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KEPUTUSAN PRESIDEN JOKOWI

Tolak Lockdown, Pilih PPKM Mikro

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya
angkat bicara perihal perkembangan kasus
Covid-19 yang dalam beberapa minggu
terakhir mengalami kenaikan yang
signifikan. Ia menolak wacana lockdown
tetapi memilih opsi PPKM Mikro.

Jakarta, Khazanah -- Berbicara
dalam keterangan pers dari Istana
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,
Jokowi menegaskan bahwa saat ini
Indonesia masih menghadapi ujian
yang cukup berat dalam melawan
Covid-19.

"Kita masih harus menghadapi
ujian berat menghadapi cobaan
berat," katanya, Rabu (23/6/2021).
Jokowi mengakui bahwa
pemerintah telah menerima banyak
masukan dari berbagai pihak dalam
menyikapi kondisi saat ini.

PENERIMAAN SISWA BARU

Termasuk usulan untuk kembali
menerapkan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) hingga
karantina wilayah (lockdown).
"Tentunya kami menyambut
baik setiap masukan baik pribadi
BACA HAL-7

COVID MAKIN MENGGANAS

Syarat Akreditasi Hilang,
Shalat Idul
Orang Tua Protes Kadisdik Adha Terbatas
Padang, Khazanah -- Puluhan
orang tua siswa ramai-ramai
mendatangi posko pengaduan
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Online SMA dan SMK
di Kantor Dinas Pendidikan
Sumatra Barat, Rabu (23/6/2021)
dan memprotes Kadisdik Adib
Alfikri.
Mereka memprotes terkait
penghilangan syarat akreditasi
sekolah oleh Disdik Sumbar
dalam PPDB Online SMA SMK
khusus jalur seleksi prestasi.
Semua orang tua tersebut datang
dari siswa-siswa yang berada di
satu sekolah yang sama yaitu

SMPN 8 Padang.
“Pada hari pertama pendaftaran, paginya anak kami melihat
masih ada persyaratan pakai
akreditasi sekolah, tapi sorenya
tiba-tiba berubah, tidak lagi syarat
akreditasi,” kata Dewi, salah satu
orang tua siswa.
Menurutnya, mental anak-anak
akan kena karena nilai akreditasi
SMP-nya A. Sementara sekolah
lain tidak tahu bagaimana nilainya
dan akreditasi harusnya menjadi
parameter penilaian.
Perwakilan ortu siswa Yosi
Munir menjelaskan, bahwa puluhan ortu yang datang ke posko

pengaduan melakukan protes
karena dalam PPDB Online SMA
SMK tidak memasukkan akreditasi
sekolah sebagai unsur penilaian
untuk jalur pendaftaran prestasi.
“Kita tidak terima, nilai-nilai
siswa di sekolah berbeda setiap
sekolah, tentu kita harus punya
parameternya untuk menilai siswa
yaitu akreditasi sekolah,” ucapnya.
Menurut Yosi, dulunya sekolah dinilai berdasarkan hasil ujian
nasional (UN). Sehingga akan
nampak perbedaan dari satu
sekolah ke sekolah lain. Sementara saat ini UN tidak diberlakukan lagi, sehingga harus ada
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Padang, Khazanah -- Wakil Presiden (Wapres) RI,
KH Maruf Amin menilai konversi Bank Pembangunan
Daerah (BPD Sumbar atau Bank Nagari menjadi syariah)
sejalan dengan rencana strategis perekonomian yang
dirancang pemerintah pusat.
"Secara keseluruhan ini sejalan dengan rencana strategis
pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi

Wapres Ma’ruf Amin

Covid-19 makin mengganas
di tanah air, Presiden putuskan
PPKM Mikro lagi.

Mimbar
Shalatlah
dengan Tenang
Oleh: Wirdaningsih

Berapa banyak di antara
muslimah yang mengerjakan shalat
sementara pikirannya pergi ke
mana-mana! Ada di antara mereka
yang pikirannya hanya sibuk
memikirkan anak-anak, suami,
makanan, cucian, telepon dan lain
sebagainya yang bisa menghalangi
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Syiar Islam
Lawan Covid,
Warga Brunei
Baca Al Quran

Shalat di Masjidil Haram pun diterapkan dengan terbatas dan dengan
protokol kesehatan ketat

Padang, Khazanah – Untuk kedua kalinya, shalat Idul
Adha yang jatuh pada 10 Dzulhijah mendatang tidak dilakukan
sesemarak tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19. Tahun
ini, seperti Idul Fitri yang lalu, pelaksanaan shalat Idul Adha
akan diatur zonasi Covid-19.
“Jika satu kawasan adalah termasuk kategori zona merah
dan oranye, maka shalat Id dilakukan oleh warganya di rumah
saja,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoummas seperti
dikutip dari situs Kemenag kemarin.
Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran No 15 tahun
2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan
Qurban Tahun 1442 H/2021 M.
“Untuk zona merah dan oranye, Shalat Id di lapangan
terbuka atau di masjid/mushala ditiadakan. Di luar zona
merah dan oranye, Shalat Id dapat diadakan di lapangan
terbuka atau di masjid/mushala dengan sejumlah ketentuan,”
dikutip dari situs resmi Kemenag, Rabu (23/6/2021).

BANYAK MUNCUL DI SUMBAR, ADA APA?

Bandar Seribegawan, Khazanah
– Titah Raja Brunei Darussalam
kepada rakyatnya adalah: menjadi
Al Quran bacaan wajib sehari-hari,
dan selama pandemi Covid-19 ini
semua rakyat Brunei yang muslim
wajib baca Al Quran.
Brunei Darussalam merupakan
salah satu negara yang memiliki
angka kasus Corona paling kecil
BACA HAL-7

Ayat Hari Ini
SUNGGUH, MEREKA TELAH
MENDUSTAKAN (AL-QUR'AN),
MAKA KELAK AKAN DATANG
KEPADA MEREKA (KEBENARAN)
BERITA-BERITA MENGENAI APA
(AZAB) YANG DULU MEREKA
PEROLOK-OLOKKAN.
(QS AS-SYUARA: 6)
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Beruang Madu Muncul Pula di Pasbar

BKSDA Pasaman Barat dan warga pasang kandang jebak bt beruna gmadu.
(Foto: Vinolia/ Mongabay Indonesia)

Simpang Empat, Khazanah – Menyusul
tertangkapnya beruang madu di Agam daan
Limapuluh Kota beberapa hari lalu, kini
giliran di Pasaman Barat pula seekor beruang
madu besar beberapa kali membikin ketakutan
warga di Jorong Pinagar Aur Kuning
Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat.
Seperti dikutip dari laman Monangbay
Indonesia, beruang madu itu mencemaskan
warga setempat setelah mencoba mencakar
Soron (62) seorang warga yang hendak
memperbaiki pipa air tak jauh dari
kediamannya.
Tiba-tiba ada yang mendorong dan

mencakarnya. Soron terkejut, ternyata ada
beruang madu di belakangnya. Untung ia
bisa selamat dari terkaman sang beruang dan
berlari meninggalkan lokasi tersebut. Kejadian
itu dilaporkan ke pemerintah nagari setempat
dan kemudian diteruskan ke Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSD) Sumbar untuk
dimintai pertolongan guna mengatasi
gangguan beruang ini.
Rusdian Ritonga, Kepala Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Pasaman
Barat, mengakui adanya gangguan beruang
itu. BKSDA melalui Resor Pasaman kemudian
mengirim petugas ke lokasi kejadian.
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KASUS COVID-19 MELONJAK

Ketua DPD RI Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda

LaNyalla

Jakarta, Khazanah - Ketua DPD RI,
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,
meminta pemerintah menunda rencana
pembelajaran tatap muka (PTM) pada
tahun ajaran baru, Juli mendatang.
Pasalnya, terjadi lonjakan kasus Covid19 yang sangat tinggi. Bahkan, jumlah
anak-anak yang terinfeksi virus tersebut
sangat tinggi.
Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), persentase anak-anak yang terinfeksi Covid19 mencapai 12,5 persen. KPAI juga
menyebut ketiadaan ruang ICU pasien
usia anak mengakibatkan banyak anak
meninggal akibat Covid-19. Akibatnya,
angka kematian anak karena Covid19 di Indonesia menjadi yang tertinggi
di dunia.

“Melihat dari data tersebut, saya
sebagai Ketua DPD RI meminta kepada
pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek, untuk menunda rencana
sekolah tatap muka,” tutur LaNyalla,
Rabu (23/6/2021).
Senator asal Jawa Timur itu juga
meminta pemerintah mempertimbangkan
rencana sekolah tatap muka yang akan
dilakukan secara terbatas dengan protokol
kesehatan. Karena, risiko terpaparnya
anak dari Covid-19 masih sangat besar.
Apalagi, anak-anak masih sulit menerapkan protokol kesehatan seperti orang
dewasa.
“Satgas Covid-19 menyatakan data
per 10 Juni 2021, tren kasus pada anak
cukup tinggi. Padahal kita tahu saat ini

sebagian besar anak masih melakukan
sekolah jarak jauh dari rumah tetapi
ternyata kasus pada anak juga cukup
tinggi,” tuturnya.
Berdasarkan data Satgas Covid-19
itu, terdapat 64.690 kasus positif pada
anak dengan rentang usia 7-12 tahun.
Sebanyak 60.642 sembuh, sementara ada
120 kasus kematian.
Kemudian pada anak usia 16-18 tahun
yang positif Covid-19 sebanyak 58.858
sedangkan yang sembuh 55.159 dengan
jumlah kematian 130. Lalu 46.706 kasus
untuk usia 13-15 tahun dengan jumlah
anak meninggal dunia 68 orang.
“Ini menunjukkan angka kasus
Covid-19 untuk anak usia sekolah
sangat tinggi. Untuk kategori SD dan
SMA ini termasuk kelompok yang

terpapar kasusnya tinggi dan harus jadi
perhatian bersama. Dari data ini dapat
disimpulkan peta risiko penularan Covid
di satuan pendidikan cukup besar,” kata
LaNyalla.
Hingga saat ini, sudah sekitar 32,19
persen sekolah yang melakukan PTM
terbatas per 17 Juni. Namun LaNyalla
menyoroti data dari Kementerian
Kesehatan yang menyatakan kesiapan
sekolah dalam pencegahan Covid-19
saat ini masih rendah.
“Masih kurangnya kesiapan sekolah
dari segi ketersediaan sarana sanitasi
dan kebersihan seperti toilet bersih,
sarana cuci tangan dengan air mengalir
menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, dan disinfektan, ini juga
harus jadi pertimbangan penundaan
sekolah tatap muka meski dilakukan
hanya seminggu 2 kali dengan kapasitas
kelas 50 persen,” paparnya.
Menurut LaNyalla, Kemenkes juga
sudah mencatat rendahnya kemampuan
sekolah mengakses fasilitas kesehatan
layanan kesehatan seperti Puskesmas,
klinik, dan rumah sakit. Kemudian juga
terkait kesiapan menerapkan area wajib
masker kain atau masker tembus pandang
bagi yang memiliki peserta disabilitas
rungu.
Selain itu kesiapan berupa ketersediaan thermogun dan pemetaan warga
satuan pendidikan yang tidak boleh
melakukan kegiatan dari satuan pendidikan seperti memiliki komorbid.
Vaksinasi Covid-19 kepada tenaga
pendidik juga masih belum sempurna.
“Sementara saat ini beban Puskesmas
sangat besar. Apalagi banyak tenaga
kesehatan yang terpapar Covid-19 saat
menjalankan tugasnya sehingga harus
menjalani isolasi mandiri,” terang
LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga
menyoroti keterisian tempat tidur atau
Bed Occupancy Rate (BOR) yang saat
ini kritis. LaNyalla pun meminta pemerintah
untuk menambah lagi kapasitas ruang
perawatan untuk pasien anak.
“Pemerintah harus menyediakan
fasilitas ruang NICU dan ICU khusus
Covid bagi pasien usia anak. Karena
kritisnya ruang ICU dan NICU di
berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan pasien usia anak yang positif
Corona sulit diselamatkan saat kondisi
mereka kritis,” tegasnya.
Sebagai ganti penundaan sekolah
tatap muka, LaNyalla meminta agar
pemerintah memaksimalkan sistem
pembelajaran jarak jauh. Meski kurang
ideal, kondisi Covid-19 yang sudah
mengkhawatirkan menjadikan sekolah
jarak jauh sebagai solusi terbaik.
“Maksimalkan pembelajaran jarak
jauh dengan melibatkan pihak-pihak
yang memiliki korelasi dengan pendidikan dan anak, seperti NGO dan
relawan-relawan pemerhati anak yang
fokus terhadap kegiatan mengajar agar
pembelajaran lebih intensif,” ucap
LaNyalla.
DPD RI melakui Komite III yang
membidangi pendidikan dipastikan akan
ikut memantau perkembangan mengenai
rencana sekolah tatap muka. LaNyalla
juga mengimbau agar percobaan sekolah
tatap muka untuk sementara disetop
dahulu, kecuali bagi daerah yang
berstatus zona hijau.
“Saya pun berharap kepada orang
tua murid untuk lebih memperhatikan
anak-anaknya. Dampingi selalu anakanak saat belajar dari rumah, dan hindari
dulu beraktivitas di luar karena penyebaran virus Corona baru sangat cepat,”
tutupnya.  jer/*

Buka
Pengurus GOW Kota Solok Dilantik Wawako
Rakor Tim PORA

DILANTIK - Wakil Wali Kota Solok Dr.Ramadhani Kirana Putra ketika melantik pengurus Gabungan
Organisasi Wanita (GOW) Kota Solok masa bhakti 2021-2026, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Rabu (23/
6).

Solok, Khazanah - Wakil Wali Kota (Wawako)
Solok Dr.Ramadhani Kirana Putra, melantik

Ny.Dona Ramadhani Kirana Putra sebagai Ketua
Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Solok

masa bhakti 2021-2026, beserta seluruh pengurus
GOW Kota Solok, di Gedung Kubuang Tigo
Baleh, Rabu (23/6).
Turut hadir, Ketua TP PKK Kota Solok
Ny.Zulmiyetti Zul Elfian Umar, Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Solok Delfianto.
Wawako
dalam
sambutannya,
mengucapkan selamat kepada pengurus baru
GOW Kota Solok periode 2021-2026 beserta
jajaran yang baru saja dikukuhkan.
"Selamat bekerja dan menjalankan tugas
sesuai dengan keputusan AD/ ART. Semoga
seluruh pengurus senantiasa diberi
kemudahan dan kelancaran dalam
menjalankan organisasi di tengah kesibukan
sehari-hari. Kami dari Pemko Solok akan
selalu membimbing dan mendorong GOW
melakukan hal terbaik bagi masyarakat. Mari
bersama kita bekerja untuk menjadikan Kota
Solok yang lebih baik kedepannya," ajak
wawako.
Sementara itu, Ketua GOW Kota Solok
Ny.Dona Ramadhani Kirana Putra
mengatakan, semoga pengurus yang baru
saja dilantik dapat menjalankan amanah
dengan sebaik-baiknya.
"Ucapan terimakasih kepada ibu-ibu
pengurus GOW Periode 2016-2021, semoga
dapat terus memberikan arahan dan motivasi.
Semoga apa yang kita kerjakan dapat
bermanfaat bagi masyarakat Kota Solok. Tugas
dan tanggung jawab kita juga di GOW Kota
Solok untuk mewujudkan Visi Misi Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Solok," tutupnya.
 rijal islamy

Kota Solok

Solok, Khazanah - Rapat Koordinasi Tim Pengawasan
Orang Asing (PORA) Kota Solok secara resmi dibuka oleh
Wakil Wali Kota Solok Dr. Ramadhani Kirana Putra di Hotel
Taufina, Rabu (23/06).
Turut Hadir Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan
Keimigrasian Kemenkumham Sumbar R. Hendiartono, Kepala
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Napis, S.IP serta Tim
PORA Kota Solok. Rapat koordinasi tentang kebijakan visa
dan izin tinggal dalam kebiasaan baru.
Dalam sambutannya, Wawako menjelaskan bahwa
Pemerintah Kota Solok menyambut baik adanya kegiatan
Rapat Tim PORA yang diadakan oleh Kantor Imigrasi Kelas
I TPI Padang. Kota Solok mempunyai Sumber Daya Alam,
dan destinasi wisata yang beraneka ragam yang berpotensi
dikunjungi oleh warga negara asing. Maka sangat perlu
adanya koordinasi pengawasan orang asing antar instansi
terkait.
“Sebagaimana kita ketahui, keberadaan warga negara
asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum
Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena
itu koordinasi antar instansi perlu diwujudkan dalam rangka
menyamakan persepsi dalam hal pengawasan orang asing
di Kota Solok khususnya. Untuk itu, kehadiran Tim PORA
di Kota Solok sangat diperlukan sebagai tempat sharing
informasi dalam rangka menjaga kelancaran kegiatan dan
aktifitas pengawasan orang asing di Kota Solok” ungkap
wawako
“Semoga dengan adanya Rapat Tim Pengawasan Orang
Asing dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami Pemerintah
Kota Solok selalu mendukung kegiatan penguatan serta koordinasi
dalam rangka pengawasan keberadaan warga negara asing
khususnya di Kota Solok” tutup Wawako.  rijal islamy

PERMOHONAN PENGUJIAN UU PEMILU

Dua Komisioner KPU RI Ajukan Permohonan ke MK
Jakarta, Khazanah - JJakarta, Arunala
- Dua komisioner KPU RI, masingmasing Arief Budiman dan Evi Novida
Ginting mengajukan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/
6).
Bersamaa kuasa hukum mereka
yakni Fauzi Heri dan Juendi Leksa
Utama, dua orang pemohon ini
mengajukan permohonan pengujian
materil terhadap Pasal 458 ayat (13)
dan Pengujian terhadap sebagian frasa
dan kata dalam Pasal 14 huruf m, Pasal
17 huruf m.
Kemudian Pasal 20 huruf m, Pasal
38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka
1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101
huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka
1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat
(3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat
(10), ayat (11) dan ayat (14), serta Pasal
459 ayat (5) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
"Pada pokoknya permohonan
pengujian Undang-Undang ini terkait
ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU
Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur
bahwa "Putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat
final dan mengikat"," kata Fauzi Heri
dalam rilisnya yang diterima Khazanah,
Rabu siang (23/6).
Para pemohon, jelas Fauzi Heri, juga
meminta MK untuk memberikan tafsir
atas frasa "putusan" DKPP dinyatakan
konstitusional bersyarat sepanjang
dimaknai sebagai sebuah keputusan.
"Akibat adanya norma dalam pasalpasal yang menjadi objek permohonan,
tidak saja merugikan hak konstitusional

para pemohon tapi juga telah merenggut
hak asasi manusia Para Pemohon yang
dilindungi oleh konstitusi. Sehingga,
harkat dan martabat serta hak asasi para
pemohon menjadi terciderai karena
pelaksanaan pasal tersebut oleh DKPP,"
ujar Fauzi Heri lagi.
Dia melanjutkan, keberadaan pasal
yang sampai saat ini masih menjadi dalil
DKPP atau setidaknya oleh sejumlah
anggota DKPP itu dipergunakan untuk
tidak mengakui Evi Novida Ginting
sebagai anggota KPU yang sah meskipun
telah ada Putusan PTUN Jakarta yang
membatalkan Kepres tindak lanjut atas
putusan DKPP.
Terhadap putusan PTUN Jakarta, lanjut
dia, Presiden juga tidak melakukan
banding sehingga putusan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, identitas sebagai penjahat
etika seolah-olah selalu dilekatkan kepada
Evi Novida yang dalam beberapa
pernyataan publik disampaikan oleh
Ketua DKPP, meskipun fakta persidangan
sama sekali tidak mendukung hal itu.
Kerugian konstitusional juga, sebut
Fauzi Heri, juga dialami oleh Arief
Budiman yang diputuskan melanggar
etika karena tindakannya mendampingi
Evi Novida di PTUN Jakarta yang
sesungguhnya merupakan salah satu
perwujudan hak dalam rangka untuk
memastikan bahwa anggotanya dalam
semangat kolektif kolegial mendapatkan
hak atas pengadilan yang adil, sekaligus
merupakan Duty of Care atau semacam
kewajiban untuk memperdulikan sesama
kolega atau anggota dari sebuah
kelembagaan dari kewajiban seorang
pimpinan.
Karena itu, sambung dia para pemohon

mengajukan pengujian Undang-Undang
ini yaitu Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat
(1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat
(1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28G Ayat
(1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat
(2), 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Fauzi Heri menjelaskan, pengujian
atas norma putusan DKPP yang final
dan mengikat sudah pernah dilakukan
Uji Materiil sebelumnya sebagaimana
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
31/PUU-XI/2013 tertanggal 3 April 2014.
Dalam putusan a quo, tambah dia,
MK menyatakan bahwa sifat final dan
mengikat atas putusan DKPP tidak sama
dengan lembaga peradilan, tapi harus
dimaknai final dan mengikat bagi
Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.
"Selain perbedaan alasan konstitusional
dan batu uji, permohonan terdahulu adalah
permohonan terhadap UU Nomor 15 Tahun
2011. Selain itu Para Pemohon
menyampaikan adanya norma hukum baru
yaitu diundangkannya UU Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan
pada tanggal 17 Oktober 2014.
Norma hukum baru itu berupa adanya
frasa "final dalam arti luas" atas
keputusan Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf
d UU 30 Tahun 2014 yang diterjemahkan
oleh Mahkamah Agung dalam SEMA
Nomor 4 Tahun 2016 yang mendefinisikan "final dalam arti luas" sebagai
keputusan yang sudah menimbulkan
akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan
atau instansi lain.
"Dikarenakan DKPP adalah organ
tata usaha negara sebagaimana Putusan

sifat final dan mengikat putusan DKPP
dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 sehingga tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat.
"Permohonan Pengujian UndangUndang ini terdiri dari 82 halaman, dan
disertai 73 alat bukti pendukung,"
pungkas Fauzi Heri.  Rel

KEHILANGAN
DATANGI MK - Para pemohon didampingi
kuasa hukumnya mendatangi gedung MK usai
serahkan permohonan, Rabu (23/6).

MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013,
maka Para Pemohon memohonkan agar
frasa "putusan" DKPP dinyatakan
konstitusional bersyarat sepanjang
dimaknai sebagai sebuah "keputusan","
tukas Fauzi Heri.
Selain itu, sebut dia, dalam petitumnya, para pemohon juga meminta agar

KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar
STNK sepeda motor merek Honda
dengan nomor polisi BBA 3859
LR
atas
nama
Fitri
Yenti.“Tercecer/hilang disekitar
Bukittinggi“Bagi
yang
menemukan
mohon
menghubungi kantor polisi
terdekar.

Telah tercecer/hilang 1 lembar
STNK sepeda motor merek Honda
dengan nomor polisi BA 3581 LX
atas nama Elvita.“Tercecer/hilang
di sekitar kawasan Aur Kuning,
Bukittinggi“Bagi yang menemukan
mohon menghubungi kantor polisi
terdekat.

KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar
STNK sepeda motor merek Honda
dengan nomor polisi BA 5364 LF
atas nama Rusdi.“Tercecer/hilang
antara Agam dan Bukittinggi. “Bagi
yang menemukan mohon untuk
menghubungi kantor polisi terdekat.

Suasana Rako
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Legislator
Dilantik untuk
Bekerja Bukan
Belajar
Senyum simpul terpancar dari wajah-wajah
sumringah para anggota DPRD yang telah
dilantik dan diambil sumpahnya. Dengan
pakai jas plus dasi sebagai simbol kaum elit,
para anggota DPRD di dampingi pasangan
masing-masing melempar senyum ke setiap
sudut dan ruang gedung parlemen.
Foto-foto plantikan dan syukuran pun
disebar ke medsos seakan meminta pengakuan
status sebagai anggota DPRD terpilih periode
2019-2024. Bersamaan dengan itu, ucapan
selamat dari sahabat, kolega, dan handai taulan
silih berganti datang. Medsos puk tiba-tiba
berubah menjadi geleri ucapan selamat
kepada anggota DPRD.
Fenomena ini disorot Sipil Institut (Pusat
Studi Investasi Politik Indonesia) yang sudah
satu dasawarsa fokus mengamati dan
mengkritisi bagaimana para legislator
menjalankan minimal tiga fungsi utamanya
di parlemen (fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan), dan menyimpulkan ada poin
utama yang perlu digaris bawahi.
Poin utama itu adalah, agak susah
mengharapkan para legislator pusat, terlebih
legislator daerah yang baru diambil
sumpahnya untuk bisa langsung bekerja
dengan baik menjalankan fungsinya dalam
memperjuangkan aspirasi rakyat pemilihnya.
Hal ini disebabkan karena para legislator
yang baru terpilih tidak bisa langsung bekerja
sesuai fungsinya yang sudah ada juknis dan
juklaknya, tetapi masih harus banyak belajar
lebih dahulu di parlemen, sebagai konsekuensi
miskinnya pemahaman menjalankan
fungsinya. Padahal sejatinya legislator yang
baru dilantik itu harus langsung bisa bekerja,
karena rakyat menggajinya untuk bekerja.
Bukan lagi menjadikan gedung parlemen
sebagai tempat belajar.
Inilah salah satu konsekuensi dari siatem
rekruitmen caleg oleh parpol yang tidak
mengedepankan kualitas tapi elektabilitas.
Peduli amat dengan kualitas, yang penting
memiliki atau bisa membeli elektabilitas
melalui money politics. Sebagaimana berita
Kompas kamis kemarin 29 Agustus 2019 yang
memuat hasil riset dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang
menyimpulkan masih begitu kuatnya pengaruh
money politics pada Pemilu 2019 baru lalu.
Kaitan dengan itu, seorang teman mengirim
pesan singkat bercanda dengan nada tanya,
kok Sipil Institut sebagai konsultan investasi
politik tidak membuat ucapan selamat kepada
para anggota DPRD yang dilantik dan diambil
sumpahnya?
Pesan singkat itu pun dijawab, dengan
mengatakan : “sejatinya ucapan selamat itu
diberikan kepada legislator terpilih yang sudah
siap bekerja mengembang amanah rakyat,
bukan kepada legislator yang baru mau belajar
menjalankan fungsinya”.
Teman itu pun membalas lagi dengan
nada tanya, kalau masih harus belajar kapan
bekerjanya.

RUNDO
Jokowi berpesan bila tak ada keperlaun jangan keluar
Lai indak ka kida suok kami beko pak !
Kemenag terbitkan SE penyelenggaraan Shalat Idul
Adha
Asal jan dilarang se lah pak !
Inti bumi di bawah laut RI miring
Jan lupo, pabanyak se badoa !
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Manusia, Amank
an
Amankan
Spesies Mu!
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Manusia yang terus berkembang di satu
pihak dan Bumi yang selalu tetap dengan
jari-jari 6730 km, diameter kutub sekitar
12.714 km, diameter khatulistiwa 12.756
km, sehingga bumi tidak bulat sempurna
tetapi agak pepat di kedua kutubnya.
Bumi terdiri atas: 1) atmosfir, menyelimuti
bumi dan berfungsi sebagai pelindung
makhluk hidup dari radiasi matahari yang
berbahaya, 2) hidrosfer yakni lapisan air
yang terletak di antara atmosfer dan sebagian
besar kerak Bumi, umumnya tersusun dari
lautan, yang mencakup 70% permukaan
Bumi, 3) litosfer (kerak) berupa lapisan batu
yang membentuk cangkang tipis di sekeliling
bumi, 4) mantel, inti luar, dan inti dalam,
dengan berbagai unsur pembentuknya.
Untuk itu, manusia harus terus beradaptasi
untuk mempertahankan eksistensinya sebagai
khalifah di permukaan bumi.
Peringatan Hari Bumi setiap tanggal 22
April merupakan hasil kerja keras Senator
Amerika Serikat Gaylord Nelson pada tahun
1970 seorang pengajar Lingkungan Hidup.
Tanggal ini bertepatan pada musim semi
di Northern Hemisphere (Belahan Bumi Utara)
dan musim gugur di Belahan Bumi Selatan.
Tulisan ini di samping bertujuan untuk
memberi atensi terhadap planet biru yang
didiami ini juga untuk menarik perhatian
pembaca untuk menyadari bagaimana bumi
kita ini semakin tua.
Manusia yang mendiami planet bumi
ini (Januari, 2018) menurut Badan Statistik
Amerika Serikat mencapai 7,53 milyar dan
diprediksi akan mencapai 10,9 milyar pada
tahun 2100.
Untuk Indonesia saja, jumlah
penduduknya (2019) mencapai 267 juta jiwa.
Tahun 2035 bakal mencapai 305,65 juta
jiwa.
Jumlah penduduk sebanyak ini, Indonesia
diprediksi bakal menempati posisi kelima
sebagai negara dengan jumlah penduduk
terbanyak di dunia setelah China, India,
Amerika Serikat, dan Nigeria.
Angka ini membawa Indonesia
menikmati bonus demografi usia produktif
(68%) di satu segi, tetapi juga memerlukan
kajian mendalam untuk memenuhi kebutuhan
hidup, berupa sandang, pangan, papan dan
kebutuhan lainnya.
Kebutuhan air segar saja sesuai dengan
survey yang dilakukan oleh JICA(2011) di
kawasan Mamminasata, diproyeksi pada tahun
2025 akan mencapai 7.080 liter tiap detik.
Air merupakan kebutuhan utama dalam
melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga
keberadaannya terus dipertahankan,
Keterbatasannya akan memengaruhi langsung
kelangsungan hidup spesies ini di masa depan,
seperti judul artikel ini.
Tantangan lain, adalah semakin

menurunnya kualitas lingkungan. Sinar
kosmik yang menyinari bumi setiap saat
sejatinya adalah anugrah.
Akibat dari gaya hidup manusia yang
serba hedonis membawa dampak bagi siklus
oksigen bagi manusia.
Sejak Revolusi Industrui 1,0 di Prancis
tahun 1880-an yang mengakibatkan ekspansi
Negara Eropa ke Asia Timur untuk memperoleh
tanah pertanian dan menggarapnya dengan
menggunakan mesin-mesin sampai Revolusi
Industri 4.0 memberikan dampak besar bagi
kehidupan manusia.
Industri yang menggunakan minyak dari
fosil mengakibatkan selubung kabut di
atmosfer menahan gas methana (CH4),
dinitrogen oksida (N2O), karbondioksida
(CO2), ozon (O3) dan sejenisnya semakin
tebal.
Gas-gas tersebut terus mengumpul dari
rentang 1880-an sampai 1980 (100 tahun)
ternyata hampir sama dengan rentang tahun
1980-2000 (20tahun), sehingga menghasilkan
pemanasan global.
Pemanasan global yang disebabkan oleh
gas-gas rumah kaca secara jelas telah dan
akan terus memengaruhi iklim dunia.
World Wide Fund for Nature (WWF)
Indonesia dan IPCC (1999) melaporkan bahwa
temperatur tahunan di Indonesia meningkat
sebesar 0,30C sejak tahun 1990.
Sebuah skenario perubahan iklim (WWF
Indonesia dan IPCC, 1999) memperkirakan
bahwa temperatur akan meningkat antara 1,30C
sampai dengan 4,60C pada tahun 2100
dengan trend sebesar 0,10C–0,40C per tahun.
Selanjutnya
Susandi
(2006)
memproyeksikan kenaikan temperatur
Indonesia akan mencapai 3,50C pada tahun
2100, sementara temperatur global bumi akan
mencapai maksimum 6,20C pada tahun tersebut.
Implikasi dari kenaikan temperatur tersebut
akan menaikkan muka air laut sebesar 100
cm pada tahun 2100 (Susandi, 2006).
Akumulasi
kejadian
ini
akan
mempengaruhi infrastruktur, bangunan, dan
kegiatan manusia saat ini dan mendatang
yang pada gilirannya akan mempengaruhi
stabilitas lingkungan di seluruh dunia.
Malahan laporan IPCC (2013),
menunjukkan bahwa jumlah CO2 di atmosfer
harus dibatasi hingga 400 ppm agar
temperatur bumi hanya naik 2-2,4oC.
Namun, National Oceanic and Atmospheric
Administration di Mauna Loa, Hawaii,
mengeluarkan data rata-rata jumlah CO2 di
atas Samudera Pasifik berada pada tingkat
400,33 ppm.
Untuk itu, perlu dijaga kesinambungan
kebutuhan oksigen bagi spesies manusia
dengan melakukan hal-hal kecil saja seperti
penanaman pohon di sekitar lingkungan.
Bukankah pohon menghasilkan oksigen

yang teramat sangat dibutuhkan oleh
manusia dan makhluk hidup lainnya.
Satu pohon akan menghasilkan oksigen
tergantung pada jenis pohon, umur,
kesehatan, dan lingkungan di mana pohon
berada.
Pohon rindang matang menghasilkan
oksigen untuk sebanyak 10 orang menarik
nafas dalam setahun dalam satu musim.
Artinya, sebuah pohon dewasa tunggal
dapat menyerap karbondioksida dan
melepaskan oksigen yang cukup kembali
ke atmosfir dan digunakan oleh 2 manusia
dan tingkat 21,8 kg/tahun.
Rata-rata 1 pohon menghasilkan sekitar
118 kg oksigen setiap tahunnya. Dua pohon
dewasa dapat menyediakan oksigen yang
cukup untuk 4 orang anggota keluarga.
Tantangan yang lebih jelas kelihatan
adalah bagaimana memenuhi kebutuhan
makanan manusia sebanyak itu?
Jika kebutuhan makanan bagi manusia
tidak terpenuhi dapat memicu keresahan
sosial yang pada ujungnya akan terjadi
hukum rimba.
Jumlah penduduk sekitar 7 milyar itu
jika hanya menggunakan teknologi
konvensional dalam mengelola pertanian
mustahil untuk mencapainya.
Teknologi rekayasa genetika untuk
memperpendek usia tanam dan memperbesar
jumlah bahan makanan di bidang pertanian
mutlak diperlukan.
Walaupun teknologi rekayasa ini sudah
lolos dari kajian tentang amannya produksi
untuk dikonsumsi manusia ternyata juga
masih memberikan dampak bagi kesehatan
manusia secara umum.
Untuk itu, ajakan untuk kembali ke alam
senantiasa terus harus didendangkan pada
setiap even.
Pelaksanaan Earth Hourpada setiap hari
Sabtu di akhir bulan Maret sudah mendapat
atensi besar dari seluruh penduduk bumi
untuk menjada spesies manusia.
Sejatinya, kegiatan apapun bentuknya
yang berpengaruh langsung maupun tidak
langsung bagi kelangsungan spesies manusia
perlu diapresiasi dan dilakukan terus menerus
tanpa melihat apakah hari ini adalah hari
Bumi.
Hari Bumi hanyalah simbol untuk
mengajak penduduk Bumi untuk terus
menjaga planet yang damai ini agar masih
dapat menjaga dirinya untuk terus menyuplai
kebutuhan manusia dan makhluk hidup
lainnya agar tetap survive.
Penulis, mahasiswa, guru, warga dan
apapun profesi kita tentu mempunyai mimpi
indah tentang lestarinya bumi ini.
Alhamdulillah, jika ini terjadi maka anda
akan menjadi penyelamat Bumi dan
makhluk hidup lain yang berada di dalamnya.

Serba Serbi

Kenapa Diharamkan Melakukan Puasa pada Hari Tasyrik?
Puasa adalah salah satu amalan
yang dijalankan umat Islam sebagai
bekal pahala di akhirat kelak. Dalam
Islam, ada lima hari yang dilarang
untuk berpuasa, yakni pada Hari
Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta
hari Tasryik.
Hari Tasyrik sendiri jatuh pada
11, 12, dan 13 Zulhijjah, di mana
untuk tahun ini bertepatan dengan
1,2 dan 3 Agustus 2020. Tiga hari
tersebut adalah hari-hari setelah
Hari Raya Idul Adha yang jatuh
pada 10 Zulhijjah.
Sebenarnya, pelaksanaan
berkurban dilakukan selama empat

hari, yaitu pada 10 sampai 13
Zulhijjah. Di mana mereka yang
belum sempat untuk berkurban
masih bisa melaksanakannya pada
tiga hari setelah 10 Zulhijjah, yakni
11, 12, 13 Zulhijjah.
Nabi Muhammad SAW
bersabda,
“Hari-hari Mina adalah harihari makan, minum dan berzikir
kepada Allah.” (HR. Muslim)
Dilansir dari berbagai sumber
pada Jumat (31/7/2020), Imam
Nawawi dalam Syarh Shahi Muslim
menjelaskan apa yang dimaksud
dengan hari-hari Mina, yaitu tiga

hari setelah Idul Adha atau yang
dikenal dengan hari Tasyrik. Sebab,
pada hari-hari tersebut daging
kurban dijemur di bawah teriknya
matahari.
Maka, hari Tasyrik masih
diperbolehkan untuk berkurban, tapi
tidak setelahnya. Selain itu, pada
hari-hari tersebut pula, umat Islam
dianjurkan untuk memperbanyak
berzikir.
Nabi Muhammad SAW
bersabda,
“Hari yang paling agung di sisi
Allah adalah hari kurban, kemudian
hari al-qarr.” (HR. Abu Daud)

Jadi intinya, hari Tasyrik yang
jatuh pada 11 sampai 13 Zulhijjah,
seluruh umat Islam dilarang untuk
berpuasa karena masih termasuk
hari berkurban di mana ibadah
kurbannya masih sah jika
dilakukan dari 10 sampai 13
Zulhijjah. Namun, jika mereka
ingin berpuasa, sebaiknya dilakukan
pada 14 Zulhijjah atau setelah hari
Tasyrik.
Tetapi, jika mereka melanggar
dengan melakukan puasa pada harihari yang dilarang tersebut, maka
mereka telah menyia-nyiakan kasih
sayang Allah SWT. Wallahualam.
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Indira Masih Belia, Namun
Piawai Bertutur

Bukittinggi, Khazanah
Khazanah—
Usia Indira belum seberapa,
ia masih duduk di bangku
kelas 5 Sekolah Dasar Negeri
03 Pakan Kurai, Kota
Bukittinggi. Namun di usia
masih setampuk jagung itu
ia berhasil mendapat juara
pertama dan menyisihkan
peserta-peserta lainnya dalam
lomba
bertutur
yang
diadakan Dinas Perpustakaan
dan
Kearsipan
Kota
Bukittinggi.
Atas prestasi yang diraih
Indria itu, ia pun berhak
mewakili Kota Bukittinggi
ke tingkat Provinsi Sumatera
Barat
yang
akan
diselenggarakan bulan Juli
2021 di Kota Padang.
Kepala Perpustakaan dan
Arsip Kota Bukittinggi
melalui Masuardi Bagian
Kearsipan, Rabu (23/6)
mengatakan, lomba bercerita
ini
diadakan
oleh
Perpustakaan Nasional.
Untuk Kota Bukittinggi
setiap kegiatan lomba
mengikuti terus tanpa absen,
hanya di tahun 2020 tidak
mengirim utusan.
Dikatakannya, di tahun
2021 ini, sebelum mengirim
utusan ke tingkat Provinsi
Sumatera Barat, Kota
Bukittinggi mengadakan
seleksi untuk siswa-siswi

sekolah dasar kelas 4 se-Kota
Bukittinggi pada bulan April
2021.
“Jadi nanti pada lomba
tingkat nasional diperkirakan
bulan September 2021, siswa
tersebut sudah kelas 5,”
katanya.
Namun
kata
dia
menambahkan, ini yang
sangat disayangkan, karena
untuk mengirim utusan dari
kabupaten dan kota ke
tingkat provinsi hanya satu
orang siswa.
Dikatakan, hasil lomba
tingkat sekolah dasar Kota
Bukittinggi, Indira siswa SD
Negeri 03 Pakan Kurai tampil
sebagai juara pertama.
“Disinilah kami pihak
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan guru SD
Negeri 03 Pakan Kurai
melatihnya agar nantinya
tampil terbaik di tingkat
Provinsi Sumatera Barat dan
berhasil yang terbaik menjadi
juara pertama. Tentunya
tidak lepas doa dari kita
semua,” ucap Masuardi.
Sementara itu Sofia
Marni, M.Pd pengawas
tingkat TK Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota
Bukittinggi dan juga terlibat
dalam literasi menjelaskan,
dalam hal ini sebagai pelatih

DIAPIT - Indira siswa kelas 5 SDN 03 Pakan Kurai diapit Masuardi, Sofia Marni dan guru. (Foto : Iwin SB)
Indira untuk tampil di
tingkat Provinsi Sumatera
Barat, lomba tutur ini
memang
di
bidang
perpustakaan dan kearsipan
berkoordinasi dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebelumnya adalah lomba
bercerita, tapi di tahun 2021

ini menjadi lomba bertutur,
jelasnya.
Dalam melatih yang
diutamakan bertuturnya
dengan memperhatikan
tehnik-tehnik bercerita, yang
diharapkannya
adalah
intonasinya, ekspresi, mimik
vokalisasi anak dan bebas

dalam menceritakannya. Jadi
agar anak mampu bertutur
secara kebahasaannya, secara
psikologisnya anak tidak
tertekan dan tidak terkesan
menghafal teks.
“Jika anak tampil
dengan menghafal teks akan
menjadi bingung dan lupa

bercerita selanjutnya, tapi
kalau secara langsung tidak
menghafal teks, maka
tampilannya pun berbeda.
Kita akan mencoba merubah
perlakuan anak-anak dengan
tidak menghafal teks, tapi
langsung
menuturkan
ceritanya. Ketika anak itu

bertutur menguasai inti dari
cerita
dan
mampu
menuturkan menurut bahasa
anak,” ucap Sofia Marni.
S e d a n g k a n
Hj.Artispen Kepala Sekolah
Dasar (SD) Negeri 03 Pakan
Kurai bersyukur pada Allah,
Indira siswa kelas 5 berhasil
mewakili Kota Bukittinggi
dalam lomba bertutur untuk
berlaga di tingkat Provinsi
Sumatera Barat.
Artispen berharap, dalam
lomba nantinya Indira dapat
menjadi juara pertama
tingkat Provinsi Sumatera
Barat dan dapat mewakili
provinsi tampil di tingkat
nasional, harapnya.
Lebih
lanjut
disampaikannya, Indira
latihan bertutur setelah jam
pelajaran, agar tidak
terganggu
kegiatan
pelajarannya.
“Mengenai literasi di
sekolah, memang ada di
kelas masing-masing. Setiap
hari Senin dan Sabtu
diadakan kegiatan literasi
seluruh siswa di halaman
sekolah, tenaga pendidik
memberikan arahan-arahan
literasi kepada siswa menurut
jadual yang telah diberikan
guru masing-masing kelas
dan siswa tampil sesuai
dengan minatnya, pungkas
Artispen.  iwin sb

Tanah Kantor Lurah Taratak Padang
Kampuang Bakal Disertifikatkan
Payakumbuh,
Khazanah
Khazanah—
Untuk tertib administrasi aset
tanah, dilakukan pengukuran
bidang tanah pada TK Pembina
Kecamatan Payakumbuh Utara dan
Kantor Lurah Taratak Padang
Kampuang
sehingga
bisa
dilakukan pengurusan sertifikat
hak pakai.
Pengukuran dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) Badan
Pertanahan Nasional (BPN), dan
Badan Keuangan Daerah (BKD),
disaksikan oleh camat dan lurah,
bersama jirek atau sempadan tanah,
pemilik tanah yang berbatasan
langsung dengan aset tersebut,
Rabu (23/6).
Sekcam Rudi Arnel didampingi
PENGUKURAN TANAH - Pengukuran tanah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kasi Pemerintahan Kecamatan
Penataan Ruang (PUPR) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Keuangan Daerah Payakumbuh Utara Usrizal Nasir
menyampaikan apresiasi kepada
(BKD). (Foto : Lili Yuniarti)

Dinas PUPR dan BPN yang
melaksanakan pengukuran tanah
milik pemko di kecamatannya.
Bahkan, menurut Rudi, tanah
kantor Lurah Napar yang sejak
tahun 1981 yang dibeli oleh
Pemko, sertifikatnya tidak
ditemukan atau boleh dikatakan
hilang, dan sudah disertifikatkan
pada tahun ini.
“Dengan adanya program ini,
kita
bisa
membuatkan
sertifikatnya, ini merupakan progres
baik dalam penataan aset milik
Pemko. Selanjutnya yang bakal
disertifikatkan adalah tanah kantor
lurah Balai Tongah Koto, Taratak
Padang Kampuang, dan Ikua Koto
Dibalai,” terangnya.
Sementara itu, menurut Eldi
M. Nur Kasi Pertanahan Bidang
Penataan Ruang Dinas PUPR Kota
Payakumbuh, program ini adalah

Rutan Kelas IIB Muara Labuh
Gandeng Disnakertrans Solsel

Padang Aro, Khazanah
Khazanah—Dalam
upaya meningkatkan kreativitas dan
keterampilan Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP), Rumah
Tahanan (Rutan) Kelas II B Muara
Labuh, Kabupaten Solok Selatan
(Solsel), melakukan sinergitas dengan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Solsel melalui Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigasi (Disnakertrans).
Pernyataan ini disampaikan
Kepala Rutan (Karutan) Kelas II B
Muara Labuh, Sarwono, usai
penandatanganan MoU dengan
Kepala Dinas Nakertrans, Basrial,
kemarin.
Turut hadir saat penandatanganan
kerja sama tersebut, Kepala BLK
Solsel, Sumardianto, Kasi Pelatihan

Disnakertrans, Windra Naldi, dan
pejabat di lingkungan Rutan Kelas
II B Muara Labuh.
Dikatakannya, pelatihan ini
bertujuan memberikan keterampilan
khusus bagi warga binaan sebagai
bekal keahlian untuk kembali
bermasyarakat setelah bebas nanti.
Sarwono menyampaikan apresiasi
dan terima kasih kepada Disnakertrans
Solok Selatan dalam meningkatkan
sinergitas terkait pembinaan
kepribadian masyarakat di Rutan.
Katanya, ini bentuk keseriusan
dan sinergitas bersama terkait tugas
dan fungsi yang tujuannya
memberikan upgrading terhadap
pembinaan kepribadian kepada warga
binaan.

“Kedepan setelah bebas nanti,
tentu WBP akan dapat melanjutkan
aktivitas ditengah-tengah kehidupan
masyarakat dengan keterampilan
yang dimiliki lewat pelatihan yang
akan dilaksanakan nanti,” harapnya.
Sementara itu, Kadis Nakertrans,
Basrial didampingi Kepala BLK
Solsel, Sumardianto, dan Kasi
Pelatihan,
Windra
Naldi,
memaparkan bahwa usulan dari Rutan
Kelas IIB Muara Labuh untuk
dilaksanakannya kegiatan pelatihan
adalah bagian dari program seratus
hari kerja Bupati Solsel, H. Khairunas,
dan Wabup Solsel, H. Yulian Efi,
di bidang peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM).
“Kita menyambut baik usulan

kegiatan yang dilakukan Rumah
Tahanan Muara Labuh ini, apalagi
untuk warga binaan yang akan
mengakhiri masa tahanan. Pasalnya
kegiatan ini bagian dari program
Pemekab Solsel untuk mendukung
pembangunan
SDM
dalam
mengembangkan kreativiritas diri.
Apalagi yang akan dilatih adalah
Warga Binaan Pemasyarakatan,”
ujarnya.
Pemkab Solsel menurut Basrial
sudah menyiapkan dan menawarkan
lima paket kegiatan, diantaranya Tata
boga, Pelatihan Las, Otomotif,
Komputer, dan Menjahit. Seandainya
masih ada yang lain, nanti akan kita
kerja sama dengan BLK Padang. 
faisal budiman

Wabup Pasbar Sidak ke Dua Puskesmas
Simpang
Empat,
Khazanah—Guna
memastikan
pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
berjalan dengan baik, Wakil
Bupati Pasaman Barat
(Wabup Pasbar) Risnawanto
melakukan
inspeksi
mendadak (Sidak) ke dua
puskesmas, Rabu (23/6).
Inspeksi mendadak itu
dilakukan
Risnawanto
didampingi Kepala Dinas
Kesehatan Jon Hardi ke
Puskesmas IV Koto Kinali
dan Puskesmas VI Koto
Selatan Kinali.
“Kita ingin pastikan pihak
puskesmas memberikan
pelayanan dengan baik,” kata
Risnawanto pada wartawan.
Saat di Puskesmas IV
Koto Kinali Risnawanto
menyampaikan beberapa
masukan dan kritikan kepada
pihak puskesmas untuk
diperbaiki ke depan dalam
rangka
meningkatkan

pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.
Seperti perombakan
ruangan UGD, perbaikan
toilet, perbaikan instalasi air,
pemanfaatan rumah dinas
menjadi ruang istirahat
petugas,
percepatan
penghapusan aset puskesmas
yang tidak terpakai dan
pembersihan lingkungan
puskesmas.
Menurutnya puskesmas
yang bersih dan tertata
dengan baik akan membuat
pelayanan yang baik karena
petugas kesehatan dan
masyarakat kita juga pasti
membutuhkan pelayanan
yang baik.
“Tenaga kesehatan kita
juga butuh ruang istirahat
yang baik dan nyaman.
Masyarakat kita juga butuh
tempat berobat yang baik.
Di puskesmas inilah kita
akan wujudkan hal tersebut.
Jika tenaga kesehatan prima

dalam melayani, masyarakat
juga pasti senang dan
nyaman,” ujarnya.
Sedangkan di Puskesmas
VI Koto Selatan Kinali,
Wabup juga memiliki
catatan. Di puskesmas itu
belum ada tenaga apoteker,
tenaga analisis kesehatan,
sehingga perlu diusulkan.
Perlunya penambahan
tenaga perawat, serta adanya
kotak saran. Sebab dengan
itu nantinya dapat terlihat
puas
atau
tidaknya
pelayanan yang diterima
masyarakat.
“Sidak ini dilakukan
untuk melihat pelayanan
yang ada. Sebab itu adalah
salah satu tujuan utama kita,
dalam rangka mewujudkan
visi misi Bupati Pasaman
Barat yang memberikan
pelayanan prima di bidang
kesehatan. Tidak bisa terlepas
dari tenaga kesehatan seperti
dokter perawat dan lainnya,”

INSPEKSI MENDADAK - Wakil Bupati Pasaman Barat,
Risnawanto saat melakukan inspeksi mendadak ke dua
puskesmas di Kecamatan Kinali, Rabu. (Foto : Kominfo
Pasbar)
jelasnya.
Ia menambahkan jika
sarana dan prasarana
kesehatan
di
setiap
puskesmas di Pasaman Barat
sudah memadai maaka
pelayanan kesehatan akan
mudah untuk ditingkatkan.

“Kita akan ajukan juga
kepada pemerintah pusat apa
kekurangan kita. Semoga
pemerintah pusat bisa
membantu kita untuk
memenuhi kebutuhan sarana
dan prasarana kesehatan ini,”
harapnya.  sta

sehubungan dengan adanya
kegiatan penggunaan tanah yang
hamparannya dalam satu daerah
kabupaten/kota (sertifikasi tanah
aset Pemko Payakumbuh) pada
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan
Ruang
Kota
Payakumbuh tahun Anggaran
2021.
“Untuk menentukan batas
tanah ini pihak BPN sudah
memakai koordinat digital, bukan
lagi dengan cara konvensional.
Setelah diukur maka akan
diuruskan
sertifikatnya,”
ungkapnya.
Lurah
Syarfinal
juga
menyampaikan apresiasi kepada
sempadan, warga pemilik tanah
yang berbatasan langsung dengan
tanah milik pemko yang mau
kooperatif untuk mensukseskan
program ini.  lili yuniati

Sekda
Solok Ikuti
Vaksinasi
Covid-19
Solok, Khazanah
Khazanah—Sekretaris Daerah Kota
Solok Drs. H. Syaiful A., M.Si mengikuti
vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan bagi
seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat
Daerah, Selasa (22/6).
Vaksinasi bagi ASN lingkup Pemerintah
Kota Solok telah dijadwalkan di setiap
Organisasi Perangkat Daerah agar
memudahkan vaksinasi dan menghindari
kerumunan.
Pada kesempatan itu Sekda menghimbau
seluruh ASN di lingkup Balaikota terutama
Gedung A Sekretariat Daerah untuk mengikuti
vaksinasi.
“Vaksinasi merupakan upaya melindungi
kita semua. Saat ini jumlah yang telah
divaksin semakin banyak. Oleh karena itu,
hal demikian akan merugikan kita yang
belum vaksin sehingga akan mudah terpapar
dari orang-orang yang dikhawatirkan
sebenarnya positif, akan tetapi tidak
menunjukkan gejala, sehingga kita yang
di sekitarnya tidak menyadari apalagi jika
tidak disiplin Prokesnya,” ungkap Sekda
di saat mengimbau ASN untuk divaksin yang
dipusatkan dilantai 2 Balaikota.
Tidak berhenti di situ, Syaiful juga
menyambangi satu persatu ruangan bagianbagian di lingkup Sekretariat Daerah yang
berada di bawahnya langsung untuk
memastikan ikut vaksinasi.
Beliau juga mengimbau kepada seluruh
kepala OPD untuk dapat memastikan seluruh
pegawai di lingkungannya masing-masing
untuk dapat mengikuti vaksinasi sebagaimana
jadwal yang telah ditetapkan.
Beliau juga menepis kekhawatiran ASN
yang ragu untuk divaksin bahwa pemberian
vaksin tidak serta merta begitu saja. Akan
tetapi tetap melalui screening tim terhadap
kondisi masing untuk menghindari Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).  rijal islamy
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PEMKO BUKITTINGGI

Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Disiapkan
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Pemerintah
Kota Bukittinggi melalui Dinas
Pertanian dan Pangan melakukan
sosialisasi penyusunan Naskah
Akademis dan Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) tentang Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B), sosialisasi ini dikarenakan
adanya potensi semakin menyusutnya
lahan pertanian dan pangan di Kota
Bukittinggi sehingga menjadi perhatian
serius Pemerintah Kota Bukittinggi.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar

melalui Plt. Asisten II Setdako, Isra
Yonza membuka sosialisasi ini dan
diikuti SKPD terkait dan Lurah se-kota
Bukittinggi, sebagai narasumber Dr. Ir.
Eri Gas Ekaputra, MS sebagai Ketua
Pelaksana Penyusunan dan didampingi
ahli hukum agraria, Prof. Dr. Kurnia
Warman, S.H., M. Hum dan ahli
pemetaan (GIS), Eri Stiyanto, S.TP, M.Si
dan Deni Saputra, S.TP, MT.
Isra Yonza pada sambutannya
mengatakan Naskah Akademis dan
Ranperda terkait LP2B ini disusun dalam

upaya melindungi lahan pertanian di
Kota Bukittinggi. Ranperda ini
diharapkan tidak hanya menjadi regulasi
tapi juga dapat mempertahankan lahan
pertanian di Kota Bukittinggi, harapnya.
Isra Yonza mengakui lahan pertanian
di Kota Bukittinggi semakin sempit.
Dengan Ranperda LP2B diharapkan
dapat mempertahankan keberadan lahan
pertanian yang masih ada. “Saat ini
berdasarkan perhitungan sementara,
lahan pertanian di Kota Bukittinggi
hanya tinggal 249 hektar. Kekhawatiran

kita, lahan pertanian ini suatu saat
dapat beralih fungsi untuk kepentingan
lain,” sebut Isra.
“Sosialisasi Naskah Akademis dan
Ranperda LP2B yang digelar hari ini
bertujuan agar Ranperda yang sedang
disusun ini tidak berbenturan dengan
Peraturan Daerah maupun kepentingan
daerah lainnya. Dalam penyusunan
Ranperda ini akan melibatkan dan
berkoordinasi dengan Rencana Tata
Ruang dan Wilayah (RTRW) yang
telah disusun sebelumnya,” ucap Isra

lebih lanjut.
Isra Yonza berharap sosialisasi
ini dapat merangkum dan menghimpun
usulan dan koreksi untuk kematangan
Ranperda LP2B, serta dapat
menghimpun dasar yang kuat. Jika
ada kelemahan-kelemahan ke depan
dapat diantisipasi dari sekarang,
sehingga Ranperda LP2B yang sedang
disusun
dapat
dipertanggungjawabkan dan tidak
mengganggu kepentingan lain, ucapnya
 Iwin SB.

UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA

RSUD Pasaman Kedatangan Spesialis Jiwa
Lubuk Sikaping Khazanah— Kabupaten Pasaman terus
berbenah dan berinovasi untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat. Salah satunya dengan mendatangkan
dokter spesialis jiwa. Sebelumnya juga telah diserahkan
santunan kepada keluarga dokter Haris yang wafat dalam
penganan Covid-19 di kabupaten itu.
Guna pelayanan prima kepada
masyarakat, Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping
kedatangan seorang dokter
spesialis penyakit jiwa dr Lydia
De Vega.M. Ked.(KJ).Sp.KJ.,
dokter ini akan diberi pasilitas
seperti rumah dan mobil dinas.
“Alhamdulillah, mulai Senin
21 Mei 2021 ini, RSUD Lubuk
Sikaping akan membuka poli
klinik jiwa. Namun, di hari
pertama tersebut kita baru
melaksanakan sosialisasi terlebih
dahulu,” ujar Direktur RSUD
Lubuk Sikaping, Yong Marzuhaili
kepada media ini, Rabu (23/6).
Ia juga mengatakan, hal ini
juga dimaksudkan untuk pasien
jiwa yang ada di Pasaman yang
biasanya kontrol ke rumah sakit
lain, sekarang sudah tidak perlu
jauh-jauh lagi.
Selain itu, dr Yong juga
menjelaskan, penyakit jiwa ini
bermacam-macam tidak hanya gila
saja, akan tetapi ada stress, depresi
dan lainnya.
Kemudian, untuk melengkapi
tes CPNS harus melengkapi surat
keterangan sehat jiwa, bebas
narkoba dan lainnya sudah bisa
di Kabupaten Pasaman.
“Untuk saat ini RSUD Lubuk
Sikaping baru bisa melayani pasien
umum dan belum melayani pasien
BPJS, serta mudah -mudahan

secepatnya bisa melayani pasien
BPJS dan akan di usaha kan
kedepan nya ujar orang no satu
di RSUD lubuk Sikaping.
Namun untuk saat ini, tambah
Yong, RSUD Lubuk Sikaping baru
bisa melayani pasien umum saja
dan belum melayani pasien BPJS.
Diakhir wawancara, dr Yong
Murzahili berharap Kedepannya
pihaknya juga ingin adanya
pembangunan rawat inap khusus
bagi warga penyakit jiwa.”kita
tunggu keseriusan pemerintah
daerah.
Untuk saat ini, para perawat
yang akan ditugaskan ke
poliklinik jiwa dan rawat inap,
akan diberikan pelatihan khusus
di rumah sakit jiwa ternama di
Sumatera Barat.
Sebelumnya, juga telah
diserahkan santunan kepada
keluarga dan ahli waris almarhum
Dr. Haris Arja Eka Putra, SPpD,
dokter spesialis Penyakit Dalam
yang bertugas di ruang isolasi
Covid-19, RSUD Lubuk Sikaping,
dari Kementerian Kesehatan RI,
yang diserahkan Bupati Pasaman,
Benny Utama.
“Santunan diserahkan Pak
Bupati di ruang kerja Beliau Senin
kemarin, dan diterima istri
Almarhum Dokter Haris, Silvia
Lora,” ujar Dr. Yong Marzuhaili,
Direktur RSUD Lubuk Sikaping,

Pelatihan Remaja Masjid
Maninjau, Khazanah— Pemerintah Kabupaten Agam
menggelar pelatihan bagi remaja masjid yang berasal dari
tiga kecamatan, dari tanggal 22 hingga 24 Juni, di Hotel
Nuansa Maninjau, Kecamatan Matur.
Kabag Kesra Setdakab Agam, Surya Wendri mengatakan,
kegiatan ini digelar melalui pokir anggota DPRD Agam dapil
IV, yang mencakup wilayah Kecamatan Ampek Angkek, Baso
dan Canduang.
“Peserta pelatihan sebanyak 35 orang, dengan rincian
untuk Kecamatan IV Angkek enam orang, Baso 14 orang
dan Canduang 15 orang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelatihan ini digelar sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan peserta dalam pengelolaan kegiatan
remaja masjid, serta memahami struktur organisasi, dan
tupoksinya.
Disisi lain, juga menanamkan rasa cinta terhadap masjid
dan mampu menggerakkan remaja di lingkungannya untuk
aktif dalam kegiatan remaja masjid.
“Kegiatan ini rencananya akan dibuka langsung oleh Bupati
Agam, Andri Warman,” sebut Surya.
Materi pelatihan yaitu komunikasi dakwah, keIslaman,
pemuda Islam dalam tantangan zaman, ke BKPRMI-an, mars
BKPRMI, manajemen organisasi RISMA, program kerja RISMA,
peran dan fungsi masjid, teknik pembuatan proposal, bimbingan
Al-Qur’an dan muhasabah  */Heppy Kusnandar
Kusnandar..

SMPN 5 Batusangkar
Juara
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah
Khazanah— Sekolah Menengah Pertama
Negeri (SMPN) 5 Batusangkar berhasil meraih juara satu lomba
cerdas cermat museum provinsi dan berhak mewakili Sumatera
Barat untuk berkompetisi di ajang yang sama di tingkat Nasional.
Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tanah Datar, Agusli di Batusangkar, Rabu,
mengatakan SMPN 5 Batusangkar melaju ke tingkat nasional
setelah mengungguli SMPN 2 Koto Besar Dharmasraya di
grand final dengan meraih nilai 3.350.
Selama mengikuti lomba yang diadakan di Museum
Adityawarman tersebut tim lomba cerdas cermat museum SMPN
5 sudah melalui perjuangan panjang dan cukup berat.
Pada babak penyisihan pada 5 April 2021 yang dilakukan
secara daring, tim SMPN 5 Batusangkar mampu melewatinya
dengan baik sehingga melaju ke babak semifinal.
Di semifinal SMPN 5 Batusangkar tergabung dalam grup
dua yang dihuni utusan Kota Padang dan Kabupaten Solok
dan juga keluar menjadi pemenang hingga bertemu dengan
utusan Dharmasraya dan keluar sebagai juara pertama.
Kepala Sekolah SMPN 5 Batusangkar, Jalinus mengatakan
berhasil siswanya yang lolos ke lomba cerdas cermat museum
di Tingkat Nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi
keluarga besar SMPN 5 Batusangkar.
Keberhasilan itu sesuai dengan visi SMPN 5 yakninya
membangun generasi cemerlang berlandaskan iman dan taqwa
(Imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Sementara Kepala Bagian Humas dan Protokol Tanah Datar,
Yusrizal yang juga menjabat sebagai ketua Komite SMPN
5 Batusangkar mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih
 */Novrizal Sadewa.

SERAHKANSantunan kepada
keluarga dan ahli
waris almarhum Dr.
Haris Arja Eka
Putra, SPpD, dokter
spesialis Penyakit
Dalam yang
bertugas di ruang
isolasi Covid-19,
RSUD Lubuk
Sikaping, dari
Kementerian
Kesehatan RI, yang
diserahkan Bupati
Pasaman, Benny
Utama (foto:
Yunefrizal).
kepada wartawan media Khazanah,
Selasa (22/6).
Dijelaskan Dr. Yong, Dokter
Haris merupakan salah seorang
dokter Spesialis Penyakit Dalam
yang bertugas di ruang isolasi
RSUD Lubuk Sikaping dan gigih
menangani pasien Covid-19.
Almarhum meninggal dunia
Kamis (27/5) bulan lalu, setelah

sempat mendapat rawatan intensif
selama lima hari di RS M. Jamil,
Padang.
Diceritakan Dr. Yong, sebagai
dokter muda, Dr. Haris adalah
sosok pekerja keras dan punya
dedikasi tinggi akan tugas dan
tanggung jawab profesinya.
Bupati Pasaman Benny Utama
saat penyerahan santunan kepada

Istri Alm. Dokter Haris,
menyampaikan ucapan duka cita
atas ‘kepergian’ dokter Haris.
“Dokter Haris adalah dokter
pejuang, dan jasa-jasanya akan
selalu dikenang,” ujar Bupati
Benny sedih.
Santunan kematian dokter Haris
sebesar Rp300 juta, diserahkan
Bupati Benny Utama kepada Silvia

Lora, istri dokter Haris.
Hingga hari ini, sejak wabah
pandemi Covid-19 melanda
Kabupaten Pasaman, tercatat
sudah 35 orang warga Pasaman
meninggal dunia, dan hasil
tracking, umumnya akibat
terdampak dari luar daerah, dan
ada yang dari luar negeri. 
Yunefrizal.

LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA SUMBAR

Pengurus Tes Kebugaran di BKOM Padang

Padang, Khazanah—
Para
pengurus Lembaga Lanjut Usia
Indonesia (LLI) Provinsi Sumatera
Barat mengikuti tes kebugaran
di Balai Kesehatan dan Olahraga
Masyarakat (BKOM) Padang. Tes
kebugaran ini diperlukan untuk
mengetahui seberapa jauh tingkat
kebugaran seseorang.
“Bapak
ibu
pengurus
Lembaga Lanjut Indonesia
Sumatera Barat, sehat beda dengan
bugar. Sehat belum tentu bugar.
Untuk itu, kita lakukan tes
kebugaran bagi bapak dan ibu,”
ujar Kasi Kesehatan Olahraga
Masyarakat UPTD BKOM dan
Pelkes Sumbar, Ali Akbar SKM,
M.Kes, Selasa 22 Juni 2021.
Ali Akbar menjelaskan bahwa
sehat itu adalah sehat jasmani,
rohani dan sosial. Sementara bugar
adalah kondisi dimana setelah
melakukan olahraga atau aktifitas
sehari-hari tanpa kelelahan.
Dikatakan Ali Akbar dalam
mengikuti tes kebugaran ini, para
pengurus LLI Sumbar mengisi
formulir tentang kondisi fisik yang
bersangkutan. Pertanyaan dalam
daftar harus diisi dengan penuh
kejujuran, sesuai kondisi tubuh

masing-masing.
Setelah itu, peserta diukur
tensi, tinggi dan berat badannya.
Lalu dokter mengecek apakah
mereka bisa mengikuti tes atau
tidak. Makanya dari sekian
banyak pengurus yang hadir,
hanya 12 orang yang bisa
mengikuti tes kebugaran.
Untuk tes kebugaran ini, kata
Ali Akbar, peserta wajib mengikuti
pemanasan agar peserta tidak
mengalami cedera nantinya.
Tes
kebugaran
yang
dilaksanakan adalah Tes daya
tahan jantung dan paru-paru untuk
mengukur kemampuan dalam
memakai jantung dan paru-paru
secara efektif dan efisien.
Fungsinya, buat memasok oksigen
dan energi saat melakukan suatu
aktivitas fisik.
“Untuk para lansia, maka kita
melakukan tes 6 menit. Dalam
waktu enam menit tersebut,
pengurus LLI yang ikut tes
diperbolehkan lari atau jalan cepat.
Lalu kita ukur berapa jarak yang
mampu ditempuh mereka dalam
waktu yang telah ditentukan itu,”
katanya lagi.
Usai lari selama enam menit

tadi, peserta mengukur denyut
nadi masing-masing selama satu
menit. Hasilnya dikali empat, terus
dikurangkan dengan umur masingmasing.
“Dari jarak yang berhasil
ditempuh serta hasil akhir dari
pengukuran denyut nadi kali
empat dikurangi umurnya , maka
didapatlah berapa tingkat
kebugaran seseorang,” tegasnya.
Keuntungan dari mengetahui
tingkat kebugaran ini, seseorang bisa
mengetahui aktivitas apa saja yang
bisa dilakukannya sesuai tingkat

kebugaran tubuhnya saat itu.
Wakil Ketua LLI Sumbar,
Parlagutan Nasution, menyatakan
apresiasinya yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Sumbar lewat
UPTD BKOM dan Pelkes dalam
tes kebugaran terhadap Pengurus
LLI, Panitia HLUN ke-25 tingkat
Sumatera Barat dan Kapesos
Sumbar.
Tes
Kebugaran
ini
dilaksanakan agar para pengurus
LLI Sumbar bisa menularkannya
kepada para lansia di Sumatera
Barat  */Novrizal Sadewa.

Kaba Nagari
NAGARI IV KOTO HILIA

Siswa SD Belajar dengan Buku Rusak Sisa Banjir

BELAJAR- Guru dan murid di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 20
Jalamu, Nagari IV Koto Hilia, Kecamatan Batangkapas, Pesisir
Selatan tetap melaksanakan kegiatan PBM meski harus belajar
dengan buku-buku rusak sisa banjir (foto: Ist/net).
Batangkapas,
Khazanah—
Semangat Guru dan murid di
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 20
Jalamu, Nagari IV Koto Hilia,
Kecamatan
Batangkapas,
Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel)
ini memang patut dicontoh dan
diteladani.
Betapa tidak, usai musibah
banjir melanda daerah dan dalam
keterbatasan kegiatan PBM tetap
dilakukan meski harus belajar

dengan buku-buku rusak sisa
banjir.
Buku yang sudah robek
sebagian dan ada yang berbau itu
harus terus digunakan karena
ketiadaan
biaya
untuk
menggantinya.
Kepala SDN 20 Jalamu, Yusneti
menyebutkan, buku itu rusak
karena direndam banjir bandang
beberapa kali pada tahun 2019 dan
2020, dan hingga kini belum bisa

diganti.
Meski rusak, para guru dan
murid masih tetap memanfaatkan
buku tersebut, karena pihak sekolah
belum bisa mengakomodir untuk
membeli buku baru secara
keseluruhan.
Yusneti menjelaskan, buku
yang dipakai sisa rendaman banjir
itu, sebelumnya dijemur hingga
dua bulan. Setelah kering dan bisa
dibuka lembaran buku satu per
satu, maka guru dan murid kembali
bisa memanfaatkan untuk kegiatan
pembelajaran.
Hal itu terpaksa dilakukan demi
melanjutkan kegiatan belajar
menjelang dapat membeli buku
baru secara bertahap.
“Dana bantuan operasional
sekolah (BOS) saja tidak cukup
untuk membeli buku baru. Sebab,
sudah hampir keseluruhan buku
tema pelajaran di sekolah kami
yang rusak akibat rendaman
banjir,” jelas Yunesti pertengahan
Juni lalu.
Dia melanjutkan, dalam satu
tahun, anggaran dana BOS yang
bisa digunakan untuk pembelian
buku pelajaran hanya Rp12 juta
dari total 103 orang jumlah murid
di sekolah itu. Sementara, lanjut

dia, kalau dihitung kebutuhan
buku tema pelajaran untuk
kebutuhan seluruh murid bisa
mencapai Rp100 juta.
Yusneti menceritakan, sekolah
yang dia pimpin hampir tiga tahun
ini, sudah menjadi langganan banjir
setiap musim hujan tiba. Luapan
Sungai Salak Jalamu di daerah itu
kerap memasuki ruangan kelas dan
perpustakaan.
Untuk membantu kebutuhan
kelengkapan buku pelajaran di
sekolah, Yusneti menyebut sudah
berupaya untuk membuat proposal
ke dinas terkait dan DPRD
setempat mamun, hingga kini
belum membuahkan hasil.
Sementara itu, Daskom,
Anggota DPRD Pessel Dapil II
mengatakan, anggaran dana pokokpokok pikiran (Pokir) pada tahun
2021 dan 2022 belum bisa untuk
membantu usulan bantuan tersebut.
Kata Daskom, dana pokir
senilai Rp1 miliar sudah
dianggarkan untuk kegiatan
pembangunan jalan kampung di
beberapa titik di dapilnya.
“Kalau tahun sekarang dan
2022 mendatang tidak bisa lagi,
paling tahun 2023,” katanya 
**/Novrizal
Sadewa.
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Pelaku UMKM Solsel Dilatih
Membuat Mak
anan Ringan
Makanan
Padang Aro, Khazanah
Khazanah—
Sebayak 28 pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) telah
dilatih membuat makanan ringan
supaya variannya lebih beragam
sehingga meningkatkan penjualan.
Pernyataan itu disampaikan
Kepala Bidang Koperasi dan UKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Solok Selatan,
Azizah Mutia di Padang Aro,
Rabu (23/6).
Azizah Mutia menyebutkan,
pelatihan ini hanya satu kali bisa
diikuti pelaku UMKM sebab
pendaftaran berdasarkan nomor
NIK.
“Kami juga memberikan
wawasan kewirausahaan sehingga
selesai
kegiatan
mereka
diharapkan bisa mandiri dan lebih
berkembang lagi usahanya,” kata
Azizah Mutia.
Dikatakannya, pelatihan
dilakukan selama tiga hari dimana
hari pertama diberikan teori serta
wawasan kewirausahaan.
Di hari kedua peserta pelatihan
langsung praktek membuat empat
jenis makanan ringan yang sudah
ditentukan yaitu risoles, samosa,
tahu fantasi dan kroket.
Sedangkan praktek hari kedua
membuat kue manis yaitu puding
cake, rainbou cake, bolu gulung
dan pie buah.
Bagi UKM pemula, bisa
bekerjasama dengan OPD yang

ada di Solok Selatan selanjutnya
harus bisa mengembangkan jenis
usahanya sehingga bisa masuk
ke hotel atau tempat lainnya.
“Setelah pelatihan kami
berharap pelaku UKM bisa lebih
inovatif dalam membuat makanan
ringan sehingga menarik minat
masyarakat untuk membelinya,”
ujarnya.
Sebagai contoh, makanan
risoles bisa diisi berbagai jenis
bahan jangan hanya itu-itu saja
tetapi harus lebih inovatif.
Untuk pelatihan membuat
makanan
ringan
Pemkab
mendatangkan instruktur satu
orang dari Bukittinggi yang
produknya sudah lebih dari 100
macam yaitu Asnidayeti.
Menurut Asnidayeti dalam
melakukan usaha yang perlu
dirubah adalah pola pikir
pelakunya
dimana
dalam
membuka
usaha
jangan
mengharap bantuan tetapi
berusahalah sendiri.
Selain itu, katanya kalau usaha
khusus makanan ingin bertahan
dan maju harus mempertahankan
rasanya jangan sampai setelah
berkembang rasa tidak lagi seperti
semula.
“Kebanyakan UKM setelah
maju rasa berubah sehingga
pelanggan lari dan ini harus
dijaga,” ujarnya.  net/faisal
budiman

MENCONTOHKAN - Azizah Mutia, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Solok
Selatan, mencontohkan cara membuat makanan ringan saat pelatihan sebagai bentuk motivasi kepada peserta pelatihan. (Foto :
Erik IA)

Aprindo Sumbar Kurang Mendukung Penutupan
Gerai Pelaku Usaha

MENGISI FORMULIR - Sekeretaris Umum Aprindo Sumbar, Dr
(C) Edi Suandi, MM mengisi formulir yang disediakan tim vaksinasi
Covid-19 dari Puskesmas Nanggalo, Selasa 22 Juni 2021.
Disaksikan Ketua Umum Aprindo Sumbar, Rinaldi, S.Si, MM (C),
Bhabinsa Ulak Karang Selatan Usman, GM Transmart Padang
Yudi Siswanto, S.Pt. (Foto : Zoel)
Padang,
Khazanah
Khazanah—DPD
Asosiasi Pengusaha Ritel
Indonesia (Aprindo) Sumbar
kurang mendukung menutup
gerai-gerai pelaku usaha untuk
memutus mata rantai penyebaran
Covid-19.
Menurut Aprindo Sumbar,
menutup usaha ini akan
mematikan ekonomi masyarakat
yang
berdampak
pada
pertumbuhan ekonomi masyarakat
dan daerah.
Aprindo menilai lebih baik
pemerintah
menggencarkan
pelaksanaan vaksinasi dan

terapkan protokol kesehatan
dengan ketat dibanding menutup
gerai-gerai pelaku usaha. Untuk
itu Aprindo Sumbar mendorong
pelaku usaha ritel beserta
karyawannya atau insan ritel di
daerah ini untuk segera melakukan
vaksinasi.
“Agar kita bisa menekan
angka tertular virus covid-19 di
Sumbar di kalangan insan ritel.
Dan perlu kita sampaikan kepada
pihak-pihak terkait bahwa insan
ritel di Sumbar sangat peduli
untuk divaksin. Ketika kita
divaksin,
berarti
telah

menyelematkan beberapa nyawa
yang mungkin berkontak dengan
kita,” ujar Ketua Umum Aprindo
Sumbar, Rinaldi S.Si, MM (C) di
sela-sela kegiatan vaksinasi di
Transmart Padang, Selasa 22 Juni
2021.
Diungkapkan
Rinaldi
beberapa hari sebelumnya Aprindo
mendapat
kabar
tentang
pelaksanaan vaksinasi ini. Aprindo
berupaya agar insan ritel di Sumbar
ini diprioritaskan. “Alhamdulillah,
Transmart Padang sangat
mendukung sehingga kita bisa
melaksanakan vaksinasi ini,”
ulasnya.
Rinaldi mengucapkan terima
kasih banyak atas dukungan GM
Transmart Padang, Yudi Siswanto,
SPt. Transmart telah memberikan
stand dan fasilitasi lainnya
terhadap kesuksesan kegiatan ini.
Terimakasih juga diucapkan
kepada Pemerintah Kota Padang
khususnya Dinas Kesehatan Kota
Padang dan Dinas Perindag Kota
Padang. Dinas Kesehatan telah
memboyong petugas dari empat
Puskesmas yaitu Puskesmas
Ulakkarang, Puskesmas Nanggalo,
Puskesmas Padang Pasir dan
Puskesmas Lapai untuk menjamin
pelaksanaan vaksinasi lancar dan
sukses.
Tak lupa Rinaldi yang
didampingi Sekum Dr. Edi Suandi,
MM mengingatkan masyarakat
terutama insan ritel di Sumbar

untuk tidak ragu-ragu untuk
melakukan vaksinasi. Dia
menegaskan lebih baik divaksinasi
untuk memberikan rasa aman
kepada konsumen. Rasa aman ini
memungkinkan
mereka
memutuskan belanja di tempat
kita.
Sejalan dengan imbauan
pemerintah, marilah insan ritel
di Sumbar menggelorakan tagline
‘Insan Ritel Sehat, Ekonomi
Bangkit.
Dikatakan Rinaldi, memang
selama ini pengusaha ritel telah
memberlakukan
protokol
kesehatan dengan ketat. Namun
ternyata belum cukup. “Kita
harapkan vaksinasi ini dapat
menekan penularan covid-19.
Bila insan ritel melakukan vaksin,
maka tempat ritel terkait akan
lebih dipercaya, karena konsumen
akan lebih percaya berbelanja di
tempat usaha ritel bersangkutan,”
tuturnya.
Dari informasi yang didapat,
yang telah divaksin dari kalangan
umum ada 70 orang. Sementara,
insan ritel di Transmart Padang
ada 79 orang yang divaksin. Juga
ada sejumlah orang yang tidak
bisa divaksin karena riwayat sakit
dan tekanan darahnya tinggi.
Termasuk Sekum Aprindo yang
sudah dua kali dilakukan
pengecekan tensi darah, tetap
menunjukkan kecendrungan
hipertensi.  ril/fahlevi

UNTUK 50 KOTA BESAR INDONESIA

Spektra Fair Beri Kejutan Promo Menarik
Padang,
Khazanah
Khazanah—Kondisi
pandemi Covid-19 yang masih
penuh dengan ketidakpastian saat
ini telah mengubah kebiasaan
masyarakat dalam melakukan segala
aktivitas baik pekerjaan maupun
kegiatan sehari-hari. Produk gadget
dan elektronik saat ini menjadi
primadona dalam memenuhi
kebutuhan selama menjalankan
aktivitas sesuai dengan kebijakan
pemerintah untuk bekerja dari rumah
maupun pembelajaran secara daring.
Dilansir dari data Kementrian
Perindustrian, terjadi peningkatan
utilisasi pada sektor industri
komputer dan barang elektronik
sebesar 55 persen. Selain itu,
peningkatan ini juga ditunjukkan
dengan adanya trend positif pada
peningkatan jumlah unit booking
dan visitor Spektra Fair yang sudah
dilaksanakan sejak bulan Januari
2021.
Di samping itu, Bank Indonesia
mencatatkan adanya peningkatan
jumlah transaksi e-commerce
khususnya pada bulan Februari
2021 sebesar 45,28%. Hal ini
menunjukkan bahwa telah terjadinya
perubahan
cara
berbelanja
masyarakat Indonesia menyesuaikan
dengan kondisi dan digitalisasi yang
terjadi.
Berkenaan dengan besarnya
animo masyarakat terhadap
pemenuhan kebutuhan produk

elektronik
dan
semakin
meningkatnya penggunaan platform
digital dalam melakukan transaksi,
maka PT Federal International
Finance (FIFGROUP) melalui salah
satu brand servicenya, yaitu Spektra
kembali menghadirkan Spektra Fair
yang diselenggarakan secara virtual
mulai tanggal 23 Juni hingga 30
Juni 2021. Spektra Fair menjadi
salah satu event promo yang
diadakan FIFGROUP dalam
penyediaan jasa pembiayaan untuk
produk elektronik dan perabotan
rumah tangga.
Khusus bulan ini, Spektra Fair
memperluas cakupan wilayah
pengadaan event promo, di mana
event promo ini akan diadakan di
50 kota di Indonesia yang terdiri
dari Purwokerto, Pekalongan, Tegal,
Lamongan, Tuban, Jayapura, Sorong,
Timika, Tenggarong, Tarakan, Tanah
Grogot, Bontang, Samarinda,
Balikpapan, Denpasar, Kuta, Mataram,
Kupang, Maumere, Rengat, Ujung
Batu, Pekanbaru, Kendari, Palopo,
Padang, Sintang, Pontianak, Bekasi,
Pondok Gede, Depok-Cinere,
Cibinong-Cileungsi, Kadipaten,
Cikarang, Cirebon, Cikampek,
Bandung, Garut, Tasikmalaya, Jakarta,
Ciledug, Pamulang, Cilegon, Serang,
Pandeglang,
Rangkasbitung,
Bengkulu, Lubuk Linggau, Sekayu,
Medan, dan Binjai.
CEO FIFGROUP, Margono

Tanuwijaya, mengatakan Spektra
Fair merupakan salah satu layanan
khusus pembiayaan produk
elektronik, gadget, hingga perabotan
rumah tangga dari FIFGROUP yang
diharapkan dapat dijadikan solusi
untuk masyarakat Indonesia.
“Wabah Covid-19 yang
semakin tidak menentu menjadikan
aktivitas bekerja di rumah ataupun
pembelajaran secara daring sudah
menjadi suatu kebiasaan yang saat
ini dijalankan oleh masyarakat
Indonesia. Dengan demikian
terjadinya peningkatan untuk
produk elektronik sebagai sarana
pendukung aktivitas tersebut serta
banyaknya masyarakat yang
berbelanja produk perabotan rumah
tangga sebagai bagian membangun
kenyamanan dalam melakukan
aktivitas. Spektra Fair diharapkan
dapat menjadi solusi untuk
masyarakat Indonesia khususnya
50 kota yang akan dikunjungi
untuk bisa mendapatkan layanan
pembiayaan terhadap produk yang
diinginkan,” kata Margono.
Astra Multifinance President
Director (Spektra), Ardian Prasetya,
menambahkan bahwa digitalisasi
sarana dan fasilitas pembiayaan
Spektra Fair menjadi solusi yang
tepat pada kondisi wabah Covid19 saat ini. “Masyarakat masih
dalam kondisi khawatir untuk
melakukan pembelian produk

secara langsung, risiko penularan
Covid-19 menjadi alasan utama
berubahnya cara masyarakat
Indonesia dalam melakukan
transaksi. Dengan demikin, Spektra
Fair hadir sebagai bentuk adaptasi
FIFGROUP dalam memberikan
pelayanan untuk masyarakat
Indonesia,” kata Ardian.
Bagi
pelanggan
yang
melakukan transaksi atas jasa
pembiayaan produk-produk pada
event Spektra Fair bulan Juni cukup
hanya dengan membayar biaya
admin sudah bisa membawa pulang
produk impiannya, di mana
pembayaran angsuran pertama bisa
dimulai pada bulan berikut.
Pelanggan juga akan mendapatkan
potongan angsurang sampai dengan
Rp500 ribu. Selain itu, pelanggan
yang melakukan transaksi juga kan
mendapatkan promo cashback
AstraPay sebesar Rp 30ribu.
Pelanggan juga berkesempatan
mendapatkan voucher belanja
sebesar Rp25 ribu dari Spektra Fair.
Berbagai macam hadiah juga bisa
didapatkan serta akan ada promo
menarik spesial yang dihadirkan
untuk khusus kota-kota tertentu.
Hanya dengan mengakses link
bit.ly/spektrafair_7 menggunakan
smartphone ataupun laptop, seluruh
pelanggan yang ingin mendapatkan
produk elektronik dan perabotan
rumah tangga impiannya saat itu

KONVERSI BANK NAGARI KE BANK
NAGARI SYARIAH

Gubernur Sumbar
Siapkan Langkahlangkah Penguatan

AUDIENSI - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar)
Mahyeldi Ansharullah ketika audensi dengan Pimpinan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto : Redaksi)
Padang, Khazanah
Khazanah—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar)
Mahyeldi Ansharullah mengatakan sudah melakukan
langkah-langkah penguatan terkait konversi Bank Nagari
ke Bank Nagari Syariah.
Hal tersebut disampaikan agar para bupati dan walikota
tidak khawatir akan potensi penurunan deviden serta korporat
menarik dana dari Bank Nagari akibat pandemi Covid19.
Mahyeldi meyakinkan, selaku gubernur ia sudah
melakukan langkah penguatan persiapan diantaranya
menjalin komunikasi dengan deposan dan direktur BSI.
Ia optimis bisa mendorong korporat untuk tetap
meletakkan dana di Bank Nagari.
“Kita akan tingkatkan mutu dan pelayanan, termasuk
keuntungan bagi hasilnya sehingga nasabah tetap semangat
menabung di Bank Nagari Syariah,” katanya, dalam zoom
meeting bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rabu (23/
6).
Dengan segala persiapan matang itu diharapkan bisa
menjawab kekhawatiran Bupati dan Wali Kota dan tokohtokoh di Sumbar tersebut sehingga proses konversi bisa
berjalan lancar.
Dalam acara tersebut juga direncanakan penjadwalan
dialog virtual Wakil Presiden dengan Bupati dan Wali
Kota se-Sumbar terkait konversi Bank Nagari.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai
rencana konversi Bank Nagari dari sistem konvensional
menjadi syariah sejalan dengan rencana strategis pemerintah
pusat.
“Rencana strategis nasional saat ini bertujuan untuk
menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di
bidang keuangan, industri dan keuangan non bank,” katanya.
Disebutkan, saat ini Aceh dan NTB sudah melakukan
konversi, ke sistem syariah. Sementara Riau dan Sumbar
sedang dalam proses. Wapres menilai Sumbar semestinya
bisa lebih cepat dan lebih dulu dalan prosesnya karena
memiliki falsafah dan kompenonen Tungku Tigo Sajarangan.
Menurutnya momentum saat ini sangat tepat untuk
mewujudkan keinginan tersebut dengan dukungan DPRD
Provinsi, Bupati dan Wali Kota.
Diyakini komunitas hijrah dan milenial akan menjadi
salah satu potensi besar untuk mengembangkan bank. 
rina akmal
juga. Tentunya Spektra Fair kali
ini menjadi alternatif piilihan yang
tepat selama kondisi Covid-19.
“Di tengah wabah yang tidak
menentu ini tentunya Spektra Fair
dapat menjadi solusi untuk
masyarakat pelanggan FIFGROUP
dalam memenuhi kebutuhannya,”
kata Johan Oscar selaku Kepala

Wilayah Jakarta-Tangerang 1.
Multi Product Financing (MPF)
Marketing Head Jakarta Tangerang
1, Iwan Susanto, mengatakan
Spektra Fair bulan Juni hadir
dengan promo spesial yang
tentunya sangat menguntungkan
seluruh masyarakat pelanggan
FIFGROUP.  ril/fahlevi
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Tolak Lockdown
kelompok atau masyarakat termasuk usulan untuk
memberlakukan kembali PSBB dan lockdown
mengingat lonjakan kasus yang sangat pesat," tegasnya.
"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih
menjadi kebijakan paling tepat untuk hentikan laju
penularan," tegasnya.
Menurut Jokowi pemerintah telah mempelajari
berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan
memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial,
kondisi politik di negara kita indonesia dan juga
pengalaman dari negara lain.
“Karena itu kita memutuskan PPKM mikro masih
menjadi kebijakan yang paling tepat untuk
menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke
tingkat desa atau langsung menuju ke akar masalah
yaitu komunitas. Kenapa pemerintah memutuskan
PPKM mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan
PPKM mikro masih menjadi yang kebijakan yang
paling tepat untuk konteks saat ini karena bisa berjalan
tanpa mematikan ekonomi rakyat,” ujar dia.
PPKM Mikro dan lockdown menurut Presiden,
memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan
masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan
jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik,
tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat,
semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya
PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih
sporadis di beberapa tempat.
“Untuk itu saya minta kepada gubernur bupati
dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya,
mempertajam penerapan PPKM mikro, optimalkan
posko Covid-19 yang telah terbentuk di masingmasing wilayah desa atau kelurahan,” ujar dia.
Presiden Jokowi mengatakan, fungsi utama posko
adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat
agar disiplin 3M, memakai makser, menjaga jarak,
mencuci tangan. Kedisiplinan 3M menjadi kunci
dan menguatkan pelaksanaan 3tT testing, tracing
treatmen hingga ke tingkat desa.
“Maka, mari kita semua berdisiplin, disiplin yang
kuat untuk menghadapi wabah ini. Wabah ini masalah
yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun

Syarat Akreditasi
parameter yang adil yaitu akreditasi sekolah.
Yosi juga mengatakan, kalau nilai siswa di
sekolah dengan sekolah yang lain disamaratakan,
sementara nilai akreditasinya berbeda tentu itu
tidak fair dan tidak adil. Harus ada suatu parameter
yang membedakan antara satu sekolah dengan
sekolah lain.
Selain itu, pengumuman yang dilakukan oleh
Disdik Sumbar sebelummya menurutnya, juga
menyertakan akreditasi sekolah sebagai unsur
penilaian. Menurutnya, anak yang lewat jalur
prestasi akademik dinilai berdasarkan rapor
semester I sampai semester V, jika sama maka
dapat dinilai dengan memperhatikan jarak rumah
siswa dengan sekolah.
“Jadi penilaian berdasarkan rapor, nilai
konversi, dan nilai akreditasi sekolah, flyer juga

Shalat Idul Adha
Sejumlah ketentuan pelaksanaan shalat Id
untuk daerah selain zona merah dan oranye adalah
dilaksanakan sesuai dengan rukun shalat dan
penyampaian khutbah secara singkat, paling lama
15 menit.
Jemaah dibatasi maksimal 50 persen dari
kapasitas tempat. Orang lanjut usia atau orang
dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari
sakit atau dari perjalanan, tidak dianjurkan
mengikuti shalat Id di lapangan terbuka atau
masjid/mushala.
"Khatib diharuskan menggunakan masker dan
faceshield pada saat menyampaikan khutbah,
lalu seusai pelaksanaan shalat Id (shalat dan
mendengar khutbah) jamaah kembali ke rumah
masing-masing dengan tertib dan menghindari
berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik,"

Wapres Dukung
syariah di bidang keuangan, industri dan keuangan
nonbank," kata dia melalui konferensi video daring
di Padang, Rabu.
Ia menyampaikan hal itu pada dengan tema
Konversi Bank Nagari menjadi Syariah bersama Gubernur
Sumbar, Mahyeldi yang juga merupakan ketua
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar.
Menurut Wapres saat ini Bank Pembangunan
Daerah di Aceh dan Nusa Tenggara Barat sudah
melakukan konversi ke syariah.
"Sedangkan di Riau dan Bank Nagari di Sumbar
masih dalam proses," kata dia.
Ia menilai seharusnya konversi Bank Nagari ke
Syariah di Sumbar lebih cepat dan lebih dulu.
"Karena ada falsafah dan komponen tungku tigo
sajarangan yang bisa segera menuntaskan prosesnya,"
kata dia. Wapres juga meminta DPRD Sumbar,
pemerintah provinsi, bupati dan wali kota bertekad
bulat untuk merealisasikannya.
"Selain itu, komunitas hijrah dan milenial adalah
potensi besar ada ayat Al Quran dan hadis mengajarkan
kita untuk optimis," ujarnya.
Terkait adanya kekhawatiran proses konversi dapat

Lawan Covid,
di dunia. Bahkan negara yang dipimpin Sultan
Hassanal Bolkiah ini tidak memiliki kasus baru
Covid-19 selama satu tahun.
Masyarakat Brunei telah menikmati tatanan
kehidupan baru (new normal) setelah
pemerintahnya berhasil mencegah pandemi Covid19. Negara kaya minyak ini boleh disebut sebagai
salah satu negara di dunia yang bebas dari wabah
Corona. Apa sebenarnya rahasianya?
Tentu saja karena penerapan protokol
kesehatan yang ekstraketat oleh pemerintah negara
tersebut kepada semua pihak di negeri itu. Tetapi
selain itu, rakyat meyakini karena adanya penerapan
melazimkan membaca Al-Qur'an oleh Sultan
Bolhiah kepada semua warga.
Sultan Hassanal Bolkiah Yang Di-Pertuan
Negara Brunei Darussalam menegaskan bahwa
negaranya telah menjadikan tilawah Al-Qur'an
sebagai budaya sepanjang zaman dengan harapan
menjadi perisai untuk melindungi Brunei dari
wabah dan bala. Semua generasi baik yang ada
saat ini maupun yang akan lahir di hari kemudian
adalah generasi yang akan mendawamkan
(melazimkan) tilawah Al-Qur'an.

DARI HALAMAN 1
diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya,
status ekonominya, agamanya maupun suku bangsanya,
semuanya dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat
siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin
menjaga diri, kita bisa kena,” ujarnya.
Presiden kemudian menyinggung soal vaksi. Kata
dia, jika sudah ada kesempatan mendapat vaksin,
segera ambil, jangan ada yang menolak karena agama
apapun tidak ada yang menolak, ini demi keselamatan
kita. Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia
saat ini, kita harus mencapai kekebalan komunitas
untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai
kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama
memakai masker.
“Saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah
di rumah jika tidak ada kebutuhan mendesak.” katanya.
DKI Segera merespon
Merespon instruksi Presiden Jokowi itu, Gubernur
Jakarta, Anies Baswedan langsung menerbitkan
Keputusan Gubernur No 796 tahun 2021 tentang
PPKM Mikro. Kini berlaku di Jakarta pembatasan
di sejumlah sektor. Semua perkantoran di Jakarta akan
melakukan WFH 75 persen.
"Menetapkan perpanjangan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro selama
14 hari terhitung 22 Juni sampai 5 Juli 2021," demikian
isi Kepgub Anies, dilihat pada Rabu (23/6/2021).
Ada 11 poin kegiatan yang diatur dalam Kepgub
baru Anies ini. Aturan itu berlaku di seluruh Jakarta,
tidak tergantung zonasi berdasarkan kasus Corona
di wilayahnya.
Untuk perkantoran di seluruh Jakarta diminta
menerapkan 25 persen work from office (WFO). Dengan
demikian, 75% karyawan bekerja dari rumah.
"Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work
From Office sebesar 25% dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat," tulis Kepgub Anies.
Aturan WFH 75 persen itu berlaku untuk perkantoran
atau tempat kerja swasta, BUMN atau BUMD. Hal
serupa juga harus diterapkan di perkantoran milik
instansi pemerintah.  syaf al/cnbc/dtc/setkab
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sudah diumumkan begitu jauh jauh hari sebelum
pembukaan PPDB,” terangnya.
Sementara itu, petugas posko pengaduan M
Zakiri mengatakan, pihaknya telah melaksanakan
PPDB Online SMA SMK sesuai aturan. Dirinya
membantah bahwa akreditasi sekolah dimasukkan
sebagai unsur penilaian masuk SMA SMK.
“Kita telah melaksanakan pendaftaran sesuai
arahan dari Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021
tentang PPDB,” katanya.
Terkait isu yang menyebar tentang akreditasi
menjadi unsur penilaian, pihaknya mengatakan
itu tidak benar. Akreditasi bukan unsur penilaian
dalam PPDB SMA SMK. Namun, ortu siswa tidak
terima dengan jawaban petugas tersebut. Petugas
PPDB meminta agar para ortu siswa mendatangi
langsung ketua panitia PPDB.  inoval agesly
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kata Menag.
"Panitia shalat Id diwajibkan menggunakan
alat pengecek suhu tubuh dalam rangka
memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir;
bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang
sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan,
dilarang mengikuti shalat Id di lapangan terbuka
atau masjid/mushala," tuturnya.
Sementara kegiatan takbir keliling juga dilarang
untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan.
Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual
dari masjid/mushala.
Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan,
semua ini dilakukan untuk memberikan rasa aman
kepada umat Islam di tengah pandemi Covid19 yang belum terkendali, dan munculnya varian
baru.  inoval agesly
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diantisipasi melalui dukungan Komite Nasional Ekonomi
dan Keuangan Syariah.
Sementara Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan terima kasih atas keluangan waktu Wapres
melakukan zoom khusus.
Mahyeldi juga meminta kesediaan Wapres untuk
memberikan pencerahan kepada bupati dan wali kota
serta tokoh Sumbar sehingga cita-cita mulia ini terealisasi.
Pada kesempatan itu, gubernur memohon arahan
dari wapres terkait persiapan bank nagari konversi
ke syariah, sesuai kesepakatan Rapat Umum Pemegang
Saham pada 2019.
"Karena COVID-19, ada kekhawatiran bupati dan
wako terkait dividen jika terjadi konversi, serta deposan
yang akan menarik dananya," kata dia.
Ia menyampaikan selaku gubernur sudah melakukan
langkah penguatan persiapan hingga bertemu dengan
deposan dan Direktur Bank Syariah Indonesia.
"Kami akan mendorong korporat untuk tetap di
Bank Nagari, mutu dan pelayanan harus ditingkatkan
termasuk keuntungan bagi hasilnya, sehingga nasabah
tetap semangat menabung di Bank Nagari Syariah,"
ujarnya.  ikhwan/ant
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”Jika Al-Qur'an terus dibaca maka tidak
diragukan lagi negara akan mendapat berkah dan
disinari oleh cahaya. Betapa bertuahnya negara
kita, harapan Beta (saya) ini tercapai. Karena
Al-Qur'an jika terus dibaca oleh rakyat dan
penduduk maka tidak diragukan lagi negara akan
mendapat berkah dan berhias dengan cahaya.
Bukankah Al-Qur'an itu cahaya?" kata Sultan
Hassanal Bolkiah.
Sultan mengatakan cahaya Al-Qur'an bukanlah
seperti cahaya lampu atau pelita. Tetapi cahaya
Al-Qur'an mampu menerangi hati sanubari dan
menerangi kehidupan, bahkan menerangi alam kubur.
"Siapakah yang tidak mau untuk mendapat
cahaya seperti itu, menurut hemat beta (saya),
semua kita pasti mau," tegas Sultan ke-29 saat
pidato yang disiarkan televisi nasional Brunei
dalam program Berita Perdana baru-baru ini.
Titah Sultan Brunei ini pun sempat viral di
berbagai media sosial dan menjadi bahan
perbincangan netizen. Banyak yang memberi
apresiasi atas keberhasilan Brunei dan kehebatan
kepala negara yang menaruh perhatiannya terhadap
Al-Qur'an. n sindo

Beruang Madu
Hasil verifikasi lapangan menunjukkan, lokasi
berada cukup jauh atau sekitar tujuh kilometer
dari hutan terdekat di kaki Gunung Talamau,
yang diperkirakan sebagai habitat beruang madu.
Untuk mencegah jatuh korban, petugas BKSDA
Resor Pasaman Barat dan masyarakat bersamasama coba menghalau beruang madu. Kemudian
juga memasang kandang jebak (kerangkeng)
dengan beri umpan nangka matang tetapi belum
ada tanda-tanda dari beruang.
“Kalau beruang masuk kandang, akan kita
relokasi ke habitat mereka yang jauh dari aktivitas
manusia,” kata Rusdian. Kini ia menunggu kabar
dari warga apakah perangkap tersebut akan bisa
menangkap beruang itu.
Konflik satwa liar dengan manusia di Sumatera
Barat akhir-akhir terus terjadi. Sebelum di Pasaman,
kemunculan beruang madu juga terjadi di
Kabupaten Agam, pada 19 Mei lalu, tepatnya
di Nagari Ampek Koto Palembayan, Kecamatan
Palembayan. Lalu yang terbaru di Limapuluh
Kota.
Berdasarkan data BKSDA Sumbar pada 2018
ada 693 konflik satwa liar dengan manusia.
Rinciannya, biawak 32, buaya muara 131, buaya
senyulong 42, harimau dahan satu kasus, dan
harimau Sumatera kucing hutan 10 kasus.
Kemudian, penyu hijau 81, penyu lekang (2),
penyu sisik (117), rusa (39), sanca batik (188).
Pada 2019. tercatat 41 konflik antara satwa
liar dengan manusia. Yakni, dengan beruang madu
(8), beruk (1), binturung (1), buaya muara (13),
harimau Sumatera (2), kera (2), dan sanca batik
(15 ). Kemudian pada 2020, ada 33 kasus.
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Rinciannya, beruang madu (5), ular python (2),
buaya muara (5), harimau Sumatera (11), kucing
emas (1), monyet ekor panjang (1), kukang (1),
kucing hutan (3), burung beo (1), trenggiling
(2) dan kera (1).
Wilson Novarino, dosen jurusan Biologi dari
Universitas Andalas mengatakan, sumber daya
makin terbatas hingga memicu konflik.
“Secara konseptual ekologi, konflik hampir
sama dengan kompetisi yakni terjadi akibat ada
kebutuhan pemanfaatan sumberdaya yang terbatas,
baik itu makanan, ruang bahkan waktu,” katanya.
Dia pun mengaitkan angka konflik satwa liar
dan manusia ini dengan habitat berkurang atau
deforestasi (ruang), pakan berkurang (degradasi
habitat) maupun aktivitas meningkat.
Dari sisi sosiologi, katanya, literasi terhadap
satwa yang jauh berkurang bisa juga jadi pemicu.
Zaman dulu, orang yang beraktivitas di hutan,
memahami satwa dan aktivitasnya baik dari
pengalaman sendiri atau orang sekitar. Jadi mereka
bisa menghindari bahkan berteman dengan satwa.
Hal macam ini, katanya, mungkin jauh
berkurang sekarang karena pola sosial yang
berubah. Jadi, setiap kehadiran satwa dianggap
ancaman.
Untuk mengurangi konflik ini, katanya, manusia
harus menyadari kalau manusia itu bagian dari
ekosistem. Jadi, perlu berbagi ruang, waktu dan
empati. “Konkritnya, membatasi keinginan
membuka lahan hutan, aktivitas pada waktu
aktivitas satwa rendah, dan tidak memasang
perangkap satwa. Pengendalian hama dengan lebih
elegan,” katanya.  vinolia/mongabay ind

Shalatlah dengan
kenikmatan shalat, sehingga hatinya tidak khusyuk
dan badannya tidak tunduk.
Mereka melakukan banyak gerakan ,
mengerjakannya dengan cepat sebagaimana
burung gagak yang mematuk-matuk. Karena hal
tersebut berat bagi hatinya, seolah-olah ada gunung
di atas punggungnya. Dia lalai bahwa tuma'ninah
adalah salah satu rukun shalat.
Tuma'ninah atau tenang ketika shalat adalah
salah satu rukun dari rukun-rukun shalat. Tidak
sah shalat apabila tidak tuma'ninah. Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkata
dengan orang yang tidak tuma'ninah dalam shalat.
Beliau berkata: “Jika Anda hendak mengerjakan
shalat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat al
Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukuklah
sampai benar-benar rukuk dengan tuma’ninah,
lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri
tegak, setelah itu sujudlah sampai benar-benar
sujud dengan tuma’ninah, lalu angkat (kepalamu)
untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan
tuma'ninah, setelah itu sujudlah sampai benarbenar sujud, Kemudian lakukan seperti itu pada
seluruh shalatmu” (HR. Bukhari dan Muslim)
Bahkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
mengingatkan dalam sabdanya: “Sejahat-jahat
pencuri adalah yang mencuri dari shalatnya”.
Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah,
bagaimana mencuri dari salat?”. Rasulullah
berkata, “Dia tidak sempurnakan ruku dan
sujudnya” (HR Ahmad dishahihkan oleh al Albani
dalam Shahihul Jami’ 986)
Pada hadis di atas dijelaskan bahwa tidak
tuma'ninah ketika shalat adalah sejelek-jelek pencurian
dan bahkan lebih buruk dari pencuri harta.
Intinya, khusyuk ketika melaksanakan shalat
adalah ruh dan intinya ibadah shalat. Namun
sayangnya, banyak kaum perempuan muslimah
lalai akan hal itu. Dikutip dari kitab “Mukhalafaat
Nisaiyyah”, 100 Mukhalafah Taqa’u fiha al-Katsir
Minan Nisa-i bi Adillatiha Asy-Syar’iyyah”, karya
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: Abdul Lathif bin Hajis al-Ghamidi, dijelaskan
seorang perempuan tidak akan mendapatkan pahala
shalat selain yang ia pahami dan yang ia kerjakan
dengan khusyuk karena Allah Ta'ala.
Sesungguhnya, manakala ia selesai mengerjakan
shalat, maka shalat tidak akan diterima selain
yang ia kerjakan dengan menghadirkan pikiran
dan hati (konsentrasi).
Berapa banyak di antara muslimah yang
melakukan gerakan, mengerjakannya dengan cepat
sebagaimana burung gagak yang mematuk-matuk.
Karena hal tersebut berat bagi hatinya, seolaholah ada gun+ung di atas punggungnya. Dia lalai
bahwa tumak'ninah adalah salah satu rukun shalat.
Oleh karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wa
sallam bersabda kepada seseorang yang tidak
beres dalam mengerjakan rukuk dan sujud dalam
shalatnya : 'Kembali dan shalatlah, karena sejatinya
engkau belum shalat."
Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu diriwayatkan bahwa Nabi Sshallallahu ‘alaihi wa sallambersabda: "Sesungguhnya ada seseorang yang
mengerjakan shalat selama enam puluh tahun,
namun tidak ada satu pun shalatnya yang diterima.
Boleh jadi ia sudah menyempurnakan rukuk,
namun tidak menyempurnakan sujudnya, boleh
jadi pula ia telah menyempurnakan sujud, namun
tidak menyempurnakan rukuknya (Diriwayatkan
oleh Abul Qasim al-Ashbahaniy. Lihat Shahihut
Targhib wat Tarhib (H/348) (529) dan as-Silsilatus
Shahihah (I-VI/81) (2535)
Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda,: Sejelek-jelek manusia yang mencuri
adalah seseorang yang mencuri shalatnya.
Ditanyakan, “Bagaimana ia mencuri shalatnya
? Beliau menjawab, ‘dia tidak menyempurnakan
rukuk dan sujudnya (Diriwayatkan oleh Thabrani
dalam al-Ausath dan Ibnu Hibban dalam shahihnya
dan Hakim dalam Mustadraknya. Lihat Shahihut
Targhib wat Tarhib (I/349) (533)

LOMBA KELURAHAN PROVINSI

Campago Guguk Bulek
Wakili Kota Bukittinggi
Bukittinggi, Khazanah -- Kelurahan Campago
Guguk Bulek yang tampil sebagai Kelurahan
berprestasi tingkat Kota Bukittinggi dinilai oleh
Tim Provinsi Sumatera Barat dalam rangka
penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021.
Ketika melakukan penilaian ke Campago
Guguk Bulek, Selasa, Walikota Bukittinggi
Erman Safar dan Wakil Walikota Bukittinggi
Marfendi, unsur Forkopimda Kota Bukittinggi,
Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kota
Bukittinggi, Asisten Setda Kota Bukittinggi,
Kepala SKPD serta tokoh masyarakat setempat
hadir serempak di lokasi.
Penilaian Kelurahan berprestasi tingkat
Provinsi Sumatera Barat, tahun 2020 ditiadakan
pelaksanaannya karena kondisi pandemi Covid19, dan kini di tahun 2021 kembali dihelat.
Terpilih Kelurahan Campago Guguk Bulek
sebagai Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota
Bukittinggi tahun 2020.
Ketua Tim Penilai, Drs. H. Syafrizal,
mengatakan tema penyelenggaraan Kelurahan
Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat
kali ini “Kelurahan Bangkit, Maju dan Sejahtera
dalam Masa Pandemi”.
Disebutkannya kedatangan Tim bertujuan
untuk melakukan klarifikasi ke lapangan
sehubungan penilaian administrasi yang telah
dilakukan beberapa waktu lalu. Syafrizal juga
sebutkan keterlibatan SKPD dalam membantu
serta melakukan pembinaan ke Kelurahan
memiliki peranan penting dalam unsur penilaian,
sebutnya.
Sedangkan Walikota Bukittinggi Erman Safar
dalam sambutannya mengucapkan selamat atas
keberhasilan Kelurahan Campago Guguk Bulek
yang sampai pada tahap II penilaian Kelurahan
Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat,
Erman Safar harapkan keberhasilan ini bisa
berlanjut sampai ke tingkat Nasional.
Lebih lanjut disebutkannya sesuai indikator
penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 81

Tahun 2015, Kelurahan Campago Guguk
Bulek menurutnya telah memenuhi indikator
tersebut, antara lain, telah memiliki gedung
kantor yang nyaman dalam menyelenggarakan
pelayanan kepada masyarakat dan juga
didukung dengan sarana prasarana yang
lengkap seperti pemanfaatan teknologi
informasi dalam administrasi Pemerintahan.
Kelurahan Campago Guguk Bulek
memiliki produk unggulan di tiap-tiap Rukun
Warga (RW), seperti terdapatnya kampung
bordir, kampung sentra makanan ringan,
kampung Kuliner dan lainnya, yang mampu
mendorong perekonomian masyarakat
setempat.
Inovasi warga Kelurahan Campago Guguk
Bulek dalam penanganan kondisi pandemi
Covid-19 juga dipuji Wali Kota, yaitu dengan
tersedianya rumah isolasi yang berlokasi di
RW 6 dan RT 4 bagi warga yang terpapar.
Selain itu, dalam hal didapati warga yang
melaksanakan isolasi mandiri di rumah sendiri,
kebutuhan warga yang melaksanakan isolasi
mandiri tersebut sepenuhnya didukung oleh
RT/RW dan masyarakat.
Banyaknya inovasi serta prestasi yang
ditorehkan oleh Kelurahan Campago Guguk
Bulek menurut Wali Kota berkat kekompakan
segenap unsur yang ada di Kelurahan.
“Semoga semua keberhasilan tersebut dengan
kekompakan unsur yang ada di Kelurahan
ini bisa menjadi tonggak untuk keberhasilan
selanjutnya,” ujar Wako Erman Safar.
Di tempat terpisah, Yeni warga masyarakat
Kelurahan Campago Guguk Bulek
mengatakan Kelurahan Campago Guguk
Bulek yang dipimpin oleh Lurah Ujian
Tarianto, S.Sos, sangat kedekatannya dengan
warga masyarakat. Setiap ada kegiatan, Lurah
Kelurahan Campago Guguk Bulek selalu
hadir dan menyatu dengan Warga masyarakat,
pungkas Yeni.
 iwin sb
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DINKES MINTA APARAT SUPAYA DITERTIBKAN

Rapid Test Tak Berizin Menjamur
Padang, Khazanah- Tempat pelayanan Rapid Test Antigen
di Kota Padang terus menjamur dari waktu ke waktu. Bak
cendawan tumbuh, Drive Thru Rapid Test ini diserbu warga
yang ingin melakukan perjalanan. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang Feri Mulyani Hamid meminta aparat untuk
menertibkannya.
"Perlu pengawasan dan penertiban dari aparat kepolisian,"
katanya, Selasa (22/6/2021).
Lebih jauh dituturkannya, tempat Rapid Test harus berada
di fasilitas kesehatan resmi. Seperti klinik, rumah sakit, serta
puskesmas. Semuanya itu tidak memerlukan izin khusus
karena masuk ke dalam tanggungjawab izin operasional
fasilitas kesehatan tersebut.
"Tentunya kita harapkan aparat kepolisian dapat segera
melakukan penindakan terhadap tempat-tempat pelayanan
Rapid Test Antigen yang tidak memiliki izin tersebut," kata
Kadiskes.
Dikatakan Kadiskes, Dinas Kesehatan Kota Padang
bukanlah lembaga yang mengeluarkan izin Rapid Antigen.
Sehingga tidak memiliki kewenangan lebih jauh. Apalagi
untuk melakukan penindakan.
Dijelaskan Feri Mulyani, tempat Rapid Test mesti
memenuhi syarat. Di antaranya seperti memiliki Sumber Daya
Manusia (SDM) yang sesuai dengan ketentuan, memiliki
sarana dan prasarana memadai, memiliki ruang swab yang
terpisah, termasuk limbah medis.
"Kita sudah mengunjungi tempat layanan tes cepat yang
berada di luar fasilitas kesehatan, ternyata tidak memenuhi
persyaratan. Limbah medis nya pun tidak sesuai dengan
pengelolaan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup," tutur
Feri Mulyani Hamid.
Tempat layanan tes cepat yang tidak memenuhi persyaratan
tersebut dikhawatirkan hasil tes tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya dikhawatirkan dapat
berpotensi menambah penularan Covid-19.
Feri Mulyani mengimbau kepada seluruh warga untuk
tidak melakukan Rapid Test di tempat tidak berizin tersebut.
Akan tetapi memeriksakan diri di tempat resmi yang ditunjuk
pemerintah. Yakni di Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik.
"Kepada seluruh warga untuk melakukan tes cepat di
tempat yang kita anjurkan, yakni di Rumah Sakit, Puskesmas,
atau klinik," imbaunya. n faisal budiman

Di Kota Padang Rapid Test Tak Berizin Menjamur

Mau Vaksin? Ke Transmart Saja!

Dinas Perdagangan (Disdag) bersama Dinas Kesehatan Kota Padang menggelar vaksinasi massal gratis kepada
masyarakat yang dimulai, Selasa (22/6/2021) bertempat di Transmart Padang.

Dekranasda
Siap
Kembangkan
Industri
Kerajinan
Padang, Khazanah - Dewan Kerajinan
Nasional Daerah (Dekranasda) Kota
Padang gelar Rapat Kerja (Raker)
bersama sejumlah pengurus dan beberapa
OPD terkait di lingkungan Pemerintah
Kota Padang, Rabu (23/6/2021).
Rapat yang berlangsung di Gedung
Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang
tersebut, dibuka secara resmi oleh Wali
Kota Padang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal.
Asisten
Perekonomian
dan
Pembangunan Endrizal berharap, Raker
yang digelar Dekranasda Kota Padang
dapat merangkul banyak stakeholder
demi memperkuat upaya pengembangan

industri kerajinan di Kota Padang.
"Dibutuhkan banyak langkah sinergi
dari para pemangku kepentingan terkait,
tidak hanya triple helix, tapi juga penta
helix, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah,
komunitas dan media. Semua pihak
tersebut akan memperluas akses pasar
bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
di Kota Padang," jelas Asisten.
Asisten juga berharap, Dekranasda
Kota Padang dapat menjadi kurator atau
bertanggungjawab bagi produk unggulan
yang dihasilkan oleh pelaku IKM, dengan
mempromosikan produk unggulan tersebut
kepada masyarakat luas.
"Artinya, Dekranasda harus menjadikan diri sebagai ruang promosi bagi
para pelaku IKM. Dengan demikian, peran
Dekranasda selaku mitra pemerintah
dalam mendorong perekonomian masyarakat akan terwujud," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian Kota Padang
Suardi, selaku Panitia pelaksanaan Raker
tersebut mengatakan, Raker Dekranasda
ini bertujuan untuk mensikronisasikan
kegiatan Dekranasda Kota Padang
dengan stakeholder dan OPD terkait.

Padang, Khazanah- Dinas
Perdagangan (Disdag) bersama
Dinas Kesehatan Kota Padang
menggelar vaksinasi massal gratis
kepada masyarakat yang dimulai,
Selasa (22/6/2021) bertempat di
Transmart Padang. Kegiatan
tersebut akan berlangsung selama
tiga hari ke depan hingga 24 Juni
2021.
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Padang Andree Algamar
mengatakan kegiatan vaksinasi
massal ini didukung oleh Asosiasi
Pengusaha Ritel Indonesia
(Aprindo) dan Transmart Padang.
Andree menargetkan selama tiga

"Raker ini diikuti oleh Pengurus
Dekranasda Kota Padang, PKK Kota
Padang, GOW Kota Padang, SMK di
Kota Padang dan IKM Kota Padang,"
sebutnya.
Di kesempatan itu juga diadakan
serah terima jabatan antara Ketua
Dekranasda Kota Padang yang lama Hj.
Harneli Bahar dengan Ketua Dekranasda
Kota Padang yang baru Ny. Genny
Putrinda untuk sisa masa jabatan 20212024.
Ketua Dekranasda Kota Padang Ny.
Genny Putrinda mengatakan, atas nama
Dekranasda Kota Padang mengucapkan
terima kasih kepada Ketua Dekranasda
Kota Padang terdahulu, Hj. Harneli Bahar
yang selama ini telah memberikan
sumbangsih, dedikasi dan pemikirannya
bagi kemajuan IKM di Kota Padang,
khusus IKM di bawah binaan Dekranasda
Kota Padang.
"Program-program kerja yang telah
disusun dan dijalankan selama ini dibawa
kepemimpinan Umi (sapaan akrab
Hj.Harneli Bahar) akan terus kami
lanjutkan. Tantangan dalam pembinaan
IKM di Kota Padang akan semakin

hari pelaksanaannya bisa
memvaksin sebanyak 2.500 orang.
“Alhamdulillah di hari
pertama ini ada sekitar 153 orang
lebih yang mengikuti vaksinasi
Covid-19 ini,” ungkap Andree
Algamar.
Andree berharap, jumlah warga
yang divaksin dapat terus
bertambah setiap harinya sehingga
target menjangkau 2.500 orang
warga bisa tercapai.
Untuk itu, Andree mengimbau
kepada masyarakat yang ingin
mengikuti vaksinasi ini bisa
datang langsung ke Transmart
Padang.
“Syaratnya cukup

komplek dengan adanya pandemi Covid19. Untuk itu kami mohon bantuan dan
bimbingan dari Umi ke depan selaku
Ketua Dekransada Provinsi Sumatera
Barat," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Dekranasda
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Hj.
Harneli Bahar menyampaikan ucapan
terima kasih atas dukungan dan kerja
sama dari seluruh pengurus selama ia
memangku jabatan sebagai Ketua
Dekranasda Kota Padang.
"Banyak produk IKM di Kota Padang
yang harus dikembangkan dan

membawa fotokopi KTP dan tidak
dipungut biaya alias gratis,” tutur
Andree.
Andree
menambahkan,
vaksinasi ini sebagai upaya untuk
mendukung pemerintah dan
mendorong percepatan pencapaian
vaksinasi Covid-19.
Sebelumnya,
Dinas
Perdagangan Kota Padang telah
melaksanakan vaksinasi kepada
para pedagang yang berjualan di
pasar-pasar yang ada di Kota
Padang. Vaksinasi pedagang ini
dilaksanakan
sebanyak
4
gelombang.
n faisal budiman

dipromosikan kedepan, salah satunya
berkaitan dengan fashion seperti batik
yang telah di launching yakni Batik
Kajang Padati. Insha Allah Dekranasda
Sumatera Barat dan Kota Padang siap
bersinergi untuk memajukan IKM di
Kota Padang," ucap Istri Gubernur
Sumatera Barat itu.
Turut hadir di kesempatan itu, Ketua
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ny.
Marni Amasrul, Kepala Bappeda Kota
Padang Yenni Yuliza dan sejumlah
pengurus Dekranasda Kota Padang. n
faisal budiman

Mantan Ketua
Dekranasda Kota
Padang Hj. Harneli
Bahar dengan
Ketua Dekranasda
Kota Padang yang
baru Ny. Genny
Putrinda.

Pergaulan Bebas Dapat Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba
Bagi Kalangan Remaja

Oleh : Detia Wilian Refindani
Mahasiswa UPERTIS Padang

Masa remaja adalah suatu
masa perkembangan peralihan
antara masa kanak-kanak ke masa
dewasa sehingga mereka harus
meninggalkan segala sesuatu
yang bersifat kekanak-kanakan
kemudian mempelajari pola
perilaku dan sikap baru untuk
tumbuh menjadi dewasa yang

mencakup perubahan biologis,
kognitif dan sosial-emosional.
Pada saat ini sangatlah rentan
pergaulan bebas pada masa-masa
remaja. Dimana, masa remaja
sekarang sangat mudah mengakses
berbagai media sosial sehingga
mereka mendapatkan teman baru
hingga mereka mengenal apa itu
narkoba. Maka dari itu, remaja
sekarang cenderung salah dalam
bergaul dan menyimpang dari
norma-norma yang berlaku dimasyrakat, salah satunya yaitu narkoba.
Apa itu narkoba?
Narkoba disebut juga NAPZA
(Narkotika , Psikotropik dan zat
adiktif) adalah bahan atau zat yang
apabila masuk ke dalam tubuh
manusia akan mempengaruhi
tubuh tersebut terutama pada
bagian otak atau susunan syaraf
pusat (Psikoaktif) dan dapat
menyebabkan gangguan kesehatan
jasmani, mental emosional dan
fungsi sosialnya karena terjadi
kebiasaan, ketagihan (adiksi) dan

ketergantungan (depedensi). Jenisjenis narkoba yaitu seperti ganja,
ekstasi, sabu-sabu, morfin, putau,
kokain, dan obat psikotropik.
Apa sajakah faktor-faktor yang
mempengaruhi penyalahgunaan
narkoba terhadap remaja?
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba
terhadap remaja yaitu faktor
lingkungan, faktor ingin kenikmatan yang cepat, dan faktor
ketidaktahuan.
Faktor lingkungan : Faktor
lingkungan merupakan faktor
risiko tertinggi penyalahgunaan
narkoba pada remaja. Misalnya
si remaja tersebut terjerumus
mengonsumsi narkoba karena ikutikutan teman atau agar diterima
di pergaulannya.
Faktor ingin kenikmatan yang
cepat misalnya : nikmat bebas
dari rasa kesal, kecewa, stres, takut
dan frustasi, Nikmat bebas dari
rasa sakit dan pusing, nikmat rasa
gembira dan senang, nikmat
karena badan sehat, fit, segar dan

kreatif, nikmat dengan rasa tenang,
tentram dan damai
Faktor ketidaktahuan : Alasan
internal, alasan keluarga, dan
alasan orang lain. Alasan ketidaktahuan misalnya, ingin tahu, ingin
dianggap hebat, rasa setia kawan,
rasa kecewa, frustasi, dan kesal,
ingin bebas dari rasa sakit/pusing,
ingin menikmati rasa gembira,
tampil lincah, energik, dan
mengusir rasa sedih dan malas,
ingin tampil langsing, dan takut
mengalami sakaw. Alasan keluarga,
banyak pengguna narkoba yang
berasal dari keluarga yang tidak
harmonis. Komunikasi yang buruk
antara ayah, ibu dan anak seringkali menciptakan konflik yang
tidak berkesudahan. Konflik
didalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa
frustasi sehingga terjebak memilih
narkoba sebagai solusi. Biasanya
yang paling rentan terhadap stres
adalah anak kemudian suami, istri
sebagai benteng terakhir. Alasan
orang lain, bentuk dari pengaruh

orang lain yaitu bujuk rayu, tipu
daya, paksaan.
Apa saja ciri-ciri dari penyalahguna Narkoba?
Perubahan fisik dan lingkungan sehar-hari : jalan sempoyongan, penampilan dunguk,
bicara tidakjelas, mata merah, kurus
dan nyeri tulang.
Perubahan psikologis : gelisah, bingung, apatis, suka menghayal, dan linglung.
Perubahan prilaku sosial :
menghindari kontak mata langsung, suka melawan, mudah
tersinggung, ditemukan obat2an,
jarum suntik dalam kamar/ tas,
suka berbohong, suka bolos
sekolah, malas belajar, dan suka
mengurung diri di kamar.
Cara mencegah penyalahunaan narkoba :
Dengan cara promotif dan
preventif. Upaya yang paling
praktis dan nyata adalah represif
dan upaya yang manusiawi adalah
kuratif serta rehabilitatif, jangan
pernah untuk mencoba-coba

menggunakan narkotika, kecuali
atas dasar pertimbangan medis
atau dokter, harus mengetahui
akan berbagai macam dampak
buruk dari narkoba, memilih
pergaulan yang baik dan jauhi
pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan
narkotika, memiliki kegiatankegiatan yang positif misalnya,
berolahraga atau pun mengikuti
kegiatan-kegiatan organisasi yang
memberikan pengaruh positif baik
kepada kita, selalu ingat akan
ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi
bagi pengedar markoba adalah
Lembaga Pemasyarakatan, gunakan waktu dan tempat yang aman,
jangan keluyuran malam-malam.
Bersantailah dengan keluarga,
berkaraoke, piknik, makan
bersama, masak bersama, beresberes bersama nonton bersama
keluarga, dan bila mempunyai
masalah maka cari jalan keluar
yang baik dan jangan jadikan
narkoba sebagai jalan pelarian.
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MENGENAL 3 CALON LAWAN TIMNAS DI PLAY-OFF KUALIFIKASI PIALA ASIA 2023

Sehar
usnya Bisa Menang Mudah
Seharusnya
Jakarta, Khazanah- Timnas
Indonesia akan berlaga di Playoff Kualifikasi Piala AFC 2023.
Timnas Garuda berjuang di ajang
itu karena berada di posisi buncit
klasemen akhir Kualifikasi Piala
Dunia 2022.
Timnas Indonesia akan bergabung dengan Kamboja, Chinese
Taipei, dan Guam. Timnas Indonesia akan menghadapi satu
dari ketiga calon lawan tersebut
yang juga punya catatan negatif
di Kualifikasi Piala Dunia 2022.
Pertandingan Play-off Kualifikasi Piala AFC 2023 rencananya
digelar dalam dua leg dengan
sistem kandang-tandang. Aturan
gol awal juga diberlakukan hingga
tambahan waktu.
Pertandingan pertama akan
digelar pada 7 September 2021,
sedangkan leg kedua berlangsung
pada 12 Oktober mendatang.
Konfederasi Sepak Bola Asia
(AFC) rencananya menggelar
undian Play-off Kualifikasi Piala
AFC 2023 pada 24 Juni 2021.
Timnas Indonesia wajib meraih
kemenangan pada dua laga Playoff Kualifikasi Piala AFC 2023.
Hal itu dilakukan untuk menjaga
asa tampil di Piala AFC 2023.
Di antara calon lawan Timnas
Indonesia ada beberapa tim yang
sudah tak asing. Lantas, seperti
apa calon lawan yang akan
dihadapi Timnas Indonesia?
Peluang menghadapi Kamboja
sejatinya kecil buat Timnas
Indonesia. Hal ini terjadi karena
Timnas Indonesia dan Kamboja
sama-sama berada di pot 1.
Namun, sejarah mencatat

Kamboja bukan lawan yang asing
buat Timnas Indonesia. Kedua tim
sudah pernah bertemu sebanyak
22 kali di berbagai ajang.
Timnas Indonesia dominan
dengan 17 kemenangan, tiga kali
imbang, dan dua kali kalah. Pada
Kualifikasi Piala Dunia 2022,
Kamboja berada di urutan buncit
dengan raihan satu poin hasil tujuh
kali kalah dan sekali imbang.
Chinese Taipei bukan lawan
yang asing buat Timnas Indonesia. Sepanjang sejarah, Timnas
Garuda sudah pernah bermain 12
kali melawan Chinese Taipei.
Timnas Indonesia menang
delapan kali dan kalah empat kali.
Timnas Garuda sejatinya tak perlu
khawatir menghadapi tim asuhan
Vom Ca-nhum.
Sama seperti Timnas Indonesia,
Chinese Taipei juga menjadi juru
kunci di Kualifikasi Piala Dunia
2022. Chinese Taipei menelan
delapan kekalahan beruntun dan
tidak mengoleksi poin.
Timnas Indonesia belum
pernah menghadapi Guam pada
ajang apa pun. Hal inilah yang
membuat laga nanti akan mencetak sejarah buat kedua tim.
Pada Kualifikasi Piala Dunia
2022, Guam berada di posisi juru
kunci Grup A Kualifikasi Piala
Dunia 2022. Guam menelan
delapan kekalahan beruntun dan
tak mengoleksi poin.
Catatan tersebut sejatinya tak
jadi masalah buat Timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong
berpeluang menang mudah melawan tim asuhan Seo Dong-won.
 faisal budiman

PT LIB K
ampanyek
an
Kampanyek
ampanyekan
Nonton Liga 1 di R
umah
Rumah
Jakarta, Khazanah- PT Liga
Indonesia Baru (LIB) masih
percaya diri kompetisi Liga 1 dan
Liga 2 musim 2021/2022 digelar
sesuai rencana. Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno, menyebut pertandingan sepak bola
diharapkan bisa membantu pemerintah dalam upaya menekan
angka penyebaran COVID-19.
Teka-teki nasib Liga 1 dan
Liga 2 kembali mengemuka
seiring meningkatnya angka
penyebaran COVID-19 di Indonesia. Menurut data Satgas
COVID-19, per Selasa (22/6/2021)
terjadi 13.668 kasus baru di
Indonesia.
Hal itu tentu saja berpeluang
membuat pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia mengkaji ulang rencana digulirkannya
Liga 1 dan Liga 2 2021/2022.
Pertimbangannya tentu saja kepada
situasi yang tak kondusif dan
menyangkut hajat hidup orang
banyak.
Namun, Sudjarno yakin sepak
bola bisa berperan membantu
pemerintah dalam menekan angka
penyebaran COVID-19. Caranya
adalah dengan pertandingan yang
disiarkan melalui televisi akan
membuat masyarakat tetap berada
di rumah.
"Nonton di rumah saja, dukung di rumah saja, itu keinginan

pemerintah dan bagian dari
kampanye yang selalu kami
gaungkan. Dengan orang nonton
di rumah saja, orang tidak
bepergian ke mana-mana," kata
Sudjarno kepada Bola.com.
"Menurut saya itu bagian
secara pararel, sama dengan
keinginan pemerintah. Ketika ada
pertunjukan sepak bola tanpa
penonton, nonton dan dukung
di rumah saja, seperti itu membuat
orang tidak ke mana-mana dalam
rangka menghindari penyebaran
COVID-19," tegas Sudjarno.
Liga 1 2021/2022 rencananya
dibuka di Stadion Pakansari pada
9 Juli 2021. Pertandingan pertama
musim ini akan mempertemukan
PSS Sleman melawan Persija
Jakarta.
"PSS Sleman melawan Persija

Jakarta menjadi partai pembuka.
Untuk sementara, jadwalnya itu.
Itu yang sudah kami kirimkan
kepada klub," ucap Sudjarno.
Pada jadwal awal, PSS Sleman
akan menghadapi Persija Jakarta
pada 10 Juli 2021, disusul
pertandingan PSIS Semarang
versus Persela Lamongan di
Stadion Pakansari dan Persib
Bandung melawan Barito Putera
di Stadion Benteng Taruna,
Tangerang. Namun, jadwal terpaksa dimajukan demi efektivitas
pertandingan.
"Sebab begini, pada 10 Juli
2021 itu ada tiga laga. Kami ingin
ada satu pertandingan sebagai laga
pembuka. Jadi saat hari pertama,
hanya ada satu pertandingan
 faisal
saja," ucap Sudjarno.
budiman

Pembuk
aan Liga 1 Dimajuk
an
embukaan
Dimajukan
Jakarta, Khazanah- PT Liga
Indonesia Baru (LIB) mau memajukan kick off Liga 1 2021/2022.
Tapi yang dimajukan khusus laga
pembuka PSS Sleman Vs Persija
Jakarta ke 9 Juli.
Dalam draft jadwal rilisan PT
LIB sebelumnya, kompetisi dibuka
dengan laga PSS melawan Persija
di Stadion Pakansari, Kabupaten
Bogor, Sabtu (10/7/2021), pukul
15.15 WIB. Di stadion yang sama
kemudian dilanjutkan dengan laga
PSIS Semarang melawan Persela
Lamongan, pukul 18.15 WIB.
Pertandingan hari pertama
kemudian ditutup dengan Persib
Bandung melawan Barito Putera.
Laga ini akan digelar di Indomilk
Arena, Tangerang, pukul 20.30
WIB. Nah jadwal matchday 1 hari
pertama di atas akan mengalami
sedikit perubahan.
"Ada kemungkinan kick off
laga pertama maju tanggal 9 Juli,"
kata Direktur Operasional PT LIB
Sudjarno.
"Karena begini, tanggal 10 itu
kan tiga match, kami ingin ada
satu pertandingan yang mendahului untuk laga pembuka. Jadi
ada seremonial, kemudian ada laga
pembukanya satu match saja untuk
pembukaan itu," ujarnya.
Jadwal pertandingan lain

untuk sementara belum ada
perubahan. Hanya pertandingan
pembuka saja yang mengalami
perubahan.
Sementara itu, Sudjarno juga
bicara kenaikan angka kasus
COVID-19 di Indonesia dalam
kaitannya dengan kompetisi. Ia
berharap kompetisi tak terpengaruh
dan tetap bisa berjalan.
"Kami sementara masih onschedule, kami masih monitor
perkembangan COVID-19 di
semua daerah. Jadwal sudah kami

berikan kepada klub untuk bisa
diantisipasi," tutur mantan Kapolda Lampung itu.
"nonton di rumah saja, dukung di rumah saja, itu bagian
dari keinginan pemerintah. Bahwa
orang ketika ada di rumah, nonton
di rumah saja, itu bagian dari
kampanye yang selalu kami
gaungkan, dengan orang nonton
di rumah saja, orang tidak
bepergian ke mana-mana," ucapnya berpesan.  faisal
budiman
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Covid-19 di Dhar
masraya Meningk
at, 33 T
erpapar
Dharmasraya
Meningkat,
Terpapar
Pulau
Punjung,
Khazanah—
Setelah sempat melandai dalam
beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya, kembali
mencatatkan penambahan kasus positif
Covid-19 untuk daerah itu dengan total
33 orang terkonfirmasi terpapar pada,
Rabu (23/6).
Menurut Plt. Kepala Dinas
Kesehatan setempat, Yosta Devina,
penyebaran kasus positif baru tersebut
terjadi di 14 Nagari dengan jumlah
penambahan terbanyak di Nagari
Gunung Medan sebanyak 11 kasus.
“Berikutnya disusul oleh Nagari
Koto Ranah dan Nagari Sungai Kambut

masing-masing dengan empat kasus,
“ jelasnya.
Kemudian, lanjutnya, penambahan
kasus positif juga terjadi di Nagari
Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur
dan Nagari Sikabau sebanyak masingmasing dua kasus.
Sementara nagari dengan jumlah
penambahan masing-masing satu kasus
terjadi di Nagari Koto Baru, Sialang
Gaung, Gunung Selasih, Kurnia Koto
Salak, Ranah Palabi, Taratak Tinggi,
Empat Koto Pulau Punjung dan Nagari
Sopan Jaya.
Selain kasus positif, pada hari ini
juga dicatatkan peristiwa kesembuhan

Covid-19 sebanyak dua kasus masingmasing di Nagari Ranah Palabi dan
Koto Salak,” ujarnya.
Dengan penambahan tersebut,
ulasnya,
pihaknya
kembali
memperbaharui data penanganan
penyebaran untuk daerah itu dengan
rincian jumlah penanganan kasus
kontak erat masih sebanyak 7.133 jiwa
dan 6.541 jiwa sudah selesai dilakukan
pemantauan.
Untuk jumlah total kasus positif
yang ditangani sebanyak 1.204 jiwa
dan 1.071 jiwa diantaranya sudah
dinyatakan sembuh.
Terkait penanganan terhadap

pelaku perjalanan, ia menjelaskan
hingga saat ini sudah dilakukan
pemantauan terhadap 18.202 jiwa dan
yang masih dalam proses pemantauan
sebanyak 770 jiwa.
Untuk jumlah pasien positif Covid19 yang dinyatakan meninggal dunia
di daerah itu sudah berjumlah
sebanyak 21 orang dan untuk
penanganan kasus suspek secara
kumulatif sebanyak 815 dengan
rincian 21 orang meninggal dunia dan
lima orang masih dalam penanganan
tim medis.
Pihaknya mengimbau kepada
seluruh lapisan masyarakat agar

senantiasa waspada serta selalu menjaga
kepatuhan untuk menerapkan standar
protokol kesehatan bebas Covid-19
seperti yang dianjurkan pemerintah.
“Wabah pandemi belum usai dan
setiap kita masih dituntut kedisiplinan
terkait protokol kesehatan serta regulasi
dan kebijakan yang diberlakukan oleh
pihak pemerintah dari pusat hingga
tingkat nagari,” tutupnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya, Sumatera
Barat, mencatatkan sebanyak tiga kasus
positif baru masyarakat positif terpapar
virus Covid-19, Selasa (22/6)  */
Ahmad Habibie.

Rapid T
est Antigen T
ak Berizin Marak
Test
Tak
Padang, Khazanah— Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
Feri Mulyani Hamid meminta aparat penegak hukum untuk
menertibkan tempat pelayanan Rapid Test Antigen yang tak
memiliki izin yang terus menjamur dari waktu ke waktu di Kota
Padang. Sementara itu Pemko Bukittinggi belajar ke Pariaman
bagaimana bisa bertahan di zona kuning Covid-19.
Bak cendawan tumbuh, Drive
Thru Rapid Test di Kota Padang
diserbu warga yang ingin melakukan perjalanan ke luar Daerah.
“Ini perlu pengawasan dan
penertiban dari aparat Kepolisian,”
kata Feri Mulyani, dikutip dari
laman FB Diskominfo Kota
Padang, Rabu (23/6).
Lebih jauh dituturkannya,
tempat Rapid Test harus berada
di fasilitas kesehatan resmi.
Seperti klinik, rumah sakit, serta
puskesmas. Semuanya itu tidak
memerlukan izin khusus karena
masuk ke dalam tanggungjawab
izin operasional fasilitas kesehatan
tersebut.
“Tentunya kita harapkan
aparat kepolisian dapat segera
melakukan penindakan terhadap
tempat-tempat pelayanan Rapid
Test Antigen yang tidak memiliki
izin tersebut,” kata Kadiskes.
Dikatakan Kadiskes, Dinas
Kesehatan Kota Padang bukanlah
lembaga yang mengeluarkan izin
Rapid Antigen. Sehingga tidak
memiliki kewenangan lebih jauh.
Apalagi untuk melakukan penindakan.
Dijelaskan Feri Mulyani,
tempat Rapid Test mesti memenuhi syarat. Di antaranya
seperti memiliki Sumber Daya
Manusia (SDM) yang sesuai
dengan ketentuan, memiliki sarana
dan prasarana memadai, memiliki

ruang swab yang terpisah, termasuk limbah medis.
“Kita sudah mengunjungi
tempat layanan tes cepat yang
berada di luar fasilitas kesehatan,
ternyata tidak memenuhi persyaratan. Limbah medis nya pun tidak
sesuai dengan pengelolaan limbah
B3 Dinas Lingkungan Hidup,”
tutur Feri Mulyani Hamid.
Tempat layanan tes cepat yang
tidak memenuhi persyaratan
tersebut dikhawatirkan hasil tes
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya dikhawatirkan dapat berpotensi menambah
penularan Covid-19.
Feri Mulyani mengimbau
kepada seluruh warga untuk tidak
melakukan Rapid Test di tempat
tidak berizin tersebut. Akan tetapi
memeriksakan diri di tempat
resmi yang ditunjuk pemerintah.
Yakni di Rumah Sakit, Puskesmas,
atau Klinik.
“Kepada seluruh warga untuk
melakukan tes cepat di tempat
yang kita anjurkan, yakni di
Rumah Sakit, Puskesmas, atau
klinik,” imbaunya.
Sementara itu, Walikota Pariaman Genius Umar menerima
kunjungan studi banding Walikota
Bukittinggi Erman Safar di Aula
Balaikota Pariaman, Rabu (23/
6).
Studi banding ini dalam rangka pengendalian Covid-19 dan

Eselon II Jadi K
ades
Kades
Pariaman, Khazanah— Kepala desa yang habis
periodesainya di Kota Pariaman, maka ditunjuk Penjabat
Sementara (Pjs ) kepala desa sampai terselenggaranya
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) serentak
di 2021.
Uniknya, yang menjadi penjabat kepala desa tersebut
didominasi pejabat eselon II dan III di lingkup Pemko
Pariaman.
Seperti jabatan Kepala Desa Talago Sariak, yang telah
habis masanya, Walikota menunjuk Hendri sebagai Pjs.
Hendri, saat ini memegang amanah sebagai Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
Serah terima jabatan Kepala Desa Talago Sariak ini
dipimpin Camat Pariaman Timur, M. Arif Gunawan.
Penunjukkan Pjs disaksikan Babhinkabtimas Desa Talago
Sariak, Ketua KAN, Ketua BPD, Ketua LPM, Kepala Dusun,
urang tuo, tokoh masyarakat, pemuda serta perangkat Desa
Talago Sariak, Selasa (22/6) di kantor desa setempat .
Camat Pariaman Timur, M. Arif Gunawan dalam
sambutannya mengatakan kepala desa adalah garda terdepan
dalam menanggapai semua masalah yang ada di desa. Kepala
desa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam tugasnya
membangun desa, walaupun hanya bersifat sementara.
Sementara itu, Pjs Kepala Desa Talago Sariak, Hendri
mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan
pimpinan. Ia akan berusaha sebaik mungkin dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat  Syafrial
S u g e rr..

Kebak
aran di P
anampuang
ebakaran
Panampuang
Ampek Angkek, Khazanah— Masyarakat Nagari
Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Agam Rabu pagi
dibuat panik dengan terjadinya kebakaran yang
menghanguskan satu rumah permanen berukuran 12×12
meter di Jorong Surau Laut, kebakaran terjadi Rabu (23/
6) pukul 09.05 WIB.
Api dengan leluasa memamah isi rumah di pagi yang
cerah itu.
Masyarakat yang mengetahui adanya kebakaran langsung
menghubungi petugas pemadam kebakaran Pos Biaro.
Tidak lama berselang 3 mobil pemadam kebakaran
(Damkar) Agam meluncur ke tempat lejadian peristiwa (TKP)
dibantu 1 unit Damkar Kota Bukittinggi.
Semua anggota Damkar berjibaku membantu
memadamkan api, dan akhirnya api bisa dijinakkan walaupun
seisi rumah ludes dilalap si jago merah.
Komandan Regu (Danru) Pos Damkar Biaro, Alek
Youhendri mengungkapkan, api dengan leluasa membubung
tinggi di dalam rumah.
Akibat kebakaran tersebut pemilik rumah, Chulgia Hendri
(54) suku Tanjung, pekerjaan sopir mengalami kerugian
sekitar Rp500 juta. Rumah tersebut ditempati 5 orang anggota
keluarga. “Tidak ada korban jiwa akibat musibah tersebut,”
jelas Alek  Heppy Kusnandar
Kusnandar..

MENJAMUR- Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani Hamid meminta aparat penegak
hukum untuk menertibkan tempat pelayanan Rapid Test Antigen yang tak memiliki izin yang terus
menjamur dari waktu ke waktu di Kota Padang (foto: Ist/net).
mendapatkan informasi pengendalian Covid-19 di Kota Pariaman
yang mampu mempertahankan
zona kuning usai libur lebaran
Idul Fitri lalu hingga saat ini.
Rombongan Erman Safar
tersebut membawa Forkopimda
Kota Bukittinggi, Kepala OPD
Pemkot Bukitinggi dan Camat
se-Kota Bukittinggi.
Kunjungan ke Kota Pariaman
sengaja dilakukan karena Kota
Pariaman menjadi satu-satunya
daerah di Provinsi Sumatera Barat

yang terbaik dalam penanganan
covid-19 dan sampai saat ini
berada di zona kuning.
Genius Umar mengucapkan
terima kasih kepada Pemko
Bukittinggi yang telah melakukan
study banding ke Kota Pariaman.
Terima kasih juga diucapkan
kepada Ketua DPRD Kota Pariaman yang selalu bekerja sama
dengan baik dalam memajukan
Kota Pariaman.
“Kota Pariaman sejak Januari
2021 telah melaksanakan belajar

tatap muka dengan menetapkan
protokol kesehatan (prokes) Covid19. Ini bisa dilakukan karena kota
Pariaman berada pada zona kuning. Kota Pariaman juga telah
melakukan vaksinasi tenaga
kesehatan di kota Pariaman dan
telah melebihi target atau 100%,
“ ungkapnya.
Banyak hal yang dilakukan
Pemko Pariaman untuk mencegah
penularan Covid-19. Salah satunya mendirikan posko pemberlakukan pembatasan kegiatan

masyarakat (PPKM) disetiap desa
dan kelurahan se Kota Pariaman.
Posko tersebut dijaga langsung oleh masyarakat setempat
dan diawasi oleh pihak kecamatan,
Polres pariaman dan Kodim 0308
Pariaman.
Ia berharap dengan telah
melakukan studi banding ini,
nantinya Kota Bukittinggi akan
bisa mencegah penularan Covid19 sehingga Kota Bukittinggi
akan berada pada zona kuning
bahkan hijau.
Walikota Bukittinggi Erman
Safar mengatakan bahwa kunjungan ini dilaksanakan karena
hasil pantauan tim Satgas Covid19 Kota Bukittinggi, Kota Pariaman mampu mempertahankan
posisinya yang berada pada zona
kuning, sementara perekonomian
di Kota Pariaman tetap berputar
bahkan belajarpun telah dilakukan
dengan tatap muka.
“Taktik dan resep jitu yang
diberikan Pemko Pariaman hari
ini akan kita coba laksanakan
di Kota Bukittinggi. Terima
kasih kami ucapkan kepada
Pemko Pariaman dan Forkopimda
yang telah menjelaskan seperti
apa Kota Pariaman mencegah
penularan Covid-19. Semoga saja
Kota Bukittinggi bisa keluar dari
zona merah dan menjadi salah
satu kota terbaik di Sumatera
Barat setelah Kota Pariaman
dalam pencegahan Covid-19,”
tutupnya  Syafrial Suger/
Novrizal Sadewa.

DITANGKAP POLSEK PADANG UTARA

Gak A
da Akhlak, P
anti Asuhan Dipalak Juga
Ada
Panti
Padang, Khazanah— Polsek
Padang Utara menangkap dua
orang pria yang diduga melakukan aksi premanisme, mereka
adalah Antos (39), warga Jalan
Bahari, Kelurahan Ulak Karang
Selatan, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang dan Abdul Miseryman (47), warga Jalan Bunda
Dalam, Ulak Karang Utara.
Kapolresta Padang, Kombes Pol
Imran Amir mengatakan, keduanya
diduga melakukan aksi pemalakan
di Panti Asuhan, Rumah Singgah
dan Thafidz Jasmine Nabila Inayah.
Panti Asuhan tersebut dipimpin
oleh Dewi Melinda, sementara alamatnya di Jalan Sumatera Nomor
E/7, Kelurahan Ulak Karang Utara,
Kecamatan Padang Utara, Kota
Padang.
Dikatakan Kapolres, dari
keterangan Ketua Panti Asuhan
tersebut, sempat terjadi pemalakan
oleh oknum pemuda setempat
terhadapnya.
“Dengan cara, meminta bagian
dari bantuan dari donatur yang
diterima oleh panti,” katanya di
Padang, Rabu (23/6).
Imran menambahkan, kejadian

PREMANISME- Polsek Padang Utara menangkap dua orang pria
yang diduga melakukan aksi premanisme, di Panti Asuhan, Rumah
Singgah dan Thafidz Jasmine Nabila Inayah di Jalan Sumatera,
Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang (foto: Ist/net)
pemalakan tersebut terjadi pada
bulan puasa lalu saat donatur
datang mengantarkan bantuan ke
panti.
“Saat itu, kedua pemuda
tersebut meminta kepada pihak

panti agar bantuan yang diantarkan
oleh pihak donatur supaya diberikan kepada mereka sebagian,”
jelas Kapolres.
Saat itu, pihak panti terpaksa
memberikan bantuan dari donatur

kepada pemuda tersebut berupa
minuman kemasan sebanyak 8
botol.
Kemudian, menurut keterangan dari Ketua Panti dalam
kejadian, tersangka berinisial A
yang masih dalam pencarian.
“Selama bulan puasa, pemuda
tersebut datang ke panti sebanyak
tiga kali meminta bantuan,” kata
Imran.
“Tidak itu saja, ada pula
beberapa pemuda yang meminta
bantuan ke pihak panti pada saat
bulan puasa dengan alasan dari
pemuda untuk memperbaiki
drainase,” sambungnya.
Imran melanjutkan, namun
saat itu pihak panti tidak memberikan bantuan tetapi pemuda
tersebut mengancam ketua panti.
Imran mengakhiri, dari Informasi
tersebut, Tim Gabungan Unit
Reskrim dan Intelkam Polsek
Padang Utara melakukan pengembangan dan penindakan. “Apabila ibuk tidak mau membayar,
jangan salahkan kami apabila ada
terjadi apa-apa di panti ini. Itu
ancamannya,” kata dia  */
Novrizal Sadewa.

TERIMA SUAP DARI BANDAR SABU

Oknum P
olisi Segera Menjalani P
ersidangan
Polisi
Persidangan
Padang, Khazanah— Sidang perkara
dugaan penerima uang, terkait perkara
narkotika jenis sabu-sabu, yang diduga
dilakukan oleh seorang oknum polisi
berinisial A (26), bakal segera disidangkan.
Pasalnya, berkas perkara tersebut kini,
sudah tiba di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA
Padang pada beberapa hari yang lalu.
Panitera Muda (Panmud) Tipikor
Padang, Rimson Situmorang, mengatakan
untuk jadwal sidang telah ditetapkan oleh
pihak pengadilan.
“Setelah dilakukan registrasi, selanjutnya
dilakukan penetapan hari sidang. Dimana
sidang perdananya pada tanggal 28 Juni
2021 mendatang,”katanya, Rabu (23/6).
Lebih lanjut disebutkan, selain jadwal
sidang, pihak pengadilan telah menetapkan
majelis hakim yang menangani perkara
tersebut.
“Yang bertindak sebagai hakim ketua
yaitu Juandra serta Elisya Florence dan
Hendri Joni masing-masing sebagai hakim
anggota,”sebutnya.
Sementara itu, Kasi Pidana Khusus

(Pidsus) pada Kejaksaan Negeri (Kejari)
Padang, Therry Gutama, ketika dihubungi
melalui telepon genggam, membenarkan
perihal tersebut.
“Sebelumnya kita telah melimpahkan
berkas tersebut ke pengadilan pada tanggal
15 Juni 2021 yang lalu,” ujarnya.
Dalam berita sebelumnya disebutkan,
tersangka diduga melakukan suap atau janji
terhadap suatu perkara tindak pidana
umum.
Tersangka diduga ada hubungannya
dengan perkara Yasin Yusuf, yang saat
ini berstatus sebagai terdakwa dan masih
menjalani sidang di Pengadilan Negeri
Kelas IA Padang, yakninya narotika jenis
sabu-sabu.
Dimana dalam hal ini, tersangka
berhubungan langsung dengan Yasin Yusuf,
dengan cara menggunakan handphone,
dan tersangka sering kali meminta uang
kepada Yasin Yusuf, dengan jumlah yang
berfariasi dengan alasan yang bermacammacam.
Uang tersebut berhubungan erat dengan
perkara Yasin Yusuf, untuk total

keseluruhannya sebesar Rp23.500.000.
Dalam hal ini, tersangka dijerat pasal
12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999,
tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi. Sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001,
tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999, tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi jo
pasal 64 ayat (1) KUHP.
Atau pasal 5 ayat 2 jo, pasal 5 ayat
1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001,
tentang perubahan Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi, jo pasal 64 ayat
(1) KUHP.
Atau pasal 11 Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999, tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999, tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP 
Murdiansyah
Eko.
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DUA ANGGOTA KPU AJUKAN UJI MATERI KE MK

Putusan DKPP Dinilai Cederai HAM
Jakarta, Khazanah— Anggota
KPU RI Arief Budiman dan Evi
Novida Ginting Manik mengajukan permohonan uji materi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 yang mengatur putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat
final dan mengikat ke Mahkamah Konstitusi.
Anggota KPU RI Arief Budiman dalam keterangan di
Jakarta, Rabu (23/6) mengatakan,
permohonan tersebut telah
didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor tanda terima
Mahkamah Konstitusi Nomor
2091/PAN.MK/VI/2021.
“Pada pokoknya permo-

honan pengujian Undang Undang ini terkait ketentuan Pasal
458 ayat (13) UU Nomor 7
Tahun 2017 yang mengatur
bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) bersifat final dan mengikat,” kata Arief.
Para Pemohon, lanjutnya,
juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir
atas frasa “putusan” DKPP
dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai
sebagai sebuah keputusan.
Menurut dia, akibat adanya
norma dalam pasal pasal yang
menjadi objek permohonan,
tidak saja merugikan hak kons-

titusional para pemohon tetapi
juga telah merenggut hak asasi
manusia para pemohon yang
dilindungi oleh konstitusi,
sehingga harkat dan martabat
serta hak asasi para pemohon
menjadi tercederai karena pelaksanaan pasal tersebut oleh DKPP.
Keberadaan pasal yang
sampai saat ini masih menjadi
dalil DKPP atau setidaknya oleh
sejumlah anggota DKPP yang
ternyata dipergunakan untuk
tidak mengakui Evi Novida
Ginting sebagai anggota KPU
yang sah, meskipun telah ada
Putusan PTUN Jakarta yang
membatalkan Kepres tindak
lanjut atas putusan DKPP.

Menurutnya terhadap putusan PTUN Jakarta, Presiden juga
tidak melakukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, identitas sebagai
penjahat etika seolah olah selalu
dilekatkan kepada Evi Novida
yang dalam beberapa pernyataan
publik disampaikan oleh Ketua
DKPP, meskipun fakta persidangan sama sekali tidak mendukung hal itu.
Kemudian, lanjut dia kerugian konstitusional juga dialami
dirinya karena diputuskan
melanggar etika, oleh sebab
tindakannya mendampingi Evi
Novida di PTUN Jakarta. Tin-

dakan tersebut sesungguhnya
merupakan salah satu perwujudan hak dalam rangka untuk
memastikan anggotanya dalam
semangat kolektif kolegial
mendapatkan hak atas pengadilan yang adil.
Hal itu juga sekaligus merupakan duty of care atau semacam
kewajiban untuk memperdulikan
sesama kolega atau anggota dari
sebuah kelembagaan dari kewajiban seorang pimpinan.
Pengujian atas norma putusan
DKPP yang final dan mengikat
itu sudah pernah dilakukan uji
materiil sebelumnya, sebagaimana putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 31/PUU XI/

DUGAAN PENYELEWENGAN ANGGARAN BANSOS

Wakil K
etua DPRD P
adang
Ketua
Padang
Penuhi P
anggilan P
olisi
Panggilan
Polisi
Padang, Khazanah— Setelah
dua kali mangkir, Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Padang
akhirnya memenuhi panggilan
polisi untuk memberikan
keterangan soal dugaan penyelewengan atau pemotongan
batuan sosial (bansos) dari
pokok-pokok pikiran (pokir)
desan.
“Dia datang pada Jumat
(18/6). Dia sudah memberikan keterangan dan
klarifikasi,” ujar Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota
(Polresta) Padang, Kompol
Rico Fernanda dilansir padangkita, Rabu (23/6).
Meski demikian, dia
belum bisa menjabarkan
lebih lanjut terkait hasil
pemeriksaan Ilham. Dia
menerangkan Ilham diperiksa
untuk dimintai keterangan.
“Kita belum menetapkan
tersangka. Kita periksa untuk
minta keterangan informasi.
Kalau sebagai saksi, kita
harus minta izin ke Pak
Gubernur dulu,” jelasnya.
Dia menerangkan proses
perkara Ilham akan tetap
berlanjut. Rencananya, gelar
perkara kasus dugaan penyelewengan pemotongan bantuan sosial di Markas Kepolisian Daerah Sumbar.
“Besok, kita akan gelar
perkara di Polda Sumbar.
Informasi lebih lanjut akan
saya kasih tahu nanti,”
ungkap Rico.
Rico menjelaskan dugaan penyelewengan dana
pokir terjadi di Daerah
Pemilihan (Dapil) Ilham,

PANGGILAN— Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana akhirnya memenuhi panggilan Polresta Padang
atas dugaan penyelewengan anggaran bansos dari dana pokirnya. Ilham sendiri menilai ada muatan politis
dibalik pelaporan dirinya itu. IST
dalam hal ini Dapil IV yang
mencakup Kecamatan Padang Timur dan Padang
Selatan. Diduga dana pokir
yang telah dicairkan untuk
basos ke 80 warga diduga
dipotong Ilham sebanyak
Rp500 ribu per orang dengan nominal Rp1,5 per
orang penerima.
Sebelumnya, Ilham Maulana kepada media menga-

takan, jika pelaporan dirinya
ke Polresta Padang didasari
pribadi dan kepentingan
politik. Dia menduga ada
aktor dan pemeran atau
dalang dalam pelaporan
masalah ini. “Kuat motifnya
pribadi dan politik,” tegas
Ilham kepada wartawan,
Senin (14/6/2021) lalu.
Ketua DPC Demokrat
Padang itu mengungkapkan

akan mendalami masalah itu
dan segera mencari aktor
dibalik semua ini. Menurut
Ilham, timnya sudah bekerja
dengan mengumpulkan semua data dan informasi.
Dia mempertanyakan,
kenapa dari 45 anggota dewan
hanya dia sendiri saja yang
masuk laporan ke Polresta
Padang. Sedangkan yang
memasukkan pokir bansos itu

hampir rata-rata semua anggota
dewan. Kenapa hanya dirinya
saja yang dikejar untuk pokir
bansos ini.
Ilham berjanji akan membongkar semuanya “permainan”
oknum-oknum yang sengaja
mendeskreditkan dirinya. “Saya
akan buka semuanya nanti dan
akan melaporkan pula ke
Polresta Padang ,” tegas Ilham.
ryn/faisal/pdk

Peran W
akil R
akyat dalam
Wakil
Rakyat
Pembangunan Sumatera Bara
Barat
Oleh: ASRINALDI ASRIL
(Plt. Ketua Program Doktor Studi Kebijakan Unand)

S

EP
ANJANG April
EPANJANG
2021 lalu, cukup
banyak menteri Kabinet Indonesia Maju mengunjungi Sumatera Barat
(Sumbar). Kedatangan ini
adalah bagian dari kunjungan
kerja mereka dan sekaligus
berencana mengembangkan
pembangunan di Provinsi
Sumbar.
Di tengah kesibukan
menteri dalam melaksanakan
tugasnya, tentu perlu ada
pendekatan yang dapat
meyakinkan mereka agar
mau datang dan membantu
pembangunan di Sumbar. Di
antaranya adalah sosok
Andre Rosiade yang melakukan pendekatan sehingga
bisa meyakinkan menteri
untuk mengunjungi Sumbar
dan bersedia membantu
pelaksanaan pembangunan
di daerah ini.
Bahkan kalau menteri
belum sempat datang, Andre
juga membawa kepala daerah menemui menteri untuk
menyampaikan persoalan
daerah masing-masing dengan harapan bisa dibantu
oleh menteri bidang terkait
seperti mendatangi Menteri
BUMN, Menteri Kesehatan,
Menteri Parekraf, dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Memang, Provinsi Sumbar adalah daerah yang
sangat potensial di wilayah

Barat Indonesia untuk
dikembangkan sebagai
pusat kemajuan dan peradaban melalui pembangunan yang dilaksanakan.
Namun melaksanakan pembangunan di daerah ini
bukanlah hal yang mudah.
Ada beberapa kesulitan
yang akan dihadapi dan
jadi masalah yang kronis.
Pertama, kesulitan yang
diakui oleh banyak pihak,
adalah pada penyediaan
lahan atau tanah untuk
pembangunan. Di Provinsi
Sumbar, lahan atau tanah
yang luas untuk bisa dilaksanakan pembangunan biasanya adalah tanah ulayat
milik kaum dan suku yang
diwariskan secara turun
temurun.
Sumbar yang mayoritas
dihuni oleh etnis Minangkabau memang dikenal
dengan garis keturunan
matrilinealnya yang menjadikan tanah ulayat kaum
dan suku sebagai milik
komunal. Tanah ulayat ini
dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan ekonomi
bersama kaum dan suku.
Oleh karena sifat kepemilikan dan fungsinya ini,
maka tanah ulayat tidak
mungkin dijual. Namun,
bukan berarti penggunaannya tidak dapat diserahkan
kepada mereka yang mau

memanfaatkannya untuk
kepentingan pembangunan.
Secara adat pemanfaatan
tanah ulayat tersebut bisa
dilakukan dengan cara melepaskan hak penguasaan oleh
masyarakat adat ini dengan
cara memusyawarahkannya
dengan ninik mamak kaum
dan suku yang ada. Jika ada
kesepakatan, maka ninik
mamak kepala waris akan
menyerahkannya dengan
membebankan kewajiban
kepada pengguna membayar
uang adat (siliah jariah)
sehingga pihak pengguna
mendapatkan HGU yang bisa
diusulkan kepada pemerintah.
Memang dalam praktiknya, pelepasan hak penguasaan tanah ulayat ini
tidaklah mudah sehingga
membuat investor menjadi
enggan menanamkan modalnya di Sumatra Barat. Kondisi ini jelas merugikan
masyarakat karena pembangunan di daerah ini akan
lambat dibandingan daerah
lain. Saat ini kondisi ini
sudah mulai dirasakan.
Kedua, kesulitan pembangunan di Sumbar ini
adalah tidak cukupnya uang
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
melaksanakan sebagian
pembangunan yang sudah
direncanakan. Bahkan kesulitan keuangan ini harus
dihadapi setiap tahun. Mau

tidak mau, sumber keuangan
untuk pembangunan harus
diharapkan dari investasi
swasta yang masuk ke daerah
ini.
Namun, karena persoalan di pembangunan di
Sumbar yang memang rumit
untuk investasi sebagaimana yang dijelaskan di
atas, maka mengharapkan
investasi ini juga bukanlah
hal yang mudah. Memang
ada harapan kepada sumber
keuangan dari masyarakat
atau perantau yang punya
keinginan untuk membangun kampung halamannya, namun jumlahnya
tentu tidak banyak.
Memaksimalkan
Peran
Wakil Rakyat
Pertanyaannya, lalu apa
yang dapat dilakukan untuk
mengatasi masalah ini?
Apakah pembangunan di
daerah Sumbar harus stagnan
saat daerah lain terus berbenah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya?
Hal yang paling mungkin
dapat dilakukan dalam waktu
singkat adalah mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.
Apalagi dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah sebenarnya
sudah disediakan sumber
keuangan dari Transfer ke
Daerah (TKD) dan Dana Desa
(DD). Masalahnya pemerintah daerah di Sumatra

Barat juga belum bisa memaksimalkan TKD ini khususnya pemanfaatan Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan
Dana Insentif Daerah (DID).
Untuk mendapatkannya
tentu dibutuhkan “relasi
khusus” dengan pemerintah
pusat, terutama dengan pihak
kementerian. Di sinilah letak
pentingnya wakil rakyat kita
di Jakarta untuk memfasilitasi ini. Padahal Provinsi
Sumatra Barat memiliki 14
orang wakil rakyat di DPR
dan memiliki empat orang
wakil daerah di DPD.
Peran inilah yang sedang
dilakukan oleh Andre Rosiade yang harusnya juga
dilaksanakan oleh wakil
rakyat yang lain. Sebenarnya
tanpa diminta, wakil rakyat
ini memiliki tanggung jawab
moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat
Sumatra Barat dalam mewujudkan pembangunan di
daerah ini.
Andre, sebagai wakil
rakyat dari Partai Gerindra,
cukup aktif mengambil peran
ini dengan melibatkan kepala
daerah agar mendapatkan
dukungan dari kementerian
ketika melaksanakan pembangunan.
Apalagi pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian memiliki urusan konkuren yang secara bersamaan
juga melaksanakan urusan
yang sama dengan pemerintah daerah.

2013 pada 3 April 2014.
MK menyatakan dalam putusan a quo bahwa sifat final
dan mengikat atas putusan DKPP
tidak sama dengan lembaga
peradilan, tetapi harus dimaknai
final dan mengikat bagi Presiden,
KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan bawaslu.
Para pemohon dalam petitumnya juga memohonkan agar
frasa “putusan” DKPP dinyatakan
konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah “keputusan”, oleh karena
DKPP adalah organ tata usaha
negara sebagaimana putusan
MKRI Nomor 115/PHPU.D XII/
2013. ryn/ant
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Pembelahan P
olitik
Politik
TITO KARNAVIAN

Jakarta, Khazanah— Ketua Umum Partai
Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta
menilai Sumpah Palapa yang digaungkan Mahapati
Kerajaan Majapahit Gajah Mada bisa menjadi
semangat untuk mengakhiri pembelahan sosial dan
politik yang terjadi di masyarakat selama ini.
“Residu pembelahan hingga kini tidak kunjung
usai, bahkan mulai menunjukkan peningkatan
ekskalasinya jelang Pemilu 2024,” kata Anis Matta
dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, ada dua sumpah yang
menginspirasi Partai Gelora yaitu, Sumpah Palapa
dan Sumpah Pemuda. Menurut dia, kedua sumpah
tersebut menjadi ilham bagi para pendiri bangsa
yang saat itu ingin merumuskan identitas baru,
bernama Indonesia.
“Sumpah Palapa Gajah Mada tidak hanya
menginspirasi Partai Gelora, tapi juga memberi ilham
bagi Mohammad Yamin, tokoh pemuda untuk
mempelopori Sumpah Pemuda. Karena itu
Mohammad Yamin ‘otak’ dibalik Sumpah Pemuda
menulis panjang tentang Gajah Mada yang bisa
mengkonsolidasikan seluruh potensi dan bisa fokus
menyelesaikan krisis sistemik yang terjadi saat itu,”
ujarnya.
Karena itu menurut dia, Sumpah Palapa Gajah
Mada juga bisa menjadi tekad untuk melahirkan
sumpah ketiga yaitu Sumpah Tekad Indonesia untuk
keluar dan bangkit dari krisis sehingga mampu
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan
kekuatan lima besar dunia.
Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Jenderal Partai
Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menilai apabila
pembelahan sosial dan politik di masyarakat segera
tidak diakhiri, maka bisa menyebabkan terjadinya
negara gagal atau “fail state” dan berujung bubarnya
negara.
“Pembelahan sosial dan politik yang terbiarkan,
residunya akan semakin mengental dan dapat
menyebabkan fail state, negara gagal,” ujarnya.
Menurut dia, di beberapa negara pembelahan
menjadi pemicu negara bubar, sehingga harus ada
solusi segera untuk mengkahiri persoalan tersebut.
ryn/ant

Stop P
olitik
Politik
Identitas
Jakarta, Khazanah— Calon Presiden dan Kepala
Daerah yang akan bertarung dalam Pemilu
2024 diharapkan tidak lagi memainkan politik
identitas dalam kampanyenya, termasuk di media
sosial. Hal ini penting guna mengakhiri polarisasi
di masyarakat yang telah berlangsung sejak Pemilu
2014 lalu.
Hal itu disampaikan pemerhati media sosial,
founder Spindoctor dan penggerak JASMEV, Dyah
Kartika Rini dalam Gelora Talks bertajuk
“Pembelahan Politik di Jagat Media Sosial” Residu
Pemilu yang Tak Kunjung Usai,”.
“Untuk kandidat politik pada 2024, please
(tolong) jangan lagi mengangkat kampanye politik
identitas,” ujar Dyah.
Para kandidat yang akan maju di 2024, menurut
dia, harus bisa berkampanye menggunakan jualan
track record atau rekam jejak kepada publik. “Brand
heritage itu sebenarnya track record atau rekam
jejak. Jadi kita punya apa saja yang kita kerjakan
selama ini, itu yang kita angkat,” jelasnya.
“Jangan menyerang lawan dengan isu SARA,
suku, agama, ras. Itu pasti bisa membelah,” lanjut
dia.
Karena itu, menurut dia, polarisasi di masyarakat
akan bisa dihindarkan melalui cara politik yang
menjual rekam jejak atau apa yang sudah dikerjakan
selama ini kepada publik.
Bahkan dia yakin residu pemilu-pemilu
sebelumnya akan bisa berakhir, tatkala kandidat
politik
2024
berhenti
menggunakan
kampanye politik identitas dan lebih mengedepankan
rekam jejak.
“Karena ada sebuah studi mengenai political
brand heritage bahwa sebenarnya kenapa kita mesti
mengangkat politik identitas? Karena mungkin
kandidat politik itu tidak mempunyai track record
atau dia tidak mempunyai rekam jejak yang
mumpuni, yang baik, yang berprestasi, sehingga
tidak bisa di angkat menjadi materi kampanye,”
jelasnya.
“Akhirnya dilakukan adalah yaudah nyerang
lawannya saja dengan isu agama yang paling
gampang. Orang di-trigger dengan isu agama itu
sangat sensitif. Siapa sih yang pengen agama yang
kita yakini itu dinodai, dihina oleh orang lain.
Pasti semua akan bergerak kalau kita angkat itu
agama,” lanjutnya. ryn/tbn
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Ironi Sistem PPDB Online Sumbar

Oleh: Raihan Al Karim
(Wartawan Muda)

B

erbicara tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB)
online, tentunya sudah bukan
hal yang baru. Apalagi, di saat
pandemi Covid-19 masih menyelimuti
kita semua, sistem PPDB sudah mutlak
menggunakan teknologi informasi,
meskipun 16 SMA/SMK di Sumbar
dengan terpaksa menggelar PPDB offline
karena berada di zona blank spot sehingga
tidak tidak bisa melaksanakan PPDB
secara online.
Tapi tampaknya, pelaksanaan penerimaan PPDB khususnya di Provinsi
Sumbar, setiap tahunnya masih menuai
berbagai polemik. Masalahnya pun masih
hampir serupa dengan tahun-tahun
sebelumnya. Tak ada perubahan yang
signifikan dalam sisi manajemen pengelolaan maupun perbaikan sistem. Padahal,
PPDB diatur dalam Permendikbud Nomor
1 Tahun 2021, lalu diturunkan dalam
Peraturan Gubernur (Pergub).
Sama-sama kita ketahui, aplikasi atau
website pendaftaran PPDB Online Sumbar
2021 dengan alamat ppdb.sumbarprov.go.id, dibangun bukan melalui pihak
ketiga atau vendor. Melainkan berkolaborasi dengan Dinas Kominfo dalam
menyiapkan aplikasi atau situs web
tersebut, hingga servernya disiapkan
tersendiri oleh Diskominfo Sumbar.
Pada Senin (21/6) lalu, situs web
PPDB untuk SMA/SMK di Sumbar
sempat error selama 3 jam, mulai dari
pukul 11.00 hingga 14.00 WIB situs
tersebut tidak berfungsi sehingga
mengakibatkan website tersebut belum
bisa digunakan menjadi wadah untuk
pendaftaran siswa SMA/SMK secara
online. Saat terjadi error tersebut, laman
website hanya menampilkan tulisan “Situs
tidak dapat dijangkau. Pendaftaran.ppdb.sumbarprov.go.id membutuhkan
terlalu banyak waktu untuk merespon.
Coba periksa sambungan”.
Belum lagi kendala-kendala lain yang
dialami oleh calon peserta didik baru
untuk PPDB online kali ini. Seperti kartu

unduhan tak terisi, foto tidak muncul,
nilai sudah lengkap tapi dinyatakan
belum lengkap, halaman login error dan
keluhan lainnya yang sama-sama bisa
kita lihat di kolom komentar Instagram
@kominfosumbar. Hal ini tentu membuat
tidak sedikit orang tua murid risau.
Mereka tentu ingin anak-anaknya
mendapatkan pendidikan terbaik dari
sekolah yang diinginkannya.
Menanggapi permasalah tersebut,
Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman
Rizal pun angkat bicara. Dirinya pun
enggan menyalahkan sistem yang error.
Menurutnya, situs web PPDB tersebut
tidak bisa diakses karena sempat diserang
hacker berkali-kali, hingga akhirnya bisa
kendalikan oleh tim yang ada di instansi
yang dipimpinnya. Sementara, permasalahan lainnya, pihaknya berpendapat
karena sinyal yang kurang bagus di tempat
pendaftar, serta pendaftar juga kemungkinan salah input data. Sekali lagi,
kata beliau, ini bukan salah sistem.
Menang harus kita akui bahwa yang
namanya sebuah sistem aplikasi atau
sistem, server, jaringan, mustahil tanpa
masalah. Terlalu banyak hal yang harus
dikontrol dan bahkan bisa di luar kontrol
kita sebagai manusia. Karena prinsipnya
“No system is safe”. Ya, tidak ada sistem
yang benar-benar aman. Tetapi, belum
sepatutnya Kadis Kominfo dengan cepat
‘mengambinghitamkan’ hacker. Jangan
hanya asumsi semata, adakah pernyataan
atau keterangan penyelenggara berdasarkan data? Sudahkah sistem analis
dan sistem administrator mengevaluasi,
sehingga didapat data teknis dan
kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan?
Di sisi lain, saya juga sempat
mendengar keluhan-keluhan dari petugas
atau operator input data yang dilakukan
oleh seluruh SMP, MTS dan sederajat
yang siswanya lulus di sekolah masingmasing. Setiap server di-update oleh Dinas
Pendidikan Provinsi, tiba-tiba data yang
telah diinput, hilang begitu saja ditelan
angin. Tentunya jika data siswa tersebut
hilang, orang tua menyalahkan operator
input data yang ada di sekolah tersebut.

Ada pula operator input data yang
mengaku sudah 10 kali memperbaiki
dan melakukan input data ulang, akibat
data-data siswa tersebut tiba-tiba hilang
begitu saja. Yang menjadi permasalahannya adalah, pihak Dinas Provinsi
dengan enaknya saja menyebut bahwa
situs tersebut diganggu oleh hacker,
sehingga mengakibatkan data-data yang
telah diinput tadi, hilang.
Saya tak sanggup membayangkan
berapa letihnya jika memang benar
operator tersebut harus menginput data
hingga 10 kali. Anggap saja di satu
sekolah, ada ratusan siswa yang lulus
dan database-nya harus diinput untuk
dapat melanjutkan proses PPDB online
ini. Setiap mengisi data satu orang siswa,
pasti banyak kolom isian yang harus
diisi oleh operator. Sementara, untuk
menginput ratusan data di satu sekolah
tersebut, petugas operatornya sangat
minim, bahkan hanya satu atau dua orang
per sekolah.
Yang menjadi pertanyaan, apakah
di sistem tersebut tidak ada cadangan
atau backup database siswa yang telah
diinput oleh operator-operator tersebut?
Jika ada, tentunya jika database tersebut
hilang, setidaknya cadangan database
tersebut dapat dipulihkan, sehingga
operator input data di sekolah-sekolah
tidak harus bersusah payah melakukan
input data ulang.
Menurut saya, PPDB online semestinya menjadi gate peradaban dalam
meningkatkan kualitas pendidikan di
tanah air ini. Betapa tidak, ini semua
menyangkut masa depan anak bangsa.
Fenomena kali ini membuat saya kembali
bertanya-tanya. Bukankah semestinya
pemerintah berperan sebagai regulator
sekaligus fasilitator untuk menyiapkan
arah guna menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui
penerbitan peraturan-peraturan?
Sebagai regulator, bukannya pemerintah seharusnya hanya memberikan
acuan dasar kepada eksekutor sebagai
instrumen untuk mengatur segala
kegiatan pelaksanaan dalam perancangan
dan implementasi sistem tersebut?

Mengapa pemerintah memaksakan untuk
berperan menjadi regulator sekaligus
eksekutor?
Seperti yang pernah saya sampaikan
di tulisan saya tentang PPDB tahun lalu,
menurut saya seharusnya Pemerintah
Provinsi tidak perlu ikut campur tangan
dalam pembuatan sistem website PPDB
Sumbar 2020 ini. Mengapa Panitia PPDB
Online Sumbar dan Dinas Pendidikan
Sumbar tidak menyerahkan perancangan
dan implementasi sistem website ini
sepenuhnya kepada eksekutor (dalam
hal ini pihak ketiga atau vendor)?
Bukannya alangkah baik jika seperti
itu? Jika ini diterapkan, tentu pemerintah
bisa membuat regulasi yang jelas kepada
vendor dalam pengerjaan sistem ini. Jika
vendor melanggar regulasi, kan bisa
dengan menempuh jalur hukum. Sesederhana itu bukan?
Dalam hal ini, saya sama sekali tidak
meremehkan atau tidak mempercayai
tenaga IT di Diskominfo Sumbar yang
membangun situs website PPDB Sumbar
2021 ini. Dan melalui tulisan ini, saya
sedikitpun tidak bermaksud untuk
menggurui. Justru saya berpikir, seharusnya tim IT yang ada di Dinas Kominfo
Sumbar tidak membuat aplikasi semacam
ini. Tetapi alangkah baiknya mereka
dikerahkan sebagai auditor, dalam hal
ini memantau vendor yang merancang
dan membangun sistem tersebut agar
sesuai dengan aturan dan target yang
diinginkan.
Di samping bisa memanfaatkan
sumber daya manusia (SDM) IT yang
ada, mungkin salah satu faktor yang
memberatkan untuk memberikan proyek
atau pembangunan sistem PPDB ini
adalah anggaran. Lalu, muncul pertanyaan
baru. Memang seberapa mahal anggaran
yang harus disiapkan jika ingin menyerahkan pembangunan sistem ini kepada
vendor? Memang seberapa efektifnya
penggunaan anggaran jika pembangunan
sistem ini tetap dilakukan di internal
Dinas Kominfo dengan memanfaatkan
tim IT yang ada?
Lihat saja, rata-rata Pemprov lainnya
seperti Provinsi Lampung, Nusa Tenggara

Timur (NTT), DI Yogyakarta, DKI Jakarta,
Jawa Tengah (Jateng), Kalimatan Timur
(Kaltim), Bali, Sulawesi Selatan (Sulsel),
Kalimantan Selatan (Kalsel), dan provinsi
lainnya. Dalam menyiapkan perancangan
aplikasi dan infrastruktur jaringan internet
yang memadai, mereka menggandeng
pihak ketiga atau vendor agar benarbenar yakin dan siap saat pelaksanaannya.
Sebab, mereka menyadari, akses internet
sering kali menjadi keluhan masyarakat
dari seleksi yang berbasis teknologi
dalam jaringan (daring atau online).
Mungkin jika Pemprov Sumbar
menggandeng vendor-vendor ‘besar’
seperti PT Telkom untuk menyediakan
aplikasi dan jaringan memadai pada
penyelenggaraan PPDB, bisa memakan
anggaran yang besar. Tapi, apakah vendorvendor lokal tak sanggup? Saya yakin,
vendor lokal sanggup, mereka mampu,
bahan dengan anggaran minim sekalipun.
Saya yakin, pos anggaran untuk itu,
sudah sangat jelas.
Pertanyaan sederhana saya, apakah
sistem website PPDB Sumbar 2021 sudah
melalui penetration test? Apakah situs
web PPDB Sumbar 2021 sudah dicoba
untuk menampung pengguna dalam
waktu sekaligus (realtime) sebanyak para
calon siswa? Apakah situs web PPDB
Sumbar sudah diaudit oleh auditor yang
berasal dari internal dan eksternal? Karena
ini akan menjadi momok, ketika website
atau aplikasi diluncurkan, jika tidak
melalui tahapan-tahapan seperti itu, bisabisa dibobol hacker atau implementasinya tidak sesuai dengan rancangan.
Apalagi, setiap sistem atau aplikasi
pemerintahan e-government, sebaiknya
harus lulus uji atau melalui proses audit
secara komprehensif dari Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN), mulai dari
infrastruktur, teknis, tata kelola, standarisasi sistem, semuanya itu ada
analisanya. Mestinya, ini yang harus
menjadi perhatian kita bersama. Jangan
sampai sistem informasi PPDB online
tidak memiliki standar minimum.
Dengan kata lain, sistem dalam penyelenggaraan PPDB online tersebut asal
cukup pakai. 
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