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Jika jadi RUU KUP disahkan
alamat akan buncah negeri
ini. Bayangkan, pendidikan,
rumah bersalin dan sembako
dikenakan pajak. Untung baru
RUU. Tapi anggota DPR
mengatakan, jadi wacana pun
itu tidak pantas.
Padang, Khazanah -- Rencana
pemerintah mengenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor
jasa pelayanan kesehatan medis
khususnya jasa rumah besalin dan
sembako menuai beragam komentar
dari masyarakat.
Salah satunya datang dari
seorang ibu rumahtangga di
Perumahan Permata Berlian Sungai
Sapiah, Kota Padang, Emi (32
tahun), menurutnya rencana
pemerintah tersebut tidak memiliki
rasa kemanusiaan.

Mimbar

SEMBAKO, sembilan bahan pokok kebutuhan sehari-hari, mudah-mudahan tidak jadi kena pajak.
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MINUS PADANG PANJANG-TANAH DATAR

10 Tapal Batas Sudah Selesai

Gubernur Mahyeldi memimpi Rapat Khusus Tapal Batas kemarin di Padang.

Tanjung Pati, Khazanah
-- Menindaklanjuti intruksi
Kapolri untuk membasmi
premanisme dan pungutan
liar di semua wilayah, maka
Polres Limapuluh Kota
menggelar razia terhadap
para
pengganggu
kenyamanan berlalu-lintas
di jalur Sumbar-Riau.
Kata Wakapolres Limapuluh Kota, Kompol Russirwan didampingi Kasat
Reskrim, AKP. Mulyadi,
razia ini dilakukan untuk
menjawab keluhan para
pengemudi di sepanjang
jalan lintas Sumbar-Riau.
“Termasuk ‘Pak ogah’ yang
minta uang receh di tiap
persimpangan
atau
tikungan,” kata dia.
Selain itu, Tim Opsnal
Satreskrim Polres Lima-

Padang, Khazanah -- Sepuluh titik perbatasan
kabupaten /kota di Sumatera Barat telah selesai
difasilitasi dan menemukan kesepakatan sehingga
penetapannya bisa segera dilakukan melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
"Dari 10 (sepuluh) titik itu, 5 (lima) tinggal proses
penerbitan Permendagri sementara lima titik sudah
ditemukan kesepakatan dan dilanjutkan dengan proses
penyusunan Permendagri," ini disampaikan Gubernur
Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi disela-sela Rapat
Tim Tapal Batas bersama OPD terkait si Padang,
Senin (14/6/2021)
Mahyeldi mengatakan, 5titik yang telah selesai
itu masing-masing perbatasan Kabupaten Padang
Pariaman dan Kota Padang, Kabupaten Limapuluh
Kota dan Kota Payakumbuh, Padang Pariaman dan
Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten
Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten
Padang Pariaman.
"Sementara 5 (lima) titik yang sudah mendapatkan
kesepakatan dan tengah proses penyusunan
Permendagri diantaranya Kabupaten Dharmasraya
dengan Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dengan
Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dengan Pasaman
Barat, Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten
Solok, dan Kabupaten Sijunjung dengan Kota
Sawahlunto," ujar Mahyeldi.
Meski proses di tingkat provinsi sudah selesai
namun Mahyeldi meminta agar kelengkapan
dokumennya diperiksa kembali agar tidak
mengakibatkan persoalan dikemudian hari.
"Dan untuk dua titik yaitu antara Kabupaten
BACA HAL-7

BASMI PRAKTIK PREMANISME

Polisi Limapuluh Kota Pelacuran
Tangkapi ‘Pak Ogah’ Online
di Padang,
Kini Sedang
Diintip Polisi
Padang, Khazanah – Kabar praktik pelacuran
online di sebuah hotel berbintang di Padang marak.
Kini Polisi dari Polda Sumbar tengah mendalami
kasus prostitusi daring di sebuah hotel berbintang
Kota Padang untuk mencari muncikari dalam perkara
tersebut.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Satake
Bayu di Padang, Senin, mengatakan bahwa petugas

Pak Ogah termasuk yang ditertibkan oleh polisi
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Tuntunan I’tikaf
di Masjid
Oleh: Dr KH Zakky Mubarak

I’tikaf menurut pengertian
bahasa berasal dari kata ‘akafa–
ya’kifu–ukufan. Bila kalimat itu
dikaitkan dengan kalimat “an alamr” menjadi "akafahu an al-amr"
berarti mencegah. Bila dikaitkan
dengan kata "ala" menjadi "akafa
‘ala al-amr" artinya menetapi.
Pengembangan kalimat itu menjadi
i’takafa-ya’takifu-i’tikafan artinya
tetap tinggal pada suatu tempat.
Kalimat I’takafa fi al-masjid
berarti “tetap tinggal atau diam
di masjid”. Menurut pengertian
istilah atau terminologi, i’tikaf
adalah tetap diam di masjid untuk
mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
dengan beribadah, dzikir, bertasbih
dan kegiatan terpuji lainnya serta
menghindari perbuatan yang tercela.
Hukum i’tikaf adalah sunnah,
dapat dikerjakan setiap waktu yang

Syiar Islam

Suraidah
Merajut Mimpi
Anak-anak
di Perbatasan
Nunukan, Khazanah – Anakanak kecil itu berlari meninggalkan
rumah masing-masing. Beberapa
di antara mereka memakai celana
merah dan kemeja putih. Sebagian
yang lain memakai baju bebas dan
BACA HAL-7

Ayat Hari Ini
Telah semakin dekat kepada
manusia perhitungan amal
mereka, sedang mereka
dalam keadaan lalai (dengan
dunia), berpaling (dari
akhirat). (QS Al Anbiya: 1)
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AKAN JADI MUSEUM TERAPUNG

Kapal Perang Teluk Ratai Dihibahkan ke Pariaman
Pariaman, Khazanah -- Kapal
hibah TNI AL untuk Kota Pariaman, yaitu KRI Teluk Ratai 509
akan diletakkan di Pantai Pauh
atau di belakang GOR Pauh,
Kecamatan Pariaman Tengah
sebagai museum kapal perang.
"Sekarang kami sedang memikirkan teknik membawa kapal
itu ke Kota Pariaman sambil
menunggu administrasi hibah
selesai," kata Wali Kota Pariaman,
Genius Umar saat menyampaikan
informasi itu kepada DPRD

Pariaman pada penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2020 dan
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah di Kantor DPRD Pariaman,
Senin.
Ia mengatakan saat ini administrasi hibah kapal tersebut telah
sampai ke Menteri Pertahanan
yang nantinya dilanjutkan ke
Menteri Keuangan.
Ia menyampaikan dengan
adanya kapal tersebut sebagai
museum angkatan laut maka akan

dapat menambah daya tarik wisata
di Kota Pariaman.
"Doakan agar hibah kapal ini
lancar sehingga dapat melengkapi
destinasi wisata di Kota Pariaman," katanya.
Ia mengatakan kapal tersebut
merupakan kapal perang bekas yang
diproduksi tahun 1944 dan dioperasikan
oleh Amerika Serikat (A) lalu dihibahkan ke Pemerintah RI.
"Jadi kapal ini pernah diikutkan pada Perang Dunia keBACA HAL-7
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KRI Teluk Ratai akan ditempatkan di Pariaman
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Ninik Mamak Nagari Langgam
Tiagan ke DPRD Sumbar
Padang, Khazanah - Gedung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar) Kembali didatangi
masyarakat untuk mengadukan
“parasaiannya” kepada wakil rakyat
yang diwakilinya itu. Kali ini,
perwakilan ninik mamak Nagari
Langgam Tiagan Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat yang
mendatangi Senin (14/6).
Kedatangan ninik mamak
Kinali tersebut menyampaikan
aspirasi dan meminta dukungan
DPRD terkait tuntutan lahan
plasma PT Laras Inter Nusa
minimal 20 persen dari total luas
lahan 4 ribu hektare yang diolah
perusahaan tersebut.
Salah seorang ninik mamak
Kinali, Sarnadi Majo Sadeo Urek
Tunggang menjelaskan, masyarakat sudah menyampaikan tuntutan kepada Bupati Pasaman
Barat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan terkait lahan
plasma tersebut.
“Dalam perjanjian, sesuai
aturan sudah disepakati tentang
lahan plasma 20 persen antara
masyarakat dengan pihak perusahaan,” kata Sarnadi.
Karena ada beberapa kendala,
lanjutnya, masyarakat juga sudah
menyampaikan kepada Bupati
Pasaman Barat untuk memfasilitasi agar persoalan itu tidak
berlarut-larut sehingga tidak ada

pihak yang dirugikan. Baik dari
sisi masyarakat maupun dari pihak
perusahaan.
“Hari ini kami datang ke
DPRD Provinsi Sumbar untuk
menyampaikan persoalan yang
sama, dan berharap DPRD dapat
memfasilitasi agar perusahaan
menunaikan hak masyarakat 20
persen lahan plasma,” sebutnya.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar
Supardi menerima kedatangan
perwakilan ninik mamak dari
Kinali tersebut menyampaikan
akan menindaklanjuti aspirasi
yang disampaikan.
Menurut Supardi, yang didampingi juga oleh Ketua Komisi I
Syamsul Bahri dan beberapa orang
anggota DPRD, akan segera
membentuk dan menurunkan tim
untuk membantu mencari jalan
penyelesaian terhadap masalah itu.
“DPRD melalui Komisi I dan
Komisi II akan membentuk dan
menurunkan tim untuk membantu
mencari jalan penyelesaian persoalan ini,” kata Supardi.
Supardi mengakui, dalam
Peraturan Menteri Pertanian nomor
26 tahun 2007, perusahaan
perkebunan wajib menyediakan
lahan untuk masyarakat minimal
20 persen dari luas lahan inti.
“Dalam persoalan ini, kita tahu
bahwa sudah ada kesepakatan
antara masyarakat dengan perusahaan. Kalau sekarang ada

DITERIMA - Perwakilan ninik mamak Kinali, Pasbar saat menyampaikan aspirasi yang diterima Ketua DPRD Sumbar, Supardi

kendala, perlu ditindaklanjuti
untuk mengetahui akar permasalahannya dan dicari jalan
keluarnya,” ucap Supardi.
Supardi juga meminta instansi
terkait di pemerintah daerah

provinsi untuk mengawal persoalan tersebut sehingga dapat
segera dituntaskan.
Senada, Ketua Komisi I DPRD
Provinsi Sumbar Syamsul Bahri
juga meminta Pemerintah Kabu-

paten Pasaman serius menyelesaikan persoalan itu. Sehingga
masyarakat tidak dirugikan, di sisi
lain investasi di daerah bisa
berjalan kondusif.
“Bupati dan Pemkab Pasaman

Pendaftaran PPDB Online SD Kemarin Dimulai
Padang, Khazanah-- Pendaftaran
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Online Sekolah Dasar
(SD) negeri Kota Padang,
dimulai Senin (14/6/2021). Orang
tua bisa mendaftarkan anaknya ke
sekolah dituju dengan memilih jalur
yang disediakan.
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Padang Habibul
Fuadi mengatakan, pendaftaran bagi
peserta didik baru dilakukan selama
enam hari, yaitu 14-19 Juni 2021.
Orang tua siswa bisa melakukan
pendaftaran anaknya di salah satu
sekolah negeri di Padang.
“Sesuai dengan jadwal, pendaftaran PPDB SD 2021 kita mulai
hari ini, para orang tua siswa bisa
melakukan pendaftaran di salah
satu sekolah negeri Kota Padang,”
kata Habibul, Senin (14/6/2021).

Dia menjelaskan, pendaftaran
PPDB SD 2021 Padang disediakan
tiga jalur penerimaan. Penerimaan
dilakukan melalui jalur zonasi, jalur
afirmasi dan perpindah orang tua
atau wali. Peserta didik dapat
memilih salah satu jalur yang
disediakan.
Ia juga mengatakan, untuk jalur
zonasi, calon peserta didik khusus
dapat memilih tiga sekolah sesuai
zona kelurahan tempat tinggalnya.
Peserta didik dapat mengunduh
formulir pendaftaran melalui http:/
/psb.diknaspadang.id/.
“Kita sudah berikan informasi
lengkapnya di website, bagi orang
tua murid, silakan mendaftar ke
sekolah,silakan ikuti tahapannya
sesuai aturan,” terangnya.
Pengumuman dilakukan 20 Juni
mendatang. Kemudian pendaftaran

ulang 21-23 Juni, pendaftaran tahap
II sebagai pemenuhan daya tampung
24-27 Juni dan pengumumannya
28 Juni. Pendaftaran ulang dilakukan
29-30 Juni 2021.
Persyaratan
pendaftaran,
membawa asli dan fotokopi akte
kelahiran atau surat keterangan lahir
yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang dan dilegalisir oleh lurah
atau pejabat setempat lain yang
berwenang sesuai domilisi calon
peserta didik, fotokopi dan asli kartu
keluarga, fotokopi dan asli kedua
KTP orang tua calon peserta didik
serta surat pindah orang tua atau
wali bagi yang berasal dari luar
Kota Padang, surat keterangan
tempat kerja orang tua
Pada tahap I, pendaftaran dapat
dilakukan di salah satu SD negeri
yang ada di Kota Padang dan calon

peserta didik dapat memilih paling
banyak 3 SD dalam zonasi, pada
pendaftaran tahap II, calon peserta
didik langsung mendaftar ke
sekolah yang dituju yang masih
ada daya tampungnya, kuota jalur
zonasi minimal 70 persen, jalur
afirmasi maksimal 25 persen, jalur
perpindahan tugas orangtua wali
maksimal 5 persen.
Habibul berharap agar para orang
tua yang butuh informasi lebih
lengkap dan jika menemui kendala,silakan melaporkan ke sekolah
terdekat. Sekolah nantinya akan
memeriksa berkas-berkas pendaftaran
untuk dilakukan entri data.
“Kita juga telah menugaskan agar
seluruh SD wajib memberikan
penjelasan dan informasi bagi orang
tua murid yang membutuhkan,”
katanya mengakhiri.  inoval agesly

Pelatihan Rancangan Busana Aplikasi Bordir Dibuka
Payakumbuh, Khazanah - Guna
meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kreativitas tentang motif
dan desain bordir sehingga dapat
meningkatkan daya saing produk,
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menggelar
Pelatihan rancangan busana aplikasi
bordir bagi IKM yang dilaksanakan
di Rumah Kreatif Bersama (RKB)
BNI Ngalau Indah, Senin (14/6)
Pelatihan rancangan busana
aplikasi bordir bagi IKM ini dibuka
secara resmi oleh Ketua Dekranasda
Kota Payakumbuh Ny. Henny Riza
Falepi didampingi oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Payakumbuh Yunida Fatwa, Kabid
industri Bambang Hermanto, Kasi
sandang dan kerajinan Hayatil
Mardiyah dan diikuti oleh 20 orang
pengusaha IKM.
Ketua Dekranasda Ny. Henny
Riza Falepi dalam sambutannya

mengatakan pelatihan ini merupakan
kesempatan yang sangat baik bagi
pengusaha IKM untuk menimba
ilmu dan pengalaman kepada narasumber yang sudah berkompeten
dibidangnya. Terlebih dimasa
pandemi saat sekarang ini, perlu
adanya pelatihan dan inovasi baru
untuk menggeliatkan IKM khususnya rancangan busana aplikasi
bordir di Kota Payakumbuh.
"Dengan pelatihan ini mari
siapkan mental menjadi pengusaha.
Perlu adanya perubahan ke arah
yang lebih baik, setiap perkembangan
desain yang ada harus diikuti untuk
hasil yang lebih baik. Kita harus
membangkitkan cita rasa lokal dan
mindset utk menjadi pengusaha
sehingga hasil akhir yang kita
dapatkan adalah IKM kita di Kota
Payakumbuh menjadi naik kelas,"ujar
Henny.
Ditambahkan Henny kemajuan

meningkatkan ragam kualitas desain
busana bordir tidak terlepas dari
peran kita meningkat kan kualitas.
"Pemerintah Kota Payakumbuh
berharap kepada seluruh pegiat
bordir agar berperan aktif menciptakan desain bordir yang berdaya
saing dan kreatif, sehingga dapat
memberikan sumbangsih untuk
perkembangan ekonomi di Kota
Payakumbuh," Pungkasnya
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kota Payakumbuh
Yunida Fatwa mengatakan Pelatihan
rancangan busana aplikasi bordir
mendatangkan narasumber yang
berkompeten yaitu Desainer Nasional
Darabira Aisyah Rubnidah Chan dan
Guru dari SMK 3 Payakumbuh
Yusra Syawir dan Wismarni, dimana
kegiatan ini digelar selama lima
hari mulai tgl 14 Juni 2021 sampai
dengan 18 Juni 2021 diikuti oleh
20 orang peserta yang dibagi menjadi

5 kelompok dimana peserta merupakan IKM yang sudah mempunyai
keterampilan Desain, menjahit dan
bordir.
Ditambahkan Yunida, Dengan
adanya pelatihan ini, Peserta mampu
membuat busana siap pakai dengan
aplikasi bordir sesuai standar butiq
dan meningkatkan usaha IKM
Fashion khususnya di Kota Payakumbuh.
"Kami berharap kepada peserta,
Pelatihan yang kita gelar 5 hari
kedepan diharapkan tidak hanya
sekedar mengikuti pelatihan saja,
namun harus diaplikasikan secara
nyata untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kreativitas
tentang motif dan desain bordir
sehingga dapat meningkatkan daya
saing produk yang berdampak
kepada peningkatan ekonomi dan
IKM yang ada di Kota Payakumbuh," pungkasnya.  lili yuniati

Barat hendaknya segera menyelesaikan persoalan itu,” kata
politisi PDIP yang berasal dari
daerah pemilihan Kabupaten
Pasaman dan Pasaman Barat itu.
 jer/*

10 Titik Batas
Kabupaten dan
Kota di Sumbar
disepakati
Padang, Khazanah- Sepuluh titik perbatasan antara
kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) segera
ditetapkan karena sudah menemukan kesepakatan.
Dari 10 titik tersebut, 5 diantaranya tinggal
menunggu proses penerbitan Permendagri, sementara
lima titik sudah ditemukan kesepakatan dan dilanjutkan
dengan proses penyusunan Permendagri.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memgatakan,
5 titik yang telah selesai itu masing-masing perbatasan
Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang,
Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh,
Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Kabupaten
Sijunjung dan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah
Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman.
"Sementara 5 (lima) titik yang sudah mendapatkan
kesepakatan dan tengah proses penyusunan Permendagri
diantaranya Kabupaten Dharmasraya dengan Solok
Selatan, Kabupaten Sijunjung dengan Tanah Datar,
Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat, Kabupaten
Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, dan Kabupaten
Sijunjung dengan Kota Sawahlunto," ujar Mahyeldi
disela-sela Rapat Tim Tapal Batas bersama OPD terkait
si Padang, Senin (14/6/2021).
Mahyeldi juga menyampaikan, meski proses di
tingkat provinsi sudah selesai namun Mahyeldi meminta
agar kelengkapan dokumennya diperiksa kembali agar
tidak mengakibatkan persoalan dikemudian hari.
"Untuk dua titik yaitu antara Kabupaten Agam
dengan Bukittinggi serta Tanah Datar dengan Padang
Panjang, Pemprov Sumbar akan bersurat ke Kemendagri
untuk meminta fasilitasi ulang penyelesaian batas
wilayah," katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat
Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana mengatakan
upaya fasilitasi penegasan batas sudah dimulai oleh
tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Provinsi Sumbar
sejak 2012.
Tim memberikan pertimbangan terhadap proses
dan progres dalam penyelesaian penegasan batas antara
daerah tersebut. Secara teknis semua dokumen sudah
di Kemendagri.
"Namun karena penegasan batas ini menganut prinsip
kesepakatan, maka kalau ada kesepakatan baru antara
dua daerah nantinya, masih ada ruang untuk revisi,"
sambungnya.
Terkait batas Agam-Bukittinggi dan Tanah DatarPadang Panjang jika ada kesepakatan baru, Pemprov
Sumbar akan menyurati Kemendagri untuk menfasilitasi
ulang kesepakatan antara dua pihak.  Rina Akmal

POPDA Jadi Saringan Atlet Masa Depan Sumbar
Padang, Khazanah-- Pekan
Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Sumatera Barat (Sumbar) yang
dilaksanakan pada 14-17 Juni
2021 di GOR Agus Salim Padang,
harus dijadikan sebagai salah satu
"penyaring" untuk mendapatkan
bibit atlet masa depan, yang
berkualitas dan mampu mengharumkan nama daerah dikancah
nasional bahkan internasional.
"Atlet yang berlaga saat ini
sudah mendapatkan pembinaan dari
Pengurus Cabang (Pengcab) PASI
di kabupaten dan kota. Sekarang
disaring lagi ditingkat yang lebih
tinggi untuk melihat mana yang
berpotensi untuk bisa terus
dikembangkan menjadi atlet masa
depan Sumbar," kata Gubernur
Sumbar, Mahyeldi, Senin (14/6).
Ia mengatakan, atlet dari
Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) sebelumnya telah

mampu menorehkan tinta emas,
dalam sejarah olah raga Sumbar
dengan meraih dua emas pada
PON 2016 Jawa Barat.
Raihan yang telah mengharumkan nama bangsa itu, harus
bisa dipertahankan dengan estafet
pengalaman dari atlet, maupun
pelatih senior pada junirnya yang
berlaga pada POPDA Sumbar
2021.
Gubernur Sumbar menyebutkan
Pemprov Sumbar, mendukung
penuh pengembangan dunia olah
raga di daerah itu. Bahkan saat
ini sedang disiapkan kebijakan,
untuk mewajibkan seluruh siswa
di Sumbar untuk memilih satu
cabang olah raga dan satu cabang
seni selama menempuh pendidikan.
"Latihan minimal bisa dilakukan pada Sabtu dan Minggu.
Dengan demikian Pengcab masing-

masing cabang olah raga, bisa
meninjau bibit atlet sejak dini
sehingga pembinaan juga bisa
lebih maksimal,"sebutnya
Ditambahkannya, sarana dan
prasarana penunjang olah raga
juga akan disiapkan di ruangruang publik yang memungkinkan.
"Inilah salah satu bentuk
dukungan dengan menfasilitasi
kebutuhan berolahraga masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu Ketua Pengprov
Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumbar, Sengaja Budi
Syukur, mengapresiasi Pemprov
Sumbar yang selalu memberikan
dukungan yang konsisten pada
setiap kegiatan yang dilaksanakan
untuk pembinaan atletik Sumbar
khususnya dalam pelaksanaan
POPDA.
"Pelaksanaan POPDA ini

untuk mengumpulkan dan mencari bibit yang dipersiapkan untuk
POPNAS. Cabang atletik Sumbar
sudah menjadi salah satu kekuatan
baru di tingkat nasional. Kita akan
terus mepertahankan dan meningkatkan itu," ujarnya.
Ia mengatakan, raihan dua
emas pada PON di Jawa Barat
adalah prestasi yang sudah 27
tahun ditunggu-tunggu. Itu akan
dijadikan momentum untuk
meningkatkan prestasi atlet atletik
ke depan.
"Di PON Papua kita bertekad
mempertahankan tradisi emas.
Minimal dua emas seperti di
Jabar," katanya.
PASI Sumbar menurutnya
mengirimkan atlet berlatih keluar
daerah untuk memupuk kemampuan serta mental untuk bisa
meraih yang terbaik di Papua.
Ketua Panitia POPDA Sumbar

MEDALI - Gubernur Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) H. Mahyeldi
mengalungkan medalikepada salah satu peserta.

2021 Bustavidia mengatakan ada
191 atlet dari 15 kabupaten dan
kota yang berlaga dalam kegiatan
itu masing-masing 106 putra dan
85 orang putri.
"Kegiatan sudah melaksanakan

protokol kesehatan dan mendapatkan izin dari Satgas COVID19 Sumbar. Panitia yang terlibat
juga sudah melewati tes swab
PCR," katanya.
 Murdiansyah Eko
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Perlakuan orang
Minangkabau
Terhadap Datuak
Belakangan ada anggapan bahwa orang Minangkabau
hari ini lebih ganas memperlakukan para datuak mereka
ketimbang pemerintah Belanda, yang masih memberi
para datuk tempat yang luas untuk bersuara, bahkan
menjadikan para datuk menjadi ‘simpul segala suara’.
Tapi kini, mereka seakan tak diberi tempat yang layak
dalam diskursus ke-Minangkabau-an. Suara mereka tak
dianggap, mereka seakan diawetkan dalam lenggang yang
menyakitkan.
Seperti sudah “ditenungkan”, kini banyak para datuak
yang hanya bisa mengurut dada melihat tabiat dan perangai
anak kemenakannya. Suara mereka seakan tak ada arti
apa-apa.
Fakta membuktikan, kini generasi Minangkabau
(Provinsi Sumatera Barat) tumbuh menjadi daerah terbanyak
di Indonesia yang dihuni oleh kelompok Lesbian, Gay,
Biseks dan Transgender (LGBT).
Di akhir tahun 2017 saja survei membuktikan bahwa
keberadaan LGBT di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai
puluhan ribu orang dan berada di peringkat pertama
secara nasional.
Survei juga membuktikan kelompok gay itu tersebar
hampir merata di seluruh kabupaten dan kota yang ada.
Penyumbang data terbanyak menurut survei itu adalah
Kota Padang, Payakumbuh, Bukittinggi dan Solok.
Yang membuat para datuak di daerah ini semakin
gamang, pernah pula dikabarkan bahwa pernah ada pesta
gay yang dilaksanakan di Kota Galamai, yang sesuai
perkiraan jumlah lelaki gay di sana mencapai 620 orang.
Malah baru-baru ini para datuak di daerah ini hanya
bisa “menjerit dalam hati” manakala warga menggerebek
pasangan gay mahasiswa dan dosennya di Kota Padang
Tercinta Ku Bela dan Ku Jaga sedang bermesraan dalam
kamar kos sang mahasiswa.
Sebenarnya banyak para kaum cendikia mulai gamang
melihat Ranah Minang kekinian. Sebab, agama dan adat
yang selama ini menjadi “pakaian” bagi masyarakat,
perlahan mulai memudar.
Tak mengherankan bila banyak yang berupaya
membahas ini dalam berbagai iven resmi, seperti seminar
dan lainnya. Langkah ini semata-mata hanya sekedar
mencoba menggali kembali nilai-nilai tradisi serta hendak
mengusung kekuatan agama untuk merespon perubahan
yang ada.
Sebenarnya, apa pun yang diupayakan yang perlu
dipahami dan dihayati generasi saat ini adalah akidah
Islam tulen secara penuh dan utuh, untuk memperoleh
energi yang akan mencetuskan kebangkitan dan kemajuan
seperti yang dimiliki oleh umat Islam pada masa awal.
Oleh sebab itu, akidah adalah kata kunci untuk
menggawangi dampak-dampak dan perubahan yang terjadi
begitu cepat saat ini.
Perubahan masyarakat Minang menuju masyarakat
modern, sebenarnya tak ada salahnya, namun harus diawali
melalui perubahan pola pikir ataupun pemahaman terhadap
keislaman secara dinamis.
Di satu sisi orang Minang terlalu mengagungkan adat
basandi syara’ syara’ basandi kitabullah sebagai batu
berpijak hidup mereka, tetapi di sisi lain generasi mudanya
“hancur berantakan” dan para datuak di daerah ini seolah
“menyerah dengan keadaan”.
Padahal bila generasi Minangkabau tumbuh
berkembang dengan pemahaman yang bersifat dinamis,
hampir dipastikan akan membawa mereka kepada
kemajuan, sedangkan pemahaman yang bersifat statis
akan membawa merekepada kemunduran.
Kini fakta membuktikan bahwa adat basandi syara’
syarak basandi kitabullah hanya tinggal di bibir saja.
Datuak bakato datuak, kamanakan bakato nyo pulo !

RUNDO
Prabowo unggul di survei capres
Kito buktikan se di lapangan bro !
Fahri beberkan ciri-ciri capres yang akan didukung
Asal jan nan gilo ranang se lah kawan !
Habib Rizieq seret nama Budi Gunawan
Jan maantak oto tagak Bib !

Politik Global Ditandai
Dua Kejadian
OLEH : RUSLAN ISMAIL MAGE

Pada saat kita memasuki melenium ketiga,
politik global ditandai oleh dua kejadian
penting yang kemungkinan akan berlangsung
lama. Pertama, penyebaran gagasan-gagasan
demokrasi kepada masyarakat dan budaya
berbeda yang dapat memberikan dampak
politik berbeda dalam masyarakat tersebut.
Kedua, munculnya kembali isu-isu etnis
dan agama dalam kehidupan publik (Yunanto
2004:37). Hal ini kemudian dipertegas oleh
Geroge Sorensen, bahwa demokratisasi akan
mewarnai kehidupan negara-negara sedang
berkembang, tidak terkecuali Indonesia
(Sorensen 2003:24).
Angin reformasi yang bertiup begitu
kencengnya di Indonesia telah menerbangkan
dinding-dinding otoritarianisme yang
mengungkung demokrasi selama ini. Segera
setelah itu lahirlah Laissez-faire ala Indonesia
(kebebasan dihampir seluruh elemen
kehidupan berbangsa), yang sudah lama
dinantikan oleh kelompok-kelompok yang
selama ini merasa ditekan dan dikebiri
penguasa otoriter yang terpusat. Sejumlah
aktor (perorangan), kelompok, institusi baik
yang pro maupun yang kontra serta-merta
bermunculan saling berebur pengaruh.
Persoalannya kemudian yang mewarnai
proses transisi demokrasi adalah terdapatnya
kelompok-kelompok dalam usahanya mencari
pengaruh menggunakan cara-cara kekerasan,
yang bagi sebagian orang diberinya label
gerakan radikal.
Data menunjukkan di beberapa negara
(tidak terkecuali Indonesaia) hanya ada dua
kelompok yang mewarnai proses
pembangunan politik menuju demokratisasi
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
yaitu kelompok moderat (memperjuangkan
ide-idenya sesuai dengan konstitusi), dan
kelompok garis keras yang selalu berusaha
memaksakan kehendak dengan cara-cara
kekerasan.
Kelompok terakhir ini biasa juga disebut
sebagai kelompok militan yang radikal.
Kondisi ini
dipicu oleh adanya ruang kebebasan,
sehingga
semua
orang
berhak
mengekspresikan keyakinannya termasuk juga
kalangan yang diidentifikasi sebagai kelompok
radikal. Semua berada dalam ruang dan waktu
yang saling berebut dalam ranah publik,
dan kemudia sejarah akan mengujinya.
Lalu bagaimana prosepek gerakan
radikalisme di Indonesia? Untuk menjawab
bagaimana prosepek gerakan radikalisme di
Indonesia, terlebih dahulu harus memahami
apa dan siapakah yang dimaksud radikalisme
itu.
Sepanjang yang kita baca dari referensireferensi yang ada, belum ditemukan bahwa
radikalisme tertuju pada suatu ajaran agama,
apalagi ditujukan secara khusus kepada salah
satu agama. Akan tetapi kebanyakan definisi
mengkaitkannya dengan politik.
Berikut ini kita nukilkan tentang
pengertian radikalisme. Radikalisme (dari
bahasa Latin radix yang berarti “akar”) adalah
istilah yang digunakan pada akhir abad ke18 untuk pendukung Gerakan Radikal. Dalam
sejarah, gerakan yang dimulai di Britania
Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan
secara radikal. Gerakan ini awalnya
menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh
yang menentang partai kanan jauh. Begitu
“radikalisme” historis mulai terserap dalam
perkembangan liberalisme politik, pada abad

Serba Serbi
Ini seperti tebak-tebakan anak
kecil, apa persamaan atau
hubungan
antara
gunung,
pepohonan, manusia, dan BPJS
? Tetapi jawabannya adalah sangat
serius. Topik yang paling hangat
adalah tentang usulan kenaikan
BPJS yang mencapai 100%.
Seperti Buah simalakama, bila
dinaikan rakyat menjerit, bila tidak
dinaikan defisit BPJS tidak teratasi.
Tetapi solusinya bisa dicari
sebenarnya diluar dari 2 pilihan
yang sama-sama tidak menarik
tersebut. Syaratnya kita harus
berfikir totally out of the box dalam
mengatasi masalah ini, khususnya

ke-19 makna istilah radikal di Britania Raya
dan Eropa daratan berubah menjadi ideologi
liberal yang progresif (https://almanhaj.or.id/
4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.html).
Melalui penjelasan di atas dapat kita
simpulkan bahwa asal muasal tindakan
radikal muncul dari salah satu aliran politik
bukan dari ajaran agama tertentu. Dengan
kata lain dapat pula kita nyatakan bahwa
gerakan radikal tidak bersumber dari ajaran
agama. Namun bisa saja terjadi kesalah
pahaman dalam agama menimbulkan gerakan
radikal.
Istilah radikalisme ini seperti tertuang
dalam kamus bahasa Indonesia,merupakan
kata serapan yang terdiri dari dua kata radical
dan isme, yang setelah digabungkan
bermakna paham atau aliran yang
menginginkan perubahan atau pembaharuan
sosial dan politik dengan cara kekerasan
atau drastis.
Dalam buku “Ensiklopedia Indonesia”
diterangkan bahwa “radikalisme” adalah
semua aliran
politik, yang para pengikutnya
menghendaki konsekuensi yang ekstrim,
setidaktidaknya konsekuensi yang paling
jauh dari pengejawantahan ideologi yang
mereka anut.
Kedua definisi tersebut pada intinya
menghendaki perubahan dengan cara ekstrem,
kekerasan dan drastis. Jika dilihat dari segi
bahasa, istilah radikal tidak selalu bermakna
negatif seperti definisi di atas, namun istilah
radikal juga disebutkan ahli bahasa yang
lain sebagai faham politik kenegaraan yang
menghendaki adanya perubahan dan
perombakan besar sebagai jalan untuk
mencapai taraf kemajuan.
Dalam definisi terakhir ini “radikalisme”
dianggap cenderung bermakna perubahan
positif.
Kebiasan dalam stigma radikalisme, suatu
kelompok akan menuduh kelompok lain
sebagai kelompok radikal, belum ada standar
yang jelas dalam
penilaian kapan suatu kelompok atau
pribadi tertentu disebut sebagai orang atau
kelompok yang berpaham radikal. Selama
ini wewenang penilaian selalu diserahkan
pada presepsi media masa atau pengaruh
kekuatan politik. Hal tersebut bisa dibuktikan
dengan membaca sejarah radikalisme dari
masa ke masa.
Radikalisme tidak ada sangkut pautnya
dengan muatan ajaran yang terkandung dalam
agama, karena agama bukan merupakan
konsep kehidupan yang lahir dari hasil budaya
manusia, melainkan berdasarkan wahyu yang
diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa
melalui para rasul utusannya untuk menjadi
pedoman kehidupan manusia, supaya dapat
mencapai kedamaian dan kabahagiaan hidup
di dunia dan akhirat.
Itulah kemudian tulisan ini tidak tertarik
menghubungkan gerakan radikalisme dengan
agama.
Jadi arti radikalisme baik secara etimologi
maupun termonilogis jelas bukan merupakan
produk budaya dari agama apa pun. Karena
sifatnya selalu berorientasi/berkonotasi negatif
emosional dan tidak rasional dan selalu
mendewakan/mempertuhankan
nafsu,
memaksakan kehendak sendiri, dan tidak
menghormati pendapat orang lain, tanpa
memperdulikan benar-salahnya pendapat atau
keinginan yang akan dilakukan.

Tentang BPJS

untuk mengatasi dilema tersebut
diatas agar tidak terus berulang
dimasa-masa mendatang.
Lantas apa jawaban atau
solusinya dari masalah yang
sangat pelik tersebut ? Jawabannya
ada di judul tulisan ini yaitu,
Gunung, Pepohonan, dan Manusia.
Coba bayangkan seperti ini,
dimana negeri yang mempunyai
perfect combination antara
ketiganya, yaitu memiliki gunung
yang banyak, pepohonan yang
banyak, dan juga manusia yang
sangat banyak.
Coba difikirkan berulang-ulang
tentang hal ini dan Anda akan
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Semua agama yang diturunkan ke bumi
esensi ajaranya sama, yaitu bagaimana
manusia diwajibkan berbuat baik. Jangankan
kepada sesama manusia, kepada binatang,
tumbuhan, dan alam pun diajurkan berbuat
baik. Lalu bagaimana mungkin, sikap
radikalisme itu selalu diidentifikasi sebagai
ajaran salah satu agama, khususnya agama
Islam.
Lebih memprihatinkan lagi, ketika
institusi-institusi pendidikan seperti pesantren
dianggap sebagai pabrik yang memproduksi
orang-orang berpikir radikal yang berpotensi
menjadi terorisme. Sempat beredar isu bahwa
pesantren adalah tempat berkecambahnya
radikalisme. Isu ini bahkan sempat disikapi
oleh pemerintah dengan rencana lucu (yang
gagal) untuk memeriksa sidik jari para santri
pesantren di Indonesia. Belum lagi ditambah
dengan kecurigaan dunia Barat yang dimotori
oleh Amerika Serikat pasca Tragedi 11
September yang secara gencarnya menuduh
radikalisme/terorisme, dengan slogan ‘are
you with us or with themterrorist‘, yang
menuding lembaga-lembaga pendidikan
tradisional Islam, seperti madrasah dan
belakangan juga pesantren dianggap sebagai
the breeding ground, tempat perkecambahan
radikalisme.
Dari sudut pandang sejarah, tuduhan yang
dialamatkan kepada pesantren di Indonesia
sebagai sarang radikalisme merupakan
tuduhan tanpa argumentasi yangkuat. Jika
tudingan tersebut terus dipertahankan, bisa
jadi akan semakin merusak kepercayaan
kalangan pesantren kepada pemerintah.
Dampak negatifnya adalah meracuni persepsi
generasi kini dan mendatang terhadap
pesantren yang menyeramkan, kuno, kumuh,
lusuh, dan ketinggalan zaman. Padahal fakta
sejarah justru membuktikan bahwa pesantren
banyak melahirkan tokoh bangsa.
Peran agama dalam konteks lahirnya
gerakan radikalisme hanya membenarkan
suatu sikap untuk memperbaiki sesuatu yang
dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi
kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan
bernegara.
Membenarkan gerakan penegakan
keadilan, membenarkan perlakuan yang sama
secara hukum kepada seluruh umat manusia.
Dalam konteks agama Islam dikenal sebuah
frase dalam bahasa Arab “Amar ma’ruf nahi
munkar” (maksudnya mengajak atau
menganjurkan hal-hal yang baik dan
mencegah hal-hal yang buruk bagi
masyarakat).
Peran agama hanya memberika kekuatan
moral terhadap kelahiran perasaan
“Kolektivitas Sosial” yang sama. Sejenis
perasaan yang memiliki nasib dan
tangungjawab, serta nilai-nilai moral yang
sama dalam memperjuangkan keadilan yang
merata ke seluruh umat manusia. Agama
hanya memayungi perjuangan umatyang
menuntut negaranya dikelola dengan
penegakan hukum tanpa diskriminasi.
Namun agama tetap mengajarkan agar
dalam
memperbaiki
yang
salah,
meluruskanyang bengkok, lakukanlah
dengan damai dan jangan gunakan kekerasan.
Saya analogikan agama hanya sebagai wadah
bagi api radikalisme yang sudah menyala
akibat ketidakadilan hukum dan ekonomi
yang dipertontonkan penguasa negara.
Kalaupun kemudian terjadi kekerasan
di situ, bukan lagi faktor agama yangmenjadi
pertimbangan, tetapi sudah masuk ke wilayah
psikologi massa atau kerumunan. Ketika
terjadi penumpukan massa, dengan sendirinya
akan tercipta kerumunan. Sementara sifatsifat kerumunan diantaranya : lebih mudah
dihasut dan digerakkan, objek yang menjadi
perhatian kerumunan adalah kejadian yang
sedang terjadi saat itu, kerumunan seringkali
menggunakan cara-cara yang emosional dan
diluar rasional. Sulit dilakukan kontrol
terhadap kerumunan karena kadar kesadaran
mereka tinggi namun hanya bersifat
sementara karena biasanya kerumunan tidak
berstruktur, jadi sulit untuk mendapatkan
bentuk kerumunan yang sama seperti bentuk
sebelumnya.
Menurut Soerjono Soekanto, kerumunan
biasanya bertindak secara emosional, untuk
mencapai tujuan tertentu cenderung
menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan
dengan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat.
Biasanya kumpulan orang-orang tersebut
bergerak karena merasakan bahwa hak-hak
mereka diinjak-injak atau karena tidak adanya
keadilan (Soekanto 2001:161).  *Direktur
Eksekutif Sipil Institut

bertemu dengan jawaban yang
sama dengan yang saya temukan.
Yaitu, Indonesia-lah negeri yang
memiliki perfect combination
diantara 3 komponen tersebut
diatas.
Lantas apa relevansinya perfect
combination antara gunung,
pohon, dan manusia dengan
masalah BPJS ? Di Negeri yang
banyak gunungnya, banyak
pepohonannya, dan banyak
manusianya, seharusnya menjadi
penghasil utama obat-obat yang
fitrah, obat yang resepnya ditulis
langsung oleh Sang Maha Pencipta
dan Maha Tahu tentang segala

hal baik yang ada ditubuh kita
maupun di alam semesta ini.
Dia meresepkan bahwa obat
bagi seluruh manusia itu ada di
madu, dan madu ini dihasilkan
oleh lebah yang diberi wahyu
langsung oleh-Nya untuk membuat
sarangnya di gunung - gunung,
di pohon-pohon dan di tempattempat yang dibuat oleh manusia.
Kepada lebah ini pula
dimudahkan oleh-Nya untuk
memakan segala macam buahbuahan, otomatis termasuk bungabungaan karena bunga adalah
bahan buah atau instrumen
perkembangbiakan secara generatif.
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NILAI PELAYANAN BURUK

Epyardi Asda “Mengamuk”
di Pusk
esmas T
anjung Bingkung
Puskesmas
Tanjung
Solok, Khazanah
Khazanah—Bupati
Solok, Capt. Epyardi Asda,
M.Mar, mengamuk kepada
pimpinan dan pegawai
Puskesmas
Tanjung
Bingkung,
Kecamatan
Kubung, Kabupaten Solok,
Sabtu (12/6/2021). Politisi
Partai
Persatuan
Pembangunan (PPP) yang
“loncat pagar” ke Partai
Amanat Nasional (PAN) itu
menghardik dan marahmarah ke pegawai Puskesmas,
karena menilai pelayanan
kesehatan di Puskesmas itu
sangat buruk.
Bahkan peristiwa itu
diunggah dalam bentuak
video, di akun youtube
tvSUMBAR, dengan alamat:
https://youtu.be/
l0IUAvwOJTk. Awalnya,
video
itu
berjudul:
“Pelayanan
Kesehatan
Amburadul, Bupati Solok
Mengamuk di Puskesmas
Tanjung
Bingkung”,
kemudian diubah menjadi:
“Bupati Solok Mengamuk
karna Pelayanan Kesehatan
Amburadul di Puskesmas
Tanjung Bingkung”.
Dalam video berdurasi
29 menit 5 detik itu, dimulai
dengan cuplikan-cuplikan
video sekitar tiga menit, yang
menunjukkan begitu kesalnya Epyardi Asda dengan
kinerja tenaga medis di
Puskesmas Tanjung Bingkung. Video kemudian beralih dengan “pembukaan”
oleh Wali Nagari Tanjung
Bingkung Mardanus, yang
menyebutkan
inspeksi
mendadak (Sidak) Epyardi
Asda berawal dari adanya
laporan dari warga yang
mengalami kecelakaan saat
sore hari, beberapa waktu
sebelumnya di Jalan Lintas
Solok - Bukittinggi, depan
Puskesmas
Tanjung
Bingkung. Disebutkannya,

korban itu tidak dilayani oleh
tenaga medis Puskesmas,
karena Unit Gawat Darurat
(UGD) Puskesmas sudah
tutup.
Video
kemudian
berlanjut dengan kedatangan
Epyardi Asda ke Puskesmas
yang didampingi oleh Kabag
Tapem Syahrial, Wali Nagari
Mardanus, Camat Kubung,
serta dua orang warga yang
“mengaku” mengetahui
kejadian kecelakaan dan
menyatakan Puskesmas
menolak menolong korban.
Sementara, dari pihak
Puskesmas, rombongan
diterima oleh tiga orang
perempuan. Salah satunya
berbaju dokter dan dua
lainnya berbaju batik. Meski
ketiganya perempuan, namun
amarah Epyardi Asda tetap
saja meledak, saat melihat
surat tentang jam dinas dan
operasional Puskesmas.
Dua
warga
yang
“mengaku” mengetahui
kejadian kecelakaan dan
menyatakan Puskesmas
menolak menolong korban,
kemudian disuruh Epyardi
berbicara.
Keduanya
menyatakan kecelakaan
terjadi persis di depan
Puskesmas
Tanjung
Bingkung sekira pukul 5 sore
(17.00 WIB). Menurut
mereka, saat dibawa ke
Puskesmas tersebut dan pintu
diketok, tetapi tidak ada
orang. Tidak lama keluar
seorang bidan, namun
disebutkan bidan itu tidak
mau membantu lantaran
sudah di luar jam dinasnya.
Keterangan ini, sempat
dipertanyakan oleh dokter
perempuan itu, dan meminta
siapa bidan yang mengatakan
itu. Namun, Epyardi Asda
kemudian berbicara lagi
dengan nada tinggi.
“Tugas tenaga medis itu

MENGAMUK - Bupati Solok, Capt. Epyardi Asda, M.Mar saat “mengamuk” kepada pimpinan dan pegawai Puskesmas
Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. (Foto : Rijal Islamy)
24 jam, kok malah ini
menolak pasien. Apalagi
Puskesmas ini memiliki Unit
Gawat Darurat yang melayani
masyarakat 24 jam. Tidak
ada alasan untuk menolak
masyarakat,” terang Epyardi.
Saat disebutkan nama
Bidan di hari itu bernama
Bidan Pipit, Epyardi Asda
kemudian minta bidan itu
dihadirkan. Namun, pihak
Puskesmas menyatakan
Bidan Pipit sedang izin,
karena orang tuanya masuk
rumah sakit. Mendengar itu,
Epyardi Asda makin marah.
“Mengapa kamu izinkan
bidan keluar. Kalau izin,
harus seizin camat. Ini yang
menyebabkan pelayanan di
Kabupaten Solok ini paling

hancur sedunia. Saya sudah
perintahkan kamu saat rapat
di Arosuka tempo hari, agar
UGD melayani, 24 jam.
Jangan berpatokan ke surat
ini,” kata Epyardi sambil
merobek-robek surat yang
dipegangnya dan kemudian
membantingnya ke lantai.
Video kemudian berganti
dengan ucapan Epyardi
tentang kampus-kampus
kesehatan yang bermasalah.
Epyardi mengatakan Kapus
(Kepala Puskesmas) di
Junjung Sirih sedang diperiksa Kejari. Menurutnya, hal
itu karena yang ada di otak
tenaga kesehatan selalu uang.
“Dalam otak kalian itu, uang,
uang dan uang saja. Kalian
digaji negara. Kalau uangnya

kurang, kalian tidak kerja.
Kalau mau cari uang, jangan
jadi pegawai, tapi jadi
pengusaha, jadi pedagang,”
ujarnya.
Epyardi dan rombongan
kemudian masuk ke ruangan
UGD Puskesmas. Di ruangan
yang tersedia 3 tempat tidur
itu, suasana makin panas.
Karena ada surat pernyataan
yang ditandatangani oleh 49
tenaga kesehatan, yang tidak
bersedia melayani UGD 24
jam. Mereka terdiri dari
dokter, bidan, perawat,
perawat gigi, sanitarian,
nutrisionis.
“Astaga firullah. Berikan
sanksi tegas kepada seluruh
yang bertanda tangan di surat
ini. Laporkan ke KASN,

tindak oleh inspektorat.
Termasuk Kepala Dinas
Kesehatan, si Yet (dr.
Maryetti
Marwazi,
M.MARS), harus ditindak
tegas juga,” ungkapnya.
Terkait tidak adanya lagi
UGD di Puskesmas tersebut,
para pegawai Puskesmas
Tanjung Bingkung menegaskan, pihaknya merasa
kenyamanan dan keamanan
bekerja tidak terjamin.
Menurut mereka, banyak
gangguan terhadap para
tenaga kesehatan setiap hari.
Terutama di malam hari.
Padahal, sebelumnya Puskesmas Tanjung Bingkung
membuka klinik bersalin,
dengan memaksimalkan para
bidan desa.

Pemkab Tanah Datar Tingkatkan
Pemko Solsel Perketat Pelayanan Publik
Pengawasan Pupuk
Bersubsidi

“Kami kebanyakan di
sini perempuan pak. Kami
sering diganggu, lampu
sering dimatikan. Saat pintu
dikunci dari dalam, ada yang
mendobrak. Bahkan, ada
kejadian, ada orang yang
memanjat atap pada pukul
10 malam. Bukan karena
kami tak mau melayani, tapi
kami merasa tidak aman. Hal
ini bahkan sudah kami
laporkan ke atasan, bahkan
ke wali nagari. Tapi tak ada
upaya dan penyelesaiannya.
Bahkan,
untuk
memaksimalkan pelayanan
ke masyarakat, kami
sebelumnya bahkan juga
membuka klinik bersalin
dengan memaksimalkan para
bidan desa,” ujar mereka
bergantian.
Setelah dari UGD,
Epyardi kemudian membuat
rekaman pernyataan di depan
gedung Puskesmas. Epyardi
mengaku sangat kesal
karena buruknya pelayanan
abdi negara termasuk pelayaan instansi kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
Apalagi dengan hasil
pemeriksaan Ombudsman
baru-baru ini.
“Pelayanan ASN kita
rendah. Saya sebagai putra
daerah Solok, sedih sekali
dan kesal. Saya sangat
inginkan bagaimana masyarakat terlayani dengan baik.
Harus
ada
reformasi
birokrasi, tapi saya tidak bisa
menindak lantaran ada aturan
dan keterbatasan kewenangan
soal ASN. Misalnya, saya
tidak boleh mengganti
pejabat sebelum waktu enam
bulan usai dilantik. Sudah
saya utus orang mengurus
ke Jakarta dan Padang, tapi
tidak juga bisa,” ungkap
Epyardi.  rijal islamy

AGAR TIDAK ADA PENYELEWENGAN

Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah
Khazanah—
Untuk menyamakan persepsi
sehingga tercipta sinergitas
pelayanan publik yang
berkualitas, Wakil Bupati
Tanah Datar, Richi Aprian
meminta pejabat pelayan
publik di daerah itu untuk
penyamaan persepsi.
Richi Aprian mengatakan
bahwa hal itu penting,
karena petugas pelayanan
merupakan ujung tombak
untuk bisa tercapainya
peningkatan indeks kepuasan
publik, sehingga diperlukan
kerja sama pihak terkait.
“Saya tekankan perlu
penyamaan persepsi petugas
pelayanan publik mulai dari
kabupaten, kecamatan, dan
nagari sehingga tercipta

sinergitas pelayanan dengan
standar operasional prosedur
serta kualitas layanan yang
sama di semua tingkatan,”
kata Richi Aprian.
Richi Aprian mengatakan
petugas
pelayanan
merupakan ujung tombak
untuk bisa tercapainya
peningkatan indeks kepuasan
publik, sehingga diperlukan
kerja sama pihak terkait.
“Pelayan
publik
merupakan ujung tombak
agar bisa tercapainya
peningkatan indeks kepuasan
publik. Untuk itu mari
bersama bekerja keras,
bekerja cerdas dan bekerja
ikhlas,” ujar Richi Aprian.
Dikatakannya, program
pelayanan publik sejalan

dengan misi ke lima
pemerintah Tanah Datar
dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang
akuntabel, efektif dan efisien.
Dengan
program
unggulan tersebut bisa
meningkatkan pelayanan
administrasi kependudukan
bagi masyarakat yang jauh
dari ibukota kabupaten.
“Beberapa waktu lalu
kami, sudah melaunching
pelayanan publik Tanah
Datar di ujung jari, di mana
salah satu pionernya layanan
administrasi kependudukan,
masyarakat cukup mengurus
dari rumah saja,” katanya.
Ia berharap dengan
perubahan paradigma itu
bisa meningkatkan kualitas

dan kuantitas layanan
administrasi kependudukan
serta capaian kepemilikan
dokumen kependudukan.
Diantaranya
kartu
keluarga, Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Elektronik,
kartu identitas anak, akta
kelahiran, akta kematian,
akta perkawinan dan akta
perceraian serta dokumen
kependudukan lainnya.
“Memudahkan urusan
untuk
masyarakat
itu
merupakan bentuk ajakan kita
untuk bisa memiliki dokumen
kependudukan
secara
lengkap, sehingga ketika
dibutuhkan saat pengurusan
kepentingan tertentu semua
sudah dimiliki,” katanya. 
net/eri

Bupati Padang Pariaman
Lakukan MoU dengan
Direktur STTD
Padang Aro, Khazanah
Khazanah—Agar tidak
ada penyelewengan dan untuk memastikan
ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani,
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel)
berupaya akan memperketat pengawasan
terhadap- pupuk bersubsidi tersebut.
Bahkan Bupati Solok Selatan Khairunas
pun telah berjanji akan membuat tim
pengawasan dengan melibatkan Forkopimda
supaya alokasi pupuk bersubsidi tepat
sasaran.
Khairunas berharap pada tahun 2021
ini tidak terjadi kelangkaan pupuk
bersubsidi di Solok Selatan supaya hasil
panen petani lebih optimal lagi.
Dikatakan Khairunas, terkait adanya
pengurangan jatah pupuk bersubsidi untuk
Solok Selatan, petani diharapkan bisa
memanfaatkan pupuk organik yang
bahannya tersedia di sekitar.
“Pemerintah daerah saat ini sedang
melakukan pendataan baik tentang
kebutuhan pupuk maupun kelompok tani
yang ada,” ujar Khairunas.
Sebelumnya anggota komisi IV DPR

RI Hermanto mengatakan, mengatasi
kelangkaan pupuk salah satu strategi
nasional adalah dengan mengembangkan
pupuk organik.
Pada Sabtu Hermanto sudah
menyerahkan dua Unit Pengolah Pupuk
Organik (UPPO) bagi petani Solok Selatan
dan ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi
kelangkaan pupuk bersubsidi.
“Dengan berbagai upaya yang sudah
dilakukan kami berharap tidak ada lagi
teriakan kelangkaan pupuk oleh petani,”
ujarnya.
Sekarang penyaluran pupuk bersubsidi
melalui e-RDKK dan semua kelompok tani
yang sudah ada di RDKK harus terdaftar
di e-RDKK.
Kalau seandainya masih ada petani
yang belum tertampung dalam e-RDKK
katanya, harus ada sinergi dari pemerintah
daerah.
“Kita berharap ada pendataan dari
Kabupaten supaya semua petani bisa
menikmati pupuk bersubsidi,” katanya.
 net/faisal budiman

Paritmalintang,
Khazanah
Khazanah—Bupati Padang
Pariaman Suhatri Bur,S.E.,M.M.
lakukan pertemuan intensif
dengan Direktur Politeknik
Dirgantara Indonesia/Sekolah
Tinggi Transportasi Darat
(STTD) Hindro Surahmat,
ATD.,M.Si pada Senin (14/
06) di Jakarta.
Pertemuan tersebut dalam
rangka kerjasama terkait
alokasi kuota penerimaan
mahasiswa PTDI/STTD
untuk putra-putri Kabupaten
Padang Pariaman, pelaksanaan pelatihan perhubungan
terhadap masyarakat di
Kabupaten Padang Pariaman
dan pembinaan berkala
terhadap Aparatur Dinas
Perhubungan Kabupaten
Padang Pariaman.
“Padang Pariaman memiliki bidang transportasi yang
komplit diantarayta Padang
Pariaman memiliki Bandara
Internasional Minangkabau
(BIM), memiliki 5 stasiun
Kereta Api, terminal bus
Sicincin dan Sungai Limau,

ada pelabuhan Marina di
Batang Anai dan pelabuhan
nelayan di Sungai Limau,”
ungkap Suhatri Bur melalui
halaman website resminya.
Menurut Suatri Bur,
banyaknya bidang transportasi yang dimiliki oleh
Kabupaten Padang Pariaman,
maka pihaknya sangat memerlukan Sumber Daya
Manusia yang mampu untuk
mengembangkan dan memajukan fasilitas yang ada,
sehingga nantinya ini dapat
menjadikan daerah tersebut
lebih maju serta memiliki
arus transportasi yang baik.
“Kami
atas
nama
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan
terimakasih kepada Direktur
PTDI/STTD yang telah
memberikan kesempatan
kepada putra-putri Padang
Pariaman untuk menimba
ilmu di sekolah ini, sehingga
nantinya dapat mengembangkan dan mengkreasikan
ilmu yang didapat untuk
membangun Padang Paria-

MOU - Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur,S.E.,M.M
lakukan MoU dengan Direktur Politeknik Dirgantara
Indonesia/Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)
Hindro Surahmat. (Foto : Syafrial Suger)
man yang maju, berkembang
dan berjaya,” tutupnya.
Direktur STTD menyambut baik pertemuan ini
karena nantinya akan berdampak pada alokasi mahasiswa untuk Padang Pariaman
dan akan meningkatkan
sumber daya manusia daerah
dan ini juga memberikan
dampak positif terhadap
pembangunan daerah
“Nanti kita berharap
pemerintah daerah serius

menyiapkan anak-anak Padang Pariaman untuk mengikuti tes yang lumayan
banyak tahapannya yang
akan menguras pikiran,
waktu dan tenaga,” ungkapnya.
Pertemuan ini ditutup
dengan penandatanganan
kesepakatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi antara
Direktur PTDI/STTD dengan
Bupati Padang Pariaman. 
syafrial suger
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UPAYA KOTA PARIAMAN MENINGKAT KUALITAS PENDIDIKAN

Biaya Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana Diserahkan

Pariaman, Khazanah - Walikota
Pariaman, Genius Umar menyerahkan
biaya pendidikan kepada 60 mahasiswa
dan mahasiswi Kota Pariaman dalam
program Satu Keluarga Satu Sarjana
(Sagasaja) Tahun Angkatan (TA) 2018
dan 2019 di Aula Balaikota Pariaman,
Senin (14/6).
“Hari ini saya menyerahkan biaya
pendidikan kepada 60 orang
mahasiswa dan mahasiswi Kota
Pariaman yang ikut dalam program
Sagasaja,” kata Genius.
Dijelaskannya,
Sagasaja
dilaksanakan bertujuan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas

pendidikan anak-anak Kota Pariaman.
Adapun tujuan lainnya adalah untuk
memutus lingkaran kemiskinan dan
keluar dari lingkaran tersebut sehingga
setelah tamat nanti, mampu membantu
perekonomian keluarga.
Genius menyebutkan, Sagasaja
merupakan salahsatu inovasi Pemerintah
Kota Pariaman dibawah kepemimpinan
Genius Umar dan Mardison Mahyuddin.
Selain itu, program Sagasaja
merupakan salah satu cara untuk
memberikan kesempatan pada putra putri
terbaik Kota Pariaman mengenyam
pendidikan di tingkat perguruan
tinggi khususnya bagi keluarga yang

kurang mampu dan program Sagasaja
telah dilaksanakan oleh Pemko Pariaman
sejak Tahun 2018 lalu.
“Anak- anak ini menerima uang
saku dan biaya pendidikan., uang saku
diterima masing - masing anak Rp3
juta setiap semester dan uang semester
tergantung dari kampus masing –
masing,” jelas Genius.
Jadi, sebut Genius, untuk biaya
pendidikan persemester untuk TA 2018
Rp 26 juta dan uang saku Rp 30 juta,
sementara untuk TA 2019 biaya
pendidikan Rp 78.880.000 dan uang
saku Rp 99 juta.
Selain itu, Pihaknya juga

memberikan bonus kepada mahasiswa
dan mahasiswi yang berhasil
mendapatkan
Indeks
Prestasi
Kumulatif (IPK) diatas 3,75 sebesar
Rp 1 juta.
Menurutnya, semuanya ini
diharapkan akan membuat mereka lebih
bersemangat untuk mendapatkan nilai
yang lebih baik dengan belajar dengan
bersungguh-sungguh.
Seperti telah diketahui sebelumnya,
program Sagasaja untuk semester 1,
2 dan 3, semua biaya ditanggung oleh
Badan Amil Dzakat Nasional (Baznas)
Kota Pariaman,
Sementara semester 4, 5 dan 6 biaya

akan ditanggung oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Pariaman.
Begitu juga untuk program
Diploma 4 (D4) akan ditanggung
biaya oleh APBD pada semester 4
sampai 8.
Ia berharap para penerima bantuan
biaya pendidikan dalam program
Sagasaja bisa memanfaatkan dengan
sebaik-baiknya.
Dengan demikian, pendidikan
yang mereka tempuh, nantinya akan
mengangkat derajat keluarganya dari
yang kurang mampu menjadi sejahtera
 Syafrial Suger
Suger..

Pariaman Menuju KLA Strata Nindya
Pariaman, Khazanah - Kota Pariaman terus mempersiapkan
diri menuju koya yang layak untuk anak atau yang biasa disebut
dengan predikat Kota Layak Anak (KLA). Sejumlah upaya
untuk itu terus diusahakan termasuk dengan melibatkan semua
stakeholder di daerah itu.
Walikota Pariaman, Genius
Umar menyebutkan, KLA
merupakan kota yang mempunyai
sistem pembangunan berbasis hak
anak melalui pengintegrasian
komitmen dan sumber daya
pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha, yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan
dalam kebijakan, program dan
kegiatan untuk menjamin
terpenuhinya
hak
dan
perlindungan anak.
Terkait hal itu, untuk
memenuhi kebijakan, program dan
kegiatan dalam menjamin
terpenuhinya
hak
dan
perlindungan anak tersebut,
pihaknya bersama dengan seluruh
stakeholder yang ada di daerah
itu, mulai dari DPRD, instansi
vertical, Polres, Kejaksaan, OPD,
Kecamatan, Desa/Kelurahan,
BUMN/BUMD, swasta, perbankan,
LKAAM dan lain sebagainya,
membuat komitmen dalam
pemenuhan hak anak di Kota
Pariaman.
“Keberhasilan Program KLA

di Kota Pariaman telah terbukti
dengan
Mendapatkan
Penghargaan Kota Layak Anak
Strata Madya sebanyak 6 Kali,
sejak tahun 2016 lalu,” sebut
Genius.
Selain itu, bahwa Kota
Pariaman sudah mempunyai
Pusat Informasi Layak Anak
(PISA), kemudian kita juga sudah
mempunyai Ruang Bermain
Ramah Anak (RBRA) yang
tersertifikasi Kementerian PPPA
Tahun 2019 lalu, yaitu RBRA
yang berada di Pantai Cermin.
“Kami juga banyak membuat
kebijakan yang berpihak dan
memperhatikan hak-hak anak,
mulai dari Peraturan Walikota
(Perwako) sampai Peraturan
Daerah (Perda) yang mendukung
untuk itu,” kata dia.
Selain itu, menurut Genius,
hal itu juga ditunjang juga
dengan penyertaan anggaran
dalam APBD, tentu hal ini tidak
terlepas dari dukungan semua
pihak, khususnya DPRD Kota
Pariaman sebagai lembaga

FGD Danau Maninjau
Tanjung Raya, Khazanah— Badan Penelitian dan
Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
gelar Focus Group Discussion (FGD), tentang pengalihan
mata pecaharian alternatif bagi masyarakat salingka Danau
Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,
Senin (14/6).
FGD yang digelar di aula Kantor Tanjung Raya ini,
diikuti Tim Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar,
beberapa pimpinan OPD Sumbar, Bupati Agam diwakili
staf ahli, Isman Imran, pimpinan OPD Agam, camat, wali
nagari, ninik mamak, tokoh masyarakat dan petani KJA.
Kepala Balitbang Sumbar, Reti Wafda, mengatakan,
pertemuan ini untuk menghimpun dan menerima masukan,
dalam mencari solusi terhadap pengalihan mata pencaharian
alternatif bagi masyarakat, yang tidak hanya fokus pada
satu sektor.
“Penekanan diskusi adalah menerima masukan dari
masyarakat, bisa juga pakar berikan solusi berdasarkan
kajian untuk dibahas secara bersama dalam forum ini,”
ujarnya.
Dikatakannya, solusi dan masukan yang diterima dalam
pertemuan ini, nanti akan disampaikan kepada kementerian
terkait. Karena pembahasannya sudah dilakukan dengan
diskusi, maka diharapkannya menteri terkait dapat
menerimanya.
“Semoga diskusi ini dapat hasilkan solusi terbaik dalam
cari mata pencaharian alternatif, atau kegiatan yang
memungkinkan untuk dilaksanakan di salingka Danau
Maninjau sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat,”
sebutnya.
Menurut Bupati Agam melalui staf ahli, Isman Imran,
FGD ini sangat penting dilaksanakan karena nanti dapat
melahirkan gagasan dalam rangka mewujudkan Danau
Maninjau lebih baik ke depan.
Pada FGD ini, katanya, bagaimana ekonomi masyarakat
di salingka Danau Maninjau tetap membaik. Tidak hanya
fokus satu sektor, tapi ada sumber pendapatan lain yang
lebih komprehensif dalam memajukan dan mensejahterakan
mereka  Heppy Kusnandar
Kusnandar..

VERIFIKASI— Walikota Pariaman, Genius Umar mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid, evaluasi
Kota Layak Anak tingkat nasional untuk Kota Pariaman Tahun 2021 di ruang rapat Balaikota Pariaman,
Senin (14/6) kemarin (foto: Syafrial Suger).

PADANG-PANJANG TANAH DATAR MENUNGGU

Sengketa Batas Wilayah 10 Daerah Selesai
Padang, Khazanah— Sebanyak
10 (sepuluh) perbatasan antara
kabupaten dan kota di Sumatera
Barat
yang
seringkali
menimbulkan sengketa telah
selesai difasilitasi dan menemukan
kesepakatan.
Dengan demikian, setelah
selesai difasilitasi penetapannya
bisa segera dilakukan melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri).
“Dari 10 (sepuluh) titik itu,
5 (lima) tinggal proses penerbitan
Permendagri sementara lima titik
sudah ditemukan kesepakatan dan
dilanjutkan dengan proses
penyusunan Permendagri,” kata
Gubernur Sumbar, Mahyeldi
Ansharullah disela-sela Rapat Tim
Tapal Batas bersama OPD terkait
di Padang, Senin (14/6).
Mahyeldi mengatakan, 5
(lima) titik yang telah selesai itu
masing-masing
perbatasan
Kabupaten Padang Pariaman dan
Kota
Padang,
Kabupaten
Limapuluh Kota dan Kota
Payakumbuh, Padang Pariaman
dan Kota Pariaman, Kabupaten
Sijunjung dan Kabupaten Solok

dan Kabupaten Tanah Datar
dengan Kabupaten Padang
Pariaman.
“Sementara 5 (lima) titik yang
sudah mendapatkan kesepakatan
dan tengah proses penyusunan
Permendagri
diantaranya
Kabupaten Dharmasraya dengan
Solok Selatan, Kabupaten
Sijunjung dengan Tanah Datar,
Kabupaten Pasaman dengan
Pasaman Barat, Kabupaten Tanah
Datar dengan Kabupaten Solok,
dan Kabupaten Sijunjung dengan
Kota Sawahlunto,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyampaikan,
meski proses di tingkat provinsi
sudah selesai namun diminta agar
kelengkapan
dokumennya
diperiksa kembali agar tidak
mengakibatkan
persoalan
dikemudian hari.
“Dan untuk dua titik yaitu
antara Kabupaten Agam dengan
Bukittinggi serta Tanah Datar
dengan Padang Panjang, Pemprov
Sumbar akan bersurat ke
Kemendagri untuk meminta
fasilitasi ulang penyelesaian batas
wilayah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro

SENGKETA- Sebanyak 10 (sepuluh) perbatasan antara kabupaten
dan kota di Sumatera Barat yang seringkali menimbulkan sengketa
telah selesai difasilitasi dan menemukan kesepakatan (foto: Ist/
net).
Pemerintahan Sekretariat Provinsi
Sumbar, Iqbal Ramadi Payana
mengatakan upaya fasilitasi
penegasan batas sudah dimulai
oleh tim Penegasan Batas Daerah
(TPBD) Provinsi Sumbar sejak
2012.
Iqbal menjelaskan, saat ini tim
memberikan
pertimbangan
terhadap proses dan progres dalam

penyelesaian penegasan batas
antara daerah tersebut.
Terkait
batas
AgamBukittinggi dan Tanah DatarPadang Panjang, kata Iqbal, jika
ada kesepakatan baru, Pemprov
Sumbar
akan
menyurati
Kemendagri untuk menfasilitasi
ulang kesepakatan antara dua
pihak  */Novrizal Sadewa.

Kaba Nagari
NAGARI PASIA LAWEH

Ternyata Pandemi Membuat Kearifan Lokal Terangkat

Covid-19
Terus Bertambah
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah— Kasus konfirmasi positif Covid19 di Tanah Datar terus bertambah, Minggu (13/6) bertambah
sebanyak 28 orang positif.
“Penambahan kasus itu membuat Tanah Datar masih
berada di zona orange dengan skor 2,06 risiko sedang,”
kata Kasubag Humas Muharwan, Minggu (13/6).
Sementara, jelasnya, pasien sembuh sebanyak 29 orang
dan pasien meninggal sebanyak 2 orang,.
Dikatakannya, kasus aktif positif di Tanah Datar saat
ini sebanyak 395 orang dengan rincian 50 pasien dirawat
di rumah sakit dan 345 orang isolasi mandiri.
Sementara itu, data rekapan kasus konfirmasi positif
sampai pukul 17.00 Wib adalah sebanyak 2.370 orang
yang terdiri dari sembuh sebanyak 1.906 orang, meninggal
dunia 71 orang, dirawat di rumah sakit 50 orang, dan isolasi
mandiri 345 orang.
“Tak lelahnya Pemkab selalu berupaya mengingatkan
setiap masyarakat harus patuh Prokes Covid-19, karena
pembahan positif terjadi membesar,” ucapnya.
Untuk ini, tambahnya, seluruh masyarakat harus disiplin
mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker,
mencuci tangan, dan menjaga jarak saat beraktifitas 
*/Novrizal Sadewa.

legislasi dan penganggaran.
Lulusan S2 UGM dan S3 di
IPB ini juga menjelaskan bahwa
Pemerintah Kota Pariaman
bersama DPRD Kota Pariaman,
telah mengeluarkan 6 (enam)
Peraturan Daerah menyangkut
pemenuhan Hak Anak di Kota
Pariaman, ulasnya.
“Besar harapan kami, agar
program KLA yang digagas oleh
Kementerian PPPA RI, untuk
Tahun 2021 ini, Kota Pariaman
dapat meningkatkan stratanya, dari
Strata Madya, menjadi Strata
Nindya,” pintanya kepada Tim
Penilai dari Kementerian PPPA
RI yang hadir secara virtual.
Acara ini juga diikuti oleh
seluruh Stakeholder terkait, dari
Ketua DPRD, Fitrinora, Ketua TP
PKK Kota Pariaman, Ny. Lucyanel
Genius, Kepala Dinas dan Camat
se Kota Pariaman, Polres Pariaman
dan jajaran Panitia dari DP3AKB
(Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana  Syafrial Suger
Suger..

ANGKAT- Ternyata pandemi Covid-19 mampu mengangkat
kearifan lokal di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah,
Kabupaten Agam, sehingga . ninik mamak, masyarakat dan
perantau muncul secara bersamaan dan bersatu melawan Covid19 (foto: Ist/net).
Pasis Laweh, Khazanah— Tak
disangka, pandemi Covid-19
ternyata mampu mengangkat
kearifan lokal di Nagari Pasia
Laweh, Kecamatan Palupuah,
Kabupaten Agam, menjadi sebuah
kekuatan yang luar biasa.
Kekuatan
ninik
mamak,
masyarakat dan perantau muncul
secara bersamaan dan bersatu
melawan Covid-19.
Temuan Tim Penilai Desa/
Nagari dan Kelurahan Berprestasi
Tingkat Sumbar 2021 yang

mengunjungi langsung Nagari
Pasia Laweh, Kamis (10/6), selain
wawancara dengan perangkat
nagari dan lembaga masyarakat
untuk
mencocokkan
data
administrasi, tim juga langsung
mengecek fakta ke lapangan dan
melakukan wawancara dengan
masyarakat setempat.
Penanggungjawab Tim H.
Syafrizal Ucok mengungkapkan,
penanganan Covid-19 berbasis
kaum ini merupakan salah satu
keunggulan Nagari Pasia Laweh,

dimana setiap suku menyiapkan
rumah isolasi untuk berjaga-jaga
jika ada anggota sukunya yang
terpapar Covid-19, termasuk rumah
isolasi bagi para perantau yang
pulang pulang.
Pembiayaan dari rumah isolasi
kaum ini dibiayai sepenuhnya
secara gotong royong oleh anggota
suku, baik yang di kampung
maupun dunsanak mereka yang
berada di rantau.
“Anggota suku yang berada
di kampung bergantian mengantar
makanan kepada dunsanak mereka
yang berada di rumah Isolasi.
Sehingga peran Pemerintahan
Nagari adalah menambah bantuan
berupa sembako dan pembinaan.
Ini merupakan bentuk sinergitas
yang sangat baik melawan
pandemi,” kata Syafrizal Ucok
menyampaikan hasil temuannya.
Menariknya, meski jumlah
suku hanya 7 saja di Nagari Pasia
Laweh, namun rumah isolasi yang
tersedia jumlahnya cukup banyak,
bahkan mencapai 32 buah rumah.
Selain tingginya kesadaran
berkaum, ini juga dikarenakan
cukup banyak rumah warga yang
kosong karena pemiliknya pergi
merantau ke Malaysia dan Pulau
Jawa,
sehingga
dapat
dimanfaatkan.

Dalam eksposnya Wali Nagari
Pasia Laweh Zul Arifin
mengatakan, penanganan Covid19 berbasis kaum (suku) sangat
membantu pemerintahan nagari,
yang membuat keberadaan ninik
mamak semakin dihargai oleh
anak kemenakannya.
“Melibatkan ninik mamak
dalam penanganan masalah sosial
di nagari sudah kami mulai sejak
pendataan dan penyaluran BLT
Dana Desa setahun lalu, dan
ternyata hasilnya sangat efektif,
tidak ada keributan dan protes
dari masyarakat nagari,” kata Zul
Arifin, yang kini Candidat Doktor
di Fakultas Hukum Universitas
Andalas ini.
Nagari Pasia Laweh tetap
menggandeng ninik mamak untuk
menegakkan protokol kesehatan
yaitu menggunakan masker, sering
mencuci tangan dan tidak
berkerumun.
“Tidak saja di pemukiman
tetapi juga di Pasar Palupuah,”
kata Wali Nagari Pasia Laweh.
Nagari Pasia Laweh memiliki
luas 74,3 kilometer persegi
dengan penduduk 4.263 jiwa.
Nagari dengan 8 jorong ini dikenal
sebagai penghasil jeruk, pisang
dan hasil pertanian lainnya 
Heppy Kusnandar
Kusnandar..
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MEI 2021 MENCAPAI 536 UNIT

Penyaluran KPR-FLPP Bank
Nagari Berjalan Bagus
Padang, Khazanah
Khazanah—Hingga
akhir Mei 2021 tercatat Bank
Nagari telah menyalurkan Kredit
Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (KPR Sejahtera- FLPP)
sebanyak 536 unit.
Pernyataan itu disampaikan
M. Irsyad, Direktur Utama Bank
Nagari di Padang, Senin 12 Juni
2021. “Realisasi penyaluran target
tahun 2021 ini sampai posisi Mei
2021 sudah mencapai 536 unit
rumah dengan total plafond
Rp71,7 miliar,” katanya.
Dikatakan
M.
Irsyad,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat menetapkan
target penyaluran KPR-FLPP
kepada Bank Nagari sebanyak
1.100 rumah di 2021.
Penyaluran rumah subsisidi
itu terdiri dari KPR-FLPP Konvensional sebanyak 900 unit dan
Pembiayaan Perumahaan FLPP
Syariah sebanyak 200 rumah.
“Bagusnya penyaluran KPRFLPP Bank Nagari ini tidak
terlepas dari sinergi dan kerja sama
Bank Nagari dengan asosiasi
pengembang seperti DPDP REI
Sumbar, Apersi dan Himpera,”
ungkap M. Irsyad.
Ia mengatakan, Bank Nagari
juga menyediakan fasilitas
pembiayaan
kepada
para
pengembang melalui skim Kredit
Modal
Kerja
MultigunaKonstruksi Perumahan (KMKMGKP).
Pembiayaan itu kata Irsyad
menambahkan adalah untuk
membantu
modal
kerja
pengembang dalam pembangunan
perumahan yang sudah jelas

konsumennya, termasuk dukungan
biaya pengadaan lahannya.
“Dengan penyaluran KPRFLPP dan bergeraknya developer
membangun komplek-komplek
perumahan tersebut merupakan
nyata dalam bergeraknya recovery
ekonomi.
Sebab,
proyek
perumahan tersebut adalah padat
karya dan mempunyai banyak
turunan sektor yang terkait seperti
penyediaan tenaga kerja, bahan
bangunan, transportasi, dan
lainnya,” ujarnya.
Seperti diketahui kata Irsyad
menegaskan, pemerintah fokus
dalam menyediakan hunian layak
dengan harga terjangkau dan
cicilan ringan kepada kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR), baik kelompok masyarakat
berpenghasilan tetap ataupun
wiraswasta, melalui skema KPR
Bersubisidi.
“KPR tersebut mempunyai
tenor sampai 20 tahun dan suku
bunga atau margin hanya 5 persen
per tahun dan tidak akan berubah
sampai akhir jangka waktu. Ini
merupakan suatu angin segar bagi
keluarga muda dan masyarakat
dengan kemampuan keuangan
terbatas untuk memiliki hunian
milik sendiri,” ujarnya.
Dikatakan, tahun 2020
pemerintah melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat menetapkan target
penyaluran KPR-FLPP kepada
Bank Nagari sebanyak 1.000 unit
rumah. Bank Nagari mampu
merelaisasikannya sebanyak 1.064
unit dengan total plafond
penyaluran mencapai sekitar
Rp139,4 miliar.  fahlevi

FOTO BERSAMA - Wako Pariaman Genius Umar berfoto
bersama dengan tamu undangan dan pengisi acara
Pariaman Culture Every Week. (ist)

Ada Kesenian Gratis
di Objek Wisata
Pariaman

Pariaman, Khazanah
Khazanah—Setelah sebelumnya sempat terhenti,
Pemerintah Kota Pariaman kembali menampilkan kesenian
secara gratis di panggung pertunjukkan di sejumlah objek
wisata di daerah itu saat sore hari. Apa yang dilakukan
itu guna menghibur wisatawan sebelum matahari terbenam.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Pariaman Dwi Marhen Yono di
Pariaman, kemarin.
“Kesenian Minang tersebut dilaksanakan setiap Sabtu
yang diberi nama ‘Pariaman Culture Every Week’ atau
budaya Pariaman setiap akhir pekan yang berlangsung
hingga akhir tahun,” kata Dwi Marhen Yono.
Dikatakannya, kesenian secara gratis di panggung
pertunjukkan itu kembali dimulai semenjak Sabtu 5 Juni
2021 lalu
Dwi Marhen Yono menjelaskan, dasar dilaksanakannya
kegiatan itu yaitu sebagai pengenalan budaya di Kota
Pariaman serta hiburan untuk wisatawan yang menanti
matahari terbenam.
“Pariaman merupakan lokasi menarik untuk melihat
matahari terbenam, jadi sebelum matahari terbenam wisatawan
dapat melihat penampilan kesenian dulu,” ungkap Dwi
Marhen Yono pada wartawan.
Ia memastikan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Pariaman tidak mengambil retribusi untuk penampilan
kesenian tersebut atau wisatawan dapat menikmatinya secara
gratis, namun pihaknya meminta wisatawan mematuhi
protokol kesehatan agar dapat terus menikmati penampilan
kesenian di daerah itu meski pandemi Covid-19 masih
berlanjut.
Dia mengatakan, penari yang menampilkan kesenian
pada program tersebut merupakan siswa di Kota Pariaman
yang telah dilatih di sejumlah sanggar di daerah itu sehingga
dapat menampilkan tarian dengan baik.
“Sebenarnya penampilan kesenian Minang tersebut telah
dimulai semenjak Sabtu 23 Januari 2021 lalu di Pantai
Kata sekaligus meluncurkan kalender kegiatan wisata di
Kota Pariaman selama 2021,” ujar Marhen.
Sebelumnya kata Marhen menambahkan, wisatawan
yang memanfaatkan waktu libur di akhir pekan di Kota
Pariaman akan disuguhkan penampilan kesenian budaya
Minang dari seniman setempat setiap Sabtu sore secara
gratis.
Ia menyebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Pariaman memiliki program ‘Pariaman Culture Every Week’
yang dilaksanakan setiap Sabtu sore dan pelaksanaannya
sepanjang tahun.
Dikatakan, lokasi pelaksanaan program tersebut nantinya
tidak saja di panggung itu namun juga di objek wisata
lainnya di Pariaman secara bergantian.  syafrial suger

RUMAH BERSUBSIDI - Bank Nagari telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera - Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
(KPR Sejahtera- FLPP) sebanyak 536 unit hingga akhir Mei 2021. (ist)

Dinas Pangan Kota Solok Prioritaskan Jaminan Mutu
Solok
Khazanah
Khazanah—Dalam
rangka meningkatkan daya saing
produk di Kota Solok, Dinas
Pangan
daerah
setempat
memprioritaskan jaminan mutu
dan kemanan produk pangan segar
asal tumbuhan (PSAT).
Ini dikatakan Kepala Dinas
Pangan Kota Solok, Kusnadi,
Senin 14 Juni 2021. Dikatakannya,
ke depannya keamanan pangan
menjadi salah satu persyaratan
yang penting agar dapat dipenuhi
baik dalam mutu perdagangan
domestik maupun internasional.
Ia menyebutkan, untuk
itu,dalam rangka meningkatkan
daya saing produk PSAT di Kota
Solok, kami bersama Dinas Pangan
Sumbar mengadakan sosialisasi
sistem jaminan mutu dan
keamanan pangan.
Dikatakan Kusnadi kegiatan
sosialisasi tersebut diikuti seluruh
grosir dan pedagang beras di Kota
Solok dengan jumlah 20 orang.
“Menariknya ialah, dari 19
kabupaten dan kota di Sumatera
Barat, Kota Solok menjadi tujuan
pertama sosialisasi ini. Hal ini
disebabkan karena nama beras
Solok sudah harum, dan terkenal
di mana-mana,” ujar dia.
Ia mengatakan tujuan dari
sosialisasi ini adalah memberikan
perlindungan terhadap konsumen
dan sekaligus meningkatkan daya
saing produk Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT) yang ada di
Kota Solok.
Hal itu sejalan dengan amanat
Undang-Undang No.18 Tahun
2012 tentang pangan. Pemerintah

berkewajiban
menjamin
penyelenggaraan
keamanan
pangan di setiap rantai pangan
secara terpadu.
Salah satu caranya adalah
dengan memberikan jaminan
keamanan dan mutu pangan,
sehingga
kemurnian
dan
keamanan suatu produk dapat di
pertanggungjawabkan.
Selain itu, jaminan keamanan
pangan segar juga tertuang pada
Peraturan Menteri Pertanian No.53
Tahun 2018 tentang Keamanan
dan Mutu Pangan Segar Asal
Tumbuhan
(PSAT)
yang
merupakan landasan hukum
jaminan mutu dan keamanan
pangan.
Berdasarkan UPTD Balai
Pengawasan Sertifikasi Mutu
Pangan Provinsi Sumatera Barat
laporan hasil uji laboratorium
pada komoditi hasil pertanian
pangan
segar
terdeteksi
mengandung residu pestisida,
tetapi nilai hasil uji tersebut masih
tergolong di bawah angka Batas
Maksimum Residu (BMR)
terhadap pestisida.
Artinya pangan yang beredar
di Kota Solok masih tergolong
aman untuk dikonsumsi. Namun
demikian suatu saat bisa saja
residu pestisida untuk komoditas
pangan di atas ambang batas. Oleh
sebab itu harus ada semacam
sertifikasi produk pangan yang
menjamin kemurnian dan
keamanannya.
Selain itu, syarat dan
pendaftaran PSAT yang diproduksi
oleh Gapoktan di Kota Solok

PANEN TOMAT - Salah seorang petani tengah panen tomat di
Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok,
Sumbar. (Antarasumbar/Laila Syafarud)
tergolong usaha mikro akan
diterbitkan oleh Dinas Pangan
Kota Solok, sementara yang
berskala
menengah
akan
diterbitkan oleh Dinas Pangan
Provinsi Sumatera Barat.
“Sementara PSAT dari luar
negri akan diterbitkan oleh Badan
Ketahanan Pangan Kementrian
Pertanian. Berdasarkan informasi
tersebut, maka Gapoktan atau
Poktan yang ada di Kota Solok
bisa mendaftar ke Dinas Pangan
Kota Solok dengan membawa
contoh komoditas pangan yang
akan di sertifikasi,” ucapnya.
Dinas
Pangan
akan

melakukan serangkaian uji
sebelum menerbitkan jaminan
tersebut. Untuk produk yang telah
mendapatkan nomor sertifikat
dapat mencantumkannya pada
kemasan yang akan menambah
nilai jual produk.
Selain itu, menurut Kusnadi
pihak produsen dan pihak
konsumen akan sama-sama
diuntungkan baik dari segi
keamanan maupun dari segi
kemurnian. Konsumen bisa
memilih produk yang diberi label
atau sertifikat yang memberi
jaminan produk dimaksud.  net/
fahlevi

Situjuah Batua Jadi Pemenang Lomba Nagari
Limapuluh Kota
Kota, Khazanah—
Nagari Situjuah Batua, Kecamatan
Situjuah Limo Nagari, ditetapkan
sebagai pemenang pertama Lomba
Nagari Tingkat Kabupaten
Limapuluh Kota tahun 2021.
Sebelumnya atau sepanjang tahun
2019 hingga 2020, Situjuah Batua
juga ditetapkan Kemendes-PDT
sebagai Nagari Berstatus Mandiri
dengan skor tertinggi di Kabupaten
Limapuluh Kota.
Sementara
itu,
Polres
Payakumbuh dan sebelumnya juga
NDC Unand, menjadikan Situjuah
Batua sebagai salah satu nagari
role model dalam penanganan
Covid-19.
Nagari Situjuah Batua
ditetapkan sebagai pemenang
pertama lomba nagari di Kabupaten
Limapuluh Kota, berdasarkan Surat
Keputusan (SK) Bupati Limapuluh
Kota Nomor 208 Tahun 2021
tertanggal 25 Mei 2021. Dalam
SK ini, Bupati Limapuluh Kota
Safaruddin Datuak Bandaro Rajo,
juga menetapkan Nagari Sarilamak,
Kecamatan Harau sebagai
pemenang kedua dan Nagari VII
Koto Talago, Kecamatan Guguak,
sebagai pemenang ketiga.
Wali Nagari Situjuah Batua
Dhon Vesky Datuak Tan Marajo
kepada awak media, Minggu (13/
6), mengaku bersyukur kepada
Allah dan berterimakasih kepada
Pemkab Limapuluh Kota bersama
tim
penilai
yang
sudah
mengamanahkan Situjuah Batua
sebagai pemenang pertama lomba

nagaritahun 2021.
Menurutnya, prestasi ini, bukan
karena hebatnya wali nagari dan
aparatur nagari, namun merupakan
buah dari kebersamaan segenap
lembaga nagari dan seluruh anak
nagari Situjuah Batua. Baik yang
berada di kampung halaman,
maupun yang sedang berjuang di
perantauan.
“Kepada tim penilai tingkat
kabupaten yang datang ke
Situjuah Batua beberapa waktu
lalu, kami sampaikan, jika Situjuah
Batua memang pantas dijadikan
juara, maka jadikan kami juara.
Kalau tidak dijadikan, berarti
terjadi penzaliman. Sebaliknya,
kalau Situjuah Batua tidak layak,
jangan dijadikan kami juara. Sebab,
itu artinya terjadi ketidakjujuran
terhadap nagari-nagari lain. Dan
kami tidak mau untuk itu,” kata
Tan Marajo.
Dia menyebut, tanpa adanya
kebersamaan dari lembagalembaga nagari di Situjuah Batua,
serta kekompakan dari masyarakat,
baik yang di kampung maupun
di rantau, sesungguhnya Situjuah
Batua tidak akan bisa menjadi
pemenang pertama lomba nagari
di Limapuluh Kota.
“Tentu saja, prestasi ini tak
lepas dukungan pemerintah
Kecamatan Situjuah Limo Nagari
dan support dari berbagai
komponen. Insya Allah, dengan
modal kebersamaan dan dukungan
Pemkab Limapuluh Kota, Situjuah
Batua siap mengikuti lomba ini

di tingkat provinsi,” kata Tan
Marajo.
Menurut Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Nagari (DPMD/N) Limapuluh
Kota Ahmad Zuhdi Perama Putra
bersama Kabid-nya, Buk Ing, dan
Camat Situjuah Limo Nagari
Rahmad Hidayat, Nagari Situjuah
Batua akan dikunjungi oleh tim
penilai lomba nagari tingkat
Sumbar pada Minggu ini (13/6).
Menjelang penilaian tersebut,
Bupati Limapuluh Kota Safaruddin
Dt
Bandaro
Rajo
pada
pertengahan pekan lalu, mengutus
istrinya Ketua TP-PKK Limapuluh
Kota Ny Nevi Safaruddin, untuk
memberikan
support
dan
dukungan kepada Pemnag Nagari
Situjuah Batua.
Tidak hanya dikunjungi oleh
Ketua TP-PKK Limapuluh Kota,
Nagari Situjuahbatua pada Jumat
(11/6), juga dikunjungi Direktur
Intelkam Polda Sumbar Kombes
Pol Heri Prihanto. Dia hadir ke
Situjuahbatua bersama Kapolres
Payakumbuh AKBP Alex Prawira,
Wakapolres Kompol Jerry
Syahrim, Kabag Ops Kompol
Khairil Medians, Kasat Intelkam
AKP Luhur Fachri,Kasat Binmas
AKP Amirwan, Kapolsek Situjuah
Iptu Yuliarman, dan KBO Satuan
Intelkam Polres Payakumbuh Iptu
Arijas.
Kedatangan rombongan Dir
Intelkam Polda Sumbar dan
Kapolres Payakumbuh ini ke
Situjuah Batua, untuk melihat

Posko Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Berskala Mikro di Nagari Situjuah
Batua yang dinilai terbaik di
wilayah
hukum
Polres
Payakumbuh. Selain mengecek
struktuktur PPKM Mikro di Nagari
Situjuah Batua, rombongan juga
mengecek administasri pembukuan
dan
pertanggungjawaban
pengunaan Dana Desa Dalam
penangan Covid-19 di Situjuah
Batua,
serta
pengecekan
dokumentasi
kegiatan
penanggulangan Covid-19 di
Situjuahbatua.
Rombongan Dir Intelkam
Polda Sumbar dan Kapolres
Payakumbuh mengapresiasi
Pemnag Situjuah Batua yang
dinilai serius dalam melakukan
penanganan Covid-19 di nagari
tersebut. Bahkan, Dir Intelkam
dan Kapolres Payakumbuh sempat
berpesan kepada Wali Nagari
Situjuah Batua, agar tidak raguragu untuk menghubungi mereka
berdua, apalagi menemukan
kendala dalam penanganan
pandemi Covid-19.
Selain dinilai berhasil dalam
penanganan pandemi Covid-19,
Pemnag Situjuah Batua juga punya
sejumput terobosan dan inovasi
dalam
penyelanggaran
pemerintahan dan pelayanan
masyarakat. Sehingga ditetapkan
Pemkab Limapuluh Kota sebagai
pemenang pertama lomba nagari
berprestasi tahun 2021.  lili
yuniati
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Jadi Wacanapun
"Harusnya di masa pandemi ini masyarakat
dibantu atau diringankan bebannya. Bukan malah
menambah beban," ungkapnya, Senin (11/6).
Ia mengatakan, kalaupun pemerintah ingin
menstabilkan kondisi ekonomi negara bukan
melalui PPN tapi banyak sektor lain yang harus
dikejar. Seperti hotel-hotel, restoran mewah, dan
kendaraan mewah serta yang lainnya.
"Bukan mengejar sektor kesehatan, pendidikan,
bahkan sembako juga akan dikenai PPN," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh seorang
tenaga pendidik di Siteba Kota Padang, Yanti
(35 tahun) menurutnya wacana pemerintah tersebut
sudah keterlaluan karena menyasar hingga ke
kebutuhan dasar masyarakat.
"Kalau yang dikenakan pajak itu sembako
di pasar-pasar bersih tidak masalah karena yang
berbelanja di situ kan orang-orang kaya atau
pemerintah menaikkan pajak restoran serta hotel
mewah, bukan malah menyasar sampai ke layanan
jasa kesehatan," jelasnya.
Begitu pula bagi ibu yang ingin melahirkan,
menurutnya akan terasa sangat berat dalam urusan
biaya untuk membayar rumah sakit atau klinik.
"Kan tidak semua yang datang ke klinik atau
rumah sakit itu orang mampu, ada juga mereka
yang tidak mampu tapi terpaksa harus bersalin
di RS atau klinik kan," katanya.
Ia berharap, pemerintah dan DPR memikirkan
lagi wacana tersebut. Apalagi rencana yang akan
diambil sangat berhubungan dengan kebutuhan
primer masyarakat, mulai dari pajak sembako,
sekolah, hingga layanan jasa kesehatan.
Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam
draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus
dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa
pelayanan kesehatan medis yang terdapat dalam
poin A dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenakan
PPN. Artinya, jasa pelayanan kesehatan medis,
termasuk jasa rumah bersalin bakal dikenai pajak.
Tidak hanya itu, nantinya tarif PPN juga akan
meningkat menjadi 12 persen dari yang saat ini
berlaku sebesar 10 persen. Sementara itu, tarif
PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) draft
UU KUP dapat diubah menjadi paling rendah
5 persen dan paling tinggi 15 persen.
Kebijakan pemerintah tersebut telah tertuang
dalam Program Legislasi Nasional 2021 yang
akan dibahas bersama para anggota parlemen
jika tidak ada masyarakat yang memprotesnya.
Tidak Utuh
Sebelumnya Staf Khusus Menteri Keuangan
(Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan,
penolakan masyarakat terkait wacana pajak
pertanambah nilai (PPN) untuk barang-barang
yang masuk kategori sembilan bahan pokok
(sembako) dan jasa pendidikan terjadi karena
belum ada penyampaian informasin yang utuh.
Rencana pengenaan PPN untuk sembako dan
jasa pendidikan tertuang dalam rancangan draf
Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
"Kami juga memahami ini (penolakan) terjadi
akibat informasi yang memang belum utuh yang
disampaikan," kata Yustinus dalam diskusi daring,
akhir pekan.

10 Tapal Batas
Agam dengan Bukittinggi serta Tanah Datar
dengan Padang Panjang, Pemprov Sumbar akan
bersurat ke Kemendagri untuk meminta fasilitasi
ulang penyelesaian batas wilayah," katanya.
Sementara Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat
Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana mengatakan
upaya fasilitasi penegasan batas sudah dimulai
oleh tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Provinsi
Sumbar sejak 2012.
Tim memberikan pertimbangan terhadap proses
dan progres dalam penyelesaian penegasan batas
antara daerah tersebut.
"Secara teknis semua dokumen sudah di

Suraidah Merajut
tidak memakai alas kaki. Mereka bertemu di
suatu titik, kemudian berlari beriringan sambil
bercanda dan tertawa.
Waktu itu jarum jam menunjukkan pukul
enam. Masih terlalu pagi untuk anak-anak kecil
keluar rumah. Setelah satu jam lebih berlarian,
barulah mereka tiba di sebuah rumah panggung
terbuat dari kayu yang cukup sederhana. Beberapa
anak terlihat sudah lebih dulu tiba.
Di depan rumah itu, seorang wanita yang
sudah tidak lagi muda menyambut kedatangan
mereka. Satu per satu anak-anak itu menyalaminya.
Lalu, Ummi Suraidah, panggilan akrab wanita
itu, mempersilakan anak-anak untuk masuk ke
dalam sebuah ruangan.
Ruangan berukuran 6 X 9 meter itu sejatinya
kolong rumah panggung Suraidah, yang sebagian
ruangnya hanya disekat dengan potongan tripleks
sebagai tanda batas ruang satu dengan ruang
lainnya.
Di ruangan itulah sosok Suraidah mengabdikan
dirinya untuk mendidik anak- anak di wilayah
tapal batas. Tepatnya, di Desa Sungai Limau,
Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara.
Di dalamnya tidak ada meja dan kursi seperti
sekolah pada umumnya. Hanya tampak beberapa
deret meja ala kadarnya dari tripleks, karpet plastik
sebagai tempat lesehan, dinding kayu yang dicat
hijau ditempeli ijazah, penghargaan yang berjajar
dengan poster bergambar huruf abjad dan huruf
Arab serta foto kegiatan sekolah.
Di sekolah kolong yang biasa di sebut Sekolah
Tapal Batas inilah, mantan Dosen Keperawatan
Universitas Hasanuddin Makassar itu, ingin merajut
mimpi anak-anak di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Kerisauan Seorang Bidan
Lewat sambungan telepon kepada Suara
Hidayatullah, Suraidah menceritakan bagaimana
proses hijrahnya sehingga ia “terdampar” di Pulau
Sebatik. Ibu satu anak yang masyarakat setempat
akrab menyapanya sebagai Ibu Bidan, karena
awal kedatangannya sebagai seorang bidan ini
menjelaskan bahwa di pulau itu, ia menemukan
anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada
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Karena itu Yustinus mengatakan pihaknya
akan berhati-hari nanti dalam merumuskan dan
menyosialisasikannya secara utuh. "Jadi kami
berkomitmen untuk dapat menyampaikan secara
utuh," ujarnya.
Dia menegaskan, sembako dan jasa pendidikan
atau barang lain yang berkaitan dengan kebutuhan
strategis bisa saja dimasukkan dalam kategori
barang tidak kena pajak.
"Barang-barang lainnya yang strategis untuk
masyarakat banyak untuk kepentingan umum
bisa dikenai tadi PPN final," ujar dia.
"Katakanlah satu persen atau dua persen atau
bahkan nanti bisa dimasukkan dalam kategori
tidak dipungut PPN," lanjut dia. Sebelumnya
diberitakan, pemerintah berencana untuk
mengenakan PPN pada barang-barang kebutuhan
pokok atau sembako.
Wacana tersebut tertuang dalam rancangan
draf RUU KUP yang bocor ke masyarakat. Di
dalam draf revisi tersebut, sembako tak lagi
termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.
Wacana saja tak Pantas
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengkritik
wacana pemerintah akan memungut pajak
pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako
menyusul beredarnya draf revisi Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Menurut Anis, rencana pemerintah tersebut
sangat disayangkan, bahkan jika memang baru
sekadar wacana saja, itu juga tidak pantas.
"Dijadikan wacana saja, enggak pantas. Jadi wacana
saja enggak pantas, apalagi jadi RUU," kata Anis.
Anis menyebutkan, wacana pengenaan PPN
sembako tak pantas karena kondisi ekonomi
Indonesia yang tengah sulit akibat pandemi
Covid-19. Ia mengingatkan pemerintah bahwa
situasi dan kondisi perekonomian masyarakat
saat ini belum pulih.
"Jadi wacana saja enggak pantas di masa
sekarang, di mana kondisi pandemi ini ekonomi
kita belum pulih, masyarakat kita juga belum
pulih. Masalah kita sangat banyak, kesejahteraan,
kesehatan," ujar dia.
Dia mengakui bahwa draf RUU KUP itu hingga
kini belum sampai ke tangan DPR. Menurut dia,
apa yang ramai di masyarakat saat ini karena
draf tersebut diduga bocor.
Dia menyebutkan belum dapat melihat poinpoin mengenai wacana mengenakan pajak terhadap
sembako. "Memang sampai saat ini, Komisi XI
itu belum melihat draf RUU KUP. Karena kan
poin-poin ini kan ada di dalam draf RUU KUP.
Itu yang diusulkan pemerintah kemudian harus
disampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden,"
ujar dia.
Ketika surat presiden (surpres) telah diterima
DPR, pimpinan DPR akan membacakan surat
tersebut pada saat rapat paripurna. Pimpinan DPR,
kata dia, kemudian akan menunjuk alat
kelengkapan dewan (AKD) mana yang akan
membahas draf RUU KUP tersebut.
"Bisa Badan Legislasi atau bisa komisi terkait.
Nah ini, proses itu belum ada, sehingga memang
kami sendiri belum melihat 'barangnya' itu, (draf)
RUU nya itu belum kami lihat," ucapnya.
 rina akmal
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Kemendagri. Namun karena penegasan batas ini
menganut prinsip kesepakatan, maka kalau ada
kesepakatan baru antara dua daerah nantinya,
masih ada ruang untuk revisi," katanya.
Terkait batas Agam-Bukittinggi dan Tanah
Datar-Padang Panjang jika ada kesepakatan baru,
Pemprov Sumbar akan menyurati Kemendagri
untuk menfasilitasi ulang kesepakatan antara dua
pihak.
Seperti diketahui, perbatasan antara Padang
Panjang dan tanah Datar sempat heboh menyusul
‘hilangnya’ tiga RT Padang Panjang dari peta.
 inoval agesly
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putus sekolah dan bahkan tidak pernah sekolah
sama sekali.
“Alasan mereka putus dan tidak bersekolah,
di antaranya karena tidak punya identitas
kependudukan. Rendah kesadaran pentingnya
pendidikan dan juga perjalanan panjang untuk
melintasi batas Negara. Mereka harus lewati setiap
hari dengan penuh resiko,” jelasnya.
Dari kerisauan itu, muncul rasa kepedulian.
Dengan berbagai keterbatasan ia mendirikan
sekolah di kolong rumahnya.
“Perjuangan agar anak dapat sekolah di sini
sungguh luar biasa. Mereka tidak mengenal lagu
Indonesia Raya, tidak mengetahui betapa besar
serta luasnya negara kita ini. Sehingga saya
berusaha bagaimana caranya agar mereka cinta
Negara ini, mengenal Indonesia, Pancasila,” kata
wanita berusia 66 tahun itu.
Untuk meyakinkan anak-anak belajar di
Sekolah Tapal Batas, Suraidah dan para relawan
mendatangi para calon muridnya di kebun-kebun
sawit di perbatasan Malaysia-Indonesia.
Meyakinkan hati calon walimurid, yang
mayoritas sebagai buruh di perkebunan kelapa
sawit Malaysia, bukanlah pekerjaan mudah.
Banyak orangtua yang tidak mengizinkan anaknya
menyeberangi perbatasan negara untuk pergi ke
sekolah yang berjarak sekitar empat kilometer
dari tempat tinggal mereka. Atau butuh waktu
lebih dari sejam dengan berjalan kaki.
Belum lagi tantangan dari petugas perbatasan.
Anak-anak harus mendapatkan izin polisi Malaysia
untuk melintasi perbatasan. Tanpa izin, mereka
akan diburu serta ditangkap untuk dikurung selama
dua hari, karena telah melanggar batas negara.
Kegigihan para guru dan para relawan mendapat
jalan keluar setelah Komando Rayon Militer
(Koramil) dan Camat Sebatik Tengah menerbitkan
kartu jaminan khusus.
Dengan kartu itu para murid bisa melintas
bebas di perbatasan guna menuntut ilmu. Para
orangtua pun mulai memberikan kepercayaan
kepada Suraidah.
Ingin Mendirikan Pesantren

Polisi Limapuluh Kota
puluh Kota yang dipimpin langsung AKP. Mulyadi
itu juga melakukan razia terhadap aksi premanisme
di wilayahnya. Razia tersebut digelar Senin
dinihari 14 Juni 2021 hingga pagi hari.
Mulyadi yang juga didampingi KBO
Satreskrim, Iptu Army Ariosa dan Kanit Reskrim,
Aipda Bainur itu menjaring sejumlah pria, baik
pelaku dugaan premanisme maupun "pak ogah".
Dalam razia tersebut, polisi melakukan
penggeledahan senjata tajam terhadap mereka
yang diduga melakukan premanisme maupun
pak ogah.
"Menindaklanjuti intruksi Kapolri, kita
langsung melakukan razia premanisme dan Pak
Ogah di wilayah hukum Polres Limapuluh Kota,
terutama di sepanjang jalur Sumbar-Riau. Kita
juga melakukan pemeriksaan di badan maupun
di tempat-tempat mereka biasa melakukan aksi
pungutan liar maupun premanisme," sebut
Russirwan.
Wakapolres Limapuluh Kota mengatakan,
pihak kepolisian juga mendorong peranserta
masyarakat untuk mengantisipasi aksi premanisme
dan pungutan liar, sehingga bisa terwujud
keamanan dan ketertiban di tengah-tengah
masyarakat.
"Kita dorong peran serta masyarakat untuk
mewujudkan Kamtibmas, misalnya dengan
memberikan laporan kepada polisi bila melihat
adanya praktik premanisme dan pemerasan yang
dilakukan para preman,” ucapnya.
Instruksi Presiden
Tindakan serentak polisi di seluruh Indonesia
meringkus para preman yang suka memeras,
bermula dari instruksi Presiden Joko Widodo
kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Pelacuran Online
masih melakukan pengembangan untuk
menemukan mucikari dari tiga wanita dalam kasus
tersebut.
"Kami terus lakukan pengembangan untuk
mengungkap kasus ini," katanya menegaskan.
Ia mengatakan bahwsa Direktorat Reserse
Kriminal Umum mengungkap kasus prostitusi
daring di Kota Padang yang melibatkan anak
di bawah umur.
Dari penggerebekan, kata dia, ada tiga wanita
yang diamankan petugas pada Kamis (10/6) malam
dengan inisial S (20), E (19), dan B (15) yang
masih di bawah umur.
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan
warga terkait dengan prostitusi daring menggunakan
aplikasi Michat, kemudian tim langsung melakukan
penyelidikan, lalu menemukan keberadaan mereka.
"Kami lakukan penggerebekan dan tiga
perempuan diamankan, dua warga Padang dan
seorang warga Kabupaten Agam," katanya
menjelaskan.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum

Kapal Perang
2 (PD-2) karena diproduksi tahun 44," ujarnya.
Ia menyampaikan setelah dihibahkan ke
Pemerintah RI nama kapal tersebut diubah menjadi
KRI dan diikutsertakan dalam sejumlah operasi
militer dan sosial.
Sementara Ketua DPRD Pariaman, Fitri Nora
mengatakan dengan adanya kapal perang sebagai museum
maka dapat mengangkat nilai sejarah kota tersebut yang
dulunya merupakan pangkalan militer AL.
"Mudah-mudahan itu bisa menarik wisatawan

Tuntunan I’tikaf
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Presiden menginstruksikan Kapolri agar
menindak para preman yang suka memeras para
sopir di pelabuhan Tanjung Priok. Maka Kapolri
pun melaksanakannya dengan meluaskan instruksi
itu ke seluruh tanah air. Ia menginstruksikan seluruh
Polda maupun Polres dan jajarannya untuk
memberantas setiap aksi premanisme yang
meresahkan masyarakat.
"Seluruh Polda dan Polres jajaran harus
menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan.
Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi
rasa tenang kepada masyarakat," kata Sigit dalam
keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).
Sigit menyebutkan, telah memberikan instruksi
langsung kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus
Andrianto dan seluruh Kapolda agar menindak
dengan tegas dan tidak memberikan ruang
sedikitpun bagi oknum-oknum masyarakat yang
melakukan aksi premanisme.
Mantan Kabareskrim ini juga meminta kepada
jajarannya untuk merilis setiap penangkapan
preman. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek
jera bagi para preman. "Negara tidak akan kalah
dengan aksi premanisme. Oknum dan preman
segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan," ucap
Sigit.
Selain itu, Sigit juga mengimbau kepada
masyarakat untuk memanfaatkan "hotline" 110
ketika mengalami aksi premanisme. Menurut dia,
layanan tersebut tersedia 24 jam bagi masyarakat
yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian.
"Masyarakat tetap tenang tidak perlu khawatir
dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki
aplikasi Dumas Presisi dan layanan 'hotline' 110.
Kami akan memberikan bantuan yang maksimal
kepada warga," ujar Sigit.  lili yuniati/kcm
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Polda Sumbar Kombes Pol. Imam Kabut Sariadi
menjelaskan bahwa prostitusi daring ini berawal
pria hidung belang memesan wanita kepada
mucikari menggunakan Michat
Setelah itu, mucikari mengabari ketiga
perempuan tersebut.
"Hanya saja mucikari Mr. X tersebut belum
tertangkap. Kami masih melakukan pengejaran
terhadap yang bersangkutan untuk mengetahui
siapa saja yang terlibat," katanya.
Berdasarkan pengakuan tiga wanita yang
diamankan itu, tarif mereka dalam durasi pendek
Rp500 ribu. Mereka membayar jasa mucikari
Rp100 ribu.
Ia menjelaskan bahwa ketiga wanita tersebut
statusnya masih sebagai saksi. Mereka akan dikirim
ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi,
Sukarami, Solok.
"Mereka masih diperiksa penyidik sebagai
saksi. Mudah-mudahan mucikari si Mr. X tersebut
dapat ditangkap," katanya.
 mario/ant
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yang ingin menikmati wisata sejarah dan edukasi,"
kata dia.
Ia mengharapkan dana membawa kapal ke
Pariaman diperoleh dari pemerintah pusat atau
pihak lainnya karena mengingat APBD Pariaman
yang sedikit.
Namun, lanjutnya pihaknya siap menganggarkan dana untuk perawatan kapal tersebut agar
tahan lama sehingga dapat dimanfaatkan lebih
lama. aadiaat/ant
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memungkinkan terutama pada sepuluh hari terakhir
dari bulan Ramadhan. Dari Aisyah r.a. isteri
Nabi s.a.w. menuturkan, “Sesungguhnya Nabi
s.a.w. melakukan i’tikaf pada sepu¬luh hari terakhir
bulan Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian
istri-istrinya mengerjakan i’tikaf sepeninggal
beliau”. (Hadis Shahih, riwayat al-Bukhari: 1886
dan Muslim: 2006).
Dari Ubay bin Ka'ab r.a. berkata, “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. beri’tikaf pada sepuluh
hari terakhir dari bulan Ramadhan. Pernah selama
satu tahun beliau tidak beri’tikaf, lalu pada tahun
berikutnya beliau beri’tikaf selama dua puluh
hari”. (Hadis Hasan, riwayat Abu Dawud: 2107,
Ibn Majah: 1760, dan Ahmad: 20317).
Beri’tikaf di luar bulan Ramadhan, dijelaskan
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:
“Nabi s.a.w. biasa beri’tikaf sepuluh hari terak¬hir
dari bulan Ramadhan, kemudian aku memasang
tirai untuk beliau, lalu beliau mengerjakan shalat
Shubuh, kemudian beliau masuk ke dalamnya.
Hafsah kemudian meminta izin pada Aisyah untuk
memasang tirai, lalu Aisyah mengizinkannya,
maka Haf¬sahpun memasang tirai. Waktu Zainab
binti Jahsyi melihatnya, iapun memasang tirai
juga. Pagi harinya Nabi s.a.w. menjumpai banyak
tirai dipasang, lalu beliau bertanya: “Apakah
memasang tirai-tirai itu kamu pandang seba¬gai
suatu kebaikan?”. Maka beliau meninggalkan
i’tikaf pada bulan itu (Ramadhan itu). Kemudian
beliau beri’tikaf pada sepuluh hari dari bulan
Syawal (sebagai gantinya)”. (Hadis Shahih, riwayat
al-Bukhari: 1892 dan Muslim: 2007).
Rukun dan syarat I’tikaf terdiri dari: (1) Niat
i’tikaf, baik i’tikaf sunnah atau i’tikaf nazar. Bila

seorang muslim bernazar akan melakukan i’tikaf,
maka baginya wajib melaksanakan nadzar tersebut
dan niatnya adalah niat i’tikaf untuk menunaikan
nazarnya.
(2) Berdiam diri dalam masjid, sebentar atau
lama sesuai dengan keinginan orang yang beri’tikaf
atau mu’takif. I’tikaf di masjid bisa dilakukan
pada malam hari ataupun pada siang hari.
Syarat i’tikaf terdiri dari: (1) Muslim, bagi
non-muslim tidak sah melakukan i’tikaf. (2) Berakal,
orang yang tidak berakal tidak sah melaksanakan
i’tikaf. (3) Suci dari hadats besar.
Yang Membatalkan I’tikaf I’tikaf di masjid
menjadi batal disebabkan oleh: (1) Bercampur
dengan istri, berdasarkan firman Allah s.w.t.: “Dan
janganlah kamu campuri mereka (istrimu) itu,
sedang kamu beri’tikaf di masjid, itulah ketuntuan
Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada manusia agar mereka bertakwa”. (QS. alBaqarah, 2:187).
(2) Keluar dari masjid tanpa uzur atau halangan
yang dibolehkan syariat. Tetapi bila keluar dari
masjid karena ada uzur, misalnya buang hajat
atau buang air kecil dan yang serupa dengan
itu, tidak membatalkan i’tikaf. Diperbolehkan
keluar dari masjid, karena mengantarkan keluarga
ke rumah, atau untuk mengambil makanan di
luar masjid, bila tidak ada yang mengantarkannya.
Dari Aisyah r.a. menuturkan, “Nabi s.a.w. apabila
beri’tikaf, beliau mendekatkan kepalanya kepadaku,
lalu aku sisir rambutnya, dan beliau tidak masuk
rumah kecuali untuk keperluan hajat manusia (buang
air besar atau buang air kecil)”. (Hadis Shahih,
riwayat al-Bukhari: 1889 dan Muslim: 445).

Pada tahun 2014, secara resmi Suraidah
mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Furqon
dan terus berkembang. Sekitar tahun 2017 Sekolah
Tapal Batas pindah ke lokasi baru berkat bantuan
dari berbagai pihak. Jadi, sudah tidak lagi
menggunakan kolong rumah sebagai ruang kelas.
Di lokasi baru awalnya hanya ada tiga ruang
kelas berbentuk rumah panggung dari kayu.
Saat ini ada lebih 40 siswa yang menempuh
pendidikan di sana. Ada 2 asrama difungsikan
sebagai tempat tinggal murid dan pengajar. Kata
Suraidah, selain dirinya, ada lima orang pengajar
yang juga mengabdi di sekolah tersebut. Satu
orang berasal dari warga lokal, dua orang relawan
dari lembaga zakat, dan dua lainnya merupakan
anggota TNI.
Ia berharap, apa yang dilakukannya dapat
bermanfaat bagi masyarakat. Hingga anak-anak
di perbatasan mendapatkan hak pendidikan seperti

anak Indonesia pada umumnya. Ia juga ingin
memberi bekal pengetahuan agama serta akhlaq
yang mulia bagi muridnya. Salah satunya, dengan
membiasakan murid –murid melaksanakan shalat
lima waktu, shalat sunah, dan menghafalkan
al-Qur’an.
“Kami menargetkan anak yang lulus MI ini
minimal sudah hafal juz amma atau juz 30,”
harapnya.
Jauh dilubuk hatinya, Suraidah juga memiliki
mimpi untuk mendirikan lembaga pendidikan
seperti pesantren dengan sistem boarding (asrama).
Menurutnya, model boarding sangat sesuai untuk
menangani masalah pendidikan anak-anak TKI
di perbatasan.
“Anak-anak tidak sekadar butuh pengetahuan,
tetapi juga pendidikan karakter. Pesantren sangat
tepat untuk mendidik karakter mereka,” jelasnya.
sirajuddin/hidayatullah
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PEMKO PADANG DAN ISI KERJASAMA

Hendri Septa: Kita Bakal Kembangkan
Sektor Pariwisata

Padang, Khazanah - Pemerintah Kota Padang melalui
Tim Koordinasi dan Kerjasama Daerah (TKKD) Kota
Padang, menggelar pertemuan atau rapat teknis dengan
jajaran Rektorat Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang
di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin
(14/6/2021).
Rapat yang dipimpin Wali Kota Padang Hendri Septa
itu, diketahui membahas tindak lanjut kerjasama atau
Memorandum of Understanding (MoU) yang telah terjalin
antara Pemko Padang dan ISI Padang Panjang sejak 18
November 2020 lalu.
Wali kota Hendri Septa mengatakan, atas nama Pemko
Padang tentu sangat menyambut baik hal tersebut. Dimana
dalam pertemuan itu sama-sama baik dari pihak ISI Padang
Panjang dan juga beberapa Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait di lingkup Pemko Padang saling memaparkan
potensi dan peluang kerjasama.
"Insya Allah, dari hasil pembicaraan tadi dalam waktu
dekat kita akan coba formatkan terkait apa saja yang
akan dikerjasamakan ke depan," sebut wako didampingi
Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi kepada
wartawan usai pertemuan.
Wako Hendri pun mensyukuri atas kerjasama yang
sangat diharapkan tersebut. Dimana salah satu perguruan
tinggi itu berencana akan bekerjasama dengan Pemko
Padang dalam membantu pengelolaan sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif di Kota Padang.
"Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kota Padang
serta program unggulan (progul) Wali Kota Padang 20192024. Kita sangat berharap, semua rangkaian kerjasama
ini dapat dilakukan dengan baik dan sesuai harapan
tentunya," imbuhnya.
Seperti diketahui, beberapa hal yang akan
dikerjasamakan antara Pemko Padang dan ISI Padang
Panjang adalah mulai dari peningkatan sumber daya
manusia (SDM), peningkatan seni tradisi dan warisan
budaya lokal Minangkabau di Kota Padang, peningkatan
ekonomi kreatif serta masih banyak lagi lainnya.
"Jadi kerjasama ini akan kita gunakan untuk
menguatkan sektor pariwisata dan juga progul yang telah
kami janjikan kepada warga Kota Padang. Yaitunya seperti
menjaga kelestarian adat dan budaya yang ada di kota
ini. Alhamdulillah, ini juga sejalan dengan upaya yang
tengah kita lakukan saat ini. Seperti menghidupkan kembali
kawasan wisata kota tua, pembangunan pusat kegiatan
kepemudaan (youth centre) serta pembuatan kampung
tematik yang ada di beberapa daerah," ungkap wako.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Padang itu
mengaku, alasan Pemko Padang memilih ISI Padang
Panjang untuk kerjasama tersebut salah satunya adalah
dikarenakan ISI Padang Panjang merupakan salah satu
perguruan tinggi seni terbaik, tidak saja di Sumbar namun
juga di tingkat nasional.
"Kita berharap tidak hanya ISI Padang Panjang,
perguruan tinggi lainnya juga dapat melakukan sinergi
dan peningkatan kerjasama terkait bidang apa saja dengan
kita. Sehingga dengan itu kemajuan pembangunan di
Kota Padang ini insya Allah dapat dilakukan dengan
baik dan lancar," akunya berharap.
Rektor ISI Padang Panjang Prof. Dr. Novesar Jamarun
menyatakan, bentuk kerjasamanya yaitu mendukung
kelestarian adat dan budaya serta merevitalisasi dan
mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Padang.
Begitu juga dalam mendukung pengembangan ekonomi
kreatif dan hal penting lainnya.
"Kami sungguh bangga karena ISI Padang Panjang
ikut berperan dalam mempercepat terwujudnya visi dan
misi serta salah satu progul Wali Kota Padang 20192024 yang bergerak di dalam industri kreatif. Kami di
ISI Padang Panjang juga memiliki beberapa program
studi (prodi) di samping seni yaitu industri kreatif."
pungkasnya.  faisal budiman

Salah satu lokasi wisata Kota Padang

HADIRKAN SUASANA TEMPO DOELOE

Kawasan Kota Tua Bakal Dicat
Padang, Khazanah - Kawasan Kota Tua di Padang
akan terlihat indah. Kawasan yang dipenuhi gedung
tua itu akan dikelir kembali sehingga nampak eksotik.
Pemko Padang pun sudah menjalin kerjasama dengan
salah satu produsen cat ternama.
"Kita akan menghidupkan kembali kawasan kota
tua ini dengan mengecatnya," kata Wali Kota Padang
Hendri Septa, kemarin.
Kawasan Kota Tua Padang yang akan dikelir berada
di lahan seluas 32.690 meter persegi di Kecamatan
Padang Barat. Rencananya, titik lokasi pengecatan yakni
Jembatan Siti Nurbaya, Muaro, bangunan rumah tua,
serta gedung tua lainnya.
"Pengecatan ini tentunya tidak akan mengubah bentuk
maupun keaslian gedung. Rona klasiknya nanti akan
muncul kembali setelah dicat," tutur Hendri Septa.
Tujuan penting dilakukannya pengecatan di kawasan
Kota Tua agar terlihat indah dan menarik. Nantinya,
setiap pengunjung akan merasakan kembali suasana
kota tua tempo doeloe di sini.
"Dengan konsep ini, pengunjung akan merasakan
kembali ke masa lalu. Karena kita tahu, destinasi wisata
yang disukai wisatawan saat ini adalah destinasi seperti
itu," pungkas wali kota.  faisal budiman

Kawasan Kota Tua di Padang akan terlihat indah, solanya Pemko Padang akan melakukan pengecatan.

Warga Sumbar Diminta
Jadi Pionir Cegah Covid
Padang, Khazanah- Masa pandemi
sudah berlangsung 67 minggu
eskalasi kasus covid-19 grafiknya
sepanjang masa itu naik turun.
Sumbar kondisinya juga sama
dengan pola penanganan nasional.
Bahkan penanganan covid-19
Sumbar termasuk menjadi percontohan nasional.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin
Iskandar sangat berharap masyarakat
‘urang awak’ menjadi pionir keluar
dari pandemi covid-19.
“Saya optimis saudara kami di
Sumbar akan menjadi pionir dalam
perlawanan virus korona ini,” ujar
Muhaimin kepada media di Sumbar,
Senin 14/6-2021.
Muhaimin makin optimis karena
instansi vertikal di Sumbar TNI dan
Polri terus bahu membahu memasifkan edukasi Protokol Kesehatan
(Prokes) covid-19.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar

“Semuanya di Sumbar bergerak
termasuk pers selalu memberitakan
progres penanganan covid di Sumbar,” ujarnya didampingi tokoh muda
Sumbar H Febby Dt Bangso di ruang
Wakil Ketua DPR RI
Bahkan untuk nasional, Pimpinan
dan Komisi Kesehatan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) membackup seluruh upaya Satgas Covid-19
nasional maupun daerah.
“Kami kompak menegaskan
bahwa penanganan pandemi covid19 bakal menjadi prioritas utama
parlemen saat ini. Termasuk DPR
akan terus memfokuskan regulasi,
pengawasan, budgeting kepada
upaya-upaya pemulihan ekonomi,
” ujar Muhaimin biasa terkenal
dengan sapaan Cak Imin.
Muhaimin Iskandar juga siap
memfasilitasi upaya pemerintah
Sumbar untuk menjaga geliat

ekonomi di masa pandemi.
“Silahkan ajukan segala tentang
upaya pemerintahan di Sumbar untuk
menjaga ritme ekonomi daerah di
masa pandemi ini,” ujarnya.
DPR RI kata Muhaimin meminta
pemerintah mengupayakan kebijakan
penanganan covid-19 terutama dalam
penerapan vaksinasi.
“Banyak perbaikan kebijakan
yang harus dilakukan untuk menurunkan laju penyebaran , “ujar
Muhaimin . Selain itu Muhaimin
mengajak masyarakat di Sumbar
untuk tetap menerapkan Prokes 5M
dan segera vaksin.
“Saudara saya di Sumbar, saya
harapkan tetap menjaga kesehatan dan
menguatkan imunitas. Dan Pak
Gubernur serta Pak Bupati dan Walikota
mohon selalu berikhtiar memperbanyak
vaksinasi untuk masyarakat, ” ujar
aisal budiman
Muhaimin.  faisal

Padang Panjang – BP2MI Teken Kerjasama
Padang Panjang, Khazanah -- Menyusul
penghargaan yang diberikan Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) kepada Pemko Padang Panjang
atas komitmen dalam melindungi dan
meningkatkan kualitas calon pekerja migran
pada Senin (7/6) lalu, kedua pihak hari ini
menjalin kerja sama yang lebih intens dalam
bentuk MoU yang ditandatangani Jumat (11/
6) di Jakarta.
Disaksikan anggota Komisi IX DPR RI,
dr. H. Suir Syam, M Kes, MMR, Memorandum
of Understanding (MoU) yang ditandatangani
WaliKota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko
Malano dengan Kepala BP2MI, Benny
Rhamdani ini, mengatur enam kesepakatan
yang akan dilaksanakan kedua belah pihak
dalam peningkatan kualitas dan perlindungan
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan
pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal
dari Kota Padang Panjang.
Klausul kerja sama itu, mengatur adanya
sinergi dalam pemberantasan sindikasi
pengiriman ilegal pekerja migran. Lalu

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
bagi CPMI di Kota Padang Panjang.
“Selain itu, kedua belah pihak bersepakat
memfasilitasi pelaksanaan perlindungan CPMI
dan PMI. Pemko dan BP2MI bersinergi dalam
melaksanakan pelayanan penempatan dan
perlindungan CPMI dan PMI,” jelas Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ewasoska,
SH kepada Khazanah melalui Kominfo
Selain empat hal di atas, kata Ewa, BP2MI
akan melakukan sosialisasi peluang PMI di
negara tujuan penempatan dan adanya
koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
“Hal utama dari jalinan kerja sama ini,
kita akan mendapatkan info-info lowongan
kerja di luar negeri yang peluangnya bisa
dimanfaatkan CPMI dari Padang Panjang.
Baik itu dalam bentuk kerja sama government
to government (G to G/antar pemerintahred), business to government (B to G/swasta
dengan pemerintah atau sebaliknya-red),

maupun business to bussines (B to B/antar
swasta-red). Ini peluang besar bagi kita dalam
membuka kesempatan kerja bagi warga kota
di luar negeri,” papar Ewa.
Sementara itu Wako Fadly mengatakan,
dengan keterbatasan lapangan kerja di
Padang Panjang, bekerja di luar negeri bisa
dijadikan alternatif yang peluangnya justru
lebih besar dalam meningkatkan kehidupan
ekonomi pencari kerja.
“Dengan gaji yang besar, bekerja di
luar negeri akan berdampak ke pertumbuhan
ekonomi kota dari penghasilan yang dikirimkan
pekerja ke kampung halamannya. Para
pekerja inilah pahlawan devisa kita,” ucapnya.
Pemerintah Kota, kata Fadly Amran lagi,
akan fokus dan upayakan terbukanya
peluang-peluang kerja bagi warga Padang
Panjang. Masyarakat yang berusia 18-30
tahun, yang memenuhi syarat, harus
memanfaatkan peluang ini.
“Kita akan lihat kemampuan keuangan
daerah dan mencari sumber-sumber
pendanaan lainnya untuk melaksanakan

pelatihan bagi CPMI Padang Panjang guna
peningkatan kualitas mereka sebelum bekerja
di mancanegara,” sebutnya.
Dalam waktu dekat, anggota DPR RI,
Suir Syam menggandeng BP2MI, akan
melaksanakan sosialisasi peluang kerja di

luar negeri bagi warga kota.
Ini sebagai komitmennya untuk turut
memfasilitasi peningkatan kualitas calon pekerja
migran dan membuka peluang kerja untuk
masyarakat di luar negeri.
 paulhendri/adv

Walikota Padang Panjang Fadly Amran bersama Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan
anggota DPR RI, Syuir Syam
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PASI Sumbar Siap
Pertahank
an Emas di PON
ertahankan
Padang, Khazanah- Meski kondisi olahraga
berbeda dengan PON tahun 2016 lalu dan
persaingan atletik nasional semakin ketat, namun
induk olahraga atletik, PASI Sumbar siap
mempertahankan tradisi medali emas pada PON
di Papua 2021 ini.
Hal itu ditegaskan Ketua PASI Sumbar S Budi
Syukur saat memberi sambutan dalam pelaksaaan
Popda cabang atletik di Stadion Agus Salim, Senin
(14/6/21).
"Kita akui kondisi olahraga saat ini berbeda
dengan iven sebelumnya. Persiapan atlet juga sedikit
terganggu karena ada pandemi Covid, namun
melihat peta olahraga atletik saat ini, kami
optimistis bisa mempertahankan raihan emas pada
PON," ujar Budi Syukur dihadapan Gubernur
SUmbar Mahyeldi yang membuka pelaksaan Popda.
Katanya, pada PON 2016 lalu, atlet Sumbar
meraih dua emas yang disumbangkan,Yaspi Bobi
nomor lari 100 dan 200 meter. Satu perak dibukuian
Lusiana Satriani juga dinomor bergengsi 100 meter
putri. Sedangkan lima medali perunggu disumbangkan Yulianti Utari di nomor lari 1.500 meter
dan 5000 meter, M. Arie Desman di nomor lompat
tinggi, Wahyudi Putra lari 5000 meter serta Hamdan
Syafril Sayuti di nomor marathon 42.195 Km.
Pada PON Papua 2021 Sumbar meloloskan
sembilan atlet. Mereka akan turun di 11 nomor
perlombaan. “PON di Papua, atletik Sumbar
meloloskan delapan atlet,” tegas Budi Syukur.
Dijelaskan Budi Syukur, sembilan atlet yang
menjadi kekuatan Sumbar itu; Fauma Depril Jumra.
Fauma bakal diandalkan di nomor dasa lomba.
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Rafika Putra turun di dua nomor lontar martil
dan lempar cakram. Yaspi Bobi turun di nomor
100 meter.
Berikutnya M. Arie Desman turun di nomor
lompat tinggi, Aprilia Kartina bakal bertarung di
dua nomor lari yakni 800 meter dan 1.500 meter
putri. Selanjutnya Lusiana Satriani diandalkan
pada nomor bergengsi sprin 100 meter, Bayu
Trianata Sari di dua nomor yaitu lari 5000 meter
dan 10.000 meter. Dan Anjelina Eka Putri tampil
di nomor perlombaan 20 Km jalan cepat serta
Hamda Sayuti maraton.
Saat ini atlet sedang berlatih di lintasan atletik
Stadion Madya, Jakarta yakni Fauma Depril Jumra,
Yaspi Bobi, dan Lusiana Satriani. Ketiga atlet
ini juga memilih tempat yang sama untuk tahap
pematangan.
Rafika Putra berlatih saat ini berlatih di
Sijunjung. Ia pilih kota Medan untuk tahap
pemantapan. M. Arie Desman saat ini mempergunakan sarana UNP berlatih. Stadion Madya Jakarta
jadi target tahap pematangannya.
Aprilia Kartina saat ini tengah fokus berlatih
di Ragunan Jakarta. Rencana lokasi tahap
pematangan Aprilia pilih di daerah Pangalengan,
Jabar. Sedangkan Bayu Triananta Sari dan Anjelina
Eka Putri saat ini masih berlatih di Kota Solok.
Kedua atlet ini merencanakan pilih Kota Salatiga
untuk tahap pemantangan.
“Ya, rencana kita memang para atlet itu
nantinya dalam tahap pamatangan sekaligus ajang
try out ke empat daerah itu. Rencananya Maret
dan April,” katanya.  faisal budiman

Regulasi Liga 3 dan Suratin Dir
ubah
Dirubah
Padang, Khazanah- Kompetisi amatir PSSI Liga 3,
Piala Soeratin U-17 U-15
dan U-13 dipastikan kembali
akan bergulir di tahun 2021.
Hal ini telah disampaikan
Asprov PSSI Sumbar kepada
klub-klub anggota pada
Kongres Biasa, Sabtu (12/
6/2021) lalu. Dan diumumkan jadwal dan regulasi
kompetisi. Diawali dari zona
Asprov se-Indonesia, babak
regional dan babak nasional.
Namun regulasi umum
yang dibacakan Sekretaris
Umum PSSI Sumbar, Hendra
Dupa, saat itu dan diberitakan sebelumnya ternyata
mengalami perubahan setelah adanya surat edaran PSSI
Pusat, nomor: 4354/PGD/
433/VI-2021 tertanggal 10
Juni 2021, yang ditujukan
kepada Asprov PSSI seluruh
Indonesia.
“Ya, ada surat edaran dari
PSSI soal regulasi kompetisi
amatir dan usia muda musim
2021. Saya lihat ada perubahan regulasi terutama soal
kelahiran pemain,” ucap
Hendra Dupa kepada media
ini, Senin (14/6).
Dikatakan Hendra, untuk

BUKA POPDAATLETIK SUMBAR

lebih detailnya dijelaskan
sewaktu workshop dan managers meeting PSSI dengan
Asprov se-Indonesia dalam
waktu dekat.
“Kita tunggu saja workshop dan managers meeeting. Nanti apa hasilnya
tentu diteruskan ke klub-

Timnas U-16
Gelar Seleksi
Tahap Dua
Jakarta, Khazanah- Timnas Indonesia U-16
menggelar seleksi tahap kedua. Sebanyak 40 pemain
mengikuti proses penyaringan pemain hingga Rabu
(16/6/2021) di Lapangan D, Jakarta Pusat.
Pada seleksi hari pertama, Sabtu (12/6/2021) para
pemain diwajibkan melakukan joging bersama pelatih
fisik Timnas Indonesia U-16, Gilang Ramadhan di
sesi awal latihan.
Setelah itu, 40 pemain Timnas Indonesia U-16
dibagi menjadi tiga kelompok kecil dan memainkan
small side atau rondo diselingi pemanasan fisik untuk
melatih komunikasi, koordinasi, dan ketahanan tubuh
pemain dalam circle yang kecil.
"Para pemain yang mengikuti seleksi pada dasarnya
sudah memiliki fisik yang fit dan bagus karena mereka
berlatih di akademi atau sekolah sepak bola dan sudah
pernah mengikuti kompetisi," kata Gilang Ramadhan.
"Untuk saat ini, kami melatih fisik mereka sesuai
dengan porsi latihan dalam seleksi. Jika ada beberapa
keluhan cedera, kami pisahkan sesi latihannya," jelas
Gilang
Pelatih Timnas Indonesia U-16, Bima Sakti,
memantau proses seleksi untuk Piala AFF U-16 2021.
Pelatih Timnas Indonesia U-16, Bima Sakti,
memantau proses seleksi untuk Piala AFF U-16 2021.
(PSSI).
Timnas Indonesia U-16 menggelar proses seleksi
dalam rangka persiapan Piala AFF U-16 2021. Indonesia
akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Namun,
jadwal untuk Piala AFF U-16 2021 masih tentatif.
Setiap harinya, para pemain akan melahap program
latihan teknik dan permainan. Pelatih Bima Sakti
baru akan berencana membentuk kerangka tim setelah
proses seleksi selesai.
"Persaingan untuk menjadi bagian dari Timnas
Indonesia tidak mudah. Banyak pemain-pemain
potensial namun hanya yang terbaik yang terpilih,"
kata Ketua PSSI, Mochamad Iriawan tentang proses
seleksi Timnas Indonesia U-16.
"Bima Sakti selalu memberikan laporan dan saya
apresiasi karena seleksi tahap kedua ini selalu
dilaksanakan pagi hari. Tentu ini menjadi semangat
dan motivasi bagi pemain-pemain muda untuk bekerja
 faisal budiman
keras sejak ini," jelas Iriawan.

klub anggota Asprov PSSI
Sumbar,” imbuhnya.
Dari edaran tersebut,
untuk Liga 3 usia pemain
adalah 1 Januari 1999 – 31
Desember 2003 dan 5 pemain senior. Lisensi pelatih
minimal C AFC. Dan asisten
pelatih juga C
Sedangkan Piala Soeratin
U-17, usia pemain kelahiran
1 Januari 2004 – 31 Desember 2005. Untuk U-15

tahun mengakomodir kelahiran 1 Januari 2006 – 31
Desember 2007. Dan U-13
tahun, usia kelahiran 1 Januari
2008 – 31 Desember 2008.
“Peserta adalah klub
anggota PSSI. Klub calon
anggota PSSI yaitu yang
telah melengkapi persyaratan
administrasi pendaftaran
sebagai anggota PSSI dan
telah mendapatkan pengesahan pada Kongres Tahunan

Asprov terkait. Pendaftaran
melalui online system SIAP
(Sistem Informasi dan Administrasi PSSI),” jelas Hendra.
Hendra menambahkan
untuk pendaftaran melalui
SIAP, setiap klub wajib
menunjuk 1 orang admin dan
disampaikan secara resmi
kepada PSSI melalui Form
Admin Klub, selambatlambatnya tanggal 30 Juni
2021.  faisal budiman

PERMOHONAN PSSI DIKABULKAN FIFA

Ezra W
alian Bisa
Walian
Perk
uat Timnas Indonesia
erkuat

Jakarta, Khazanah - Permohonan PSSI terkait Ezra Walian
telah dikabulkan FIFA. Dengan
begitu, bomber naturalisasi itu bisa
membela Timnas Indonesia.
Sekjen PSSI, Yunus Nusi,
memastikan FIFA melalui Komite
Status Pemain telah mengesahkan
proses naturalisasi Ezra Walian.
Sebelumnya, PSSI saling berkirim surat dengan Komite Status
Pemain FIFA. Isi pembahasannya
adalah menyangkut kemungkinan
Ezra Walian membela Timnas
Indonesia.
Yunus Nusi menerangkan, FIFA
telah mengirimkan surat keputusan

untuk PSSI pada Senin (14/6/2021)
dan mempersilakan striker kelahiran Amsterdam, Belanda itu untuk
bermain pada kalender FIFA.
"Kami bersyukur sekali. Hari
ini kami menerima surat dari FIFA
tentang keputusan dari Komite
Status Pemain mengenai Ezra
Walian," kata Yunus Nusi dinukil
dari laman PSSI.
"Putusan tersebut menyatakan
bahwa permohonan PSSI untuk
mengubah asosiasi atas nama Ezra
Walian diterima. Dan Ezra Walian
berhak memiliki kesempatan
membela Timnas Indonesia di
turnamen apapun," jelas Yunus

Mahyeldi: K
edepan
Kedepan
Siswa Diwajibk
an
Diwajibkan
Tek
uni Satu Cabor
ekuni
Padang, Khazanah- Agar Sumbar tidak kehilangan
bibit olahraga, kedepan Gubernur Sumbar akan
meminta kabupaten/kota merancang program untuk
para pelajar agar menekuni olahraga, salah satu
programnya meminta siswa menekuni salah satu cabang
olahraga.
"Agar atlet kita banyak, kedepan kita akan buat
program untuk para pelajar, di mana mereka diminta
untuk menekuni salah satu cabang olahraga. Mereka
disuruh latihan tiap Sabtu dan Minggu. Dengan begitu,
kita tidak kekuarangan atlet," ujar Gubernur Sumbar,
Mahyeldi saat membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah
(Popda) cabang olahraga atletik di Stadion Agus
Salim, Senin (14/6/21).
Dalam iven Popda yang juga dihadiri Ketua KONI
Sumbar Agus "Abien" Suardi, Mahyeldi berpesan
kepada atlet untuk terus bersaing dan tunjukan
kemampuan terbaik, agar bisa terpantau.
"Kita berharap ajang ini bisa menjadi sarana bagi
atlet pelajar Sumbar untuk mengasah kemampuan
jelang turun di iven yang lebih tinggi lagi," pesan
Mahyeldi.
Sementara Ketua KONI Sumbar, Agus Suardi
menyatakan, KONI sangat mendukung iven pelajar
ini. Popda ini adalah langkah awal bagi atlet pelajar
Sumbar untuk berprestasi di olahraga.
"Kita dari KONI sangat mendukung iven ini,
karena Popda ini adalah cikal bakal dari atlet SUmbar,"
tegasnya.
Sementara Kadispora Sumbar Bustavidia
menyatakan, Popda 2021 ini diikuti 15 kabupaten/
kota. Iven ini digelar tetap menggunkan protokol
kesehatan covid.
"Karena daerah kita masih dalam pandemi Covid,
semua peserta telah kita lakukan tes sweb dan
memetuhi protokol kesehatan," tegasnya.
Popda 2021 ini, katanya, juga sarana bagi Dispora
Sumbar untuk menyaring atlet yang akan disapkan
untuk mengikuti Popnas yang akan digelar 2022
mendatang.
"Popda ini juga sarana bagi kami untuk mencari
atlet yang akan kita siapkan untuk iven nasional,"
terangnya.  faisal budiman

Nusi.
Ezra Walian telah sah menjadi
Warga Negara Indonesia (WNI)
pada Maret 2017 dan sempat
membela Timnas Indonesia U-22
di SEA Games 2017.
Namun, Ezra Walian gagal
memperkuat Timnas Indonesia U23 di Kualifikasi Piala AFC 2020
pada Maret 2019. Penyerang
berusia 23 tahun ini dilarang
bermain karena AFC menerima
memorandum dari Asosiasi Sepak
Bola Belanda (KNVB) terkait
status warga negaranya.
Ezra Walian bisa bermain di
SEA Games karena turnamen

tersebut bukan bagian dari Kalender FIFA. Status Ezra Walian
dipermasalahkan mengingat mantan pemain PSM Makassar itu
pernah bermain untuk Timnas
Belanda kelompok usia.
Sebelum berganti paspor menjadi WNI, Ezra Walian pernah
bermain untuk Timnas Belanda
U-15, U-16, dan U-17.
Ezra bahkan membela Timnas
Belanda U-17 di Kualifikasi Piala
Eropa U-17, satu di antaranya
membuat quattrick ketika mengalahkan San Marino 12-0 pada
 faisal
19 Oktober 2013.
budiman
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ULAH PASUTRI DI BUKITTINGGI

Diciduk Sedang Membungk
us Sabu-sabu
Membungkus
Bukittinggi, Khazanah— Narkoba jenis Sabu-sabu tampaknya
memang sudah merasuk hampir ke seluruh lapisan masyarakat
tanpa mempedulikan status, pangkat maupun kedudukan, di
Bukittinggi sepasang suami istri ditangkap polisi ketika sedang
asyik membungkus paket sabu-sabu yang akan diedarkan.
Adalah pasangan suami istri
SB (37) dan IS (43) yang terciduk
oleh Sat Narkoba Polres Bukittinggi ketika sedang membungkus paket sabu-sabu di
rumahnya rumah di Aur Tajungkang, Kota Bukittinggi, Sabtu
(12/6).
Penangkapan dan penggeledahan yang dipimpin Wakapolres Bukittinggi Kompol
Sukur Hendri Saputra dan berhasil
menemukan sebanyak 28 paket
kecil dan 3 paket sedang sabu
di lokasi.
Kapolres Bukittinggi, AKBP
Dody Prawiranegara melalui Kasat
Narkoba AKP. Aleyxi Aubedillah,
Senin (14/6) membenarkan peristiwa penangkapan yang dilakukan Tim Opsnal Sat Narkoba
Polres Bukittinggi itu.
Aleyxi Aubedillah menyampaikan penangkapan pasang
suami istri SB dan IS ini berawal
dari informasi dari masyarakat dan
penyelidikan tim di lapangan.

“Dari penangkapan dan penggeledahan di rumahnya kita
menyita berupa 28 (dua puluh
delapan) paket kecil narkotika
diduga jenis sabu-sabu, tiga paket
sabu-sabu, satu buah tas dan
lainnya.
Setelah melakukan penangkapan terhadap SB (37) dan IS
(43) tim kembali melakukan
pengembangan dan berhasil
menangkap F (50) di dalam
sebuah rumah Jorong Baruah
Nagari Padang Tarok Kecamatan
Baso .
Dari penangkapan dan penggeledahan di rumah F tersebut
tim menyita berupa satu paket
sabu-sabu yang terbungkus plastik
klip warna bening dan lainnya.
Sementara itu, jajaran Resnarkoba Polres Agam juga berhasil menangkap DN (37) terduga
pelaku penyalahgunaan narkoba
di Lubuk Basung, Sabtu (12/6).
Kapolres Agam AKBP Dwi Nur
Setiawan didampingi Kasat Res-

CIDUK- Pasangan suami istri terciduk oleh Sat Narkoba Polres Bukittinggi ketika sedang membungkus
paket sabu-sabu di rumahnya rumah di Aur Tajungkang, Kota Bukittinggi, Sabtu (12/6) lalu (foto:
Ist/net).
narkoba Iptu Awal Rama, Minggu
(13/6) mengatakan, terduga pelaku
penyalahgunaan narkoba DN (37)
warga Lubuk Basung ditangkap

berada di Jalan Tujuh Suku Pasar
Inpres Padang Baru Jorong
Surabayo, Kenagarian Lubuk
Basung, Sabtu (12/6) sekira pukul

18.09 WIB.
Saat kejadian pelaku sedang
asyik duduk duduk minum kopi,
tiba tiba satuan Narkoba Polres

Pasutri P
edagang Batagor
Pedagang
Akhir
nya Meninggal Dunia
Akhirnya
Pulau Punjung, Khazanah— Setelah
sempat dirawat intensif di Rumah Sakit
Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang,
pedagang batagor korban ledakan tabung
gas di Dharmasraya, Sumatera Barat,
akhirnya meninggal dunia dengan
meninggalkan satu orang anak berusia 7
tahun.
Salah seorang masyarakat Jorong
Simpang Pogang, Kecamatan Pulau
Punjung, Ima Suryati (44), yang merupakan
tetangga korban mengatakan sebelumnya
korban pertama atas nama Ade (29) asal
Garut Jawa Barat dinyatakan meninggal
terlebih dahulu dan baru dimakamkan pukul
03.00 WIB waktu setempat.
“Pagi ini kami para tetangga
mendapatkan kabar duka kembali istrinya
atas nama Antria Nurul Fadillah (23) asal
Garut, juga meninggal dunia, “ ungkapnya,

Senin (14/6).
Ia mengatakan, kabar duka tersebut
cukup memberi duka mendalam bagi
keluarga dan tetangga korban, mengingat
semasa hidupnya korban dikenal baik dan
ramah dengan tetangga.
Ditambahkan warga lainnya, Lin (50),
bahwa saat ini jenazah Antria Nurul
Fadillah masih dalam perjalanan menuju
Dharmasraya dari Kota Padang.
“Insya Allah segera diselenggarakan
dengan baik dan saat ini utusan keluarga
korban dari Garut Jawa Barat pun sudah
berada di rumah duka, “ tutupnya.
Sebelumnya, sepasang suami-istri
pedagang batagor di Kabupaten
Dharmasraya, Sumatera Barat, mengalami
luka bakar di sekujur tubuh dan wajah
akibat ledakan tabung gas miliknya saat
mempersiapkan dagangan di rumahnya.

Korupsi P
UPR Mentawai
PUPR

Diungkapkan salah seorang saksi mata,
Lin (50), kejadian tersebut sontak
mengejutkan warga Jorong Simpang
Pogang Nagari Empat Koto Pulau Punjung,
karena mendengar ledakan cukup keras
pada Kamis (10/06) pagi.
“Kemudian sejumlah warga mencari
sumber ledakan dan melihat kobaran api
sudah mengurung tubuh pasangan suami
isteri itu yang terlihat masih berusaha
mengeluarkan tabung gas yang meledak
di bagian dapur rumahnya, “ ungkap Lin.
Kemudian, lanjutnya, beberapa warga
berupaya memadamkan api yang membakar
sekujur tubuh korban dan segera melarikan
kedua korban ke Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Sungai Daerah, sebelum
dirujuk ke RSUP M Djamil Kota Padang,
guna mendapatkan penanganan lebih lanjut
n */Ahmad Habibie.

Puluhan W
ar
ga Datangi BPN Dharmasraya
War
arga
P ulau Punjung, Khazanah- Puluhan warga perumahan Vila
Tama, Jorong Padang Candi,
Nagari Sungai Dareh, Kecamatan
Pulau Punjung, datangi Kantor
Pertanahan Nasional Dharmasraya, Senin (14/6).
Kedatangan puluhan warga
itu buntut dari pemasangan
patok sepadan tanah, oleh pihak
BPN pada Kamis(10/6), lalu.
Pantauan di lapangan tampak, dari puluhan warga yang
datangi kantor pertanahan itu,
terdiri dari sejumlah anggota
polres, Asisten III Setda Dharmasraya Martoni serta sejumlah
pegawai negri, yang semuanya
adalah penghuni sekaligus
pemilik unit ruma diperumahan
Vila Tama.
“Kami datang ke BPN, karena patok hak milik yang dipasang oleh petugas BPN sudah
meresahkan kami, jelas-jelas
rumah berikut tanah adalah
milik kami, dibuktikan dengan
sertifukat syah atas nama kami

pribadi,”kata Hurmal Senin(14/
6).
Selain itu, pihaknya juga
mempertanyakan apa dasar BPN
melakukan pemasangan patok
di atas tanah yang telah memiliki sertifikat secara sah.
“Warga yang tinggal di vila
Tama itu, semuanya telah
memiliki sertifikat sendirisendiri, dan saya sendiri miliki
tanah seluas 4,8 Hektar, belum
lagi warga lainya,” ungkapnya.
Dikatakannya, Vila Tama
yang telah ada sejak tahun 2024
itu telah besengketa dengan
salah seorang pengusaha, berbagai jalur hukum telah ditempuhnya.
“Tanah Vila Tama ini sudah
diselesaikan melalui jalur hukum, baik secara pidana, perdata
dengan pengusaha itu, dan
Alhamdulillah saya menang,”
sebutnya.
Dari semua upayah hukum
yang ditempuh pihak kami
yang selalu menang, akan tetapi

hal aneh terjadi dari tindakan
yang diambil BPN, berani
mematok tampa ada dasar yang
jelas.
Dikatakan Hurmal, dirinya
mengaku memiliki sertifikat
induk sejak tahun 1981, dan
sudah dipecah menjadi hak milik
pribadi warga perumahan dan
sudah ada sertifikatnya.
Namun, dikemudian pihak
BPN juga menyatakan kalau
sertifikat milik warga perumahan
itu tidak dapat dijadikan agunan
untuk peminjaman ke Bank.
Sementara itu Kepa BPN
Dharmasraya Ahmad Yahdi,
mengatkan, kedatangan masyarakat dalam rangka mempertanyakan pemasangan patok
batas yang kita lakukan pada
kemaren kamis(10/6).
“Masyarakat mempertanyakan aktifitas kita kemaren pada
pemasangan patok, itu atas
permintaan kapolda Sumbar melalui
Kakanwil Sumbar, dan kami
diperintahkan Kanwil,” katanya.

Dikatakannya, patok yang
dipasang itu adalah dalam
rangka penyelesain sengketa
antara Zulfikar dan Husmal yang
besepadan lansung.
Diungkapakan kalau kedua
sertifikat dua orang yang bersengketa itu sama tahun penerbitanya
yakni pada tahun 1981, bahkan
saat lakukan pengukuranya pada
waktu yang bersamaan.
Sementara saat ditanya
bagaimana status sertifikat milik
pribadi warga perumahan, Yahdi
menjawab kalau sertifikat masyarakat syah.
“Sertifikat warga perumahan
syah secara hukum dan ketentuan yang ada,”ujarnya.
Sementara, seperti diketahui
salah satu perioritas program utama
Kapolri Jendral Listyo Sigit
Prabowo, adalah memberantas
praktik mafia tanah barang kali
kasus ini adalah salah satu pintu
masuk Polda Sumbar mendukung
program utama Kapolri itu 
Ahmad Habibie.

PENCABULAN OLEH MANTAN KEPALA SMP

Polisi Selidiki Adanya Korban L
ain
Lain
Padang Panjang
Panjang, Khazminang.id—
Polres Padang Panjang menangkap seorang
oknum guru mantan kepala di salah satu
SMP swasta di kota berjuluk Serambi
Mekkah itu.
Pria berinisial MS (33) itu, ditangkap
atas dugaan pencabulan terhadap anak
didiknya sendiri, laki-laki berusia 14 tahun.
Pelaku diamankan setelah mendapatkan
laporan dari orang tua korban ke SPKT
Polres Padang Panjang dengan nomor LP/
105/V/Ren.4.2/2021/SPKT Unit II pada
tanggal 25 Mei 2021 lalu tentang perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.
Kasat Reskrim Polres Padang Panjang,
Iptu Ferlyanto Pratama, membenarkan jika
ada oknum guru yang diamankan terkait
perbuatan cabul terhadap anak dibawah
umur yang merupakan muridnya sendiri,
pelaku ditangkap pada, Kamis (10/6) lalu.
“Pelaku berinisial MS, Lc (33), yang
merupakan seorang guru dan memimpin
salah satu yayasan pendidikan di Pitalah,
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
Saat ini tersangka sudah ditahan untuk
penyelidikan lebih lanjut,” ungkap
Ferlyanto, Senin (14/6).

Kata kasat, MS melakukan hal tidak
senonoh itu saat menjadi Kepala Sekolah
di salah satu SMP swasta yang berada di
Padang Panjang, pada waktu yang berbeda
sejak Desember 2020 lalu.
Ditambahkan Ferly saat ini pihaknya
sedang menelusuri adanya korban lain
tersangka MS.
Menurut Ferly, tersangka sudah melakukan tindakan pelecehan tiga kali, pertama
tanggal 27 Desember 2021, 6 Januari 2021
dan tanggal 16 Januari 2021.
Modus MS yang diduga penyuka sesama
jenis atau gay itu melakukan pelecehan
seksual terhadap muridnya sendiri untuk
meningkatkan percaya diri.
“Aksi pelecehan dilakukan di lingkungan sekolah, terungkap setelah korban
menceritakan kepada orang tuanya,” kata
Kasat Reskrim.
Kronologis pelecehan terhadap korban
MA yang masih berusia 14 tahun berawal
saat tersangka meminta korban mengirim video
tidak senonoh Namun korban mempertanyakan
tujuan pelaku meminta video itu.
Meski aksi pertama gagal, tetapi
tersangka diduga berhasil mencabuli korban

pada 27 Desember 2020, pelaku menghampiri korban di asrama sekolah.
Tersangka sebut Ferly mengajak korban
ke kamar wali asrama, Sesampai di sana,
MS mulai melakukan tindakan pelecehan
dengan menutupi mata korban yang
berbaring mengunakan kain sarung.
Ferly menyebutkan, aksi pelecehan juga
dilakukan kembali pada 6 Januari 2021.
Saat itu, korban bertemu dengan pelaku
di tangga asrama.
Pelecehan ketiga 16 Januari 2021, saat
korban bertemu terdakwa di mesjid di
lingkungan asrama dan mengajak ke ruang
kantor sekolah.
Pelaku dijerat pasal 82 ayat (1), ayat
(2) juncto pasal 76 E undang-Undang nomor
17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU
nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak dengan
ancaman hukumannya bisa sampai 15 tahun.
Sementara itu Kepala SMP tempat
tersangka MS, Lc mengajar, Imamul
Muttaqiin, Sabtu (12/6) membenarkan jika
MS, Lc adalah mantan kepala sekolah di
sekolah itu  Paul Hendri

Agam yang dipimpin Kasat
Resnarkoba Polres Agam IPTU
Awal Rama, menyergap tersangka.
Saat digeledah di kantong
celana pelaku, terdapat sebungkus
rokok, polisi menemukan narkoba.
“Dari pelaku diamankan
sejumlah barang bukti berupa 1
paket yang dibungkus dengan
plastik warna bening,” katanya.
Barang bukti lainnya satu
kotak rokok merk surya gudang
garam, 1 helai celana jeans dan
1 unit sepeda motor jenis honda
merk supra x nomor polisi BA
6492 LP warna merah hitam.
Kamroni Purnamera, seorang
guru SMKN Tanjung Raya menyaksikan proses penangkapan
itu.
“Proses penangkapan itu saya
menjadi saksi” katanya.
Polisi memang menggeledah
yang bersangkutan, dari dalam
sakunya memang ditemukan
bungkusan kecil.
“Bahwa memang ada bungkusan dari dalam kotak rokoknya
iya, tapi saya tidak melihat
langsung apa barangnya,” kata
Kamroni.
Kini pelaku ditahan bersama
sejumlah barang bukti di Mako
Polres Agam untuk penyelidikan
lebih lanjut  Iwin SB/ Heppy
K u s n a n d a rr..

Padang, Khazanah— Kasus dugaan korupsi sebesar Rp5,2
miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai, memasuki babak
baru. Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar),
memeriksa 14 saksi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus)
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar), Kombes
Pol Joko Sadono mengatakan, selain memeriksa 14 saksi,
pihaknya juga telah menerjunkan tim ke empat pulau di
Mentawai untuk melihat langsung kondisi dan keadaan
yang terjadi di lapangan.
“Ada indikasi (korupsi) di sana. Namun proses penyelidikan
berjalan sebelum diputuskan ini masuk tindak pidana atau
bukan. Dari perkara ini indikasi (korupsi) mengarah ke
sana,” kata Joko saat ditemui aktivis Masyarakat Sipil AntiKorupsi Sumbar di Polda Sumbar, Senin (14/6) pagi.
Joko menerangkan, kasus dugaan korupsi pada Dinas
PUPR terjadi pada tahun anggaran 2019-2020. Temuan
tersebut indikasi korupsi sebesar Rp5,2 miliar tersebut
berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
sementara total keseluruhan anggaran pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) itu berjumlah Rp10 miliar.
Anggota Masyarakat Sipil Anti-Korupsi Sumbar, Surya
Purnama mengatakan, tujuan mereka menemui Dirreskrimsus
Polda Sumbar adalah untuk menyampaikan analisis timnya
terhadap temuan BPK.
“Kami meminta proses ini tetap berlanjut ke penyidikan
dan berlanjut ke Kejaksaan hingga persidangan di Pengadilan,”
katanya  */Novrizal Sadewa.

11 Preman Ditangk
ap
Ditangkap
Payakumbuh, Khazanah— Dalam operasi tumpas preman
yang digelar Polres Payakumbuh, Minggu (13/6) dari pukul
02.00 sampai pukul 23.00 WIB, sedikitnya ditangkap 11
orang yang diduga preman.
Selain menangkap 11 orang yang diduga preman, juga
disita 3 teko miras jenis tuak.
Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira melalui
Kasatreskrim AKP Aknopilindo mengungkapkan, adapun
lokasi pemberantasan preman yang dilakukan tim Polres
Payakumbuh menyasar ke pusat keramaian di kota itu,
mulai dari jalan utama, lokasi rawan tindakan premanisme
dan lokasi rawan terjadi tindakan kriminal.
“Dari operasi tersebut berhasil menjaring dan
mengamankan 11 orang diduga preman. Kesebelas orang
yang diamankan itu dibawa ke Mako Polres Payakumbuh
untuk didata dan dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi
perbuatannya sehingga menimbulkan kegaduhan di
masyarakat,” ungkap AKP Aknopilindo.
Lebih jauh dijelaskan AKP Aknopilindo, adapun ke
11 orang diduga preman yang berhasil diamankan tersebut
adalah, JH (43 tahun), MA (39 tahun), HB (38 tahun), 4.
RS ( 39 tahun), YY (70 tahun) AB (42 tahun) E (60 tahun)
YH (54 tahun) OH (41 tahun), J( 55 tahun dan SD (34
tahun)  Lili Yuniati.

CABUL- Polres Padang Panjang menangkap seorang oknum guru
mantan kepala di salahsatu SMP swasta di kota itu berinisial MS (33),
atas dugaan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri, laki-laki
berusia 14 tahun (foto: Istimewa).
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REALISASI BELANJA DAERAH MASIH DI BAWAH 30 PERSEN

Daerah Digesa Gelontork
an APBD
Gelontorkan
Jakarta, Khazanah— Guna
menggenjot pemulihan ekonomi,
seluruh kepala daerah diminta
untuk merealisasikan belanja
lewat Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Dengan
realisasi belanja daerah dan
memaksimalkan seluruh kegiatan,
diharapkan APBD tidak ditahan
hingga akhir tahun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dii
Jakarta, Senin (14/6) mengatakan,
APBD harus dibelanjakan segera
mungkin untuk menggenjot
pertumbuhan ekonomi. Terlebih,
uang yang beredar di masyarakat
merupakan hasil belanja sektor
produktif dan dalam rangka
penangangan pandemi COVID19.
“Belanja pemerintah ini,
karena merupakan belanja utama
maka jangan ditahan, harus

segera digelontorkan dan dibelanjakan,” kata Mendagri.
Mendagri mengatakan belanja pemerintah menjadi belanja
utama untuk membuat ketahanan
ekonomi baik pusat maupun
daerah. Tak hanya itu, belanja
lewat APBD dapat memancing
swasta untuk ikut bergulir dalam
pergerakan ekonomi.
Ia menjelaskan adanya kecenderungan realisasi penyerapan
APBD yang kerap dilaksanakan
pada akhir tahun. Untuk itu, ia
meminta pada masa pandemi COVID-19 kebiasaan tersebut
diubah untuk membangkitkan
ekonomi nasional secara bersama.
“Kalau dilakukan, skenario
itu (belanja akhir tahun), maka
tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan
bangkit melesat karena belanja
pemerintah pada masa pandemi

ini adalah belanja paling utama,”
ucapnya.
Mendagri menjelaskan, konsumsi rumah tangga dan belanja
masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Dana yang
diturunkan pemerintah melalui
program kegiatan diharapkan
dapat memicu peredaran uang
di masyarakat yang berimplikasi
pada peningkatan daya beli dan
pertumbuhan ekonomi.
“Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka
akan terjadi peredaran uang di
masyarakat, menstimulasi swasta,
dan ini peredaran uang dari
pemerintah dan swasta bisa
memperkuat konsumsi rumah
tangga, daya beli masyarakat,
dan ekonomi bisa pulih bisa
bangkit bergerak,” kata Mendagri.

Mendagri menjelaskan realisasi belanja kabupaten/kota
yang dinilainya masih rendah,
realisasi belanja provinsi, dan
kabupaten/kota se-Indonesia
baru mencapai 24,41 persen.
Rinciannya, realisasi APBD
provinsi sebesar 26,85 persen
dan realisasi APBD kabupaten/
kota sebesar 23,22 persen.
Padahal, menurut Mendagri,
idealnya pada pertengahan
tahun realisasi belanja daerah
sudah mencapai minimal 40
hingga 50 persen. “Kita akan
evaluasi terus, ini setiap minggu
saya evaluasi, tolong belanjakan,
untuk eksekusi program, tapi
programnya kalau bisa padat
karya yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tangani
Covid-19
Mendagri juga meminta

kepala daerah memanfaatkan
masa jabatan untuk penanganan
pandemi Covid-19 dan pelaksanaan agenda pembangunan
lainnya. “Bekerja maksimal
dalam rangka menunaikan amanah dari Tuhan dan kepercayaan
rakyat,” kata dia.
Apalagi, kata dia, kepala
daerah saat ini dihadapkan pada
kondisi tak biasa semenjak
adanya pandemi COVID-19,
maka penanganan wabah secara
serius mutlak diperlukan selain
agenda prioritas daerah dan
nasional yang perlu dijalankan
beriringan.
Masa jabatan yang relatif
singkat, katanya, diharapkan
menjadi momentum untuk berkontribusi dalam penanganan
pandemi COVID-19 dan pelaksanaan pembangunan untuk
kesejahteraan masyarakat.

“Tantangan berikutnya juga
di tengah pandemi. Oleh karena
itu, dalam pelaksanaan tugas
sesuai dengan skenario seperti
itu, maka kepala daerah tolong
manfaatkan masa jabatan,” kata
dia.
Masa krisis seperti pandemi
COVID-19, lanjut dia, menguji
semangat dan kepemimpinan
para kepala daerah. Karena itu,
kepala daerah diminta memiliki
rencana kerja dengan ikut dalam
rencana pembangnan nasional.
Kepala daerah dituntut tidak
bekerja sekadar menjalankan
rutinitas, namun diperlukan
konsep, gagasan, inovasi, dan
terobosan untuk membawa masyarakat pada panggung kesejahteraan. “Tolong, salah satu
pijakan penting dari kepala
daerah adalah untuk membuat
konsep,” kata dia. ryn/ant

MULAI DILIRIK UNTUK KEPENTINGAN PILPRES 2024

Relawan Jokowi T
unggu Arahan
Tunggu
Jakarta, Khazanah— Ketua
Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ)
Michael Umbas mengatakan para
relawan menunggu arahan Joko
Widodo (Jokowi) terkait dukungan
calon presiden (capres) untuk
Pemilu 2024.
Michael Umbas dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Senin,
mengatakan ABJ mematuhi perintah
dan setia kepada Jokowi termasuk
soal pencalonan presiden di 2024.
“Relawan Arus Bawah Jokowi
dipastikan akan patuh dan setia
menunggu arahan Pak Jokowi,
kami tegak lurus, taat dan nurut
instruksi. Pak Jokowi sebut nama,
itu kami dukung dan menangkan,”
kata Umbas.
Dia mengatakan Presiden
Jokowi menyebut relawan-relawan
Jokowi mulai dirayu oleh para
bakal capres untuk kepentingan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
(Pilpres) 2024.

Kemudian, lanjut dia, Jokowi
meminta elemen-elemen relawan
agar bersabar. Sebab, Jokowi akan
menentukan arah dukungan untuk
Pilpres 2024. Umbas menyatakan
relawan akan mendukung, sekaligus
memenangkan nama yang nantinya
dipilih Jokowi.
Umbas berterima kasih atas
apresiasi Jokowi terhadap kerjakerja relawan pada Pilpres 2014
maupun 2019. Umbas mengatakan
perjuangan para relawan Jokowi
semata-mata untuk menjadikan
Indonesia semakin maju dan
sejahtera di bawah kepemimpinan
Jokowi.
Umbas membenarkan pernyataan Jokowi bahwa sejumlah relawan mulai dibujuk oleh segelintir
tokoh demi kepentingan kontestasi
Pilpres 2024.
Hal itu, menurut dia, tanpa
terkecuali ABJ, beberapa pihak
banyak yang ingin meminta duku-

ngan. Namun, Umbas menegaskan
ABJ sama sekali belum bersikap,
karena menunggu arahan Jokowi.
Umbas juga berharap rekanrekan elemen relawan Jokowi
lainnya supaya tidak terburu-buru
menentukan arah dukungan politik.
Pasalnya, relawan dibentuk dalam
rangka memenangkan Jokowi dalam
dua kali pilpres.
“Sudah sepatutnya kami para
relawan, menunggu arahan Pak
Jokowi. Pak Jokowi sudah minta
kami agar ’ojo kesusu’ alias tidak
tergesa-gesa, dan minta relawan
mencermati dinamika politik. ABJ
optimistis keputusan Pak Jokowi
adalah yang terbaik, bukan bagi
relawan, tetapi seluruh rakyat
Indonesia,” ujar Umbas.
Seperti diberitakan, Jokowi
menyebut relawan-relawannya
cukup seksi di mata para tokoh
politik. Menurut Jokowi, para
relawan akan menjadi rebutan

banyak pihak untuk didekati.
“Kenapa begitu, karena para
relawan ini telah terbukti bisa
mengantarkan, mengantarkan saya
menjadi Presiden Republik Indonesia dua periode,” kata Jokowi
dalam Rapat Pimpinan Nasional
(Rapimnas) Seknas Jokowi.
Jokowi berharap segenap
relawan untuk mempelajari peta
politik. Pada saatnya nanti, Jokowi
akan membawa kapal besar
bernama Relawan Jokowi untuk
menentukan sikap politik pada
Pilpres 2024.
“Nanti pada saatnya saya akan
berbicara, saya akan menyampaikan
ke mana kapal besar Relawan
Jokowi ini akan kemudinya kita
arahkan. Untuk saat ini saya
mengajak sekali lagi para relawan
semuanya, untuk fokus membantu
pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19,” ujar Jokowi.
ryn/ant

PENDEKATAN— Keberadaan barisan relawan Jokowi,
menjadi terlihat seksi jelang ditabuhnya genderang Pemilu
2024. Sejumlah elite, juga sudah mulai melakukan
pendekatan untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.
DOK

SELALU JUARAI SURVEI ELEKTABILITAS

Prabowo Nyapres Lagi, Masih Lak
uk
ah?
Lakuk
ukah?
Jakarta, Khazanah— Ketum Partai
Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan siap untuk kembali maju
dan mencalonkan diri dalam
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Namun, sejumlah pakar menilai
Prabowo tak akan laku jika ‘nyapres’
untuk ketiga kalinya.
Keinginan untuk maju kembali
dalam kontestasi pilpres disampaikan
Prabowo dalam siniar (podcast) milik
Deddy Corbuzier. Deddy bertanya
apa Prabowo masih bersedia maju
pada 2024. Prabowo berkata
mencalonkan diri dalam pilpres
adalah persoalan pengabdian. Ia tak
menutup kemungkinan untuk
kembali bertarung merebut kursi
Istana.
“Loh, kalau untuk mengabdi dan
diberi
kesempatan,
diberi
kepercayaan, kenapa tidak?” kata
Prabowo di kanal Youtube Deddy
Corbuzier, yang juga telah dilansir
Khazanah, Senin (14/6).
Prabowo mulai masuk arena
pilpres pada 2009. Kala itu, ia
mencalonkan diri sebagai wakil
presiden mendampingi Megawati
Soekarnoputri. Mega-Prabowo harus
mengakui keunggulan petahana
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
yang berpasangan dengan Budiono.
Pada 2014, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Ia
menggandeng Hatta Rajasa. Namun,
Prabowo kalah dari Joko Widodo
(Jokowi) yang saat itu menggandeng
Jusuf Kalla. Dia kembali maju di
2019. Ia menggandeng tokoh muda
Sandiaga Uno. Prabowo kembali
menantang Jokowi. Mantan Danjen
Kopassus itu tersungkur lagi.
Prabowo digadang-gadang menjadi kandidat paling potensial untuk
2024. Namanya selalu bercokol di
pucuk bursa capres, mengalahkan
Ganjar Pranowo, Anies Baswedan,
dan Ridwan Kamil. Dalam survei
Parameter Politik Indonesia pada
Mei 2021, Prabowo menempati
urutan pertama daftar capres 2024.
Ia memiliki tingkat keterpilihan atau
elektabilitas 18,3 persen.
Nama Prabowo juga menduduki
posisi teratas kandidat presiden
dalam survei Arus Survei Indonesia
pada Juni 2021. Prabowo memiliki
elektabilitas 12,5 persen dalam survei
itu.
Peneliti politik Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto
Jati mengatakan Prabowo belum
tentu laku di 2024 meski punya
elektabilitas tinggi dalam sejumlah
survei. Ia menilai daya tawar
Prabowo akan berkurang.
Wasisto berkata Prabowo selalu

menawarkan narasi soal ketahanan
nasional dan kedaulatan negara sejak
ikut pilpres 2009. Narasi itu terbukti
tak mampu memenangkan Prabowo.
Selain itu, era pun telah berubah.
“Kalau beliau maju lagi dengan
narasi yang sama, kecil kemungkinan
bisa dapat perhatian. Di 2024,
narasinya empiris, tidak abstrak
seperti kedaulatan negara dan
sebagainya,” kata Wasisto, Senin
(14/6).
Wasisto menyampaikan angkaangka dalam survei tak jadi jaminan
bagi Prabowo. Menurutnya,
elektabilitas kandidat pada survei
prapilpres akan naik turun dan belum
menggambarkan kans di pemilihan.
Terlebih lagi, kata Wasisto,
Prabowo punya tantangan besar
dalam mengemban jabatan di
pemerintahan. Menurutnya, besar
kemungkinan banyak isu yang
menerpa Prabowo jelang 2024.
Salah satunya, isu rencana utang
Rp1,7 kuadriliun untuk pembelian
alutsista. Wasisto menilai isu-isu
miring serupa akan terus mendera
Prabowo menjelang kontestasi
politik lima tahunan. “Ada semacam
dosa-dosa politik yang dikemukakan
ke publik. Yang harusnya sifatnya
rahasia, tapi disebarluaskan,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, pengamat
politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat
senada. Menurutnya, Prabowo belum
tentu laku keras di 2024 meski selalu
juara satu survei capres.
Ujang berkata, kemungkinan
besar elektabilitas Prabowo dipengaruhi memori publik. Keikutsertaan Prabowo di tiga pilpres
terakhir membuat Prabowo lebih
dikenal dibanding calon-calon
presiden lain.
“Lagi pula, walaupun Prabowo
paling tinggi, itu kan tidak lebih
dari 20 persen,” kata Ujang, Senin
(14/6).
Ujang berkata kans Prabowo
sangat bergantung pada kelihaiannya
mengelola jabatan menteri pertahanan. Ia berpendapat Prabowo akan
punya kans besar jika berhasil
menarik simpati publik lewat kinerja
apik.
Selain itu, Prabowo juga harus
otak-atik strategi jika maju di Pilpres
2024. Ujang berkata kesuksesan
Prabowo akan ditentukan calon
wakil presiden yang mendampinginya. “Apa yang digandeng
generasi muda atau tidak? Itu
penting. Apa memiliki elektabilitas
tinggi atau tidak? Itu juga penting.
Kita tahu 2024 era pemilih muda,
hampir 60 persen pemilih milenial,”

SEJUMLAH pengamat menilai angka-angka yang dimunculkan dalam
survei tak jadi jaminan bagi Prabowo untuk bisa memenangkan Pilpres
2024. Namun, Ketum Partai Gerindra itu sudah menyatakan sikap
untuk kembali berlaga di Pemilu 2024 mendatang. CNN
ujarnya.
Dalam beberapa hari ke belakang, wacana menduetkan Prabowo
dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri muncul ke
permukaan. Wakil Ketua Umum
Partai Gerindra, Habiburokhman
mengatakan opsi menduetkan

Prabowo dengan Megawati masih
terbuka. Ia menyatakan, Gerindra
akan mempertimbangkan usulan
yang disampaikan masyarakat.
“Saya pikir semua opsi masih
terbuka, usulan dari masyarakat kita
tampung, kita pikirkan,” kata
Habiburokhman. ryn/cnn

Dukungan untuk
Puan Menguat
Jakarta, Khazanah— Kader dan simpatisan dari
berbagai daerah, mulai menyatakan dukungannya
kepada
Puan
Maharani
untuk
maju
kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Perlahan tapi
pasti, dukungan tersebut terus menguat dari hari
ke hari.
“Itu pertanda mulai muncul dukungan di daerahdaerah agar Puan maju 2024. Apalagi pada saat
bersamaan Puan mulai rajin safari politik ke berbagai
daerah,” kata Pengamat Politik dari Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Senin
(14/6).
Ia merespon terkait mulai maraknya baliho
bertebaran di sejumlah daerah, berisi gambar Ketua
DPR, Puan Maharani, dan pesan dukungan politik.
Menurut Prayitno, pesan dari media itu menjadi
penegasan bahwa Puan mendapatkan sokongan
moril dari masyarakat. Sambutan masyarakat menjadi
jawaban positif atas aktivitas Puan yang sering
turun ke daerah.
“Bak gayung bersambut, dukungan mulai
muncul dan mulai mulai roadshow,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik
Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing
mengatakan, baliho yang dipublikasikan sejumlah
masyarakat mampu meningkatkan kesadaran atau
popularitas yang positif bagi Puan.
“Dengan popularitas yang positif ini, tentu titik
awal mendorong kesukaan publik kepada Puan,
kemudian dapat mendongkrak elektabilitas,” jelas
Emrus.
Dia menegaskan yang perlu diintensifkan dan
dikomunikasikan kepada publik keberhasilan Puan
saat menjadi anggota DPR, ketua Fraksi PDI
Perjuangan di DPR, menteri koordinator bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan ketua
DPR.
“Selain itu, saya yakini Puan akan lebih intensif
berkomunikasi langsung dengan seluruh rakyat
dalam
memperbincangkan
permasalahanpermasalahan yang nyata. Itu terutama penanganan
Covid-19 dan peningkatan ekonomi rakyat,” jelas
Sihombing.
Sejumlah dukungan terhadap Puan juga diberikan
jajaran internal PDI Perjuangan diantaranya DPC
PDI Perjuangan Kebumen dan Purbalingga, yang
secara resmi mengusulkan Puan Maharani menjadi
calon presiden pada Pemilu 2024.”Itu sikap bulat
kami,” kata Ketua DPC PDIP Purbalingga, Bambang
Irawan.
Diketahui, sejumlah baliho bergambar Puan mulai
bermunculan sudah sejalan dengan pernyataan elite
PDIP yang berniat mengusung sebagai kandidat
di pilpres 2024. Baliho yang terpasang berukuran
besar bergambar dua foto Puan Maharani berbaju
merah mengepalkan tangan kanan diiringi tulisan
“barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun
di lautan yang dalam”. ryn/ant
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DEMI MEMBANGUN SDM APARATUR YANG PROFESIONAL

Komisi I Dukung Diterapk
annya
Diterapkannya
Sistem Merit Secara Konsisten
Padang, Khazanah – Komisi I DPRD Sumbar sangat
mendukung sekali diterapkannya Sistem Merit secara
konsisten, karena tujuan Sistem Merit adalah untuk
membangun SDM aparatur yang Profesional, netral dan
berkinerja tinggi dalam memberikan Pelayanan kepada
masyarakat.
Seperti diungkapkan Sekretaris Kimisi I DPRD Sumbar
H. M. Nurnas, ada enam poin penting yang harus dicermati
dalam sistem merit. Pertama, tentang pengorganisasian
perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui
analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian
penyesuaian arah kebijakan nasional. Kedua, perekrutan
berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan
(diversifikasi tes) & sertifikasi, TKD & TKB sistem
komputerisasi, orientasi & engagement untuk setiap
penugasan pada jabatan baru.
Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi
kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam
per tahun untuk setiap PNS, Training Need Analysis (TNA),
Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kinerja. Keempat,
penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara
membentuk Tim Penilai Kinerja, Performance dialogue
dan Merit & performance based incentives.
Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis
dengan cara talent mapping, succession & career planning
dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. Open recruitment
adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik
di organisasi (talent management). Talent mapping perlu
dibentuk melalui assessment center yang distandarisasi
oleh BKN, sehingga setiap organisasi perlu membentuk
asesor internal untuk mendapatkan talenta terbaik
Dan keenam, mengapresiasi secara layak dengan
perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang
memadai. Pemerintah saat ini akan mengubah sistem
pensiun, yaitu PNS berkontribusi melalui iuran pasti sehingga
tidak terlalu membebani anggaran negara.
Apalagi, katanya, UU No. 5 tahuh 2014, Pasal 1 ayat
1 dinyatakan Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN
itu adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah. Pasal 56 menyatakan, Ayat 1, Setiap instansi
pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan PNS berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban
kerja.
Ayat 2, Penyusunan kebutuhan seperti ayat 1 dilakukan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1

(satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Jika ASN sesuai Pasal 1 ayat 1 dinyatakan Profesi,
tentu sangat diperlukan Sertifikasi Kompetensi sebagai
salah satu dasar pertimbangan dalam pengembangan karir
ASN termasuk untuk pengisian jabatan di setiap Sektor.
Pengangkatan PNS dalam jabatan ditentukan
berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan
dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang
dimiliki oleh pegawai tersebut.
“Akan tetapi hari ini apa yang disampaikan oleh
Kasatgas Pencegahan Korupsi Wilayah 1 beberapa hari
yang lalu di acara Pemprov Sumbar di Padang,
menyampaikan masih maraknya Praktek Korupsi di Indonesia
terjadi karena rendahnya Integritas dari pengambil kebijakan
yang lahir dari praktik jual beli jabatan di instansi
pemerintahan,” tukuk laki-laki yang akrab disapa “Cak”
Nurnas ini.
Menurut dia, Pengembangan karir ASN dilakukan
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja,
dan kebutuhan, dimana kompetensi ini akan di ukur melalui,
kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialis
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman
bekerja secara teknis, kompetensi manejerial yang diukur
dari tingkatan pendidikan, pelatihan struktural atau
manajemen dan pengalaman kepemimpinan, serta
kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman
kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.  adv
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