kepala Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Sumatera Barat,
Fatmawati diruang kerjanya,
Selasa (8/6).
Genius Umar menyebutkan,
angka stunting di Kota
Pariaman untuk tahun 2021
periode Februari mencapai
9,3%.
Angka ini jauh dibawah
capaian angka stunting
Provinsi Sumatera Barat sebesar

internet, siaran radio, dan
televisi).
Sedangkan
makna
terbuka adalah tidak ada
pembatasan usia, tahun
ijazah, masa belajar, waktu
registrasi, dan frekuensi
mengikuti ujian. Batasan
yang ada hanyalah bahwa
setiap mahasiswa UT harus
sudah menamatkan jenjang
pendidikan menengah atas
(SMA atau yang sederajat).
Selanjutnya dijelaskan
Prof. Dr. Karnedi, S.S, MA,
Pemerintah Kota Bukittinggi
ingin Universitas Terbuka
meningkatkan kompetensi

para pelaku UMKM dengan
pengayaan dan pelatihan soft
skill, agar mahasiswa itu tidak
sekedar kuliah namun
mampu menciptakan inovasi
dan memanfaatkan peluang.
Wali Kota Bukittinggi
Erman Safar sangat support
hal itu sehingga persoalan
krusial yang dihadapi
Pemerintah Daerah menjadi
sesuatu yang berharga bagi
Universitas Terbuka yakni
mengubah mindset (pola
pikir) masyarakat, jelas Prof.
Dr. Karnedi, S.S, MA.
Masyarakat diberikan
pencerahan untuk dapat
berpikir dari sudut pandang
yang lain sehingga berbeda
dengan kebanyakan orang
yang familiar dikenal “Out
Of The Box”. Jika cara
berpikir tersebut mampu
dilakukan, maka masyarakat
akan banyak mendapatkan
ide atau gagasan hebat.
Atas
dasar
itulah
Universitas Terbuka (UT)
mendukung pengembangan
Sumber Daya Manusia
(SDM) di Kota Bukittinggi,
dikarenakan
sejalan
dengan visi misi pasangan
Wali Kota Erman Safar dan
Wakil Wali Kota Marfendi
“Bukittinggi
HEBAT
(Humanis, Entrepreneurship,
Bijak, Agamais/Adil serta
Tauladan).
Mewujudkan program
Pemerintah Daerah dengan
visi misi kepala daerah di
Provinsi Sumatera Barat
tentunya tidak terlepas dari
sinergitas dan kolaborasi
stakeholder,
termasuk
peran Perguruan Tinggi (PT),
pungkas Prof. Dr. Karnedi,
S.S, MA.  iwin sb

27,47% dan nasioanal sebesar
57,67%. Data akhir tahun
2020 angka stunting di Kota
Pariaman mencapai 10,7%.
“Ini akan selalu kita
lakukan
pemgurangan
sehingga akhir tahun 2022 bisa
mencapai 5% bahkan di bawah
itu,” sebut Genius.
Prestasi ini bisa tercapai
oleh Kota Pariaman dengan
melakukan berbagai upaya
pencegahan oleh Dinas
Kesehatan Kota Pariaman,
diantaranya pemberian tablet
tambah darah kepada remaja
putri satu kali seminggu,
kepada ibu hamil selama hamil
dan ibu nifas selama masa
nifas.
Kemudian, pemberian ASI

pertama kelahiran untuk bayi
dari ibu dan dilanjutkan
dengan ASI eksklusif.
Pemberian makanan kepada
balita kurus, vitamin A bagi
bayi dan balita pada bulan
Februari dan Agustus.
“Tidak hanya Dinas
Kesehatan
saja
yang
bertanggung jawab melakukan
pencegahan stunting di Kota
Pariaman, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan KB (DP3AKB) Kota
Pariaman bersama stakeholder
terkait juga melakukan upaya
pencegaan, antara lain
melakukan bina keluarga balita
dan remaja, penyuluhan kepada
calon pengantin (catin) tentang
kesehatan reproduksi dan
pengoptimalisasian capaian
keluarga berencana (KB) pasca
bersalin, “ kata dia.
Ia menegaskan, semua
stakeholder terkait terus
bergerak untuk menekan angka
stunting di Kota Pariaman
hingga target yang ditentukan.
Capaian angka stunting
periode Februari 2021 sudah
menjadikan Kota Pariaman
sebagai rujukan di nasional
dalam mengurangi angka
stunting.  syafrizal suger

Solok, Khazanah
Khazanah—Kepolisian Resor Solok
melaksanakan Gelar Operasional (GO) bulanan
di Villa Danau Kembar, Alahan Panjang, Kecamatan
Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Rabu (9/6/
2021).
GO tersebut dipimpin langsung Kapolres
Solok AKBP Azhar Nugorho, SH, S.IK, M.Si. Turut
hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Kompol
Yuswawi, SH, Kabag Ops AKP Omri Yan Sahureka,
SH, S.IK, para Kabag, para Kasat dan para Kapolsek
jajaran Polres Solok.
Dalam sambutannya, Kapolres Solok AKBP
Azhar Nugorho, SH, S.IK, M.Si mengatakan, tujuan
dilaksanakannya kegiatan GO bulanan ini adalah
sebagai bentuk Analisa dan Evaluasi (Anev) guna
mengetahui dinamika di satuan kerja Polres Solok
dan jajaran. Yakni Anev di bidang pembinaan
maupun bidang operasional, yang akan menjadi
pertimbangan dalam menentukan kebijakan
terhadap pelaksanaan tugas ke depannya. Sehingga
bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
“Saya tekankan kepada para kapolsek jajaran
agar berperan aktif menggunakan segala potensi
untuk mensosialisasikan pelaksanaan operasi yustisi,
penerapan PKM skala Mikro untuk menghimbau
masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan
dalam mencegah penularan Covid-19,” katanya.
Usai sambutan oleh Kapolres Solok kemudian
dilanjutkan dengan paparan oleh masing-masing
kepala bagian, para Kasat serta Kapolsek jajaran.
Berdasarkan pemantauan di lokasi pelaksanaan,
kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan dalam rangka pencegahan
Covid-19, meskipun telah melakukan vaksinasi.
 rijal islamy

Rem Blong, Dump
Truck Hantam Dua
Rumah
Solok, Khazanah
Khazanah—Diduga mengalami rem blong,
sebuah mobil dump truck BA 9024 GF, menabrak
dua unit rumah penduduk di tepi jalan Lintas
Sumatera Padang-Solok kilometer 18, Rabu (9/
6) sekira pukul 05.00 WIB. Akibatnya, dua rumah
milik Musrizal (45) dan Rafles Eka Putra (46)
rusak berat.
Kapolres Solok AKBP Azhar Nugroho, SH, S.IK,
M.Si melalui Kasat Lantas Iptu Hidayanda Rizki,
SH, menyatakan dari keterangan saksi dan olah
tempat kejadian perkara, menyebutkan kejadian
berawal ketika mobil dump truck Hino BA 9024
GF yang dikemudikan oleh Sarul melaju dari arah
Kota Padang menuju Solok.
Namun, sesampainya di TKP dengan situasi
jalan turunan mobil dump truck tersebut mengalami
rem blong dan kemudian hilang kendali. Akibatnya,
mobil tersebut dibelokkan ke kiri, sehingga
menabrak 2 unit rumah warga yang berada di
TKP.
“Akibat dari kejadian tersebut penumpang mobil
dump truck Hino BA 9024 GF, Nopi Putra
mengalami luka ringan dan dibawa ke RSUD
Kayuaro Kendaraan tersebut telah diamankan di
Sat Lantas Polres Solok,” ujarnya.  rijal islamy
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AMBULAN DIPAKAI PERGI FITNES

Wali Nagari Muaro Paneh Klarifikasi Pernyataan Bupati
Padang, Khazanah— Ferry Effendi,
selaku Wali Nagari Muaro Paneh,
Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten
Solok, angkat bicara terkait pemberitaan
dirinya menggunakan mobil ambulans
nagari untuk pergi latihan fitnes.
Ia membantah apa yang dikatakan
Bupati Solok, Epyardi Asda yang
menyebut dirinya tidak meminjamkan
mobil ambulans kepada warga yang
berlawanan dengannya, baik secara pribadi,
keluarga dan sebagai Kepala Pemerintahan Nagari Muaro Paneh.
“Selaku Wali Nagari, saya mengkoreksi
beberapa poin penting. Pertama, tidak benar

apa yang disampaikan oleh Bupati Solok,
Epyardi Asda bahwa saya selaku Wali Nagari
tidak meminjamkan mobil ambulans kepada
warga yang berlawanan dengan saya, baik
secara pribadi, keluarga dan sebagai Kepala
Pemerintahan Nagari Muaro Paneh,” kata
dia kepada Khazminang.id, Rabu (9/
6).
Dia juga mengaku siap dipertemukan
dengan masyarakat yang merasa atau
pernah dirugikan dengan tidak
meminjamkan
mobil
ambulans.
Menurutnya, ini hanyalah fitnahan keji
terhadap dirinya.
“Saya siap dipertemukan dengan

masyarakat yang merasa atau pernah
dirugikan dengan tidak meminjamkan
mobil ambulans dan ini saya rasakan
sangat merugikan dan menyerang nama
baik secara pribadi, keluarga dan selaku
walinagari,” kata dia.
Kemudian, dirinya juga membantah
tuduhan Bupati bahwa dia sok-sokan dan
petantang-petenteng di nagari, jika
dikaitkan dengan menggunakan mobil
ambulans.
“Tidak benar adanya tuduhan saya
sok-sokan dan petantang-petenteng di
nagari jika dikaitkan dengan menggunakan
mobil ambulans. Dipandang perlu saya

menjelaskan kronologis secara jujur dan
terbuka saat menggunakan mobil
operasional ambulans ketika mengikuti
olahraga fitnes tersebut,” bebernya.
Dirinya menceritakan, dalam
seminggu di luar jam kerja, ia berolahraga
fitnes sebanyak enam kali dalam durasi
waktu 1 hingga 2 jam untuk sekali
kunjungan.
“Seperti biasa untuk menuju tempat
fitness menggunakan kendaraan roda dua,
hanya saja pada saat itu cuaca dalam
kondisi gerimis maka saya menggunakan
mobil ambulans tersebut,” sebutnya.
Pada akhirnya, kata dia, mobil

operasional ambulans itu ditarik oleh
Bupati Solok, naifnya, akibat
perbuatannya, seluruh ambulans di
pemerintahan nagari lainnya juga ikut
ditarik.
“Ini sangat merugikan masyarakat
banyak, idealnya, cukup saya yang
dipanggil dan diproses oleh bupati ketika
saya dianggap melanggar sesuai aturan
dan ketentuan yang berlaku. Kenapa
harus nagari-nagari lain pula kena
imbasnya? Ini suatu tindakan bupati
yang tidak bijak dan populer di tengah
masyarakat,” pungkasnya.  Tim
Khazanah.

SUKSES TERBAIK DALAM PENANGANAN COVID-19

Pariaman Mulai TTata
ata Ekonomi W
arga
Warga
Pariaman, Khazanah—- Harus diakui penyebaran Covid19 di Sumatera Barat kembali marak pascalebaran kemarin,
bahkan sejumlah daerah malah masuk ke zona merah alias
berbahaya. Meskipun demikian sejumlah daerah mampu
bertahan di zona kuning, atau resiko rendah, salahsatunya
adalah Kota Pariaman.
Pertahankan Skor Terbaik
Penanganan
Covid-19
di
Sumatera Barat (Sumbar), selama
empat minggu berturut-turut, Kota
Pariaman mendapat apresiasi dari
Satuan Tugas (Satgas) Covid-19
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
“Apresiasi atas kerja keras
Pemerintah Kota Pariaman selama
ini, salut dengan kerja Satgas
Covid-19 Kota Pariaman, dimana
selama empat minggu berturutturut menjadi yang terbaik di
Sumbar dalam menangani Covid19,” ujar Juru Bicara Satgas
Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal
pada
resume
mingguan
penanganan pandemi Covid-19
Sumbar, kemarin.
Jassman mengatakan, dalam
update
Indikator
Kesmas
(Kesehatan
Masyarakat)
kabupaten dan kota di Sumbar
terkait penyebaran Covid-19, dari
19 kabupaten/kota, hanya dua
daerah yang berada di zona kuning
atau resiko rendah, yaitu Kota
Pariaman
dan
Kabupaten
Mentawai, sedangkan 17 lainya
berada di zona orange atau resiko

sedang.
Jasman menyebutkan, Kota
Pariaman tetap menjadi yang
tertinggi dengan skor 3,06,
sedangkan Kabupaten Mentawai
mendapat skor 2,49, semoga Kota
Pariaman
tetap
dapat
mempertahankan kondisi ini, dan
kepada
Satgas
Covid-19
Kabupaten dan Kota lainya di
Sumbar, agar termotivasi dan
terinspirasi dari Kota Pariaman
dalam menangani Covid-19.
Sementara Kota Pariaman
sejak Tahun 2020, telah membuat
komitmen dan menjadi prioritas
program kerja dari Walikota
Pariaman, Genius Umar, untuk
menekan penyebaran virus asal
China ini, ndi kota yang
dipimpinya.
Genius Umar mengatakan,
meskipun Pariaman sudah terbaik
di Sumbar menangani Covid-19,
pihaknya terus berupaya untuk
membantu masyarakat yang
ekonominya terpuruk.
Karena itu, sebut Genius,
dengan dibukanya destinasi wisata
yang ada di Kota Pariaman, dirinya

Meninggal karena Comorbid
Padang, Khazanah— Berdasarkan catatan Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat, terdapat 20 Provinsi yang
menunjukkan tren peningkatan persentase kematian selama
5 Minggu terakhir, seiring dengan peningkatan kasus aktif
Covid-19 di Indonesia.
Salah satu provinsi yang termasuk dalam 20 besar itu adalah
Sumbar, bahkan dalam sepekan, terjadi peningkatan kasus pasien
yang meninggal dunia dengan status Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Arry Yuswandi
mengatakan, orang yang meninggal dimaksud rata-rata pasien
positif covid-19 dengan komorbid atau penyakit bawaan.
“Apalagi masih banyak warga kita yang ke rumah sakit
ketika kondisinya sudah berat, rata-rata itu akhirnya terlambat,”
ungkap Arry Yuswandi, Rabu (9/6).
Arry Yuswandi berharap, masyarakat yang positif covid19 dengan kondisi sedang, apalagi memiliki riwayat penyakit
lain, harus segera ke rumah sakit untuk mendapat perawatan
yang tepat.
Sebelumnya, berdasar pembaruan data covid-19 Sumbar,
pada 7 Juni 2021, terjadi penambahan kasus meninggal sebanyak
14 orang, sehingga total 1039 orang atau meningkat 2,25
persen.
Dua hari sebelumnya, atau 6 Juni, terjadi penambahan kasus
meninggal 4 orang, sehingga total 1025 orang atau meningkat
2,23 persen, kenaikan itu telah terjadi sejak satu pekan
sebelumnya.
Menurut Arry, catatan kematian dimaksud harus menjadi
peringatan bagi masyarakat agar benar-benar mematuhi protokol
kesehatan, sehingga terhindar dari potensi penularan covid19  */Novrizal Sadewa

BERTAHAN- Harus diakui penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat kembali marak pascalebaran
kemarin, bahkan sejumlah daerah malah masuk ke zona merah alias berbahaya. Meskipun demikian
sejumlah daerah mampu bertahan di zona kuning, atau resiko rendah, salahsatunya adalah Kota
Pariaman (foto: Ist/net).
berharap dapat meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi di daerah
itu.
“Kita terus berkomitmen dalam
menekan penyebaran Covid-19
di Kota Pariaman, dimana kita
tidak hanya menekan dan
memutus mata rantai penyebaran
virus corona, dengan tracking dan
tarshing, tapi juga memberikan
stimulus kepada masyarakat, baik
bantuan langsung tunai maupun
non tunai kepada mereka yang

terdampak pandemi Covid-19
sejak 2020 lalu,” ungkap Genius
Umar
Setelah mampu menekan
angka penyebaran Covid-19 di
daerahnya, Genius berkomitmen
untuk meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi yang
melambat akibat krisis yang
disebatkan pandemi Covid-19,
dengan menggeliatkan ekonomi
masyarakatnya dari sektor
pariwisata.

SOSIALISASI DAN BIMTEK ASESOR INTERNAL SPBE LIMAPULUH KOTA

Indeks SPBE Menjadi Gambaran Kinerja
Lima
Puluh
Kota,
Khazanah— Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lima
Puluh Kota menyelenggarakan
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Tim Asesor Internal SPBE
Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan
narasumber
dari
Kementerian PAN-RB di Hotel
Grand Narasaki, Senin, (7/6) lalu.
Sosialisasi ini diikuti oleh
asesor internal diantaranya Kepala
Bidang dan Kepala Seksi Dinas
Kominfo,
kemudian
dari
Inspektorat,
Disdukcapil,
DPMPTSP,
Bappelitbang,
BKPSDM, serta dari OPD terkait
lainnya.
Kepala Dinas Kominfo Fery
Chofa, SH, LL.M mewakili Bupati
Lima Puluh Kota dalam
sambutannya mengharapkan tim
asesor internal yang tersusun dari
OPD terkait dapat menyamakan

persepsi dalam menilai dan
meningkatkan kontribusi melalui
peningkatan level hasil penilaian
tahun ini.
Selain itu, indeks SPBE juga
menjadi gambaran kinerja
pemerintah di bidang teknologi
informasi serta pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut
Hamzah Fansuri dari KemenPANRB mengatakan bahwa nilai 3,17
SPBE Kabupaten Lima Puluh
Kota tahun 2020 menandakan
koordinasi yang baik antara asesor
internal. Boleh berbangga jika
dibandingkan daerah lain.
“Sesuai dengan Permen PANRB No 59 Tahun 2020 hal
mendasar dalam penilaian setiap
indikator, kriteria umum penilaian
terbagi ke lima level. Pemantauan
terdiri dari penilaian mandiri dan
penilaian dokumen. Data hanya

SOSIALISASI- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lima Puluh Kota menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan narasumber dari Kementerian PAN-RB (foto: Lili
Yuniati).
berlandaskan dokumen, sehingga
data
penilaian
kurang
sebagaimana realitanya. Sedangkan
evaluasi penilaian yang sebenarnya
yaitu
setelah
dilakukan
pemantauan ditambah dengan
visitasi dan interview.”, jelas

Hamzah Fansuri.
Materi
difokuskan
pembahasan pada 47 indikator
penilaian
SPBE,
disertai
konsultasi oleh OPD pelaksana
masing-masing indikator  Lili
Yuniati.

Kaba Nagari
KELURAHAN PUHUN TEMBOK

Dinilai Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat

Perempuan Dilatih
Kewirausahaan
Solok, Khazanah— Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Solok, mengadakan pelatihan
kewirausahaan untuk perempuan kepala keluarga (Pekka) di
kota itu.
Kepala DPPPA Solok, Delfianto di Solok, Selasa mengatakan
tujuan pelatihan itu ialah untuk meningkatkan perbaikan
pendapatan perempuan kepala keluarga.
“Serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan,
meningkatkan pengembangan usaha ekonomi bagi perempuan
kepala keluarga,” ujar dia.
Ia menyebutkan peserta kegiatan pelatihan tersebut sebanyak
30 orang yang terdiri atas perempuan kepala Kkeluarga di
Kota Solok.
Selain itu, Ketua TP-PKK Kota Solok, Zulmiyetti Zul Elfian
mengatakan perempuan kepala keluarga merupakan perempuan
yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
“Bukan berarti mereka single parent, tetapi bisa saja mereka
memiliki suami namun suami mereka tidak mampu memberikan
nafkah diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke,
lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau
menganggur sehingga mereka harus bekerja untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga,” kata Zulmiyetti.
Ia mengatakan sebuah kenyataan yang dijumpai di tengah
masyarakat saat ini ialah jumlah perempuan kepala keluarga
cukup besar bahkan mencapai 50 persen diantaranya dari
masyarakat kurang mampu dan dalam usia produktif (20-60
tahun).
“Mereka membutuhkan perhatian dan dukungan penuh
dari pemerintah,” ucap Zulmiyetti  */Novrizal Sadewa.

Ia menyebutkan, untuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Pariaman mencapai Rp. 300
Juta lebih selama libur lebaran,
dari tiket masuk ke objek wisata
yang ada di Kota Pariaman,
sehingga peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi Kota
Pariaman mencapai 2,9 persen.
Selain itu, pihak tetap menekan
penyebaran virus Covid-19 di
daerahnya, dengan cara menjaga
Protokol Kesehatan (Prokes).

Dalam hal ini Tim Satgas
Covid-19 Kota Pariaman, selalu
melakukan razia rutin bersama
tim gabungan TNI, Polri, Pol PP,
Dishub dan Dinas Kesehatan, di
pusat keramaian, pasar, objek
wisata dan cafe-cafe yang tersebar
di Kota Pariaman.
“Kita terus berupaya untuk
mensosialisasikan dan mengawasi
Prokes
di
tempat-tempat
keramaian, mulai dari pasar, objek
wisata, cafe-cafe, rumah makan
dan restoran, dimana kepada yang
tidak mengindahkan Prokes, akan
ditindak dengan hukuman sosial
atau denda,” kata dia.
Lulusan IPDN ini juga
mengatakan bahwa kesehatan
masyarakat harus dijaga dan
ekonomi juga harus bergeliat,
dimana dirinya mengajak
masyarakat untuk meningkatkan
produktifitas lahan dan jangan
sampai ada lahan tidur.
“Ketahanan pangan di masa
pandemi harus dijaga dan
dipertahankan, karena itu kita
telah menggagas Zero Lahan Tidur
di Kota Pariaman, dengan
program-program yang menyasar
kepada masyarakat dan milenial,
untuk turut andil dalam ketahanan
pangan ini, “ tutupnya 
Syafrizal Suger
Suger..

NILAI- Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Fitria
Amalia Audy, didampingi empat anggota rombongan
mengunjungi Kota Bukittinggi untuk melaksanakan penilaian
gerakan PKK tahun 2021 (foto: Iwin SB)
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Wakil
Ketua TP PKK Provinsi Sumatera
Barat Ny. Fitria Amalia Audy,
didampingi empat anggota
rombongan mengunjungi Kota
Bukittinggi untuk melaksanakan
penilaian gerakan PKK tahun
2021. .
Kedatangan Wakil Ketua TP
PKK Provinsi Sumatera Barat Ny.
Fitria Amalia Audy dan rombongan
dalam rangka penilaian TP PKK
Kelurahan Puhun Tembok
Kecamatan MKS untuk Lomba

Gerakan PKK Tingkat Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2021, dan
disambut langsung Wakil Wali
Kota Bukittinggi Marfendi dan
Ketua TP PKK Kota Bukittinggi
Ny. Fiona Erman Safar di halaman
MAN II Panorama Baru, Senin
(7/6).
Pada keterangannya Ny. Fitria
Amalia Audy menjelaskan,
penilaian akan mencakup 5 (lima)
kategori yaitu Administrasi PKK,
Pola asuh anak dan remaja di era
digital, Usaha peningkatan

pemndapatan keluarga dalam
peningkatan
kesejahteraan
keluarga/UP2K PKK, Amalkan dan
kukuhkan halaman secara teratur
dan nyaman/hati PKK dan
Kelurahan tanggap dan tangguh
bencana atau bencana bencana.
“Poin penting saat ini adalah
perkembangan pelaksanaan 10
program pokok PKK yang
dipublikasikan melalui media
sosial, media cetak, elektronik dan
media lainnya kepada masyarakat.
Karena sesuai pula dengan
perkembangan era digital saat ini,”
ucapnya.
Sementara itu Ketua TP PKK
Kota Bukittinggi Ny. Fiona Erman
Safar mengatakan, setelah
dilakukan penilaian tingkat Kota
Bukittinggi, Kelurahan Puhun
Tembok Kecamatan Mandiangin
Koto Selayan terpilih sebagai
Kelurahan yang akan mewakili
Kota Bukittinggi pada lomba
penilaian Gerakan PKK tahun
2021 Tingkat Provinsi Sumatera
Barat.
Berbeda
dari
tahun
sebelumnya, lima kategori penilaian
harus berada dalam satu Kelurahan.
Ny. Fiona mengakui, memang
terasa berat oleh TP PKK. Namun
dengan semangat kebersamaan
akhirnya membuat Kelurahan
Puhun tembok menjelma menjadi

Kelurahan yang luar biasa terutama
dari segi kebersamaan dan peran
serta masyarakatnya.
“Kami berharap semoga semua
upaya ikhlas masyarakat ini
berbuah manis dan membawa
Kota Bukittinggi menjadi juara
umum Provinsi Sumatera Barat
nantinya,” ungkapnya.
Selanjutnya, Ny. Fiona TP
PKK Kota Bukittinggi selalu
bersemangat dan selalu bekerja
tanpa terpengaruh oleh volume
waktu. Dengan kata lain
kemandirian dan kematangan
sangat terlihat jelas pada pengurus
tim penggerak PKK Kota
Bukittinggi.
Keinginan Ketua TP PKK
Bukittinggi itupun diamini oleh
Wakil Wali Kota Bukittinggi,
Marfendi. Ia berharap semangat
kebersamaan dan kerja keras dalam
mendampingi Kelurahan Puhun
Tembok mengikuti Lomba dapat
berbuah Juara Umum Provinsi.
Memang itu yang diharapkan.
“Apalagi 10 program PKK
yang dijalankan TP PKK
sebenarnya adalah program kota
juga, tinggal bagaimana TP PKK
mengimplementasikan dalam
berbagai kegiatannya demi
mewujudkan masyarakat Kota
Bukittinggi yang sejahtera,” ujar
Marfendi.  Iwin SB.
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SIMBOL KEBANGKITAN EKONOMI NASIONAL

Menparekraf Sandiaga Uno
an Desa W
isata
Kembangk
embangkan
Wisata
Padang,
Khazanah—
Anugerah Desa Wisata
Indonesia 2021 merupakan
salah
satu
program
p e n g e m b a n g a n
kepariwisataan Indonesia
yang sedang digalakan oleh
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif. Dengan
mengangkat tema “Indonesia
Bangkit”. Program ini
diharapkan
mampu
mewujudkan visi “Indonesia
sebagai Negara Tujuan
Pariwisata Berkelas Dunia,
Berdaya
Saing,
Berkelanjutan dan Mampu
Mendorong Pembangunan
Daerah dan Kesejahteraan
Rakyat”.
Rangkaian Sosialisi
acara Anugerah Desa Wisata
Indonesia 2021 akan
dimulai pada tanggal 22 Mei
2021 sampai dengan tanggal
25 Juni 2021.
Program Anugerah Desa
Wisata Indonesia 2021,
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif akan
menyelenggarakan acara
“Sosialisi Anugerah Desa
Wisata Indonesia 2021”
dengan tema”Indonesia
Bangkit”
Sandiaga Salahuddin
Uno
selaku
Menteri
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif mengatakan, “Wisata
Pasar Paloh Naga memang
unik. Meskipun nilai
transaksi menggunakan
Kepeng masih belum

signifikan dalam industri
pariwisata, namun kami
melihat
semangat
menjadikan desa wisata ini
memiliki keunikan dan
tumbuh
berkembang
merupakan prestasi tersendiri
bagi kami di Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif,” ujar Sandiaga
Salahuddin Uno.
Ditambahkannya,
“Menghargai Semangat desa
untuk membangun desa
wisata dengan agrowisata
yang unik merupakan
simbol kebangkitan ekonomi
nasional” ungkap Sandiaga
Salahuddin Uno.
Visi
Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
di
bawah
kepemimpinan Sandiaga
Salahuddin Uno dengan
program nyata Anugerah
Desa Wisata 2021 menjadi
stimulan
kebangkitan
industri wisata nasional yang
terdampak pandemi Covid19 sejak 2020 lalu. Sosok
Pemimpin alternatif seperti
inilah yang dibutuhkan
Indonesia saat ini di tengah
krisis yang dialami Indonesia
Program Anugerah Desa
Wisata Indonesia 2021, telah
berjalan dibeberapa daerah
diantaranya Desa Pujon
Malang, Desa Mas Ubud,
Desa Tugu Selatan Cisarua,
Desa Cibuntu Kuningan,
Desa Candirejo Magelang
dan Desa Pentingsari Sleman.

Sebuah acara yang
menggabungkan kekuatan
sosial media dan media
mainstream, diisi dengan
kegiatan
kunjungan
menjelajah desa wisata yang
sudah berkembang maupun
berkelanjutan di daerah
regional dan dilaksanakan
dengan mengikuti protokol
kesehatan.
Desa Wisata Denai Lama,
Kabupaten Deli Serdang
dipilih dalam kegiatan
sosialisasi ini karena Desa
Denai Lama terkenal dengan
literasi adat budayanya,
seperti budaya Jawa, Melayu
dan Batak yang juga
menghasilkan kerajinan
yang beragam, seperti kain
tenun khas Desa Denai Lama,
Kain Batik Jumputan, dan
kerajinan dari batok kelapa.
Desa Wisata Denai Lama
juga berkembang dalam
pemanfaatan potensi desa,
seperti dibangunnya Sanggar
lingkaran yang memiliki
kafe baca, yaitu kafe yang
juga berfungsi sebagai
taman bacaan yang salah
satu manfaatnya untuk
pengembangan karakter
Sumber Daya Masyarakatnya,
dikelola oleh remaja desa
Denai Lama. Selain itu, Denai
lama berhasil berkembang
di bidang Agrowisata salah
satunya Agrowisata Paloh
Naga sebagai pusat produksi
jajanan dan oleh-oleh khas
dari Desa Denai Lama, yang

SOSIALISASI - Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat melakukan sosialisi
Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 dengan tema “Indonesia Bangkit”. (ist)
mempunyai ciri khas dalam
setiap transaksi jual belinya
masih menggunakan cara
barter (menukarkan uang
dalam bentuk koin kayu).
Tujuan Kegiatan
Tujuan acara ini adalah
untuk mensosialisasikan dan
mengkampanyekan program
“Anugerah Desa Wisata
Indonesia 2021” agar dari
57.000 desa di seluruh
Indonesia yang memiliki
daya tarik wisata tergerak

untuk mendaftarkan desanya
ke dalam program “Anugerah
Desa Wisata Indonesia
2021”. Dari agenda 9 desa
yang dikunjungi Menparekraf dan Public Figure
memiliki tujuan memberikan
acuan contoh dan motivasi
desa lainnya yang ada di
seluruh Indonesia untuk ikut
serta mendaftarkan dan
berkompetisi
untuk
menjadikan desa mereka
sebagai Pariwisata Berkelas

Dunia, Berdaya Saing,
Berkelanjutan dan Mampu
Mendorong Pembangunan
Daerah dan Kesejahteraan
Rakyat”.
Tidak hanya itu kegiatan
ini juga bisa membangun
motivasi bagi pengembangan
desa dan menjadi penggerak
ekonomi tingkat desa
melalui desa wisata. Calon
desa pendaftar juga tidak
hanya bagi desa yang baru,
melainkan desa wisata

rintisan, berkembang dan
maju
yang
belum
mendaftarkan desanya juga
bisa mengikuti program ini.
Berikutnya diharapkan target
tahun 2021 dengan adanya
“Anugerah Desa Wisata
Indonesia
2021”
Kemenparekraf
dapat
mencatat setidaknya lebih
dari 700 desa wisata yang
masuk ke dalam data Desa
Wisata Indonesia.  ril/
fahlevi

Jadi Salah Satu Idola Baru di Dreamgirls
DWP Empat Lawang
Bertandang ke Sentra Randang Tapi Sudah Ada yang Mau Dikeluarkan!

BERKUNJUNG - Ketua DWP Empat Lawang Ny. Indera
Supawi bersama rombongan saat berkunujung dapur
Sentra IKM Randang Kota Payakumbuh. (Foto : Lili
Yuniarti)
P a y a k u m b u h ,
Khazanah—”Randang
Payakumbuh, bila dalam
kemasan bisa tahan 14 bulan,
tetapi kalau sudah dibuka
tidak akan tahan sampai 1
hari, bahkan jam”.
Pernyataan
itu
disampaikan Sekretaris Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Perindustrian
Kota
Payakumbuh
Andiko
Jumarel saat mengajak
berkeliling ibu-ibu dari
Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Kabupaten Empat
Lawang Provinsi Sumatera
Selatan yang berkunjung di
dapur Sentra IKM Randang
Kota Payakumbuh, Rabu (9/
6).
Sontak ibu-ibu DWP
tersebut kaget dan bertanya,
“lah! Kok begitu pak?”
“Ya iya lah buk, habis
dimakan,” celetuk Andiko
Jumarel “mengeprank” tamu

dari Bumi Sriwijaya tersebut.
Ibu-ibu DPW Kabupaten
Empat Lawang itu tampak
antusias mendengarkan
bagaimana
keberadaan
Sentra IKM Randang Kota
Payakumbuh
bisa
mendongkrak produksi para
pelaku IKM Randang
sekaligus menjadi tempat
promosi makanan olahan
khas Minangkabau tersebut.
“Sentra IKM ini sangat
berguna
bagi
Kota
Payakumbuh, menjadi brand
positioning-nya sebagai The
City of Randang ,” kata
Andiko bersama Ketua DWP
Kota Payakumbuh Elfriza
Zaharman dan Kepala UPTD
Randang Novit Ardi.
Dijelaskannya juga kalau
inovasi terbaru yang dimiliki
oleh Pemko Payakumbuh
adanya School Of Randang,
siswa sekolah bisa belajar
tentang seputar Randang yang

menjadi makanan khasnya
orang Minangkabau, sehingga
estafet ilmu kebudayaan ini
dapat diteruskan dari generasi
ke generasi.
Ketua DWP Empat
Lawang Ny. Indera Supawi
mengatakan sangat takjub
dan senang berkunjung ke
Kota Payakumbuh. Dirinya
menyampaikan
rasa
terimakasih atas penerimaan
yang hangat dari Kota
Payakumbuh.
“Kabupaten 4 Lawang
adalah daerah yang baru
berumur 14 tahun, tentu
masih ada keterbatasan dan
sedang
berkembang.
Makanan olahan khas kami
adalah Lempok, sejenis
dodol durian, kami suka
dengan kemasan Randang
Payakumbuh, ini bisa kami
adaptasikan di daerah,”
ujarnya.
Ny Indera usai melihat
Galeri City Of Randang juga
terkesan dengan banyaknya
varian
Randang
Payakumbuh, selama ini
mereka taunya cuma
Randang Daging, yang
paling membuat mereka
penasaran adalah Randang
Telur.
“Kami belum pernah
nyicip Randang Telur. Kami
kira telur rebus yang dikasih
dedak Randang itu yang
Randang Telur, ternyata
bentuknya krispi. Semua
orang pasti suka Randang,
makanan yang sangat
terkenal dan terenak di
dunia,” pungkasnya.  lili
yuniati

PELATIHAN – Peserta pelatihan Bimbingan Teknis Digital Marketing bagi Pelaku
Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (9/6/2021).
(Foto : Syafrial Suger)

Padang,
Khazanah
Khazanah—
Banyak orang yang telah
berhasil menjadi bintang atau
idola yang mempunyai basis
penggemar yang luas, hanya
dengan membuat konten dan
m e n u n j u k k a n
kemampuannya di media
sosial. Salah satunya adalah
grup idol terbaru, Dreamgirls,
yang dibentuk oleh platform
pembuatan video pendek
terkemuka di dunia, Likee.
Likee
memberikan
kemudahan bagi pengguna
agar dapat membuat video
menarik dan merekam
momen yang mengesankan.
Oleh karena itu, Likee
memperoleh
peringkat
pertama dalam deretan “Top
10 Breakout Apps” menurut
laporan App Annie tahun
2019.
Selain itu, Likee juga
memperoleh posisi keenam
dalam daftar “Top Apps
Overall Worldwide” di Q1
tahun 2020 menurut Sensor
Tower.
Likee memungkinkan
penggunanya
untuk
mendapatkan pengalaman
yang unik, di mana
pengguna
dapat
mengeksplorasi kreativitas,
mengekspresikan diri, serta
mendapatkan kesempatan
untuk berkomunikasi dengan
idolanya melalui berbagai
challenge. Saatnya Kamu
Bersinar dengan wujudkan
ide-ide kreatif di Likee.
Kelima anggota yang

berhasil menjadi bintang atau
idola yang mempunyai basis
penggemar yang luas dan
masih berusia remaja, yaitu
Lady Jasmine, Aura Zakkaha,
Salwa Andhara, Kenenza
Davelynne, dan Haura
Lathifa. Mereka tergabung
dalam Dreamgirls berkat
kegigihannya
dalam
menunjukkan bakatnya pada
platform media sosial Likee
dalam kontes “Likee Star
Idol Season 3” yang
diadakan baru-baru ini.
Bahkan saat ini mereka baru
saja meluncurkan video
musik dari single perdana
mereka berjudul ‘Falling In
Love’, yang mencapai hampir
200.000 penonton di
YouTube dalam sebulan, dan
lagunya telah diputar jutaan
kali. Kamu dapat menikmati
lagu Dreamgirls pada
aplikasi Likee, YouTube,
Instagram, Joox, Spotify,
Langit Musik, dan Apple
Music.
Ingin tahu perjalanan
bagaimana sulitnya mereka
menjadi sebuah grup idol?
Likee mempersembahkan
mini-series Dreamgirls setiap
Selasa dan Kamis pukul
19.00 WIB di YouTube,
yang
memperlihatkan
perjuangan mereka selama
di karantina di Jakarta untuk
latihan bersama. Yuk intip
seperti apa keseruannya!
Berawal dari saling tidak
kenal sama sekali
Meskipun mereka aktif

DREAMGIRLS - Anggota Dreamgirls. (ist)
menjadi content creator di
Likee, kelima anggota
Dreamgirls ini belum pernah
bertemu
sebelumnya,
terkecuali Aura dan Andhara.
Tentunya untuk menjadi
sebuah grup idol yang
kompak, mereka harus mulai
mengenal satu sama lain dari
awal dan menjaga hubungan
agar bisa meraih kesuksesan
bersama nantinya.
Haura, anggota yang
paling bungsu di grup
tersebut, yang baru berusia
12 tahun mempunyai
karakteristik yang pemalu
dan merasa sungkan jika
bertemu
dan
harus
berinteraksi dengan orangorang baru. Setiap orang
mempunyai karakter yang
unik dan berbeda satu sama
lain, apakah mereka bisa
akur?
Latihan fisik dan diet
yang ketat
Olahraga dan latihan fisik
bukanlah hal yang mudah
bagi kebanyakan orang yang

jarang
melakukannya.
Namun, mau tidak mau
untuk menjadi sebuah grup
idol, mereka harus melewati
latihan fisik yang ketat
untuk
meningkatkan
performa mereka dalam
menyanyi dan menari.
Mereka juga nantinya harus
memiliki stamina yang kuat
saat tampil di atas panggung
karena bernyanyi dan menari
di saat yang bersamaan
tentu membutuhkan tenaga
yang ekstra.
“Kita itu bisa satu jam
untuk tampil di atas
panggung untuk bernyanyi,
menari, dan menghibur para
penonton. Tentu saja kita
harus punya fisik yang kuat
agar tidak mudah lelah dan
sakit. Kalau aku sudah biasa
latihan seperti ini karena aku
dancer awalnya dan aktif
banget kan mengajar anakanak menari dan membuat
konten juga,” kata Lady sang
ketua dan rapper Dreamgirls.
 ril/fahlevi

Digital Marketing Penting
di Masa Pandemi Covid-19
Pariaman,
Khazanah
Khazanah—
Untuk meningkatkan kualitas
Pelaku Ekonomi Kreatif,
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi
Kreatif
RI
menggelar
Bimbingan
Teknis Digital Marketing
bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Seni Pertunjukan di Aula
Balaikota Pariaman, Rabu
(9/6/2021).
Direktur Pengembangan
SDM Ekonomi Kreatif
Kemenparekraf RI, Erwita
Dianti mengatakan, Digital
Marketing itu penting,
apalagi masih dalam kondisi
pandemi Covid-19 yang
mana kita tidak boleh
bertemu atau kontak dengan

orang lain, maka media sosial
menjadi utama dalam
mempromosikan produk
maupun pariwisata kepada
masyarakat luas.
Ia mengatakan, dalam
memasarkan produk harus
ada ilmunya, tidak hanya
sekedar mengupload tetapi
harus kretif dan memiliki
seni dalam mengembangkan
produk andalan.
Ia berharap, dengan
adanya bimtek ini, pelaku
ekonomi kreatif lebih
mampu
memanfaatkan
smartphone masing-masing
dalam mempromosikan
produknya.
Sementara itu, Kepala

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Pariaman,
Dwi Marhen mengatakan
bahwa promosi itu lebih
penting
bagi
pelaku
ekonomi kreatif agar lebih
menarik wisatawan.
Hari ini, sebut Marhen,
ada 100 pelaku seni
pertunjukan dilatih untuk
memanfaatkan smartphone
masing-masing.
Ketika ada latihan dan
seni pertunjukan, ini
menjadi
bahan
bagi
pihaknya
untuk
mempromosikan dengan
begitu mereka sekaligus bisa
menjadi pasukan media
sosial baru khusus untuk seni

pertunjukan
di
Kota
Pariaman.
Marhen
juga
menyebutkan bahwa seni
pertunjukan
di
Kota
Pariaman ini menarik, baik
seni pertunjukan tari
pasambahan, tari indang,
silek dan pertunjukan seni
lainnya.
“Semoga
nantinya,
mereka yang bisa menjadi
lebih bisa dan lebih
berinovasi lagi dalam
menggunakan
dan
memanfaatkan smarphone
dalam promosikan seni
pertunjukan yang ada di Kota
Pariaman”, tutupnya 
syafrizal suger
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Sejuta Vaksin
Tangerang yang menyasar kurang lebih 10 ribu
orang tersebut berjalan dengan baik.
“Siang hari ini saya baru saja melihat proses
vaksinasi massal di Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, sebanyak kurang lebih 10 ribu masyarakat
umum, baik lansia, pralansia, tenaga pendidik,
semuanya. Saya lihat manajemennya berjalan
rapi dan baik di lapangan,” ujarnya.
Untuk itu, Presiden pun menyampaikan
apresiasi kepada semua pihak atas upaya terusmenerus dalam menyukseskan program vaksinasi
nasional ini.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak
Gubernur Banten dan Pak Bupati Tangerang dan
terutama juga dari Pak Menteri Kesehatan atas
upaya terus-menerus yang dilakukan. Kita
harapkan [vaksinasi] ini akan melindungi kita
semuanya dari penyebaran COVID-19,”
pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang, terdapat 79.194
orang yang menjadi target sasaran vaksinasi di
Kabupaten Tangerang. Hingga 7 Juni 2021,
sebanyak 84.302 orang telah mendapatkan
vaksinasi dosis pertama dan 67.325 orang
mendapatkan vaksinasi dosis kedua.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan
vaksinasi tersebut antara lain Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Banten Wahidin
Halim, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
Sekolah Tatap Muka
Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar
penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM)
dilakukan secara terbatas dan penuh kehati-hatian.
“Bapak Presiden tadi mengarahkan bahwa
pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai
itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap
mukanya dilakukan tatap muka terbatas,” ujar
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Sejalan dengan arahan Presiden tersebut,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar
Makarim juga menegaskan bahwa PTM terbatas
tidak sama seperti sekolah tatap muka biasa.
Hal ini juga disampaikannya sekaligus meluruskan
mispersepsi yang terjadi dalam beberapa
pemberitaan terkait pelaksanaan PTM terbatas.
“Apa yang Bapak Presiden sampaikan pada
Senin lalu benar bahwa pembelajaran yang kita
upayakan bersama adalah tatap muka terbatas.

Kata Prof. Ganefri
Ketua Forum Rektor LPTK itu menyatakan,
secara akademis, Universitas Negeri Padang telah
memberikan gelar doktor honoris causa kepada
Megawati dalam bidang Politik Pendidikan meliputi
formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan.
"Penganugerahan gelar ini telah melalui studi
akademis yang akurat oleh tim promotor," kata
Ganefri seperti dilansir oleh laman antaranews.com.
Sebelumnya, Megawati juga pernah menerima
gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang yang
berbeda-beda dari Universitas Waseda Jepang,
Moscow State Institute, Korea Maritime and Ocean
University, serta Universitas Padjadjaran Bandung.
Secara historis, kepemimpinan Megawati selaku
presiden, telah berhasil memberi dasar hukum bagi
lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"Sebagaimana diamanatkan konstitusi secara
keseluruhan, baik isi, jiwa, dan semangat UU
tersebut, merupakan pengejawantahan tuntutan
jaman Reformasi 1998, terutama reformasi
pendidikan yang bersifat sentralistis dan demokratis,"
jelas Ganefri.
Secara institusional, UU Sisdiknas memberi
dasar lebih kuat bagi profesionalisme tenaga
pendidik dan kependidikan dengan standar-standar
kompetensi yang diperlukan, termasuk standar
penggajian.
Dalam hal ini, UU Sisdiknas 2003 memiliki
legitimasi kuat dalam mengimplementasikan amanat
konstitusi tentang alokasi 20 persen dana APBN
untuk pendidikan.
"UNP sebagai salah satu LPTK tertua di
Indonesia merasa paling bahagia menyambut
kehadiran UU Sisdiknas 2003 tersebut," imbuhnya.
Berangkat dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun
2003 di era pemerintahan Megawati, melahirkan
pula UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen. Selanjutnya, PP No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
"Ini telah menghadirkan demokrasi dalam sistem
pendidikan kita, di mana tidak ada lagi dikotomi
perguruan tinggi negeri dan swasta," katanya.
Kepemimpinan Megawati menghasilkan sistem
akreditasi dilaksanakan oleh BAN PT. Demikian
juga sekolah/madrasah diakreditasi oleh BAN SM,
dan BAN PNF (Pendidikan Non-Formal) melahirkan
Paket A, untuk SD. B, untuk SMP, dan C untuk
SMA. "Dengan demikian, penjaminan mutu
pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan,"
kata Ganefri.
Menurut dia, UU Sisdiknas tersebut mempertegas dan mengimplementasikan Pasal 31 Ayat
4 UU Dasar 1945 yang mewajibkan anggaran
pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan
APBD.
"Jika kita cermati lebih dalam tentang substansi
yang terkandung dalam UU tersebut dan peraturan
lain yang menyertai, maka kita akan melihat bahwa
Dr. (HC) Megawati baik sebagai negarawan atau
tokoh, sudah sangat layak diberikan Guru Besar

Sudah 6 Instansi
"Ya, sepanjang 2021 sudah ada enam instansi
yang telah membuat pasport secara komunal lewat
program Eazy Pasport," kata Napis yang
didampingi Kasubsi Informasi dan Komunikasi
Yulindo Danu Saputra, seperti dilansir
antarasumbar.com.
Ia merinci enam instansi itu adalah Universitas
Negeri Padang (UNP), BPKP Sumbar, Kemenag
Padang, dan tiga lainnya dari perusahaan swasta.
"Total ada 158 pasport yang diterbitkan dari
enam instansi tersebut," katanya.
Ia mengatakan layanan Eazy Pasport
merupakan program pelayanan pembuatan paspor
secara kolektif yang dilaksanakan pihak Imigrasi
Padang di luar kantor imigrasi.
Pemohon cukup membuat permohonan yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi berikut
lampiran nama-nama calon pembuat pasport
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Sekali lagi, terbatas,” tegasnya, Rabu (09/06/
2021), di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta.
Ditambahkan Nadiem, Presiden memberikan
contoh praktik baik dalam melaksanakan PTM
terbatas, di mana satuan pendidikan dapat
mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen murid,
kegiatan belajar mengajar hanya dua jam, dan
satu minggu hanya dua kali pertemuan.
“Contohnya seperti yg disampaikan oleh Bapak
Presiden. Sekolah yang sudah atau dalam proses
melakukan PTM terbatas dengan durasi belajar
dan jumlah murid berbeda tetap diperbolehkan
selama mengikuti protokol kesehatan dan di bawah
batas maksimal yang tercantum dalam Surat
Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa
Pandemi COVID-19,” terangnya.
Mendikbudristek pun menambahkan bahwa
tidak ada perubahan terhadap ketentuan SKB
tersebut. “SKB tersebut menuangkan aturan
maksimal. Sekolah bisa menerapkan PTM terbatas
dengan sedikit demi sedikit,” imbuhnya.
Nadiem mengungkapkan, sekitar 30 persen
satuan pendidikan telah melakukan PTM terbatas
sesuai situasi dan kondisinya masing-masing.
Sebagian baru memulai PTM terbatas beberapa
bulan terakhir, namun ada pula yang sudah
melakukan PTM terbatas sejak tahun lalu.
Lebih jauh, ia juga mengungkapkan bahwa
Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus
terhadap kesulitan yang dihadapi anak, guru,
bahkan orang tua dalam penyelenggaraan
pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Seperti halnya para guru, orang tua, dan murid
yang saya dengar langsung keluhannya dalam
melakukan pembelajaran jarak jauh, Bapak
Presiden juga menyampaikan kepeduliannya. Beliau
menyampaikan, kita harus memiliki keberanian
untuk mendorong PTM terbatas yang tentu saja
disertai penerapan protokol kesehatan yang sangat
ketat,” pungkas Nadiem.
Sebelumnya, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah (PAUD Dikdasmen) di Masa Pandemi
COVID-19 yang dapat membantu kelancaran
penyelenggaraan PTM Terbatas. Panduan dapat
diunduh di laman bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id atau spab.kemdikbud.go.id.
 syaf al/setkab
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Tidak Tetap," tegas Ganefri.
Dia pun percaya Megawati memiliki potensi
luar biasa untuk mengembangkan kepakaran di
bidang keilmuan tersebut di Unhan RI dan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan bagi Unhan
RI untuk menjadi "World Class Defense University".
Sementara itu, Guru Besar Tetap di bidang
Hubungan Internasional Universitas Lembaga Ilmu
Pengetahuan Sosial Tiongkok (University of Chinese
Academy of Social Sciences/CASS), Xu Liping,
juga menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap
usulan Guru Besar Tidak Tetap di Unhan RI kepada
Megawati.
Peneliti Senior Institut Nasional Strategik
Internasional (NIIS) itu mengaku telah mengenal
dan mempelajari peranan yang bersejarah dari
Megawati.
Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia
sedang mengalami masa transisi dimana banyak
elemen tak pasti yang muncul. Namun Megawati
terbukti tegas menjunjung tinggi Pancasila,
melindungi kesatuan dan persatuan Indonesia sebaikbaiknya.
Di tingkat regional, kata dia, Megawati
mendorong anggota Asean dengan Tiongkok
menandatangani code of conduct (CoC) untuk
Laut China Selatan. Perjanjian ini sangat bermanfaat
bagi perdamaian dan kestabilan regional.
"Dengan adanya CoC, bekerja sama ASEAN
dengan Tiongkok semakin meningkat secara pesat
sampai sekarang ini, Doktor Honoris Causa
Megawati Soekarnoputri berjasa bersejarah di bidang
ini," kata Xu Liping.
Berdasarkan pengalaman akademiknya sebagai
dosen di bidang hubungan internasional dan peneliti
senior di bidang strategi, dia menilai jasa dan
kontribusi ilmiah Megawati Soekarnoputri sudah
memenuhi syarat dan ketentuan untuk diusulkan
menjadi Guru Besar Tidak Tetap di Unhan RI
bidang keilmuan Kepemimpinan Strategik.
Universitas Pertahanan (Unhan) dijadwalkan
akan menggelar sidang senat terbuka dalam rangka
pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar
Tidak Tetap) Universitas Pertahanan RI kepada
Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri.
"Pada hari Jumat (11/6) akan dilakukan sidang
senat terbuka Universitas Pertahanan RI dalam
rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan
(Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang
Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi
Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Ibu
Megawati Soekarnoputri," jelas Rektor Unhan RI
Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dalam
siaran persnya, di Jakarta, Selasa (8/6).
Octavian mengatakan, sidang senat akademik
Unhan telah menerima hasil penilaian Dewan Guru
Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati
Soekarnoputri sebagai syarat pengukuhan menjadi
Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang
Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi
Pertahanan.  syaiful hakim/ant
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dengan catatan tidak kurang dari 20 orang.
Jika permohonan telah disetujui maka petugas
Imigrasi yang akan mendatangi lokasi pemohon,
baik di perkantoran, sekolah, kampus, perusahaan
ataupun perumahan.
Ia mengatakan pihaknya akan terus memperluas
jangkauan pelayanan Eazy Pasport ke daerah
lain di luar Kota Padang.
Hal itu mengingat wikayah kerja Imigrasi
Padang mencakup sebelas daerah yaitu Kota Padang,
Pariaman, Solok, dan Sawahlunto.
Kemudian Kabupaten Padangpariaman, Pesisir
Selatan, Kepulauan Mentawai, Solok, Sijunjung,
Dharmasraya dan Solok Selatan.
"Diharapkan layanan Eazy Pasport bisa
mendongkrak angka pembuatan pasport yang
masih lesu di tengah pandemi COVID-19," katanya.
 fathul/eko/ant

Ampuun...
Ia juga mengingatkan bahwa tetangga si empunya
rumah tanpa IMB itu,juga telah meminta Walikota
melalui PUPR dan Kelurahan untuk menindak
adanya pembangunan yang melanggar Perda.
Romi menegaskan “Mau milik siapapun,
jangan pandang bulu untuk menindak tegas bagi
yang melanggar,” tegasnya.
Sementara, dari pantauan Khazanah saat ini
rumah anggota dewan aktif itu sedang dalam
pembangunan. Selain itu, Satpol PP Kota Padang
Panjang sampai saat ini seperti enggan untuk
menindak tegas bangunan itu yang tanpa mengurus
IMB,entah apa masalahnya.
Albert Dwitra selaku kasat Pol PP Kota Padang
Panjang saat ditemui lobi kantor DPRD Padang
Panjang mengatakan bahwa pihaknya belum
menerima perintah untuk menindak.
Sementara Kepala Dinas Penananam Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Padang Panjang, Ewa Soska saat ditemui juga
tidak mau memberikan komentar apapun terkait
pembangunan tersebut. Dia hanya mengeluarkan
izin, “Teknisnya ada di PUPR,” ujar nya pada
khazanah beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Khazanah
telah berusaha mengonfirmasi kepada pemiliknya
di lokasi Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Gantiang
Padang Panjang Timur. Namun sang pemilik tidak

Duit Pembeli Diterima
akan keberadaan terduga pelaku yang telah
murugikan korbannya puluhan juta. Informasi
terbaru yang kami peroleh dari penyidik, terduga
pelaku telah masuk daftar pencarian orang (DPO)
Polresta Padang," kata dia.
Taufiq menyebutkan, mewakili korban lainnya,
mereka meminta agar pihak kepolisian segera
menuntaskan kasus ini dan melakukan
penangkapan terhadap terduga pelaku penipuan
tersebut.
"Kami bersama kuasa hukum telah meminta
dan mendesak agar pihak kepolisian segera
menangkap pelaku dan uang yang telah mereka
bayarkan di muka untuk membangun perumahan
yang menurut rencana akan dibangun di Jalan
Manggis, Kelurahan Balimbing, Kecamatan Kuranji
tersebut dapat dikembalikan," harapnya.
Sementara itu kuasa hukum korban, M Tito
mengatakan, awalnya korban penipuan ini
berkoordinasi dengannya bahwa mereka diduga
mengalami penipuan yang dilakukan oleh
developer perumahan PT Makna Karya Nusa yang
dipimpin oleh JM.
"Ada sekitar 23 pembeli yang melapor ke
Polresta Padang dengan laporan mengenai
penipuan dengan kerugian bermacam-macam
dengan total mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan
satu rumah dijual oleh developer tersebut kepada
dua orang pembeli," ujarnya.
Dijelaskan lagi, hingga sekarang 23 orang
korban tersebut masih diperiksa oleh penyidik
Satreskrim Polresta Padang. Dirinya yakin penyidik
kepolisian bisa mengungkap kasus ini.
"Dari 23 korban dijanjikan penyelesaian
perumahan dalam satu tahun, namun nyatanya
dari pihak developer hingga saat ini belum terlihat
adanya tanda-tanda pembangunan. Cuma
pondasinya saja yang sudah siap," ungkapnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Padang,

Jangan Anggap
Menurut dia, hingga tahun lalu akhirnya ada
penggabungan beberapa bank menjadi syariah.
Sebagaimana diketahui bank BNI Syariah, Bank
BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah telah
bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia.
Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk
meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah,
dan juga sektor perbankan. Apalagi potensi
keuangan sharia memiliki cukup banyak ruang.
Mulai dari penduduk muslim di Indonesia
yang sekitar 229 juta orang, pengguna internet
yang angkanya mencapai 202 juta hingga
bagaimana Indonesia menjadi negara terbesar
keempat yang memiliki penduduk beragama Islam.
"Kita memiliki lebih banyak potensi lain yang
dapat berkontribusi untuk mendukung hal itu
dari banyaknya peningkatan jumlah pasar
keuangan syariah Indonesia. Kami memiliki 220
juta Muslim, saya pikir Indonesia adalah Muslim
terpadat di dunia. Dan kemudian kita memiliki
tujuan wisata halal, dan kita juga memiliki potensi
ekonomi sebesar 3 triliun dolar," tegasnya.
Selanjutnya, ketika berbicara tentang financial
technologi (FinTech) saat ini pengguna internet
di Indonesia per Januari 2021 ada 202,6 juta
atau sekitar 73,7% dari populasi yang memiliki
akses ke internet. Dari pengguna tersebut,

Hikmah Tertundanya
Adanya hukum tasyri'i ini kemudian timbul
hukum syariah. Hukum syariah tidak diberikan
kepada selain manusia, misalnya malaikat, jin,
pepohonan. Tidak disebut Muslim kalau tidak
tunduk kepada semua hukum tersebut. Maka
besi dan batu adalah Muslim karena tunduk kepada
hukum gravitasi. Matahari juga Muslim karena
tunduk menjalankan kealamannya, siap
menjalankan perintah Tuhan, dan selalu konsisten
dari dulu.
Semua yang mensifati sifatnya disebut Muslim.
Manusia tidak disebut Muslim kalau hanya tunduk
kepada hukum alam.Berbeda dengan hukum
takwini yang bersifat mutlak dan niscya, hukum
tasyri'i dan syariat seperti rukun Islam, bersifat
ikhtiari, choice, dan tidak mutlak. Walaupun
shalat wajib misalnya, wajibnya adalah ikhtiari.
Ikhtiari ada yang berdasar alasan yang diterima
dan tidak diterima. Tidak shalat tanpa alasan
yang dapat diterima, maka (balasannya) neraka.
Seorang yang tengah berkendaraan, misalnya,
tidak bisa shalat karena mungkin macet maka
ada faktor eksternal yang membuatnya tertolerir.
Rukun Islam semuanya ikhtiari, wajib hukumnya.
Maka. Apabila ada alasan kewajiban itu tak
terlaksanakan, maka termaafkan. Termasuk dalam
hal ini adalah ibadah haji. Wajib menjalankan
ibadah haji bagi yang memenuhi syarat. Menjadi
faktor tidak menjalankan ibadah haji, bukan berarti
dosa, misalnya karena lebih utama menyelamatkan
jiwa daripada melaksanakan kewajiban karena
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merespon pertanyaan wartawan.
ZF anggota DPRD Padang Panjang itu
mengatakan, dirinya tidak mengurus IMB
dikarenakan dulu ada surat perjanjian nagari
Gunuang dengan pemerintah kota, jika masyarakat
Gunuang membangun dapat dispensasi tak perlu
mengurus IMB.
Lalu ketika dikonfirmasi kepada mantan
Walikota Suir Syam, anggota DPR RI itu
membantah dan menyebut jika aturan itu sama
sekali tidak ada.
"IMB itu ada undang-undangnya dan
turunannya diatur dalam Perda yang digodok
di lembaga. Sebagai seorang anggota DPRD, beliau
harus faham itu," ujar Suir Syam.
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang
Dr. Yurnalisman Syam MM juga menyebut jika
kesepakatan itu tidak pernah ada. "Artinya semua
yang dilakukan ZF tersebut jelas melanggar Perda,"
tuturnya.
Kadis PUPR Nanda mengatakan, pihak ZF
itu seharusnya mengurus izin dulu baru boleh
membangun dan ini seharusnya tanggung jawab
Dinas Perizinan Satu Pintu untuk mengirimkan
surat ke Sat Pol PP agar bangunan itu di bongkar.
”Secara persuasif kita juga telah lakukan
pendekatan, namun bangunan itu tetap berlanjut,"
ujarnya.  paulhendri
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Kompol Rico Fernanda mengungkapkan, pihaknya
akan terus berupaya mencari keberadaan terduga
pelaku penipuan tersebut.
"Kami masih berupaya mencari keberadaan
pelaku yang telah ditetapkan dan masuk daftar
pencarian orang (DPO)
sesuai dengan surat nomor : DPO/46/III/2020/
reskrim tanggal 7 Maret 2020. Selain itu, kami
juga telah menyebar surat DPO tersebut ke seluruh
Polsek sejajaran," sebut Rico.
Dikatakan, pihaknya juga akan terus
berkoordinasi dengan para korban dan masyarakat
apabila mengetahui keberadaan pelaku untuk
segera melaporkannya ke Polresta Padang dan
segera menindaklanjutinya.
"Jika ada korban yang melihat ataupun
mengetahui keberadaan pelaku ini, segera
koordinasikan dengan kami, agar bisa segera kami
tangkap dan menyelesaikan perkara ini secepatnya,"
jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Developer PT MKN
yang dipimpin oleh JM menjanjikan membangun
perumahan di Jalan Manggis Kelurahan Belimbing,
Kecamatan Kuranji, dan berjanji paling lama satu
tahun setelah membayar uang muka yang
dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2018.
Namun, setelah satu tahun semenjak dibayarkannya uang muka tersebut, pembangunan seperti
yang disebutkan belum juga terwujud. Para korban
yang total berjumlah 23 orang dengan kerugian
beragam hingga puluhan juta tersebut mencoba
menghubungi terduga pelaku berinisial JM. Namun
hanya janji manis saja yang diterima oleh korban.
Merasa ditipu, akhirnya para korban melaporkan
kasus ini ke Polresta Padang yang didampingi
kuasa hukum Jefrinaldi dan Muhammad Tito pada
bulan Oktober 2019. Hingga kini, mereka terus
menanti perkembangan kasus tersebut. 
murdiansyah eko
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kemungkinan besar menggunakan FinTech. Belum
lagi potensi wilayah lain yang dapat dimanfaatkan
oleh pelaku pasar syariah di Indonesia.
"Bagaimana kita saat ini bisa menjadi pemain
keuangan di Indonesia dibandingkan dengan total
pasar keuangan secara nasional. Syariah hanya
6,5%, lembaga keuangan non bank 4,3%, Jadi
ruang besar sebenarnya para pelaku pasar keuangan
syariah di masa depan," katanya.
Lalu bagaimana dengan syariah di dunia
saham?
Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas
Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa jika
pasar modal syariah berkembang seiring berjalannya
waktu, maka akan berdampak positif bagi industri
keuangan lainnya.
Menurut dia, 10-15 tahun lalu, topik terkait
keuangan syariah selalu diabaikan dan tak ada
yang mau berbicara mengenai hal ini. Namun,
pandangannya berubah saat dirinya menjabat
sebagai salah satu Direktur di Pasar Modal
Indonesia.
"Tugas saya adalah bagaimana memperbesar
investor di Indonesia. Jadi saya menemukan bahwa
sebenarnya masyarakat Indonesia sangat prihatin
tentang apakah berinvestasi di pasar modal itu
syariah atau tidak," katanya.
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adanya bahaya.
Penjelasan tersebut untuk memahamkan
masyarakat adanya hikmah di balik pembatalan
keberangkatan haji Indonesia tahun 2021. Ibadah
haji, tentu membuat pelakunya bahagia dan
mendapatkan pahala. Namun, untuk apa mengejar
manfaat kalau nanti tebusannya adalah nyawa,
karena adanya wabah Covid-19.
Meskipun tidak pasti, tapi dalam kondisi wabah,
kalau bukan kita yang kena mungkin orang di
sekitar kena. Ada faktor yang membuat kita tidak
melakukan syari, maka itu pembenaran, harus
dipahami dalam arti hukum tasyri'i.
Seandainya tidak ada wabah Covid-19, dan
pembatalan ibadah haji karena arogansi pemerintah,
misalnya, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan.
Sebab, pemerintah tidak boleh menghalangi umat
Islam untuk beribadah.
Adanya pembatalan keberangkatan haji 2021,
karena Pemerintah wajib melindungi warganya.
Kita lihat Pemerintah beralasan ril ada bahaya
di situ, menunda ibadah haji ke tahun depan.
Kalau enggak sempat, kita bukan golongan untuk
berhaji.
Ibadah haji harus memenuhi tiga syarat atau
kemampuan, yakni kemampuan fisik, finansial,
dan keamanan. Keamanan yang dimaksud
mencakup di Indonesia sebagai negara asal jamaah,
maupun Arab Saudi negara tujuan ibadah haji.
Kalau ada yang bermasalah di ketiga ini, kita
boleh menunda ibadah haji.

PARIWARA
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DPRD
PADANG

Ketua DPRD Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Amril Amin, Arnedi Yarmen dan Ilham Maulana serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azharbersama Sekdako Amasrul saat rapat paripurna.

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA PADANG

Dewan Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Padang, KhazanahKhazanah-DPRD Padang
melaksanakan paripurna yang mengagendakan penyampaian tanggapan fraksifraksi terhadap dua Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) usulan Pemko Padang.
Dua ranperda tersebut adalah, ranperda
Perusahaan Umum Daerah Padang
Sejahtera Mandiri dan Ranperda Jasa
Usaha.
Dalam Paripurna yang dipimpin
Ketua DPRD Syafrial Kani dengan
diikuti Wakil Ketua Amril Amin, Arnedi
Yarmen dan Ilham Maulana serta
Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar tersebut,
dua dari enam fraksi DPRD menolak
ranperda Perusahaan Umum Daerah
Padang Sejahtera Mandiri. Dua fraksi
tersebut yang menolak Ranperda yang
diusulkan oleh Pemko Padang tersebut
adalah fraksi Gerindra dan Fraksi
Demokrat.
Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Sekretaris Partai Demokrat
Salisma, SH menyatakan bahwa Fraksi
Partai Demokrat belum dapat menyetujui
tentang ranperda Perusahaan Umum

Daerag Padang Sejahtera Mandiri.
“Kami Fraksi Partai Demokrat belum
dapat menyetujui tentang ranperda
Perusahaan Umum Daerah Padang
Sejahtera Mandiri. Sedangkan Ranperda
tentang restribusi jasa usaha, sepanjang
tidak bertentangan dengan hukum, Fraksi
Partai Demokrat menyetujuinya,”
ucapnya. Senin (7/6/2021)
Hal yang sama juga dilakukan oleh
Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh
Sekretaris fraksi Gerindra Musni Zen,
SH. Dalam kesempatan tersebut Gerindra
secara jelas menolak ranperda tentang
tentang ranperda Perusahaan Umum
Daerag Padang Sejahtera Mandiri, tetapi
menerima ranperda tentang restribusi
jasa usaha.
“Kami Fraksi Gerindra DPRD Kota
Padang menolak ranperda tentang
Perusahaan Umum Daerag Padang
Sejahtera Mandiri. Selain itu, Gerindra
DPRD Kota Padang menrima ranperda
perubahan ke tiga atas peraturan dae5rah
Kota Padang no 12 tahun 2011 tentang
retribusi jasa usaha untuk dijadikan

Salah satu perwakilan Frkasi menyerahkan berkas ke pimpinan DPRD Padang.

Peraturan Daerah Kota Padang.
Walikota Padang yang diwakili oleh
Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul
menyampaikan terima kasih atas nama
Pemerintah Kota Padang kepada seluruh
anggota DPRD Kota Padang yang telah
menyampaikan pandangan fraksi yang
ada di DRRD Padang.
"Terima kasih kami sampaikan kepada
DPRD Kota Padang, khususnya pimpinan
dan anggota Pansus yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi dua
Ranperda kami ini. Alhamdulillah hari
ini Ranperda Retribusi Jasa Usaha resmi
ditetapkan menjadi Perda," ucapnya.
Ia menyebutkan, terkait dua Ranperda
tersebut yaitu sudah disampaikan kepada
DPRD Kota Padang pada beberapa waktu
lalu. Dimana Ranperda Perumda PSM
telah disampaikan kepada Gubernur
untuk dilakukan fasilitasi pada 26
November 2020 lalu. Namun hasil
fasilitasinya baru keluar 7 April 2021.
Sementara Ranperda Retribusi Jasa Usaha
disampaikan pada 1 Februari 2021 yang
lalu, dan tahapan pembahasannya sudah

selesai dilaksanakan.
"Berkenaan dengan hal tersebut, kami
memberikan apresiasi kepada Pansus
dan stakeholder yang terlibat dalam
pembahasannya. Begitu juga fraksi yang
telah memberikan pandangan fraksi yang
konstruktif terhadap dua Ranperda ini,"
cetusnya.
Sekda mengatakan, terkait Ranperda
Retribusi Jasa Usaha sejatinya sudah
dua kali dilakukan perubahan, dimana
terakhir dengan Perda No.2 Tahun 2016
disusul melakukan konsultasi dengan
Kemenkum dan HAM.
"Dari hasil pembahasan yang telah
kita lakukan bersama DPRD, ada
beberapa retribusi yang harus kita
sesuaikan tarifnya. Hal ini dilakukan
dalam rangka peningkatan pendapatan
asli daerah (PAD) Kota Padang. Hal ini
mengingat, karena dalam Undangundang (UU) No.28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
bersifat tertutup. Selain dari yang ada
dalam UU tersebut pemerintah daerah
dilarang menambah objek retribusi dan

Fraksi Gerindra menyerahkan berkas ke pimpinan DPRD Padang.

akan ada sanksi bagi daerah yang
melanggar. Untuk itu, kita perlu kembali
menyesuaikan tarifnya sesuai kemampuan
dan daya beli masyarakat," paparnya.
Lebih lanjut Sekda Kota Padang
berharap dengan ditetapkannya Perda
Retribusi Jasa Usaha ini akan mampu
menambah PAD dari retribusi jasa usaha.
Ia pun menekankan kepada OPD yang
mengelola retribusi untuk memberikan
tenaga ekstra dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan. Dimana tujuan
akhirnya adalah untuk peningkatan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
"Kita berharap, semoga Ranperda
Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan menjadi Perda No.9 Tahun 2021
ini dapat memberikan kontribusi dalam
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya dalam meningkatkan
PAD Kota Padang ke depan. Dimana
tujuan akhirnya adalah demi kemajuan
kota dan kesejahteraan masyarakat Kota
Padang hingga masa-masa mendatang,"
tukasnya. (adv)

Suasana rapat Paripurna DPRD Kota Padang.

BERHARAP PANDEMI COVID MEREDA

Hendri Septa: Terus Patuhi Prokes

Walikota Padang, Hendri Septa

Panasonic Bsaksl Percantik Kota Padang
Padang, Khazanah - Wali Kota Padang
Hendri Septa menerima kunjungan Direktur
Utama PT Melia Network Indonesia
distributor resmi Panasonic Windi, beserta
rombongan. Pertemuan tersebut berlangsung
di Gedung Putih Kediaman Wali Kota
Padang, Selasa (8/6/2021).
Dikatakan Hendri Septa, sudah dua tahun
Pemerintah Kota Padang menjalin kerja sama
dengan Panasonic terkait pasokan kebutuhan

Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui Dinas
PUPR, yang mulai awal tahun ini
kewenangannya pindah ke Dishub melalui
UPT PJU.
Sebagaimana diketahui, Panasonic adalah
sebuah perusahaan besar swasta di Indonesia
penghasil produk elektronik, termasuk lampu
penerangan jalan.
"Kita berharap kepada pihak Panasonic
dapat memberikan CSR nya ke Kota Padang

untuk penerangan jalan di kawasan objek
wisata seperti Jembatan Siti Nurbaya, kawasaan
Pantai Padang, Kota Tua dan beberapa
landmark/icon Kota Padang lainnya, agar
menjadi terang dan indah," ujar Wako.
Turut hadir mendampingi Wako Kepala
Bappeda Yeni Yuliza, Kepala Dinas
Pertanahan Raju Minropa dan Kepala Dinas
Perhubungan Dian Fakri beserta jajaran.
 faisal budiman

W

Padang, Khazanah –
ali Kota Padang Hendri Septa
Tak hanya itu, menyebutkan
tak lama lagi umat Islam akan
menunaikan ibadah qurban
atau Hari Raya Idul Adha
1442 H. Ia pun berharap,
Covid-19 segera mereda dan berakhir sesegera
mungkin. “Agar Pandemi Covid ini bisa diatasi,
mari bersama-sama kita menegakan protokol
kesehatan. Sehingga kita bisa beraktifitas dan
beribadah dengan normal atau seperti sedia kala
kembali. Yang penting kita semuanya sekarang
selalulah menerapkan prokes kemana dan dimana
saja berada. Kota Padang sekarang berada di zona
orange (mengkhawatirkan). Untuk itu mari kita
jadikan segera menjadi zona kuning dan hijau,"
ujar Hendri Seprta saat memberikan tausiah dalam
acara Halal Bi Halal yang diadakan oleh pengurus
Masjid Nurul Huda, Kelurahan Lubuk Begalung
(Lubeg), Kecamatan Lubeg, Selasa (8/6/2021) ba'da
Isya.
Wali kota muda itu menyampaikan, atas nama
Pemerintah Kota Padang berharap terutama kepada
para orang tua dan semua unsur agar tidak
meninggalkan keturunan (generasi muda) yang
lemah. Caranya tentu mempersiapkan dan
membekali mereka secara baik.
Sebagaimana hal itu kata dia, dijelaskan melalui
firman Allah QS Annisa ayat 9 yang artinya "Dan
hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang
lemah di belakang mereka yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan
hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata
yang benar."
"Generasi muda adalah penerus dan calon
pemimpin bangsa dan negara ini di masa datang.
Maka itu, sungguh rugi dan menyesallah bila kita
saat ini tidak mempersiapkan dan membekali
mereka sebagai generasi terbaik. Baik secara agama
dan baik dari kemampuan yang lainnya," ujar
wako.
Lebih lanjut Hendri juga menyampaikan rasa
syukur dan bangganya atas terlaksananya berbagai
program pembekalan bagi generasi muda yang
berjalan dengan baik sejauh ini di Kota Padang.
"Seperti salah satunya program Pesantren
Ramadan. Alhamdulillah kegiatan tahunan itu pada
Ramadan 1442 H/2021 lalu berjalan dengan baik
dan lancar meski diselenggarakan di tengah pandemi
Covid-19 yang masih mewabah. Untuk itu kami
menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang
telah mendukung, karena ini semua demi penguatan
bagi generasi muda kita untuk menjadi generasi
qurani yang bagus imannya dan juga akhlaknya,"
pesan wali kota sembari mengucapkan Minal Aidin
wal Faidzin selamat Hari Raya Idul Fitri 1442
aisal budiman
H kepada jemaah.  faisal
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KONI Sumbar Agendak
an TC P
enuh
Agendakan
Penuh
Padang, Khazanah- Pekan Olahraga
Nasional (PON) XX-2021 tinggal hitungan
hari. Masing-masing provinsi makin intens
mempersiapkan diri, termasuk Sumatera Barat.
Pasca peralihan pengurus KONI Sumbar,
saat ini persiapan terus dilakukan. Beberapa program pengurus terdahulu tetap berjalan,
termasuk program unggulan pengurus teranyar
di bawah komando Ketua Umum KONI
Sumbar yang baru, Agus "Abien" Suardi.
Wakil Ketua Umum II KONI Sumbar
Ediswal mengatakan, KONI Sumbar tetap
melakukan pembinaan jelang bakuhampeh
di Papua meski dalam serba keterbatasan.
Sederet program pembinaan yang telah
dijalankan oleh pengurus lama, masih
diprioritaskan dalam menjaga ritme pembinaan
termasuk rencana melakukan Training Camp
(TC) penuh.
“Saat ini kita juga menjalankan program
pengurus yang lama, karena jadwal yang
sangat mepet. Tentunya, jika programnya
jelas dan terukur kita pakai plus progra
m tambahan yang kita susun,” ujar Ediswal.
Sementara menyangkut TC, ia menyebut
hal itu menjadi prioritas utama. Mengingat
saat ini atlet masih latihan sendiri-sendiri
yang dikomandoi oleh Pengprov Cabor
masing-masing.
“Kita memang sedang melakukan finalisasi menyangkut TC ini. Teknisnya, apakah nanti Pengprov Cabor yang melakukan
atau KONI Sumbar yang melakukannya. Kita
akan tunggu keputusan Ketua Umum,” sebut
Ediswal.  faisal budiman

Shin T
ae-yong evaluasi permainan Timnas
Tae-yong
Jakarta,
KhazanahTimnas Indonesia akan
mengakhiri perjalanan ajang
kualifikasi Piala Dunia 2022
dengan menghadapi tuan
rumah Uni Emirat Arab
(UEA) di Stadion Al
Maktoum, Dubai, pada
Jum’at (11/6/2021).
Pasca kekalahan (0-4)
dari Vietnam, pelatih
Indonesia, Shin Tae-yong
memulai kembali sesi latihan
pada Selasa (8/6).
“Karena kemarin laga
baru berakhir malam hari,
jadi para pemain istirahat tadi
pagi, dan sore ini latihannya
pun tujuan kita memang
untuk pemulihan saja,” ucap
Shin usai latihan, Selasa (8/
6) pukul 18.30 sore waktu
setempat.
Dia mengungkapkan
segera evaluasi tim. Dirinya
pun memberikan suntikan
semangat kepada para pemain dan meminta Arif Satria
cs untuk melupakan pertandingan melawan Vietnam.
“Saat melawan Vietnam,
saya rasa keputusan wasit
100%
mempengaruhi
pertandingan, semua yang
menyaksikan laga itu juga
pasti bisa melihatnya. Walau

begitu, pemain sudah sangat
bekerja keras, tetapi gol
pertama itu kesalahan dari
wasit, setelah itu pun, pemain
ini harusnya bisa lebih fokus,
untuk melanjutkan laga serta
bisa membalikkan keadaan,
tetapi keadaannya tidak
sampai disitu, dan itu yang

sebenarnya harus diperbaiki,”
ungkapnya.
“Walaupun kita mengalami kekalahan dari Vietnam,
tetapi kemauan para pemain
masih tetap sama dan tinggi,
dengan begitu kita harus
memperbaharui suasana tim,
sehingga saat nanti melawan

UEA kita bisa memberikan
hasil positif,” katanya.
“Pertandingan kemarin
sudah berlalu, dan harus
cepat melupakan, walau
sayang juga untuk dilupakan.
Tapi kita tetap harus mempersiapkan diri lagi untuk
berjuang kembali di perta-

ndingan berikutnya lebih
baik lagi. Mental pemain
harus diperbaiki lagi, biar
kembali ke normal lagi. Ya,
saya berikan motivasi tinggi
lagi kepada semua pemain
dan semua elemen tim, agar
bisa bangkit kembali,”
 faisal budiman
jelasnya.

JELANG OLIMPIADE TOKYO

Greysia/Apriyani
Dituntut L
ebih Rileks
Lebih

Jakarta, Khazanah - Ganda putri Greysia
Polii/Apriyani Rahayu dituntut lebih rileks
menuju Olimpiade Tokyo 2020. Hal itu
untuk menjaga mental mereka tetap stabil.
Greysia/Apriyani menjadi satu-satunya
wakil ganda putri Indonesia di multievent
yang dihelat 23 Juli-8 Agustus mendatang.
Mereka bertekad untuk tampil sebaik
mungkin dan meraih medali. Jika berhasil,
ini akan menjadi catatan apik sepanjang
keikutsertaan ganda putri Indonesia di
Olimpiade.
Meski begitu, mereka juga diminta
untuk tak terlalu terbebani, apalagi tertekan
dengan target tersebut. Pernyataan itu
dipertegas pelatih kepala ganda putri Eng
Hian di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta
Timur, Selasa (8/6/2021).
"Untuk sisi fisik mereka sudah siap,
tetapi ini kan turnamen besar di olahraga,
bukan hanya bulutangkis dan digelar pun
hanya empat tahun sekali. Jadi saya
menaruh perhatian lebih pada masalah
nonteknisnya," ujar Eng Hian dalam
keterangan rilisnya.
"Bagaimana saya bisa menjaga mereka
tidak berada di bawah tekanan atau terlalu

berekspektasi tinggi, saya buat serileks
mungkin seperti turnamen biasa saja,"
lanjutnya.
Eng HianEng Hian saat melatih Greysia/
Apriyani. Foto: Dok. PBSI
Mewujudkan itu, Eng Hian yang karib
disapa Didi ini, meminta bantuan tim
psikolog di PBSI untuk mendampingi
Greysia/Apriyani hingga hari pertandingan.
"Tim psikolog membuat program serta
mendampingi Greysia/Apriyani, agar
kondisi mental mereka tetap bagus dan
terjaga. Juga agar mereka selalu bisa
mengikis ketegangan saat pertandingan
di lapangan atau saat di luar lapangan,"
tutur peraih medali perunggu Olimpiade
Athena 2004 bersama Flandy Limpele itu.
"Saya pernah merasakan bagaimana
tegangnya bermain di Olimpiade. Tegangnya bukan hanya di lapangan tapi kadang
sebelum tidur juga ada rasa tegang dan
kalau tidak bisa mengatasinya bisa
merugikan."
"Makanya, saya tidak mau hal itu
terjadi pada mereka, terutama Apri yang
baru kali ini turun di Olimpiade," Eng
 faisal budiman
Hian menegaskan.

Eks PSP
tak Silau Dengan
Ketaguhan UEA
Dubai, Khazanah - Mantan pemain PSP Padang
yang saat ini memperkuat Timnas Indonesia, Arif Satria,
menyambut antusias laga pamungkas Kualifikasi Piala
Dunia 2022 kontra Uni Emirat Arab (UEA), Jumat (11/
6/2021). Arif Satria memastikan, Timnas Garuda tak
silau dengan kekuatan UEA.
Laga melawan UEA menjadi partai terakhir bagi
Timnas Indonesia pada laga Grup G Kualifikasi Piala
Dunia 2022. Sejauh ini, Indonesia sudah memainkan
tujuh pertandingan dengan perincian enam kekalahan
dan sekali imbang.
Situasi itu membuat Timnas Indonesia menghuni
dasar Grup G dengan raihan satu poin, sehingga sudah
dipastikan tersingkir dari Kualifikasi Piala Dunia 2022.
Berbeda dengan Uni Emirat Arab yang mengantongi
dua laga sisa, dan saat ini berada di urutan kedua
Grup G dengan raihan 12 poin. Hal itu membuat UEA
masih punya potensi lolos ke babak selanjutnya.
Arif Satria menilai, laga melawan Uni Emirat Arab
bakal berlangsung ketat dan sengit, karena adanya
kepentingan yang berbeda dari kedua tim.
"Uni Emirat Arab akan tampil sebagai tuan rumah
sehingga mereka punya motivasi tersendiri. Jadi, kami
dari pemain juga tak ingin kalah lagi," kata Arif Satria.
"Kami ingin mempersembahkan kemenangan juga,
akan tetapi itu tentu tidak mudah. Untuk itu, kami
akan bekerja lebih keras lagi serta meminta doa dan
dukungan dari masyarakat pencinta sepak bola
Indonesia," tegas pemain berusia 27 tahun tersebut.
Timnas Indonesia punya catatan buruk dalam
pertemuan melawan UEA. Dalam lima laga yang sudah
dimainkan, Timnas Garuda hanya meraih sekali
kemenangan dan sekali imbang, sedangkan tiga laga
lainnya berakhir dengan kekalahan.
Arif Satria sejauh ini tak tergantikan dari posisi
bek tengah Timnas Indonesia. Bek Persebaya Surabaya
itu sudah dua kali tampil penuh dalam Kualifikasi
Piala Dunia 2022.  faisal budiman

Kepastian SEA Games
Diputusk
an 24 Juni
Diputuskan
Jakarta,
Khazanah
Pelaksanaan SEA Games
2021 di Vietnam masih jadi
tanda tanya, menyusul masih
banyaknya negara yang
menolak untuk membatalkan
multievent dua tahunan
tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komite
Olimpiade Indonesia (KOI),
Ferry Kono, usai mengikuti
Rapat Kerja SEA Games
Federation (SEAGAF) yang
berlangsung virtual pada
Rabu (9/6/2021).
Dalam rapat tersebut,
tujuh negara seperti Brunei
Darussalam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina,
Singapura, dan Thailand
menolak ajang itu ditunda.
Sedangkan empat negara
yang sepakat ditunda ialah
Myanmar, Laos, Timor Leste,
dan Vietnam, sebagai tuan
rumah.
"Jadi rapat tadi itu membahas tentang usul pemerintah Vietnam karena
COVID-19 yang sedang
meninggi di ASEAN dan
mereka ( NOC Vietnam)
mengusulkan SEA Games
ditunda ke 2022 atau 2027,"
kata Ferry kepada pewarta.
"Kemudian masing-masing NOC memberikan pendapat dan rata-rata negara
ASEAN mengatakan terlalu
dini untuk memutuskan
penundaan apalagi jika
dilihat dari perkembangan
COVID-19," dia menjela-

skan.
"Makanya, tujuh NOC
menyatakan tidak setuju
terhadap penundaan kaitannya dengan budget concern karena masing-masing
negara sudah mengeluarkan
anggaran untuk pelatnas
atlet. Selain itu, agenda tahun
depan juga padat. Ada ISG
Commenwealth dan Asian
Games."
Sedangkan, empat negara
yang menyetujui agar SEA
Games 2021 ditunda mengaku punya alasan tersendiri.
"Laos tidak menyatakan
tidak setuju, tapi dia memahami kondisi sehingga
apabila ditunda tidak
masalah. Myanmar karena
posisi politik negara sedang
tidak stabil dan COVID-19

tinggi, jadi tidak masaah.
Timor Leste enggak ada
pesawat tunda tidak apaapa," ujarnya.
Oleh sebab keputusan
tersebut, rapat masih akan
dilanjutkan kembali pada
Kamis (24/6/2021) mendatang, sembari menunggu hasil
pembicaraan NOC Vietnam
dengan pemerintahnya.
"NOC Vietnam berdasarkan tujuh suara akan
mencoba bicara kepada
pemerintahnya. Apapun
hasilnya itu akan dirapatkan
kembali pada 24 Juni dan
akan menjadi keputusan
terakhir," Ferry menegaskan.
Sehubungan itu, Ferry
juga menyebut SEAGAF
akan membantu mencari
solusi atas kendala yang

dihadapi Vietnam sebagai
tuan rumah SEA Games
2021.
"Jika soal isu vaksin,
maka kami akan bantu
Vietnam untuk mendapat
kuota vaksinasi lebih banyak. Jika venue belum siap,
kami akan cari solusi dengan
mengurangi jumlah pertandingan sesuai dengan
venue yang siap karena saat
ini ada beberapa pembangunan venue baru yang
terhenti karena kasus COVID19 sedang tinggi," dia
menjelaskan.
"Sama seperti IOC akan
bantu negara yang belum
vaksin bantu negara yang
masih kekurangan. SEAGAF

posisinya akan seperti itu.".
faisal budiman
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DUA TAHUN KASUS PERUMAHAN PALSU TIDAK JELAS KABARNYA

Korban P
enipuan Datangi P
olresta P
adang
Penipuan
Polresta
Padang
Padang, Khazanah— Untuk kesekian kalinya, korban
penipuan yang dilakukan oleh developer perumahan PT. Makna
Karya Nusa (MKN) mendatangi, Polresta Padang untuk
mempertanyakan tindak lanjut dari kasus tersebut.
Empat orang korban mewakili
sekitar 20 korban lainnya yang
didampingi oleh kuasa hukum
Muhammad Tito dan Jefrinaldi
mendatangi, Polresta Padang dan
bertemu langsung dengan Kasatreskrim Polresta Padang Kompol
Rico Fernanda, Rabu (9/6).
Salah seorang korban bernama
Muhammad Taufiq mengatakan,
kedatangan mereka adalah untuk
mempertanyakan sampai dimana
kasus tersebut ditangani oleh
pihak penyidik Polresta Padang.
Kasus ini sudah Kami laporkan sejak bulan Oktober tahun
2019 yang lalu, dengan laporan
polisi nomor LP/734/K/X/2019/
SPKT unit II tanggal 16 Oktober
2019.
Sudah hampir dua tahun
semenjak laporan tersebut, namun
hingga sekarang belum ada titik
terang akan keberadaan terduga
pelaku yang telah murugikan
korbannya puluhan juta. Informasi
terbaru yang kami peroleh dari
penyidik, terduga pelaku telah
masuk daftar pencarian orang
(DPO) Polresta Padang,” kata
Taufiq.
Taufiq menyebutkan, mewakili
korban lainnya, meminta agar

pihak kepolisian segera menuntaskan kasus ini dan melakukan
penangkapan terhadap terduga
pelaku penipuan tersebut.
“Kami bersama kuasa hukum
telah meminta dan mendesak agar
pihak kepolisian, segera menangkap pelaku dan uang yang telah
mereka bayarkan di muka untuk
membangun perumahan yang
menurut rencana akan dibangun
di Jalan Manggis, Kelurahan
Balimbing, Kecamatan Kuranji
tersebut dapat dikembalikan,”
harapnya.
Sementara itu kuasa hukum
korban, M. Tito mengatakan,
awalnya korban diduga penipuan ini berkoordinasi dengannya
bahwa mereka diduga mengalami
penipuan yang dilakukan oleh
developer perumahan PT Makna
Karya Nusa yang dipimpin oleh
JM.
“Ada sekitar 23 pembeli yang
melapor ke Polresta Padang
dengan laporan mengenai penipuan dengan kerugian bermacam
macam dengan total mencapai
ratusan juta rupiah bahkan,
satu rumah dijual oleh Developer
teraebut kepada dua orang pembeli,” ujarnya.

DATANGI- Untuk kesekian kalinya, korban penipuan yang dilakukan oleh developer perumahan
PT. Makna Karya Nusa (MKN) mendatangi, Polresta Padang untuk mempertanyakan tindak lanjut
dari kasus tersebut (foto: ist/net).
Dijelaskan lagi, sekarang 23
orang korban tersebut masih
diperiksa oleh penyidik Satreskrim
Polresta Padang, ia yakin penyidik
Kepolisian bisa mengungkap
kasus ini.
“Dari 23 korban dijanjikan

penyelesaian perumaham dalam
satu tahun, namun nyatanya dari
pihak Developer hingga saat ini
belum terlihat adanya tanda tanda
pembangunan cuma pondasinya
saja yang sudah siap, “ungkapnya.
Kasatreskrim Polresta Padang

Kompol Rico Fernanda mengungkapkan, pihaknya akan terus
berupaya mencari keberadaan
terduga pelaku penipuan tersebut.
“Kami masih berupaya mencari
keberadaan pelaku yang telah
ditetapkan dan masuk daftar

pencarian orang (DPO)
sesuai dengan surat nomor :
DPO/46/III/2020/reskrim tanggal
7 Maret 2020. Selain itu Kami
juga telah menyebar surat DPO
tersebut ke seluruh Polsek sejajaran,”sebut Rico.
Dikatakannya, pihaknya juga
akan terus berkoordinasi dengan
para korban dan masyarakat
apabila mengetahui keberadaan
pelaku untuk segera melaporkannya ke Polresta Padang dan
segera menindaklanjutinya.
“Jika ada korban yang melihat
ataupun mengetahui keberadaan
pelaku ini, segera koordinasikan
dengan kami, agar bisa segera
kami tangkap dan menyelesaikan
perkara ini secepatnya,”jelasnya.
Diketahui sebelumnya, developer PT MKN yang di pimpin
oleh JM menjanjikan membangun perumahan di Jalan Manggis Kelurahan Balimbing, Kecamatan Kuranji berjanji paling
lama satu tahun setelah membayar
uang muka yang dibayarkan pada
tanggal 28 Mei 2018.
Namun, setelah satu tahun
semenjak dibayarkannya uang
muka tersebut, pembangunan
seperti yang disebutkan belum
juga terwujud. Para korban yang
total berjumlah 23 orang dengan
kerugian beragam hingga puluhan
juta tersebut mencoba menghubungi tersangka berinisial JM
namun hanya janji manis saja yang
diterima oleh korban  Murdiansyah Eko.

GUNAKAN LANGKAH RESTORATIVE JUSTICE

Kejari P
adang Hentik
an K
asus
Padang
Hentikan
Kasus
Pembangunan GOR UNP
Padang, Khazanah— Setelah sekian lama
melakukan penyelidikan, terhadap proyek
pembangunan gedung labor olahraga
kampus Universitas Negeri Padang (UNP),
akhirnya dihentikan.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri
(Kejari) Padang Ranu Subroto, didampaingi
Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Therry
Gutama menyebukan, belum ditemukan
tindak pidana.
“Terhadap proyek tersebut kami belum
menemukan tindak pidananya,” katanya,
Selasa (9/6).
Lebih lanjut dijelaskan, terhadap proyek
tersebut juga belum ditemukan kerugian
negara.
“Untuk kerugian belum ditemukan,”
ujarnya.
Sebelumnya pihak Kejari Padang, telah
menghentikan penyelidikan. Adapun
penghentian penyelidikan, untuk proyek
pembangunan gedung labor olahraga
kampus Universitas Negeri Padang (UNP)
setelah, rekanan proyek mengembalikan
kelebihan bayar sebesar Rp78.822.182,00.
“Berdasarkan pemeriksaan ahli fisik
dan audit investigasi yang dilakukan oleh,
BPKP Perwakilan Sumatera Barat
ditemukan
kelebihan
pembayaran
Rp78.822.182,00,”sebutnya.

Ia melanjutkan, dengan pengembalian
tersebut, penyelidikan tidak ditingkatkan
ke tahap selanjutnya.
Pembayaran dilakukan dua tahap oleh
rekanan (PT Bangun Cipta Andalas
Mandiri), yakni pertama pada bulan Agustus
sebesar Rp61 juta, kemudian pada tanggal
11 Desember 2020.
“Secara sukarela uang disetor, oleh pihak
rekanan ke rekening kas UNP yang
didampingi langsung oleh kejaksaan,”
imbuhnya.
Salah satu pertimbangan dihentikan
penyelidikan, kata dia, mengingat besaran
uang yang jadi temuan di bawah Rp80
juta. Lagi pula, uangnya sudah
dikembalikan
sehingga
pihaknya
mengambil langkah restorative justice.
Penyelidikan terhadap, kasus yang
dimulai sejak Februari 2020 itu, berawal
dari laporan masyarakat, kemudian
ditindaklanjuti oleh Kejari Padang.
Pemroses sempat terhenti karena situasi
pandemi COVID-19, lalu dilanjutkan
kembali sekitar September 2020.
Permasalahan muncul ketika dilakukan
pemutusan kontrak dengan rekanan saat
pengerjaan mencapai 62,59 persen. Pasalnya,
pemutusan kontrak itu, pihak kampus
kemudian meminta audit penyerahan kepada

BPKP Sumbar.
Hasil audit kemudian menyatakan
bahwa pekerjaan yang selesai baru di angka
62,147 persen sehingga ada kelebihan
bayar kepada rekanan sebesar 0,448 persen
dengan nilai Rp61 juta.
Setelah menerima laporan, kejaksaan
menindaklanjutinya dengan meminta audit
investigatif kepada BPKP Sumbar dan
pemeriksaan fisik kepada ahli Jurusan
Teknik Sipil Fakultas Teknik Unand.
“Berdasarkan hasil pengukuran
lapangan dan perhitungan volume serta
bobot pekerjaan oleh ahli tidak ada
masalah. Masalahnya, hanya kelebihan
bayar karena selisih persentase pengerjaan,”
katanya.
Dari hasil audit investigatif yang
diminta oleh kejaksaan, kelebihan bayar
yang awalnya sebesar Rp61 juta, kemudian
bertambah sekitar Rp17 juta sehingga total
menjadi Rp78.822.182,00.
Karena kelebihan bayar tersebut, pihak
rekanan mengembalikan semuanya. Atas
dasar inilah kejaksaan tidak lagi
melanjutkan penyelidikan terhadap proyek
pembangunan
gedung
labor
olahraga UNP yang memiliki pagu anggaran
mencapai Rp17 miliar itu  Murdiansyah
Eko/Novrizal
Sadewa.

Pencabuk Anak Dituntut
Padang, Khazanah— Diduga melakukan perbuatan
tindakan pidana asusila, terdakwa C (33), dituntut oleh
Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama delapan tahun
penjara.
Tak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan membayar
denda sebesar lima ratus juta rupiah, bila tidak
membayar maka diganti dengan hukuman pidana
penjara selama tiga bulan penjara.
“Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak
mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa membuat
korban malu,” sebut JPU Sandra Octharini, saat
membacakan amar tuntutannya, di Pengadilan Negeri
Kelas IA Padang,Rabu (9/6).
JPU menambahkan, terdakwa bersalah melanggar
pasal pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 16. Tentang
perubahan kedua, atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2012, tentang perlindungan anak, menjadi
Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun
2014, tentang perlindungan anak sebagai dalam
dakwaan kedua.
Peristiwa itu erawal ketika terdakwa C pada tanggal
7 April 2020, sekitar pukul 00.30 Wib. Mendatangi
rumah korban yakninya Mawar (nama samaran), di
jalan Kampung, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan
Padang Selatan.
Waktu itu, terdakwa meminta izin kepada orang tua
korban, untuk membawanya ke Polsek Padang Selatan
sebagai saksi. Namun korban malah dibawa ke rumah
terdakwa yang tidak jauh dari, rumah korban, sesampai
disana terdakwa melepaskan pakaiannya, dan korban
menolak, akibatnya, korban mengalami kesakitan pada
kemaluannya  Murdiansyah Eko.

PAK KADES DIDUGA CABULI BU SEKDES

Warga Nyaris Segel K
antor K
epala Desa
Kantor
Kepala
Sawahlunto,
Khazanah—
Kabar tidak sedap datang dari
Kota Sawahlunto, beredar
informasi telah terjadi dugaan
tindakan tidak senonoh terhadap
sekretaris desa, di Desa Taratak
Bancah Kecamatan Silungkang
Kota Sawahlunto.
Akibatnya puluhan pemuda
setempat hampir saja menyegel
kantor desa tersebut, Rabu (9/6).
Rencana penyegelan itu
terkait dengan kasus dugaan
tindakan tidak senonoh yang
dilakukan Y (40) terhadap
sekretaris desa A (38), yang diduga

dilakukan di rumah sang kades.
Pelayanan desa terhadap
masyarakat menjadi pertimbangan
dan arahan dari Babinkamtibmas
setempat, yang membuat rencana
tersebut batal.
Meski demikian, puluhan
pemuda tersebut menandatangani
petisi yang berisi BPD Taratak
Bancah untuk menyikapi kasus
yang mencemari desa setempat.
“BPD harus menyikapi kasus
ini dengan melakukan klarifikasi
kepada kepala desa dan sekretaris
desa,” ujar Arifno (44) salah
seorang pemuda Taratak Bancah.

Tidak jauh berbeda dengan
Arifno, pemuda lainnya Yulius
Marcos (45) meminta masyarajat
untuk dapat menahan gejolak di
tengah masyarakat.
“Sebagai masyarakat, kami
sangat kecewa. Sebab kasus ini
mencemari nama baik Nagari dan
Desa Taratak Bancah,” kata
Marcis.
Sementara itu, Ketua BPD
Taratak
Bancah,
Jamidin
mengungkapkan, pihaknya akan
menggelar rapat bersama anggota
BPD.
“Malam ini, BPD akan

membahas permasalahan dugaan
tindakan tidak senonoh terhadap
sekretaris desa,” tegas Jamidin.
Jamidin mengatakan, jika
dugaan tindakan tidak senonoh
itu benar terjadi, BPD Taratak
Bancah akan merekomendasikan
kepada
Pemerintah
Kota
Sawahlunto untuk melengserkan
kepala desa tersebut.
“Dalam UU Desa nomor 6
Tahun 2014, kepala daerah
memiliki fungsi pendampingan
dan pembinaan terhadap kepala
desa,” tambah Jamidin.
Menurut Jamidin, selama ini,

desa berpenduduk 717 jiwa
dengan 211 jiwa yang tersebar
di kawasan seluas 1.884 hektar
itu, baru kali ini terjadi dugaan
kasus perlakukan tidak senonoh,
apalagi tokoh yang patut menjadi
contoh dan tauladan bagi
masyarakat.
Kepala Desa Taratak Bancah,
Yusri melalui pesan aplikasi
whatsapp mengatakan, dirinya
tidak mempermasalahkan jika
BPD Taratak Bancah untuk
menyelesaikan kasus yang terjadi
terhadap dirinya.
Namun, untuk member-

Payakumbuh,
Khazanah—
Kembali Satresnarkoba Payakumbuh berhasil menangkap seorang
bandar narkoba yang sudah lama
jadi inceran Polres Payakumbuh.
Penangkapan ini di pimpin
oleh kasat narkoba Iptu Desneri
dan KBO narkoba Ipda Duasa .
Bandar narkoba yang berhasil
ditangkap itu adalah HHP alias
Habil (24 tahun) warga Kelurahan
Nunang Daya Bangun, Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
Menurut Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira melalui
Kasatresnarkoba Iptu Desneri,
Selasa (8/6), Habil dibekuk Senin
7 Juni 2021 sekira pukul 21.00
WIB di Kelurahan Pakan Sinayan,
Kecamatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh.
Dari tangan tersangka Habil

berhasil diamankan Barang Bukti
(BB) 8 paket besar narkotika jenis
ganja yang dibungkus dengan
kertas pembungkus nasi seberat
8 kg. Kemudian 2 paket besar
narkotika jenis daun ganja yang
di bungkus dengan kertas pembungkus nasi seberat 200 gram,
narkotika jenis daun ganja seberat
400 gram yang disimpan dalam
kantong plastik. Berikut 13 paket
narkotika jenis sabu yang di
bungkus dengan plastik bening
seberat 3,64 gram, 1 unit
timbangan digital merk Camry
dan satu buah timbangan kiloan
warna pink.
Diungkapkan Iptu Desneri,
adapun kronologis penangkapan
berawal dari laporan masyarakat
akan terjadi transaksi narkoba
Senin 7 Juni 2021 sekira pukul
21.00 WIB bertempat di Kelur-

ahan Pakan Sinayan, Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
“Sebelum tersangka berhasil
dibekuk, anggota Satnarkoba
Polres Payakumbuh telah mengintai dan mengikuti perjalanan
tersangka. Pada saat dilakukan
penangkapan, tersangka mengakui
bahwa baru saja menjual narkotika
jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket
seharga Rp300 kepada seorang
laki-laki berinisial A (DPO),” ulas
Iptu Desneri,
Dijelaskan Kasatresnarkoba
Iptu Desneri, dari keterangan
tersangka bahwa narkotika jenis
daun ganja dan sabu yang ia
miliki disimpan di dalam rumah
milik G (DPO) di Kelurahan Ibuah,
Kecamatan Payakumbuh, Barat
kota Payakumbuh.
Tersangka Habil juga meng-

aku, dia menjual narkotika jenis
sabu-sabu tersebut disuruh
tersangka G.
“Sebelum ditangkap, tersangka
Habil juga telah mengantarkan
narkotika jenis daun ganja sebanyak satu paket sedang yang
di bungkus dengan kertas
pembungkus nasi kepada seorang
laki-laki yang menurut tersangka
tidak dikenalnya di kawasan
Ngalau, Kelurahan Pakan Sinayan,
Kecamanatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh,’ ungkap Iptu
Desneri.
Masih menurut pengakuan
Habil, sebelum menjual narkotika
jenis sabu-sabu dan daun ganja
tersebut, tersangka G dan tersangka Habil usai pesta narkotika
jenis daun ganja dan sabu di
rumah tersangka G  Lili
Yuniati.

BANDAR- Kembali Satresnarkoba Payakumbuh berhasil
menangkap seorang bandar narkoba yang sudah lama jadi
inceran Polres Payakumbuh (foto: Lili Yuniati).

hentikan dirinya sebagai kepala
desa, Yusri mengatakan harus
sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara itu, kasus tindakan
tidak senonoh yang diduga
dilakukan kepala desa Taratak
Bancah terhadap A (38) sekretaris
desa, terjadi pada Selasa (8/6).
Wanita satu anak yang
mengaku mendapat perlakuan
tidak senonoh, melaporkan
atasannya tersebut ke pihak
kepolisian, yang kemudian
dilanjutkan
ke
P2TP2A
Sawahlunto  */Novrizal
Sadewa.

Usai P
esta Narkoba Habil L
anjut Jual Narkoba
Pesta
Lanjut
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JADWAL PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 BELUM FINAL

Anggaran P
ersiapan Diusulk
an Rp1,9 Triliun
Persiapan
Diusulkan
Jakarta, Khazanah— Anggaran persiapan Pemilihan
Umum (Pemilu) serentak 2024
untuk tahun anggaran 2022,
diusulkan sebesar Rp1,902
triliun. Hal itu disampaikan
Mendagri, Tito Karnavian dalam
rapat kerja dengan Komisi II DPR
RI terkait evaluasi pelaksanaan
anggaran 2021, dan pembicaraan
pendahuluan
pembahasan
RAPBN tahun anggaran 2022,
Rabu (9/6).
“Berkaitan dengan hal
tersebut, mohon dukungan dari
Komisi II DPR RI agar kebutuhan
anggaran sebesar lebih kurang
Rp1,902 triliun dapat disetujui
dan diakomodasi dalam pagu
anggaran Kemendagri tahun
2022,” kata Tito.
Mendagri mengatakan, dalam
rangka persiapan pelaksana

Pemilu dan Pilkada Serentak
2024, Kemendagri telah
melaksanakan rapat koordinasi
dengan KPU Bawaslu dan
kementerian lembaga terkait
pada 23 Maret 2021 lalu
“Yang salah satu hasil,
meminta kepada K/L terkait
termasuk Kemendagri untuk
menyiapkan anggaran dalam
rangka mendukung pelaksanaan
Pemilu dan Pilkada Serentak
2024,” tuturnya.
Tiro menjelaskan dari
anggaran sebesar Rp1,9 triliun
itu, sebesar Rp1,6 triliun akan
dimanfaatkan oleh Ditjen
Polpum Kemendagri, mulai dari
pengembangan
teknologi
informasi layanan publik yang
terintegrasi, kemudian seleksi
penyelenggara komisioner KPU
daerah.

Selain itu juga dimanfaatkan
untuk gerakan atau kampanye
partisipasi rakyat sukses Pemilu
Serentak 2024, forum komunikasi sosial politik dalam rangka
untuk mendukung suksesnya
pemilu serentak dan lain-lainnya.
Kemudian, alokasi untuk
Ditjen Adwil ini sebesar lebih
kurang Rp5,3 miliar, digunakan
untuk koordinasi peningkatan
peran camat dalam rangka
kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
Serentak 2024. Berikutnya untuk
pemetaan daerah rawan konflik
2024, pemetaan daerah rawan
gangguan Trantibum, serta
masalah
keamanan
dari
pandemik COVID-19.
“Kemudian
untuk
di
Dukcapil sebesar Rp282,275
miliar untuk pengembangan

sistem sinkronisasi data
kependudukan dengan data
sistem data pemilih atau sidalih,
penyiapan data daftar penduduk
potensial pemilih DP4,” ujar
Mendagri.
Lanjut Tito, anggaran itu
juga akan digunakan untuk
pendataan dan penerbitan
dokumen penduduk rentan
adminduk dalam rangka Pemilu
2024, memfasilitasi pencatatan
perubahan status kewarganegaraan, percepatan penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP elektronik.
Belum Final
Tito juga mengatakan bahwa
jadwal Pemilu yang beredar yakni
pada 28 Februari 2024, bukanlah
merupakan keputusan resmi atau
final. Dia menyebut, jadwal pada

28 Februari itu merupakan
pengajuan dari KPU RI setelah
mempertimbangkan berbagai
kemungkinan dalam pelaksanaan
Pemilu dan Pilkada serentak di
2024.
“KPU menyampaikan 28
Februari, dengan alasan kesiapan
anggaran sudah ada, kemudian
dilaksanakan sebelum bulan
Ramadan untuk menghindari
kelelahan petugas. Nah diambil
lah 28 Februari, tapi ini belum
menjadi keputusan resmi,
belum,” katanya.
Jadwal tersebut mungkin saja
bergeser dari yang diusulkan KPU
tersebut jika ada pertimbangan
lain yang ternyata Pemilu tidak
bisa dijadwalkan pada 28
Februari 2024.
“Mungkin ada yang menyampaikan ke publik, 28 Februari

adalah Hari Raya Galungan.
Otomatis harus exercise dan itu
tidak bisa berlaku. Apa yang
dilakukan berikutnya, nanti akan
dilakukan rapat kembali,
rapat exercise bukan rapat final
loh,” ucapnya.
Nantinya menurut Tito,
Pemerintah pun juga akan
melakukan kajian, begitu pula
dengan Bawaslu maupun Komisi
II DPR RI terhadap rencana
jadwal Pemilu 2024 tersebut.
“Pemerintah melakukan
kajian, KPU akan melakukan exercise, Bawaslu dan Komisi
II akan berpendapat yang lain,
nanti kita akan bertemu kembali
untuk melihat tanggalnya yang
mana yang pas untuk pilpres
dan pilkada. Sehingga risiko overlaping-nya menjadi
rendah,” ujar Tito. ryn/ant

Penyampaian F
raksi Jadi Masuk
an
Fraksi
Masukan
Bukittinggi, Khazanah— Wali
Kota Bukittinggi menyampaikan
nota jawaban atas Pemandangan
Umum Fraksi DPRD Kota
Bukittinggi terhadap Ranperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Bukittinggi tahun
anggaran 2020.
Wali Kota Bukittinggi, Erman
Safar mengatakan, semua yang
disampaikan
fraksi-fraksi
merupakan masukan yang
konstruktif bagi pemerintah daerah
untuk terus memperbaiki dan
meningkatkan kinerja, serta
menjadi
evaluasi
untuk
penyempurnaan kebijakan dan
penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintah ke depan.
“Terima kasih juga atas
apresiasi dari DPRD terhadap
hasil opini WTP yang kedelapan
kalinya secara berturut-turut. Hal
ini akan terus dipertahankan dan
ditingkatkan, karena masih ada
pengelolaan keuangan yang perlu
ditingkatkan akuntabilitas dan
transparansinya,” ungkap Erman.
Terkait dengan LKPD tahun

2020, semuanya ini harus
diperbaiki secara berkelanjutan.
Dan menjadi harapan bersama,
tentunya agar semua kekurangan
dapat ditekan, sehingga seluruh
tata kelola keuangan daerah
benar-benar berorientasi sebesarbesarnya untuk kepentingan
masyarakat.
Mengenai
penyumbang
terbesar SILPA terang Erma, yakni
adanya sisa belanja tak terduga
yang dialokasikan (refocusing)
untuk penanganan Covid-19
sebesar Rp17,3 miliar. Diakui,
kondisi 2020 memang agak luar
biasa, sehingga hampir semua
perencanaan anggaran daerah
menjadi tidak dapat diwujudkan
sebagaimana mestinya.
“Kami berharap segala
pembahasan yang menjadi
kendala dalam pelaksanaan
APBD tahun 2020 akan lebih
jelas terjawab pada tahap
pembahasan bersama SKPD
terkait, sehingga dapat dijadikan
solusi untuk ke depan,”
pungkasnya. Iwin SB

JAWABAN— Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar saat memberikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota
Bukittinggi tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 di gedung DPRD
setempat, Rabu (9/6). IWIN

REALISASI PAD 118,2 PERSEN, WTP 5 KALI BERTURUT-TURUT

Dewan Apresiasi Kinerja P
emk
adang P
anjang
Pemk
emkoo P
Padang
Panjang

Padang Panjang, Khazanah— Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang
Panjang mengapresiasi kinerja jajaran Pemko
Padang Panjang. Hal itu terungkap saat
penyampaian Pemandangan Umum Fraksifraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota
atas
Ranperda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2020, di Gedung DPRD,
Selasa (8/6).
Zulfikri, SE Datuak Gindo Malano yang
mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
dalam kesempatan itu mengucapkan selamat
dan sukses atas kinerja walikota beserta segenap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota
Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.
“Semoga prestasi ini berdampak positif
dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilakukan. Laporan pengelolaan keuangan
daerah yang tercermin dalam laporan
pelaksanaan APBD sejatinya dimaksudkan
untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah
dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan
kebijakan keuangan setiap tahunnya. Agar
penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin
efektif, efisien, transparan dan dapat dikontrol
publik,” kata Zulfikri.
Senada dengan Zulfikri, Fraksi Golongan
Karya yang diwakili Yovan Fadayan Remindo,
S.I.Kom juga memberikan apresiasi kepada
Pemko Padang Panjang yang telah bekerja
sama dengan baik dalam penggunaan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam
bentuk laporan keuangan, sehingga Pemko
dapat mempertahankan opini WTP lima kali
berturut-turut.
“Semoga opini dari BPK RI ini menjadi
pemicu semangat buat kita agar secara
transparan dan akuntabel dari penggunaan
dana dalam meningkatkan kualitas pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya kami
berharap WTP yang diperoleh tahun ini dapat
bertahan untuk tahun berikutnya,” ujar Yovan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PKS yang
diwakili Yudha Prasetia juga memberi apresiasi
terkait realisasi PAD tahun anggaran 2020
yang
di
anggarkan
sebesar
Rp67.181.021.098,66 dapat direalisasikan
sebesar Rp79.428.802.696,06 atau 118,2
persen.
“Kami Fraksi Gerindra-PKS memberikan
apresiasi kepada pemerintah kota yang telah
berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan telah mengoptimalkan potensi kota.
Harapan kami, hasil-hasil seperti ini dapat
dipertahankan ke depannya,” ungkap Yudha.
Sedangkan untuk target pendapatan daerah,
Drs. Aditiawarman yang mewakili Fraksi
Nasdem Bulan Bintangnya menyampaikan,

untuk Tahun Anggaran 2020 pendapatan daerah
ditargetkan sebesar Rp546.345.635.456,66
dapat
direalisasikan
sebesar
Rp547.774.902.696,06 atau sebesar 100,26
persen.
“Dalam pencapaiannya memang telah
melebihi target yg telah ditetapkan. Untuk
itu kami dari Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya
memberikan apresiasi atas kinerja Pemko dalam
merealisasikan targetnya. Namun untuk ke
depannya, tentu harus ditingkatkan lagi,” tutur
Aditiawarman.
Sementara Fraksi Demokrat Kebangkitan
Bangsa yang diwakili Puji Hastuti, A.Md,
mengingatkan proses validasi batas wilayah
Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah
Datar, sehingga tidak menimbulkan polemik
yang berkepanjangan.
“Selain itu, dalam proses penerimaan PPDB
tahun pelajaran 2021/2022 agar lebih jelas
dalam pengambilan kebijakan tentang aturan
yang berlaku. Sehingga tidak menyulitkan
buat masyarakat. Agar kasus seperti tahun
lalu tidak terjadi lagi,” saran Puji.
Secara serentak, masing-masing Fraksi
DPRD Kota Padang Panjang di akhir
penyampaian pemandangan umumnya,
meminta kepada jajaran pemerintah daerah
untuk tidak menjadikan Covid-19 sebagai
alasan tidak tercapainya target kinerja, terutama
yang berkaitan langsung dengan pelayanan
masyarakat.
Sebelumnya, Senin (7/6), Wali Kota Padang
Panjang, Fadly Amran, BBA Datuak Paduko
Malano dalam penyampaiannya, tidak
memungkiri bahwa terdapat beberapa program
yang tidak dapat direalisasikan secara maksimal.
Salah satu penyebabnya adalah dampak
pandemi Covid-19, karena banyak dilakukan
refocusing anggaran.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak
kegiatan yang dihilangkan. Namun dengan
anggaran yang ada sebut Fadly, Pemko Padang
Panjang tetap berupaya optimal untuk
merealisasikan anggaran yang ada dan
senantiasa mengevaluasi, serta terus menerus
diperbaiki.
Pada kesempatan itu, Walikota Fadly
Amran mengucapkan terima kasih atas
apresiasi, masukan maupun kritikan dari seluruh
anggota DPRD Kota Padang Panjang.
“Masukan dari anggota legislatif tentunya
menjadi acuan bagi kami dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Insyaa Allah,
masukan dari anggota legislatif serta targettarget yang belum tercapai, menjadi PR yang
harus kami tuntaskan ke depannya,” ungkap
Fadly.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD,
Mardiansyah, A.Md dan Wakil Ketua, Imbral,
SE yang turut dihadiri Wakil Wali Kota, Drs.
Asrul, Forkopimda dan pimpinan OPD, serta
tamu undangan lainnya. Paul Hendri

JURU Bicara Fraksi Gerindra-PKS, Yudha Prasetia saat menyerahkan Pemandangan Umum fraksinya kepada
Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, disaksikan Wakil Ketua DPRD, Imral, Walikota Fadly Amran
dan Wawako Asrul. IST

Walik
ota Sampaik
an Nota Jawaban
alikota
Sampaikan
Padang Panjang, Khazanah—
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
(SiLPA) APBD Kota Padang Panjang
Tahun
2020
sebesar
Rp50.810.925.555,99,
diakui
Walikota Padang Panjang sebagai
SiLPA rill yang sudah berdasarkan
laporan keuangan dan sudah
dilakukan audit.
“Itu merupakan sisa lebih
penggunaan anggaran, karena adanya
penghematan dan beberapa anggaran
yang tidak dapat direalisasikan karena
mengikuti aturan dari pemerintah
pusat,” kata Walikota Padang
Panjang, Fadly Amran dalam nota
jawaban atas Pemandangan Umum
Fraksi DPRD Padang Panjang, Rabu
(9/6).
Walikota juga menjawab
pertanyaan dari sejumlah Fraksi
DPRD terkait kinerja Tim Penegasan
Batas Daerah (TPBD) Kota Padang
Panjang, realisasi dana sosial,

FADLY AMRAN
persiapan dan sosialisasi pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru
(PPDB) dan memaksimalkan
penerapan usaha pemungutan pajak.
Selain itu juga disampaikan
perihal
program
pelayanan
pendidikan masyarakat miskin,
kelengkapan berkas oleh tim
persiapan
pengadaan
tanah
(perubahan
lokasi),
serta
pembangunan sport center sesuai
dengan SK Gubenur Sumba Nomor

600-371-2021 tanggal 24 Mei 2021.
“Jika masih ada hal-hal yang
belum jelas ataupun masih terdapat
kekurangan dan kekeliruan, kami
mohon maaf yang sebesar-besarnya,
dan tentunya dapat kita bahas lebih
lanjut pada tahapan berikutnya,”
ungkap Walikota.
Rapat dipimpin langsung Ketua
DPRD Kota Padang Panjang,
Mardiansyah, dihadiri Wakil Ketua
DPRD Imbral, para anggota DPRD
Kota Padang Panjang, Forkopimda,
Assisten, Kepala OPD, dan Undangan
lainnya.
Usai penyampaian nota jawaban
Walikota terhadap Pemandangan
Umum Fraksi tersebut, selanjutnya
DPRD Kota Padang Panjang
mengagendakan pembahasan lebih
lanjut bersama Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga
menghasilkan Pendapat Akhir Fraksi
DPRD. Paul Hendri
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Korban Meninggal Covid-19
di Singapura Lampaui S
ARS
SARS

Rp4.500

Ilustrasi

UNTUK MELAWAN CHINA

Senat AS Setujui
Rencana Inovasi
Ambisius

PINDAI - Pekerja kantor memindai kode QR Safe Entry untuk memasuki mal, di tengah wabah Covid-19 di Singapura 12 Mei 2021. (Foto:
REUTERS/Dawn Chua)
Singapura,
Khazanah
Singapura melaporkan kematian ke34 akibat Covid-19, melampaui
jumlah korban yang tercatat selama
wabah Sindrom Pernapasan Akut
Parah (SARS) 2003 sebanyak 33
orang.
Data Organisasi Kesehatan
Dunia (World Health Organization/
WHO) mencatat negara-kota itu
adalah salah satu negara yang
paling parah dilanda SARS di luar
China daratan, berdasarkan jumlah

infeksi dan kematian.
Reuters, Rabu (9/6), melaporkan
SARS, penyakit menular yang
sebelumnya tidak diketahui,
diyakini telah muncul dari pasarpasar tradisional di Provinsi
Guangdong, China, sebelum
menyebar ke kota-kota besar. Secara
global, terdapat 774 orang
meninggal akibat epidemi yang
melanda hampir 30 negara.
Meski jumlah kematian akibat
pandemi saat ini telah melampaui

angka kematian akibat wabah
SARS, Singapura masih merupakan
salah satu negara dengan tingkat
kematian akibat Covid-19 yang
terendah di dunia.
Pihak berwenang Singapura
telah mengatakan pada awal
pandemi COVID-19 bahwa
pengalaman berurusan dengan
SARS berarti mereka lebih siap
untuk wabah COVID-19.
Sejauh ini, Singapura telah
melaporkan 62.219 infeksi COVID-

19 sejak Januari tahun lalu,
sementara negara itu mencatat 238
kasus SARS antara Maret dan Mei
2003.
Kementerian
Kesehatan
Singapura mengatakan korban
meninggal ke-34 akibat COVID19 adalah seorang perempuan
berusia 86 tahun yang belum
divaksinasi COVID-19 dan memiliki
riwayat komorbid atau penyakit
penyerta, termasuk diabetes dan
hipertensi.  voa

New York, Khazanah - Senat Amerika Serikat (AS),
Selasa (8/6), menyetujui rancangan undang-undang
(RUU) kebijakan industri besar-besaran untuk melawan
ancaman ekonomi yang melonjak dari saingannya,
China, serta mengatasi perpecahan partisan untuk
mendukung pendanaan lebih dari $170 miliar bagi
penelitian dan pengembangan.
Langkah itu, yang disetujui dengan suara 68 banding
32, dan kini menuju Dewan Perwakilan Rakyat,
dipandang penting bagi upaya Amerika meningkatkan
daya saing dan menghindari manuver China, sementara
bersaing menuju kemajuan teknologi.
“Undang-undang ini akan memungkinkan Amerika
Serikat untuk berinovasi, memproduksi lebih banyak,
dan menang bersaing dalam industri masa depan dunia,”
kata Chuck Schumer, ketua fraksi Demokrat yang
mayoritas di Senat.
Menanggapi undang-undang itu, Senator Republik
Roger Wicker dari Mississippi mengatakan “Ini adalah
peluang bagi Amerika untuk menyerang atas nama
menjawab persaingan tidak sehat yang kita saksikan
dilakukan Komunis China, dan ini adalah kesempatan
untuk menjadi penentu dalam keragaman geografis
dalam upaya penelitian kita.”
RUU itu juga hendak melawan pengaruh global
China yang berkembang melalui diplomasi, dengan
bekerja sama dengan sekutu dan meningkatkan
keterlibatan Amerika dalam organisasi internasional
setelah mantan presiden Donald Trump menarik Amerika
keluar sebagai bagian dari agendanya, “America First,”
yang mendulukan Amerika.  voa

