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MENGAKU MENYESAL DAN AKAN GANTI HOBI

Stop Bullying Uda Izet!
“Netizen perlu pula
bersimpati dan
berempati terhadap
keluarganya. Sekira
dia punya anak dan
istri, tentu mereka
akan ikut menjadi
korban sasaran
bully”.

DALMENDA
Pengamat Komunikasi Massa

Padang, Khazanah— Izet,
terduga pelaku pemalakan disertai
kekerasan terhadap sopir truk di
area PT. Semen Padang, Sabtu(10/
7) lalu, telah diamankan jajaran
Ditreskrimum Polda Sumbar di
Nagari Salimpauang Kab. Tanah
Datar, Kamis (15/7). Saat jumpa
pers di lantai V Mapolda Sumbar
kemarin, Izet mengaku minta maaf
dan menyesali perbuatannya.
Pengamat komunikasi yang
juga praktisi media massa, Dr.
(Cand) MA. Dalmenda Dt.
Pamuntjak Alam, M.Si kepada
Khazanah, Kamis (15/7), mengajak
seluruh masyakarat Sumbar,
terutama kalangan netizen
khususnya, untuk menyetop dan
tidak lagi melanjutkan segala
bentuk aksi bullying lewat meme
atau parody yang melibatkan Izet.
BACA HAL-7

SEMBILAN TAHUN-- Izet, tersangka pelaku pemalakan disertai kekerasan terhadap sopir truk di area PT. Semen Padang, Sabtu(10/7) lalu, ketika dihadirkan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar,
beberapa saat usai penangkapan dirinya di Salimpauang, Tanah Datar, Kamis (15/7). Izet disangkakan pasal 368 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. IST

RP51,7 MILIAR DI BANK GARANSI DIAMBIL UNTUK NEGARA

Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
Jakarta, Khazanah-- Mantan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Edhy Prabowo divonis 5 tahun
penjara ditambah denda Rp400 juta
subsider 6 bulan kurungan, karena
terbukti menerima suap senilai 77
ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250 dari pengusaha terkait
ekspor benih bening lobster (BBL)
atau benur.
"Menyatakan terdakwa Edhy
Prabowo telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang
dilakukan secara bersama-sama
sebagaimana dakwaan alternatif
pertama. Menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa tersebut dengan

pidana penjara selama 5 tahun dan
denda sejumlah Rp400 juta dengan
ketentuan bila denda tidak dibayar
diganti pidana kurungan selama
6 bulan," kata ketua majelis hakim
Albertus Usada, di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Jakarta, Kamis.
Vonis tersebut sama dengan
tuntutan Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Komisi Pemberantasan KPK
yang meminta agar Edhy Prabowo
divonis 5 tahun penjara ditambah
denda Rp400 juta subsider 6 bulan
kurungan.
Edhy terbukti melanggar Pasal
12 huruf a UU Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana diubah UU

Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Edhy juga diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah
Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar
AS.
"Menghukum terdakwa untuk
membayar uang pengganti sejumlah
Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar
AS dengan memperhitungkan uang
yang telah dikembalikan terdakwa,"
kata hakim Albertus.
Bila tidak membayar uang
pengganti tersebut dalam waktu
satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

tetap, maka harta benda Edhy akan
disita oleh jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut.
"Dalam hal terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang
pengganti tersebut, maka dipidana
penjara selama 2 tahun," ujar hakim
Albertus pula.
Majelis hakim juga memutuskan
untuk mencabut hak Edhy untuk
dipilih dalam jabatan publik.
"Menjatuhkan pidana tambahan
terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam
jabatan publik selama 3 tahun sejak
terdakwa selesai menjalani pidana
pokoknya," kata hakim Albertus.
BACA HAL-7

DI DEPAN MATA, RATUSAN JENAZAH COVID-19 DIKUBUR SETIAP HARI

Saya TTerenyuh,
erenyuh, Kadang Juga Ampe Nangis Melihatnya
KASUS kematian akibat Covid-19 yang melejit
beberapa pekan terakhir, membuat tim pemulasaraan
jenazah kewalahan. Di Tempat Pemakaman Umum
(TPU) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, suasana
duka amat terasa, Kamis (15/7).

Laporan— LUSIUS GENIK
Sejak pagi hari, sudah terlihat
ada antrean jenazah Covid-19
yang akan dikebumikan di TPU
Rorotan, jakarta. Tak jarang
anggota keluarga yang hadir di
lokasi pemakaman menunjukkan
raut wajah muram, disertai tangis
terisak-isak. Hingga kemarin,
setidaknya sudah ada ribuan
jenazah Covid-19 yang dima-

kamkan di TPU itu sejak mulai
digunakan pada akhir Januari lalu.
Suheri alias Ateng (48),
anggota tim pemulasaraan DKI
Jakarta, mulai bertugas di TPU
Rorotan sejak dua hari belakangan. Sehari-hari dia bekerja
sebagai petugas Sarana dan
Prasarana di TPU Karet Bivak,

EDHY PRABOWO

BACA HAL-7

Syiar Islam

Mimbar
Tauhid dan Terangkatnya
Musibah
Oleh: ARI WAHYUDI, S.SI
(Pengajar Ma'had Al Ilmi Yogyakarta)

SEBUAH perkara yang menjadi prinsip dan
diterangkan oleh para ulama dalam karya-karya
mereka adalah bahwa tauhid merupakan kewajiban
terbesar. Tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam
beribadah. Inilah hak Allah atas segenap hamba.
Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi yang
mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Hak Allah
atas para hamba adalah hendaknya mereka beribadah
BACA HAL-7

Islam
Pernah Jaya
di Myanmar
Sampai abad 21 Islam
merupakan suatu kekuatan
politik yang patut diperhitungkan di Asia Tenggara ia
merupakan agama kerajaan
Brunei Darusalam. Agama resmi
Federasi Malaysia sebanyak
55% pemeluk dari seluruh
jumlah penduduk Malaysia, di

SEJUMLAH petugas TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, tengah memakamkan
dua jenazah Covid-19 sekaligus. Setiap harinya, TPU ini disibukkan dengan antrean
ambulann dan antrean jenazah yang akan dimakamkan. IST

Ayat Hari Ini

Indonesia jumlah pemeluk
agama islam mencapai 90%,
Di Myammar agama Islam
dipeluk oleh kelompok minoritas burang lebih sebanyak
3,9% dari jumlah penduduk
myammar secara keseluruhan,
thailand sebanyak 4%, di
Philipina pemeluk islam berjumlah 9%, sedangkan di
Singapura penduduk dengan
beragama islam berjumlah
sebanyak 16% dari jumlah
penduduk islam secara
BACA HAL-7

Dan setiap umat
mempunyai kiblat yang dia
menghadap kepadanya.
Maka berlomba-lombalah
kamu dalam kebaikan.
Di mana saja kamu berada,
pasti Allah akan
mengumpulkan kamu
semuanya.
(QS. Al-Baqarah: Ayat 148)
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BANTU KETERSEDIAAN STOK OKSIGEN

Gubernur Sumbar Minta OJK
Arahkan CSR Perbankan
Padang, Khazanah - Gubernur
Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi
minta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
perwakilan Sumbar ikut berperan
mengarahkan dana CSR perusahaan
perbankan atau lembaga keuangan
lain untuk membantu ketersediaan
stok oksigen guna mengantisipasi
lonjakan kasus Covid-19.
"Kita membutuhkan seluruh
skema yang memungkinkan dalam
menjaga ketersediaan stok oksigen
ini termasuk melalui dana CSR
perusahaan. Kita berharap OJK bisa
berperan untuk hal ini," katanya saat
meninjau
Vakninasi
Massal
Perbankan yang bertema "Kesehatan
Pulih, Ekonomi Bangkit" di BRI
Corporate University Campus,
Padang (15/7).
Gubernur mengatakan belajar dari
kondisi di Jawa kekurangan oksigen
jadi salah satu kendala dalam
perawatan pasien Covid-19 karena
itu stok dan ketersediaan oksigen
di Sumbar harus benar-benar siap
untuk mengantisipasi jika terjadi
lonjakan kasus.
"Sekarang bahan baku untuk
oksigen dari Jawa sudah mulai
dikurangi karena itu kita butuh solusi
lain dalam menyediakan stok
oksigen di Sumbar," katanya.
Mahyeldi juga mengapresiasi
vaksinasi yang dilakukan OJK
bersama BRI. Sebab, Vaksinasi
adalah salah satu upaya untuk
meningkatkan imun tubuh agar tidak
mudah terpapar virus Covid-19.
Iya mengatakan Pemprov Sumbar
terus berupaya meningkatkan
capaian vaksinasi dengan berbagai

cara diantaranya bekerjasama dengan
TNI Polri dan saat ini juga ada
dukungan dari OJK dan pihak
perbankan.
"Kita berharap dengan vaksinasi
yang masif health immunity bisa
segera tercapai sehingga roda
perekonomian pun bisa kembali
pulih seperti sediakala," ujarnya.
Menurut Mahyeldi, hingga saat
ini belum ada ilmu untuk membunuh
virus covid-19 karena itu ada
kemungkinan kedepannya virus ini
akan tetap ada. Tetapi jika health
immunity tercapai manusia bisa
hidup berdampingan dengan virus
ini seperti halnya dengan virus
influenza.
Selain meningkatkan imun
dengan cara vaksinasi dan
mengkonsumsi makanan yang bisa
meningkatkan kekebalan tubuh,
masyarakat juga perlu meningkatkan
keimanan karena Indonesia adalah
negara yang berketuhanan.
Sementara itu kepala OJK
perwakilan
Sumbar,
Yusri
mengatakan
vaksinasi
yang
dilakukan adalah tindak lanjut dari
perintah Presiden RI agar industri
jasa keuangan bisa menjadi sentral
vaksinasi di Indonesia.
Kementerian Kesehatan sudah
mengalokasikan vaksin bagi OJK
dan Bank Indonesia dan industri jasa
keuangan sebanyak 10 juta vaksin
sampai Desember 2021. Untuk Kota
Padang selama tujuh hari ke depan
diharapkan capaian vaksinasi bisa
mencapai 10.400 orang.
Vaksinasi yang diberikan oleh
OJK tersebut ditujukan bagi BRI,

VAKSINASI MASSAL - Gubernur Sumbar Mahyeldi sedang memberi sambutan disela-sela kegaiatan Vaksinasi Massal Perbankan di BRI Corporate
University Campus, Padang (15/7)

BNI, Bank Mandiri, BCA, CIMB
Niaga dan pegawainya, keluarganya,
nasabah dan masyarakat umum.
"Mudah-mudahan dalam tujuh
hari ke depan target 10400 vaksinasi
tersebut bisa tercapai," ujarnya.
Setelah Kota Padang vaksinasi
yang diinisiasi OJK itu juga akan
dilaksanakan di seluruh kota dan
kabupaten di Sumbar dengan target
target 16 ribu-17 ribu vaksinasi.
Ikut hadir dalam acara vakninasi

massal perbankan tersebut Kepala
Perwakilan BI Sumbar, Wahyu
Purnama, Pimpinan Wilayah BRI
Padang, Wahyu Hidayat, Kepala
Bank Mandiri Sumbar, Hary Joko
Wibowo, Kepala Cabang BCA
Padang, Robert Siahaan, Kepala
Cabang CIMB Niaga Padang,
Theliana, Wadan Lantamal II,
Kolonel Marinir, Freddy J.H Pardosi
dan Kepala Dinas Kesehatan Padang.
 Rina Akmal

KEGIATAN RUTIN PEMKO PARIAMAN

Sapi Betina Produktif Dilarang Disembelih
Pariaman, Khazanah – Kegiatan
pencegahan pemotongan sapi/kerbau
betina produktif merupakan salah
satu kegiatan rutin yang dilakukan
oleh Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan (DP3) Kota Pariaman,
melalui Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, yang bertujuan
untuk meningkatkan populasi ternak
sapi dan kerbau.
Larangan pemotongan ternak
betina produktif didasarkan pada
Undang-Undang No.41 Tahun 2014,
tentang perubahan atas UU No.18
Tahun 2009, tentang peternakan dan
kesehatan hewan pasal 18 ayat 4
yang berisi larangan menyembelih
ternak ruminansia produktif.
Kegiatan pemantauan tersebut
dilakukan setiap hari oleh DP3 Kota
Pariaman, melalui tim yang telah
dibentuk dengan tujuan agar bisa
menyelamatkan produksi-produksi sapi
betina yang masih produktif, sehingga
populasinya terjaga dan ketersediaan
untuk sapi potong tetap ada, itulah
yang disampaikan oleh Dasril Kepala
DP3 Kota Pariaman, Kamis (15/7/
2021) kemaren di ruang kerjanya.
“Pemantauan dan pengawasan
tersebut kami lakukan setiap harinya
di Rumah Potong Hewan (RPH), dan
untuk Tempat Potong Hewan pribadi
milik masyarakat juga kami lakukan
pemantauan tetapi hal ini tidak setiap
hari kami lakukan, biasanya dalam
seminggu itu ada paling kurang dua
kali,” kata Dasril.
Dasril juga menyampaikan

Pemko Pariaman
Gelar Optimalisasi
dan Evaluasi

Kepala DP3 Kota Pariaman, Dasril di kandang sapi saah seorang peternak

bahwa untuk tahun 2021 ini
ditargetkan 800 ekor hewan yang
akan dipantau dan diawasi di Kota
Pariaman, baik itu dalam hal
kesehatan dan dalam hal pemotongan
hewan sapi/kerbau betina produktif
sebelum dan sesudah dipotong.
“Dari target 800 ekor tersebut
sekitar 750 ekor sudah kami periksa

kesehatannya, sudah kami beri
vitamin, obat cacing, diberi label,
dan menjelang lebaran Idul Adha
yang tinggal beberapa hari lagi
sisanya yang sekitar 25% lagi akan
segera kami tuntaskan,” terang Dasril.
Untuk itu, pihaknya minta
kepada masyarakat Kota Pariaman
yang menyiapkan hewan ternaknya

untuk dijadikan korban tahun ini,
agar segera memeriksakan hewannya
kepada petugas Dinas Pertanian
Pangan dan Perikanan (DP3) Kota
Pariaman tanpa dipungut bayaran,
sehingga sapi-sapi yang akan
disembelih nantinya benar-benar
aman untuk dikonsumsi masyarakat.
 herry suger

LaNyalla: Pemerintah Agar Perbaiki Penanganan Covid-19

LaNyalla (foto wajah)

Padang, Khazanah - Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat Ir Herum Fajarwati, MM
mengatakan, pada bulan Maret 2021 jumlah penduduk
miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita
per bulan di bawah garis kemiskinan) di Sumatera
Barat mencapai 370,67 ribu orang (6,63 persen),
bertambah sebesar 5,88 ribu orang dibandingkan dengan
kondisi September 2020 sebesar 364,79.
"Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan
pada September 2020 sebesar 5,22 persen naik menjadi
5,30 persen pada Maret 2021," ujar Herum Fajarwati
saat press release berita resmi statistik (BRS) secara
Live Streaming materi profil kemiskinan dan tingkat
ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat
Maret 2021 di Padang, Kamis, 15 Juli 2021.
Menurut Herum Fajarwati, persentase penduduk
miskin di daerah perdesaan September 2020 sebesar
7,83 persen naik menjadi 7,91 persen Maret 2021.
"Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin
sebanyak 5,88 ribu orang; dari 364,79 ribu orang
pada September 2020 menjadi 370,67 ribu orang
pada Maret 2021," ujar Herum Fajarwati.
Lanjut Herum Fajarwati, persentase penduduk miskin
mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen poin dari
6,56 persen September 2020 menjadi 6,63 persen Maret
2021.
"Trend penduduk miskin Sumatera Barat Maret September 2019 348,22 Ribu orang, 2019 343,09 Ribu
Orang, 2020 344,23 Ribu Orang, 2020 364,79 Ribu
Orang, 2021 370,67 Ribu Orang," ujar Herum.  rel

PEMUNGUTAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

6 NEGARA TOLAK WNI

JAKAR
TA - Sedikitnya 6 negara
JAKART
menutup pintu untuk kedatangan
warga negara Indonesia (WNI)
menyusul tingginya kasus Covid19 di Tanah Air. Kondisi ini membuat
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti, prihatin. Ia meminta
pemerintah segera memperbaiki
penanganan virus Corona.
Negara-negara yang menolak
kehadiran pelancong asal Indonesia

Jumlah Penduduk
Miskin di Sumbar
Meningkat

adalah Uni Emirates Arab (UEA),
Oman, Hong Kong, Arab Saudi,
Taiwan, dan Filipina. Mereka khawatir
akan terpapar varian baru virus Corona
yang sudah menyebar di Indonesia.
"Keadaan ini saya rasa cukup
serius. Pemerintah seharusnya
memperhatikan persoalan itu dengan
lebih serius. Penolakan dari negara
lain untuk pendatang di Indonesia
menandakan betapa seriusnya
permasalahan pandemi yang sedang
kita hadapi," tutur LaNyalla, Kamis
(15/7/2021).
Sebagai usaha pencegahan,
Senator asal Jawa Timur itu menilai
pemerintah Indonesia bisa mencontoh
negara-negara yang berani menutup
pintu untuk kedatangan warga negara
asing.
"Sebaiknya pemerintah juga
mempertimbangkan untuk tidak
memberi izin bagi WNA yang hendak
masuk ke Indonesia sementara waktu
ini, setidaknya selama pemberlakukan
PPKM Darurat. Mungkin dengan
kebijakan tersebut, peningkatan kasus
Corona di Indonesia bisa ditekan

karena kita ketahui, melonjaknya
kasus juga atas sumbangsih imported
case," ujarnya.
Selain larangan, LaNyalla menilai
pemerintah juga bisa membatasi
pemberian izin masuk bagi para
warga negara asing seperti yang
dilakukan Singapura.
Singapura diketahui membatasi
izin pelancong dari Indonesia yang
bukan warga Singapura, atau berstatus
permanent resident, selama pandemi
virus Corona.
"Kebijakan tersebut diambil
karena situasi Covid-19 di Indonesia
dinilai kian memburuk. Hal ini
menunjukkan gentingnya persoalan
Covid di Indonesia. Maka pemerintah
harus segera mengambil langkahlangkah penting dalam mengatasi
pandemi Covid sehingga negara lain
tak khawatir dengan kedatangan
warga kita," kata LaNyalla.
Untuk itu, Mantan Ketua Umum
PSSI itu berharap pemerintah bergerak
cepat mengatasi lonjakan kasus
Covid-19. Terlebih, hingga kini
belum ada tanda-tanda penurunan

kasus meski PPKM Darurat sudah
hampir 2 minggu dilakukan.
"Hingga kini belum ada tren
penurunan kasus. Bahkan data Satgas
Covid-19 pada Rabu (14/7/2021),
menunjukkan terjadinya penambahan
kasus, mencapai lebih dari 54 ribu
dalam sehari. Pemerintah memang
telah melakukan berbagai inisiasi
upaya penanggulangan, tapi saya
meminta
pemerintah
sudah
menyiapkan skenario apabila PPKM
Darurat tidak berhasil menekan laju
peningkatan kasus Covid," jelasnya.
LaNyalla berharap ada perbaikan
penanganan Covid di Indonesia.
Apalagi PPKM Darurat juga
menimbulkan berbagai persoalan,
termasuk membuat perekonomian
masyarakat kecil semakin menurun
karena adanya tambahan-tambahan
pembatasan.
"Perbaikan penanganan Covid19 juga akan menjadi faktor
pertimbangan negara lain untuk
kembali menerima pendatang dari
Indonesia," tutup LaNyalla.
 jer/*

Pariaman, Khazanah -- Pemerintah Kota Pariaman
melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) menggelar kegiatan “Optimalisasi
dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah” , bersama dengan Kepala OPD Pengelola
Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah di Ruang Rapat
Walikota Pariaman Rabu (14/7/2021).
Acara tersebut dibuka oleh Walikota Pariaman
Genius Umar, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah
Kota Pariaman Yota Balad, dan Asisten I Setdako
Pariaman Yaminu Rizal.
Walikota Pariaman Genius Umar sebutkan, “Pajak
Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki
peranan yang sangat penting dalam peningkatan
kemampuan keuangan daerah, guna membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan
umum. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya optimalisasi
penerimaan pajak melalui sistem pemungutan yang
sederhana dan efisien, sehingga dapat memberikan
kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran
pajak tersebut bagi masyarakat”.
“Jadi salah satu cara untuk mencapai potensi pajak
daerah adalah dengan cara mengoptimalisasi
penerimaan pajak sesuai dengan potensi daerah, yaitu
melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah.
Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan
pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data
wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika
terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis
data tersebut,” jelas Genius Umar.
Beliau meminta kepada seluruh OPD yang terkait
dengan pajak dan retribusi ini bisa bekerja secara
optimal kedepannya, sehingga langkah kita untuk
mengoptimalisasi PAD ini bisa dilakukan. Kalau
melihat kondisinya pajak kita rata-rata masih berada
dibawah 50%, dan ini memang perlu adanya
peningkatan dari masing-masing OPD.
“Saya ucapkan terimakasih kepada Instansi Vertikal
seperti Kajari, Dandim, Kapolres, Perwakilkan dari
Lantamal II Telur Bayur, KSOP Teluk Bayur, atas
partisipasinya dalam rapat ini. Mudah-mudahan hasil
dari rapat ini nanti bisa kita kerjakan, dan bisa
mencapai tujuan yang kita cita-citakan di program,
untuk optimalisasi PAD Kota Pariaman kedepannya,”
pungkas Genius Umar mengakhiri sambutannya
 herry suger
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Orang Mati TTidak
idak Berbicara
OLEH : ARDHA TIAN
Entah Tuhan sengaja
atau tidak—aku lebih
memilih sengaja—hidupku
benar dibuat oleh-Nya
menjadi ambruladul. Belum
genap pernikahanku mendaki
tahun kelima, istriku
berselingkuh dengan mantan
pacarnya waktu di SMA.
Mereka berhohohihe di hotel
bintang dua yang terletak
di pinggiran kota. Aku
mengetahui kabar itu dari
polisi ketertiban yang
menciduk mereka.
Aku yang masih belum
memiliki buah hati, langsung
kesumbat. Larilah aku
menuju kantor polisi sembari
membawa
air
keras.
Rencananya, mau aku
hancurkan sekalian rupa
istriku dan selingkuhan
jahanamnya. Nahasnya lagi,
niat buruk ini direstui oleh
Tuhan.
Senyumku membentang
lebar ketika istriku memeluk
dari depan. Ia tersedu-sedu
sembari meminta maaf
berulang kali. Sementara itu,
aku
menyaksikan
selingkuhannya sesekali
melirikku,
lalu
menundukkan
kepala.
Melihat ia berlagak sok
acuh, tanganku mengepal.
Caranya membuang muka,
seperti merendahkanku.
Tanpa banyak cincong,
aku hempaskan istriku, lalu
tanganku
menghajar
selingkuhannya berulang
kali. Setelah selingkuhan
istriku tepar di kursi kantor
polisi, aku mengambil air
keras yang dibungkus kresek
hitam. Nampaknya, keributan
yang
kutimbulkan
mengundang kedatangan
polisi. Cepat-cepat kubuka
botol berisi air keras, lalu
berjalan pelan menuju
selingkuhan istriku.
Napasku
memburu.
Darahku berdesir cepat di
pembuluh. Mungkin, saat ini
aku kehilangan kewarasanku.
Kuangkat botol air kerasnya
hingga sejajar dengan dada,
lalu menggoyangkannya ke
depan.
Kukira, Tuhan merestui
niat burukku. Akan tetapi,
justru
Tuhan
tengah
mengutukku. Sebelum aku
menyiramkan air keras itu,
istriku menampik botolnya.
Habislah air keras itu
muncrat ke wajahku. Aku
mengerang
kesakitan
sembari berguling-guling di
lantai.
Sebelum
aku
kehilangan kesadaran karena
perih
tiada
tanding,
senyuman istriku yang
melintang, telah mencabikcabik kewarasanku yang
tinggal sedikit.
Sejak saat itu, aku
mengasingkan diri dari
lingkungan sekitar. Rupaku
sangat jelek. Aku hanya
bekerja sebagai buruh di
pabrik. Karena rupaku yang
tidak keruan, kontrak kerjaku
diputus secara sepihak.
Lengkap
sudah
penderitaanku.
Rumah
kontrakan yang kutinggali,
habis masa sewanya.
Sementara itu, istriku
menyebarkan rumor yang

tidak sedap. Istriku tinggal
sekampung
denganku.
Rumah orang tuanya juga
berada dalam satu kampung.
Istriku mengatakan pada
warga kalau aku telah
menganiaya teman prianya.
Padahal, teman prianya
sedang menolong istriku,
karena mengalami KDRT
yang dilakukan oleh diriku.
Cerita yang luar biasa
sempurna, bukan?
Aku dan istriku semula
sepasang manusia yang saling
mencintai, kini menjadi
musuh bebuyutan. Aku
sangat
membencinya!
Bahkan, kalau bisa, aku
bunuh sekalian sekarang
juga! Tidak bisa, aku sadar
kalau itu sia-sia.
Akhirnya, Tuhan sedikit
berbaik hati padaku. Dalam
hati, aku juga tertawa. Tuhan
sendiri yang mendatangkan
malapetaka untukku, lalu
Tuhan
sendiri
yang
menolongku . Sepertinya,
sosok yang disebut Tuhan
itu gemar bermain peran
pahlawan dan penjahat.
Setelah
melamar
pekerjaan ke sana-sini,
dengan rupa yang buruk,
akhirnya
mendapat
panggilan kerja dari salah
satu rumah sakit swasta
sebagai sopir ambulans.
Tidak
peduli
apa
pekerjaannya,
yang
terpenting
halal
dan
menghasilkan. Namun, syarat
yang diajukan oleh pihak
rumah sakit, aku harus

membawa pulang mobil
ambulansnya, sekaligus
mencucinya ketika selesai
mengantar jenazah.
Aku hanya mengontrak
rumah
kecil,
dengan
halaman yang sama kecilnya
pula. Hanya terdapat dua
kamar tidur, dapur, ruang
tamu, dan kamar mandi. Itu
lebih dari cukup untuk duda
berkepala tiga sepertiku.
Setiap mengantar jenazah
atau pasien darurat, aku
mendapat bonus gaji
sebanyak seratus ribu rupiah.
Nominal yang cukup besar,
bukan? Belum lagi ditambah
dengan gaji pokoknya yang
menyamai UMR di kotaku.
Tetapi, ya begitu. Seperti
di cerita atau film-film horor
klasik, di mana selalu ada
saja momen mistis ketika
mengantar jenazah sendirian.
Terkadang, memang ada
keluarga yang ikut, tapi itu
jarang sekali. Mereka lebih
senang naik mobil sendiri,
lalu membuntuti dari
belakang. Ditambah lagi,
kalau jenazah dari korban
kecelakaan lalu lintas.
Terpaksa aku melintasi jalan
sendirian.
Pernah aku mengantar
satu jenazah perempuan
yang tubuhnya remuk karena
dilindas truk gandeng.
Kepalanya penyet. Otaknya
menyemburat keluar. Isi
perutnya terburai. Saat aku
tiba di TKP, kepolisian
memintaku untuk membantu
mengumpulkan anggota
tubuh yang tercerai-berai.
Awalnya, sungguh aku mual
dan berkeringat dingin. Akan
tetapi, ketika menyadari
bahwa ini profesiku, aku
tetap tegar sembari terus
beristigfar.
Setahun sudah aku

menjalani profesi sebagai
sopir ambulans. Karena
saking kesepiannya, tiap kali
mengantarkan jenazah, aku
mulai meracau tidak jelas.
Seperti bertanya, “AC-nya
dingin?
Kalau
saya
kegerahan, nih.” Setelahnya,
aku mengikik, meski tidak
ada yang lucu. Aku membuka
jendela di sampingku, lalu
menyalakan rokok.
Kulirik spion yang
menggantung di atas
dashboard, berharap kalau
jenazah
yang
tengah
kubawa terbangun, lalu
berkenan hati mengobrol
sejenak denganku, hingga
tiba di rumah sakit. Aku
mendecitkan lidah, ketika
menyadari sungguh itu
percuma.
Esok harinya, aku
mendapat teman mengobrol.
Ia seratus persen manusia.
Aku menjaminnya. “Nama
saya Rohman, Mas,” sapanya
sembari
mengulurkan
tangan, “nama Mas siapa?”
“Siapa, ya?” Aku
mengisap rokokku, lalu
mengepulkan
asapnya.
“Lama sekali saya tidak
berbicara dengan manusia,
jadi lupa nama saya
sendiri.” Aku menyodorkan
rokok padanya, lalu ia
menolaknya. Setelah melihat
peci putih di kepalanya, aku
memaklumi penolakannya.
Rohman
sedikit
mengikik. “Masnya bisa
saja.”
“Beneran, Mas.” Aku
mendongakkan
kepala.
“Kalau gak salah, namaku
Su… Su… Suwardi atau
Supri… entah Mas, aku ya
juga lupa.”
“Kalau gitu, tak panggil
Mas Sopir aja, gimana?”
“Boleh. Terserah Masnya

saja.” Jujur, aku semringah
ketika mengobrol lagi dengan
manusia, setelah setahun
lamanya
jarang
bercengkrama
dengan
manusia lainnya. Palingpaling, aku hanya berbicara
sekilas dengan bosku atau
keluarga dari jenazah. Warga
di sekitar rumahku seperti
menghindari keberadaanku.
Mungkin, mereka ketakutan
dengan
rupaku,
lalu
ditambah setiap malam saat
perjalanan pulang, aku
menyalakan sirine ambulans.
Setelahnya, Rohman
bercerita sedikit tentang
kehidupannya. Ia katakan
kalau dirinya menjalankan
bisnis tambak. Sempat aku
ditawari olehnya untuk
bekerja di tempatnya. Aku
menolak. Bukan karena
nyaman sebagai sopir
ambulans, hanya takut
membuat ikan-ikan di
tambaknya
stres
dan
berenang
terbirit-birit
menyaksikan rupaku yang
buruk.
Kemudian, mendadak
Rohman meneteskan air
mata. “Bapak saya sudah
gak ada, Mas,” desisnya. Ia
mengusap matanya, lalu
menoleh ke belakang.
“Waktu di rumah sakit, saya
gak bisa nangis. Ada ibu
sama adik saya, lalu istri dan
anak saya juga. Masa
mereka melihat Bapaknya
cengeng?”
Tidak ada balasan dari
mulutku. Habislah aku dibuat
senewen.
Rohman
pun
melanjutkan, “Saya harus
tabah, Mas. Bapak sudah gak
ada. Saya harus tabah.”
Rohman menutupi wajahnya
dengan telapak tangan, lalu
terus mengisak-isak. Aku
mengelus punggungnya
sembari berkata, “Betul.
Harus tabah, Mas.” Kalimat
itu juga aku tujukan pada
diriku sendiri.
Pertemuanku dengan
Rohman,
sepertinya
kesempatan langka. Di
pengantaran
jenazah
berikutnya, sampai belasan
kali pun, tidak ada keluarga
yang berkenan duduk di
sebelahku. Mulailah lagi
kebiasaanku mengajak para
jenazah berbicara. “Mbaknya
cantik, tapi sayang sudah
mati.” Kebetulan, jenzah
yang
kuantar
adalah
perempuan berdarah Manado
yang meninggal karena
penyakit—aku
tidak
mengetahuinya.
Mendadak, suara samar
muncul. “Masnya juga
lumayan. Tapi sayang, cuma
sopir ambulans.”
Kontan, aku menoleh ke
belakang.
“Mbak…
Mbaknya
yang
tadi
ngomong?” Aku terus
menoleh ke belakang,
mengamati jenazah yang
ditutupi kain putih itu.
“Mbak?”
Hingga tanpa sadar,
kakiku terus menginjak
pedal gasnya.
Setelah kejadian itu, aku
menyadari kalau orang mati
tidak berbicara. Karena, aku
telah
membuktikannya
sendiri. Dalam keadaan
mulut yang tersumpal oleh
tanah lembap, aku dibuat
kesukaran untuk membuka
mulut.

Puisi-Puisi Hans Hayon
Batu
Di pintu ia berdiri mengetuk
“Hendak bertemu dengan siapa, Nak?” tanya bibir pintu
bertukar getar
“Dengan Sepi. Bagaimana kabarnya, Ibu?”
“Lukanya telah kering.”
: peresmian Gereja pun usai

Percaya dan Persoalan
tentang Melihat
Ekaristi berlangsung gugup
Saat di mana gadis itu mengerang
Melafalkan syair yang ganjil
Tentang mengapa tabernakel
Seumpama hatinya
:kosong
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Sajak-Sajak Yuditeha

Hari Tua

Kau seperti pura-pura terlupa
tentang masa yang terbuang
terjerembap di dekat tiang ringkih
dari langit-langit yang angkuh
hingga kakimu tak yakin melangkah.
Selalu tertekan dengan rongga
yang mengganggu ingatanmu
pada kertas yang berserak
di altar pernikahan, dan
koor pujian
siap merongrong jantung.
Potret-potret akan
memerankan tokoh psikopat
dan pikiran memilih untuk
mengekor pada laju bayangan
yang setiap tersorot penerang
akan mudah berubah.
Puisi-puisi yang kautulis
berjarak dua depa dari pagar rumah
yang kapan saja bisa dipungut orang
guna ganjal kaki meja yang timpang
sementara kausibuk memilih
lambang untuk menyalahkan
kenangan yang tak pernah pulang.
Mungkin kaubutuh membuka
ulang perihal mimpi yang pergi
karena kau terburu terjaga.

Kipas Angin

Kipas angin dinyalakan
nasihat datang menyelinap
pelan-pelan menyejukkan
lalu mengentaskan gundah
dan kemarau terlupa
kamu terbang dengan sayap buatan.
Pergi pada awan
mengikis peluh
dengan angin yang kau curi
dari sela igau musim.
Ketika angin berhenti
dahimu bermasalah
dan darah tinggimu kambuh.

Pintu Rumah

Tak ada lagi suara berderit
papan kayu itu seperti merekat
lalu mematri kisah silam
kau lebih memilih lewat belakang
tanpa perlu membuka
karena segala telah menjadi duka.
Masa depan tergambar warna hitam
tak bisa lagi menyiluetkan raga
yang dulu setia kautunggu
hingga membuatmu tetap tersadar
akan datangnya musim pancaroba
yang bisa membuatmu bertahan
menjaga jiwa dari belati
yang muncul dari sudut-sudut mata.
Cuaca buruk akan mengingatkanmu
tentang pelukan yang dulu gampang hadir
sekadar menghalau gigil
yang bisa merenggut pertalian.
Pintu rumah tidak lagi terbuka
karena lelaki satu-satunya telah bersayap lebar
menjemput keyakinan di tempat yang bisa
membuatnya benar-benar terbang.
Dalam sekejap kau berseru:
“Tuhan Mahabesar
di rumah ini aku telah menjadi pintu
hingga membuatku sering bertanya
kapan aku bisa kembali dibuka?”
Kesempatan datang menyapa
tapi kau masih takut membuka pintu
meski ada suara orang-orang tercinta
sedang di luar menawarkan cahaya.

Membaca Impian

Dia muncul sekian detik setelah mataku terbuka
lalu bergeming sejenak di ambang pintu menanti
pagi
sembari menenteng selembar kertas bergambar
yang masih lembek karena sisa lembap hari
lalu menggulung seperti membutuhkan pelukan.
Impianku tak harus kagum pada kemewahan
tapi selalu jujur kepada cahaya
menyesuaikan si tuan yang ingin menjadi apa
sampai waktunya kata-kata menjadi pelipur lara
bagi sesuatu yang tidak sempurna.
Dia kekal di mata lalu terkenang di ingatan
ingin terlepas dari kekang, dan berlari sebelum mati.
Menerima ujian di awal hari, lalu berlari lagi
untuk menjaga terang, dan gelap tidak menjadi
serakah
menghabiskan jatah berkah.
Impianku selalu tidak memercayai
saat ada yang bilang warna-warna telah teracuni
yang katanya tak bisa lagi melahirkan romantika.
Selamanya aku ingat, impianku terus berusaha setia
kepada kenyataan dan kerahiman.

Kunci

Hari Minggu, kata Ibu. Ini hari
Tuhan di mana?
Mulut kami lapar mengunyah doadoa panjang yang letih
Kepada entah. Beberapa penyair
menyebutnya, sunyi
Kaum
ateis
menyapanya,
kemanusiaan. Dan para mahasiswa
memanggilnya, guru.
Ekaristi kali ini sengaja dilamat.
Cawan meluapkan uang
Lilin-lilin menghanguskan dendam.
Keranda merangkul kembang
kematian
Anak-anak berebut kemiskinan.
Dan di koran mata pembaca
mengeja
kaget, “Imam menjual Altar, Kunci,
dan Kristus.”
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Paja “L
ai T
au Ang Jo Den
” tu
“Lai
Tau
Den”
Alah Ditangkok

JUMPA PERS - Ko paja gadang rarau banamo Izet tu, katiko jumpa pers di Mapolda Sumbar, Kamih (15/7)
siang.

CERMIN
MODREN

Padang, Khazanah
Khazanah—”Lai
tau ang jo den ?” Kato-kato
nan
maluncua
dari
“muncuang
buruak”
pareman nan mangaku
hobinyo mabuak jo bacakak
tu, dalam tigo hari ko viral
di media sosial.
Kato-kato tu maluncua
dari muncuang paja nan
banamo Izet ko katiko inyo
manggaretak sopir truk di
PT Semen Padang mamintak
paso uang takuik ka sopir
tu, Sabtu 10 Juli 2021.
Aksi basitegang urek
mariah tu—karano paja sopir
ko mangaku pitih e indak
ado lai doh—tanyato
direkam dek kawan nan
duduk disampaing sopir tu.
Dek kanai soting perai
tu—sasudah tayang di media
sosial—akia e namo Izet ko
ngetop, bairing-iriang top
e jo namo Aldebaran.
Cilakonyo, dek maraso
basengoh, sasudah kajadian
tu nyo ampai malarian diri
dek si Izet ko, satidaknyo
paja tu ingin mailang dari
“mato Polisi”.
Tapi tantu indak Polisi

Koa Pembawa Petaka
Dek bini nan lai tagak mentagi ke lakinya,
ada dicobanya juga untuk mengingatkan.
Misalnya saja Eti Damuik, istri dek Ujang
Temok. Suatu hari, dia berusaha beriya iya
dengan lakinya tu. “Da…., kok dikurangkurangi ber-koa di Lapau Tan Angguk itu
ba-a nyo Da,” kata Eti Damuik pada lakinya.
“Eeee…yai yai…..! Tak ada nan ke tantu
dek kau ciat alahnya ni. Ada tantu dek kau
bahwa ber-koa tu permainan beradat. Jadi,
nan main itu bukan sembarangan orang. Nan
pasti, orang-orang beradatlah nan bermain
koa tu. Harusnya kau bangga, sebab laki
kau ini termasuk juga dalam orang nan beradat
tu,” balas Ujang Temok.
“Tapi……, tapi…… ,” alun lagi selesai
Eti Damuik berbicara, sudah dipotong tagak
saja dek Ujang Temok. Persis serupa oto
me-rem mendadak, bisa mati tagak mesin
oto dibuatnya.
“Tapi ke tapi juga kata kau. Ancak kau
hanap saja lagi !. Nanti kok naik darah den
ke ubun ubun, kau juga nan ke seso,” balas
Ujang Temok dengan nada lah mulai
meninggi.
Singkat cerita, Eti Damuik hanya bisa
mengurut dadanya nan tak seberapa besar
tu. Dari pada terus berbicara, ujung-ujungnya
akan bisa bersiarak, akhirnya ia lebih memilih
untuk haning saja.
Setali tiga uang dengan apa nan terjadi
dengan Sam Boya. Laki-laki nan hampir
berumur kepala empat, namun alun juga
berbini ini, juga lah diingatkan pula dek
mandenya, Uniang Gadih.
“Ondeh nak……, kaba buruk lah sampai
ke telinga mande. Kata orang, waang lah
ber-koa ke ber-koa saja kerjanya tiap hari.
Kok kaba tu sekedar kaba burung, tentu mande
tak risau benar. Tapi, kaba ini benar-benar
kaba A 1,” kata Uning Gadih pada anaknya.
Mendengar perkataan mandenya, Sam

Boya langsung saja naik spaningnya. “Inyak
tak boleh…. nan iten pun tak boleh pula,
sadanya serba tak boleh. Mande kira wakden
ini paja galena juga lagi nih, nan tak tantu
dengan buruk dan baik,” balas Sam Boya
dengan wajah membirungut.
“Bukan begitu nak, sebab orang di
kampung ini lah pada resah. Jadi, wajar pula
mande mengingatkan waang,” balas Uning
Gadih pula.
“Wakden rasa itu bukan mengingatkan
namanya, tapi sama juga jo melarang tu mah
! Untuk mande ketahui, wakden sampai kini
belum dapat bini, dek karena mande juga
mah. Sebab, inyak tak boleh……, iten pun
tak boleh,” kata Sam Boya memojokkan
mandenya.
Uniang Gadih akhirnya tak juga dapat
berbuat apa-apa. Paling-paling, hanya bisa
mengurut dadanya nan lai agak besar tu.
Singkat cerita, tiga hari nan lampau
kebiasaan ber-koa di Lapau Tan Angguk
tu berakhir juga. Saat orang-orang sedang
asik ber-koa, tiba-tiba dua orang tak dikenal
tiba di lapau tu. “Jangan mengarit……….,
lunggukkan kesada pitis tuh !,” teriak dua
orang tak dikenal itu sambil mencucukkan
pistol ke orang nan sedang ber-koa tu.
Melihat kenyataan itu, Ujang Temok yang
selama ini dikenal gedang serawa, menjadi
sasak kerair. Lututnya pun mengarit-ngarit
dek menahan takut. Tanpa disadarinya,
serawanya lah basah saja dek kejambannya.
Akhirnya, para “pemain beradat” ini pun
beretong-entong juga ke kantor polisi.
Menyimak cerita ini, dapat kita ambil
pelajaran bahwa sudah saatnya kita bisa
membedakan mana permainan beradat dan
mana permainan yang di adat-adatkan. Sebab,
bila adat yang dikemukakan, tentu akan
berhubungan erat dengan kebaikan. Sedangkan
ber-koa, dimana letak beradatnya?

Kironyo Kopit Lah Babuah, Iko Nyo!!!

RADJO BOEDJANG

OLEH : TAUIK EFENDI
Sajak basuo di Wuhan, Desember
2019, kopit (Covid-19) ko lah
mararah ka sabalik dunie. Data per
13 Juli 2021, lah 187 juta urang
sadunie nan kanai kopit. Sabanyak
4,04 juta diantaronyo maningga.
Di Indonesia, di hari nan samo,
lah 2,53 juta kanai kopit. Sabanyak
2,08 juta, alhamdulillah lai cegak.
Tapi nan maningga ado lo sabanyak
66.464 urang.
Dari data nan dilansir di
Wikipedia, sabanyak 2,4 persen dari
sabanyak 7,73 miliar urang panduduak
dunie ko lah kanai kopit. Di Indonesia
baru 0,9 persen dari sabanyak 271,3
juta urang panduduak lah kanai
kopit.
Kok ditiliek dari etong-etongan

di ateh, sabananyo posisi Indonesia
takaik kopit ko masih agak di bawah
bilo dibandiangan jo rato-rato dunie.
Liek angko-angko barikuik ko. Di
dunie, dari saratuih urang, ado duo
urang (dibulek an ka bawah) nan
kanai kopit. Di Indonesia, dalam
saratuih urang, lum sampai surang
urang nan kanai doh (0,9).
Tapi, kok diolah labieh lanjuik,
di dunia ko ado 2,16 persen dari
187 juta urang kanai kopit nan
maningga. Aratie, dari saratuih urang
nan kanai kopit, hanyo baduo nan
maningga.
Di Indonesia, dari saratuih urang
nan kanai kopit, kiroe 3,17 persen
nan maningga. Atau, dari saratuih urang
nan kanai kopit di Indonesia, ado
batigo nan maningga. Rupoe di ateh
rato-rato dunie kiroe.
Tapi, nan jaleh, sajak basuo di
Wuhan, kiroe kopit ko lah babuah.
Buah partamo, kopit ko salamo kurang
duo taun lah baranak sapuluah.
Dalam babarapo bulan ka
balakang, lah basuo pulo varian baru
kopit ko. Ado Alpha, Beta, Delta
dan Kappa istilahnyo. Di lua itu,
ado anam varian baru nan sadang
diteliti takaik jo kurenah dan
dampaknyo.
Manuruik WHO, kasadoe virus,
tamasuak virus corona baru atau
SARS-CoV-2, baubah sairiang
wakatu. Sabagian lai idak
badampak lansuang ka kesehatan
masyarakat doh.
Dari sapuluh anak, ado ampek

“Izet diamankan di
Jorong Supayang, Nagari
Tabek Patah, Kecamatanj
Salimpauang, Kabupaten
Tanah Datar, saat ini sedang
dalam perjalanan menuju
Padang. Selanjutnya, petugas
akan melengkapi berkasnya
dan menyerahkan pelaku ke
Polresta Padang untuk
ditindaklanjuti,” kecek Imam
Kabut Sariadi ka wartawan.
Liau ko mangecekan,
pasal nan ka disangkakan
ka si Izet tu adolah pasal
368 KUH Pidana, karano
mamaso urang jo caro kareh
sarato ancaman kekerasan,
supayo urang maagihan
sesuatu nan inyo punyoi,
dengan ancaman salamo 9
tahun panjaro. Asai lah....!
febriansyah
fahlevi

Carito Mangarasau

Urang Bagak Indak jo
T anago
OLEH : UDA FAHLEVI

OLEH : FAHLEVI UBAN

Sebenarnya, selama ini Lapau Tan Angguk
hanya sekedar tempat duduk-duduk dan
sekedar pelepas ota dek para lelaki di Kampung
Tajorok. Kok ke ada juga acara ber-koa, paling
sekali-sekali sajanya. Hanya sekedar pelepas
candu dek para lelaki di kampung tu.
Tapi, lah hampir sebulan ini, ada kebiasaan
baru di Lapau Tan Angguk ini, terutama
semenjak kepulangan Zal Cieng dari
perantauan. Kini, di Lapau Tan Angguk, lah
ber-koa ke ber-koa saja kerja orang. (Berkoa adalah sejenis permainan kartu tradisional,
biasanya orang menyebutnya permainan
beradat !).
Jolongnya sih orang di lapau tu ber-koa
hanya tarap Teh Telur saja. Siapa nan kalah,
dialah nan akan membayar Teh Telur dia
dan Teh Telur lawan. Tapi, lah dua minggu
belakangan lah mulai pula tarap pitis.
Memang jolongnya sih taruhannya kenekkenek saja. Kok masuk kelorok, lawan hanya
membayar seribu rupiah. Kok coki dan sampai
dengan tali merah, lawan hanya membayar
dua ribu rupiah. Sementara, kok sampai dengan
kartu biasa, misalnya dengan betung, sisir,
pinci dan lainnya, lawan hanya membayar
seribu.
Tapi, lama kelamaan taruhan dalam berkoa ini makin meningkat. Sampai dengan
kartu biasa saja, lawan membayar tiga ribu
rupiah. Alun lagi bila sampai dengan tali
merah ! Bila sampai dengan tali merah, maka
bayarannya dua kali lipat. Itu belum termasuk
bila kelorok masuk tu mah….!. Soal kelorok
ini, bayarannya lima ribu rupiah. Pokoknya,
taruhan ber-koa ini lah mulai besar-besar.
Melihat fakta nan terjadi itu, para bini
dan para mande di kampung itu lah mulai
resah. Tapi, kok ka berang benar ke Tan
Angguk, mereka tak lantas pula angannya.
Sebab, dek Tan Angguk apa lah nya, soalnya
dia hanya orang lapau.

namonyo kok ka kalah pulo
dari paja “gadang rarau” ko.
Diam-diam keberadaan Izet
ta pantau dek Polisi di
Kabupaten Tanah Datar.
Akianyo inyo ditangkok
hari Kamih 15 Juli 2021, jam
06.00
WIB,
dimano
sabalunnyo pado Rabu
malam sakitar jam 23.30 WIB
inyo sempat malarian diri.
Indak lamo sasudah
ditangkok dek anggota
Reserse Kriminal Polda
Sumbar tu, Izet dibao ka
kantua Polda Sumbar di
Padang.
Direktur Reserse Kriminal
Umum (Ditreskrimum) Polda
Sumbar, Kombes Pol. Imam
Kabut Sariadi hari Kamih
magakui baso Izet ko alah
ditangkok.

nan tangka. Yakni Alpha (B.1.1.7.),
Beta (B.1.351), Delta (B.1.617.2),
hingga Kappa (B.1.617.1). Alpha layie
(ditamui partamo) di Inggris,
samantaro Beta layie di Afrika
Selatan. Dan sarupo anak kamba,
Delta jo Kappa layie di India.
Manuruik WHO, kaampek-ampek
nyo labieh tangka dari induaknyo
(Covid-19). Ado nan tangka karano
capek manular. Ado pulo nan tangka
kutiko manjangkiti manusia.
Idak hanyo baranak, ado pulo
buah kopit nan kaduo dan
sataruihnyo. Apo itu?
Sacaro interaksi antar manusia,
buah kopit adolah paralunyo
mambatehi diri. Jaan baondohpondoh tak bakatantuan juo lai. Jaan
ondong ayie ondong dadak. Jaan
maloncek koncek, maloncek pulo
garundang. Aratie bana, kopit
maajaan kito supayo ku anfu sakum
waahlikum naara. Paliaro diri jo
kekuarga dari api narako. Narako
di ateh dunie tantu sagalo
kamalaratan—seso, sansaro, dll. Kopit
babuah “babaliek ka rumah”.
Buah katigo, kopit maajaan caro
karajo baru—daring alias online.
Salamo ko banyak abih wakatu di
jalan, kini sambie tatek di rumah,
karajo bisa dikakok. Work from Home
(WfH), baraja dari rumah (Study from
Home/SfH), dll. Baraa lah ka seronyo,
sambie tatek bacengkrama jo anak
bini, nan dapue barasok juo. Tagak
maninjau jarak jo duduak marawik
ranjau bisa di rumah sajo. Labieh

hemat. Hemat wakatu, hemat tanago,
hemat lo pitih.
Buah kaampek, kopit maajaan
patuah ka aturan. Kutiko pamarentah
manyuruah lock down, atau PSBB,
atau nan sadang balaku kini—PPKM
Darurat jo PPKM Mikro, kito harus
patuah. Supayo kopit ko capek cigin
dari kito.
Sajalan jo itu, urusan kopit ko
sabanae duo se nyo. Partamo kito
maadok i barang tak tampak, karano
itu jaan bateori jikok dak ado ilemu
tantang itu. Patuah se, dan rasoan
kahadiran pamarentah nan maatur.
Sarupo anak ketek nyaman dakek
induaknyo, baitu andaknyo kito jo
pamarentah.
Kaduo, kopit ko virus nan caro
mamaranginyo samato-mato hanyo
jo tigo T—pareso badan sajak awal
(testing), cari nan kanai (tracing), dan
baubek bagi nan kanai (treatment),
sarato malantai sabalun luluih jo caro
mamatuahi protokol kesehatah
(prokes) limo M: Mamakai masker,
Mancuci tangan pakai sabun dan ayie
mangalir, Manjago jarak, Manjauhi
karumunan, sarato Mambatehi
mobilisasi dan interaksi—batandang
jo bajalan kainyak kaniin.
Baitulah. Kalaluannyo bana lah
tu kini, tiok nan tajadi ado
hikmahnyo. Daripado saliang hujjah,
sarancaknyo ambiek hikmah dari kopit
nan antah pabilo ciginnyo. Catt:
Tulisan iko bisa juo dibaco di
subrubrik kato rubrik langkan
di koran online minangsatu.com

 Founder Minangsatu, Wartawan Utama

Tunggu dulu bang....
Jan mantang-mantang badan ang gadang
sudah tu ang baok lalu se urang
alun lai bang
anak Pakan wak den ma dek ang
caliak lo lakek tangan den dek ang
Dek aden malawan indak paralu tanago
hanyo bamodal vidio
bisa bakujuik-kujuik ang dibueknyo
bagolek-golek lah ang dalam panjaro
Akianyo waang tau sia wakden ko
aden urang bagak indak batanago
tapi bagak den jo isi kapalo

Jinih Nan Ampek
(Bagian 1)
OLEH : BAHREN

Jikok ampek pakan sabalun ko kito alah bicaro
parakaro urang nan ampek jinih, mako dalam
kasampatan kini nangko, agaknyo ado sabuah lai
nan paralu pulo kito bicarokan. Apokoh nan ambo
mukasuik, iyolah parakaro jinih nan ampek. Baa
dek baitu kato ambo, karano salaruik salamo nangko
nan acok sarato kodok dicaritokan ka kito hanyo
sajo parakaro urang ampek jinih, limbak nan dari
pado itu jinih nan ampek ko iyo agak jarang kito
mandapekkan impormasi tantang itu. Mako dicubo
pula lah mancari apokoh bana jinih nan ampek
nan dimukasuik dan dapek lah impo awal dek kito
dari Koran online info padang baso jinih nan ampek
ko iyolah urang nan mambantu malin salaku
pamangku adaik dalam parakaro baagamo. Mako
dalam manjalankan tugehnyo surang malin ko
dibantulah baliau dek urang jinih nan ampek ko.
Sia bana kolah jinih nan ampek itu, molah kito
simakkan elok-elok kito baco bagulambek. Nan
paratamo imam. Tasabuik imam dalam nagari iyolah
urang nan ditunjuak untuak manjadi Imam kutiko
sumbayang ba kaum-kaum dalam nagari. Indak sajo
manjadi imam sumbayang wajib, surang nan lah
ditunjuak manjadi imam biasonyo manjadi imam
untuak sholat sholat nan lain baik shoalt fardu
maupun sholat sunaik umpamo sholat tarawiah, jo
shoalat witir, atau pun sholaat rayo idul fitri jo
diul adha, baliau nan lah ditunjuak manjadi imam
ko lah nan sapatuiknyo mamimpin kagiatan itu
dalam banagari.
Jikok dikaikkan jo basyarak atau baagamo, mako
ado istilahnyo imam rawatib istilah ko digunokan
untuak manyabuik imam tatap dalam sabuah masajaik,
tantu kito batanyo baa kok harus ado imam nan
tatap dalam sabuah musajik, dari babagai bacaan
disabuikkan baso tujuan adonyo imam ko iyolah
nan partamo sabagai bantuak kito ikuik jo patuah
ateh anjuran nabi yang maminta kito untuak
sumbayang bak cando nabi sumbayang, maako paralu
pamimpin jo panuntun kito untuak nan bak kian,
imam lah urangnyo. Nan kaduo paralunyo imam
ko iyolah untuak mamastikan adonyo kagiatan sholat
atau sumbayang bakaum-kaum atau bajamaha disatiok
wakatu mako dangan adonyo kagiatan itu jadi sumarak
juo lah kampuang kito. Nan katigo bia ajaran nan
kito tarimo ko indak dicampuri dek ajaran-ajaran
lain nan kamanjadi panyalisiah dalam baagamo sarato
sakwa sangko dalam baikadah. Sabagai misal ambo
ambiak contoh, jikok disabuah kampuang biasonyo
satiok sumbayang subuah mamakai bacaan kunut,
tapi dek imam lambek tibo mako sumbayang subuah
digantikan dek imam nan lain, saeloknyo jikok
nak manggantikan imam nan kajadi pangganti ko
batanyo dulu adaik jo kabiasaan sumbayang subuah
di tampek tu, atau batanyo dulu sia imam rawatibnyo
sahinggo katiko inyo jadi imam indak mambuek
urang maraso aneh sarato heran karano indak
mambaco kunut. Baitu pulo lah sabaliaknyo, jikok
kito lah biaso manjadi imam rawatib dalam nagari
mako kutiko masuak di nagari nan lain nan mungkin
sajo indak mambaco kunut wakatu subuah saeloknyo
kito batanyo pulo ka jamaah baa caro sumbayang
nan lazim di tampek tu. Wallahu alam. *Dosen
Sastra Minangkabau Unand
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Padang Pariaman Tekankan Keterbukaan dan Kemudahan Akses
Parit Melintang, Khazanah- Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman guna mewujudkan
tujuan pembangunan berkelanjutan di era
globalisasi ini lebih menekankan pada
keterbukaan dan kemudahan akses, terutama
dalam integrase ilmu dan teknologi.
Hal itu, disebutkan Bupati Suhatri Bur pada
saat membuka Rapat Sosialisasi Pengembangan
Desa Digital dan Desa Wisata, Kamis (15/1)
di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman.
Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama
antara Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian
keuangan RI, Kementrian Komunikasi dan
Informatika, dan Kementrian Dalam Negeri.
Bupati Suhatri Bur mengatakan kegiatan
ini merupakan tindak lanjut dari salah satu
program prioritas pembangunan di desa sehingga
implementasi dan pengembangan desa wisata
dan desa digital mutlak dilaksanakan.

Tidak hanya itu kegiatan ini hendaknya tidak
sekedar sosialisasi saja namun juga langsung
mengambil langkah lanjut sehingga nagari digital
dan desa wisata di Padang Pariaman dapat
berkompetisi dan bersaing serta dikenal baik
tingkat Provinsi Sumatra Barat hingga Nasional
bahkan mancanegara, ini juga guna untuk
memajukan nagari sehingga dapat meningkatkan
pendapatan nagari melalui kunjungan wisatawan
mancanegara.
“Tujuan pembangunan berkelanjutan di era
globalisasi ini lebih menekankan pada keterbukaan
dan kemudahan akses, terutama dalam integrase
ilmu dan teknologi, khususnya teknologi
informasi menuntut kita lebih bersinergi dan
professional dalam melaksanakan pembangunan,
baik tingkat kabupaten, kecamatan, nagari, dan
pelaku-pelaku pembangunan dengan status sebagai
mitra pemerintah daerah,” kata dia.
Prioritas pembangunan di nagari, terdapat

empat model desain Nagari digital yang diterapkan
yakninya digitalisasi untuk penyusunan database
nagari, digitalisasi untuk pengembangan nagari
unggulan, digitalisasi untuk mempercepat
pelayanan pemerintah nagari kepada masyarakat
nagari, digitalisasi untuk peningkatan transparansi
keuangan dan kegiatan pembangunan nagari.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
suatu upaya yang konkrit dan inovatif dari seluruh
Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman dalam
memajukan nagarinya dengan mengoptimalkan
pengembangan
keterbukaan
informasi
pembangunan nagari berbasis aplikasi digital
sesuai kewenangan nagari.
Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari
adanya upaya Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman untuk mendorong percepatan
pembangunan nagari dalam rangka mewujudkan
peningkatan kecerdasan, partisipasi dan
kesejahteraan warga nagari menuju nagari kuat,

maju, mandiri dan demokratis sehingga juga
diperlukan dukungan serta komitmen dari OPD
terkait untuk mewujudkan Nagari Digital dan
Nagari wisata ini.
Kepala DPMD Erman,S.Sos.,M.M. dalam
laporannya mengatakan maksud pelaksanaan
kegiatan pengembangan desa wisata dalam rangka
memberikan gambaran dan konsep tentang desa
wisata dan desa digital yang bertujuan untuk
memperkenalkan konsep desa wisata dan
terintegrasi dalam upaya menyokong
peningkatan perekonomian masyarakat
“Pentingnya desa digital dalam pelayanan
publik untuk memahami pengembangan desa
digital dan rapat sosialisasi ini dimoderatori
oleh Ir. Iskandar, M.M. dengan narasumber Agus
Kuncoro,S.Sos.,M.Si, Budio Winarto,S.H.,M.Si.,
Danny Januarisman,S.T., Simon Makarios Aruan,
dan Direktur Dana Transfer Umum Kementrian
Keuangan  Syafrial Suger
Suger..

Antusiasme Lansia Divaksin Meningkat
Padang, Khazanah— Meski angka penderita Covid-19 di
Sumbar terus meningkat namun setidaknya ada kabar
menggembirakan, jumlah lansia yang mengikuti vaksinasi di
provinsi itu dilaprkan terus meningkat.
Wakil Gubernur Sumbar Audy
Joinaldy menilai antusiasme lansia
mengikuti program vaksinasi
Covid-19 di provinsi tersebut
semakin meningkat.
Meskipun belum mendapatkan
data pasti, namun dari hasil
pantauannya ke sejumlah daerah
yang sedang melakukan vaksinasi
banyak diikuti oleh lansia.
Bahkan, saat ini tidak ada lagi
penolakan vaksinasi oleh
masyarakat.
“Dengan sosialisasi yang
semakin masif dan bukti bahwa
masyarakat yang di vaksin
kondisinya baik-baik saja, bahkan
imunnya meningkat, maka
antusiasme masyarakat untuk
vaksin mulai meningkat termasuk
untuk lansia,” katanya saat
melakukan kunjungan kerja ke
Kabupaten Tanah Datar Kamis
(15/7).
Wagub berharap dengan
antusiasme tinggi itu akan
mempercepat tercapainya health
immunity sehingga kondisi daerah
terutama di bidang perekonomian
bisa kembali pulih.
“Selama beberapa hari terakhir
saya mengelilingi kabupaten dan
kota di Sumbar tidak terlihat lagi
adanya penolakan terhadap
vaksinasi Covid-19, bahkan pada
beberapa daerah masyarakat rela
antri untuk mendapatkan vaksin,”
katanya.
Sekarang persoalan di Sumbar
bukan lagi kesulitan untuk
mencari orang yang akan divaksin
tetapi kesulitan mendapatkan
pasokan vaksin dari pusat karena
kondisi saat ini, hampir seluruh
daerah di Sumbar sudah mulai
kekurangan stok vaksin.

“Kita sudah ajukan permintaan
tambahan vaksin ke pusat dan
sudah ditanggapi. Mudahmudahan dalam waktu dekat ada
tambahan yang sudah sampai ke
Sumbar,” ujarnya.
Meskipun program vaksinasi
mulai berjalan dengan baik namun
Audy mengingatkan agar
protokol kesehatan tetap harus
dilaksanakan secara ketat karena
indikasi masuknya virus COVID19 varian delta sudah mulai
terlihat.
“Varian virus ini lebih
berbahaya daripada virus covid
sebelumnya. Yang disasar juga
bisa
anak-anak
sehingga
kewaspadaan benar-benar harus
ditingkatkan,” ucapnya.
Jika memungkinkan ia
meminta agar anak-anak usia
sekolah juga mulai diberikan
vaksinasi supaya pembelajaran
tatap muka bisa segera dilakukan.
“Kalau guru-guru rata-rata
sudah divaksin tinggal anak-anak
sekolah mudah-mudahan juga bisa
divaksin secepatnya,” katanya.
Sementara itu Bupati Tanah
Datar Eka Putra mengatakan saat
ini assesment untuk daerahnya
berada pada level tiga karena itu
pihaknya betul-betul mewaspadai
agar tidak jatuh pada level empat
atau lebih tinggi sehingga
diterapkan PPKM darurat.
“Kita betul-betul perhatikan
indikatornya agar assesment ini
tidak meningkat ke level yang
lebih tinggi dan kita dikenai
kebijakan PPKM Darurat,”
katanya.
Saat ini, kata Eka Tanah Datar
masih
memberlakukan
pembelajaran secara daring untuk

Nomor Tiga Pungli
Padang, Khazanah— Ombudsman Perwakilan Sumbar
menyatakan, jika dibandingkan dari 30 Provinsi di Indonesia.
Sumbar berada pada posisi ketiga dengan laporan terbanyak
terkait permintaan atau penerimaan uang, barang, dan jasa.
Dikenal dengan bahasa maladministrasi layanan publik.
“Jadi kita nomor tiga penerima laporan (pungli, red) terbanyak
se Indonesia. Laporan ini dari tahun 2017-2021,” kata Kepala
Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, Kamis (15/
7).
Yefri menyebutkan, laporan yang masuk itu sebanyak 78.
Artinya ada 78 masyarakat atau warga negara yang betulbetul mau melaporkan aksi pungli tersebut.
“Dari catatan kita masih banyak masyarakat yang enggan
dan malas melaporkan kasus pungli ini karena jumlahnya
terlalu sedikit,” ujar Yefri.
Menurut Yefri, jika masyarakat tidak mau melaporkan maka
aksi pungli akan semakin masif. Kalau dihitung hanya kepada
diri sendiri yang menjadi korban pungli jumlahnya mungkin
sedikit, tapi jika dikumpulkan korban lain akan terasa banyak.
“Contohnya saja parkir, sekarang beberapa tempat di Sumbar
sering tidak ditemukan pemberian karcis yang menjadi bagian
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kita juga menemukan
parkir di perkantoran, ini yang menimbulkan kerugian negara,”
ucap Yefri  */Novrizal Sadewa.

LANSIA- Meski
angka penderita
Covid-19 di
Sumbar terus
meningkat namun
setidaknya ada
kabar
menggembirakan,
jumlah lansia yang
mengikuti
vaksinasi di
provinsi itu
dilaprkan terus
meningkat (foto:
Ist/net).

mengantisipasi
penyebaran
COVID-19 di sekolah.
“Kita lihat perkembangan
hingga 20 Juli 2021. Kalau
memungkinkan kita coba secara
bertahap
melangsungkan
pendidikan tatap muka ujarnya.

Dia juga mengucapkan terima
kasih kepada Wakil Gubernur
Audi yang melakukan kunjungan
kerja ke daerah itu untuk melihat
kesiapan
daerah
dalam
mengantisipasi
penyebaran
COVID-19.

Pendidikan Tanah Datar.
Dalam kesempatan itu Wakil
Gubernur juga menyerahkan
bantuan masker khusus anak-anak
bagi murid SDN 05, SDN 09 dan
SDN 16 Kecamatan Lima Kaum,
Tanah Datar  Rina Akmal.

MAHYELDI ANSHARULLAH

Berharap Nelayan Pessel Budidayakan Kerapu

Painan
Khazanah—
Painan,
Gubernur Sumatera
Barat,
Mahyeldi Ansharullah mendorong
nelayan Pesisir Selatan dalam
pemanfaatan potensi perairan laut
dalam usaha budi daya ikan
Kerapu di daerah itu.
Hal demikian dikatakan, sebab
kabupaten pesisir selatan
merupakan daerah yang memiliki
Sentra paling banyak bila di
bandingkan dengan daerah lain
seperti Pasaman dan Kota Padang.
“Untuk itu, perlu kita dorong
dan kita kembangkan budi daya
ikan ini, guna meningkatkan
pendapatan bagi para nelayan,”
Kata Mahyeldi, saat menyerahkan
bantuan benih dan pakan ikan
Kerapu pada Kelompok Nelayan
di Intalasi Balai Perikanan
Budidaya Perikanan Air Payau
dan Laut (BPBLAPL) Sungai
Nipah, Kenagarian Painan Selatan,
Rabu (14/7) sore kemarin.
Bantuan nelayan tersebut
diberikan sebanyak, 2.800 ekor
benih ikan Kerapu Bebek, 7.800

benih ikan Kerapu Cantik, 4.730
kg pakan dan 255 bungkus
Vitamin, untuk 7 kelompok
nelayan di daerah itu.
Dihadiri Wakil Bupati Pessel,
Rudi Heriansyah, PJ Sekda, Luhur
Budianda, Kepala Satpol PP
Provinsi Sumbar, Dedy Diantulani,
Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Sumbar diwakili
sekretaris Desniati, anggota DPRD
Provinsi, Bakri Bakar, Dapil 8
Mentawai - Sumbar dan juga
anggota DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan.
Lebih
jauh,
Mahyeldi
menyampaikan, bahwasanya
pesisir selatan memiliki lebih
kurang 47 pulau di daerah itu.
Kemudian juga memiliki potensi
garis pantai dan pulau yang perlu
dioptimalkan dengan budi daya
karena daerah tersebut telah
memiliki RT RW pinggir pantai.
“Jadi kalau kita berbicara
dengan masalah ekspor atau
kerjasama dengan pihak lain ada
jaminan produksi. Itu bisa kita

HARAP- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah
mendorong nelayan Pesisir Selatan dalam pemanfaatan potensi
perairan laut dalam usaha budi daya ikan Kerapu di daerah itu
(foto: Milhendra Wandi).
lakukan dengan budi daya,”
ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa
pihaknya juga bakal menganggarkan
anggaran 10 Parsen pada bidang
Perikanan dan Pertanian untuk
Kabupaten Pesisir dari anggaran

yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
“Untuk itu, kita perlu serius
dan fokus pada pesisir selatan,
untuk ke laut sehingga
mendapatkan peningkatan pada
nelayan dan juga masyarakat,”
ujarnya.  Milhendra Wandi

Kaba Nagari
KOTO RANTANG

Atasi Masalah Internet dengan Barang Bekas
kemudian disebut jaringan kuali
oleh warga di sini,” kata warga
yang membuat alat penguat sinyal,
Hendri (36), Rabu (14/7).
Hendri mengatakan alat
penguat sinyal dari kuali itu
sengaja dibuat untuk anak-anak
dan warga sekitar yang kesusahan
dalam belajar secara online dan
mempermudah pekerjaan yang
berhubungan dengan sinyal
internet.
“Pernah juga sebelumnya saya
beli alat penguat sinyal langsung
kiriman dari luar negeri, tapi
setelah dipasang tidak berfungsi
di tempat ini,” kata dia.

Pelatihan Membuat Sabun
Sawahlunto, Khazanah— Dorong sektor ekonomi masyarakat
di tengah pandemi Covid-19, DPD Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Sawahlunto mengggelar pelatihan pembuatan sabun
cuci.
Diawali dengan beberapa kali uji coba, ternyata pelatihan
yang diberikan secara gratis itu menyedot banyak perhatian
masyarakat, yang kemudian meminta untuk diberikan pelatihan.
“DPD PKS Sawahlunto ingin setiap keluarga bisa
berproduksi, setidaknya bisa memenuhi kebutuhan sendiri di
tengah pandemi ini,” ungkap Ketua DPD PKS Sawahlunto,
Muhsin Ferdian kepada Harianhaluan.com, Kamis (15/7).
Sudah lima belas kali, ujar Muhsin Ferdian, pihaknya
memberikan pelatihan di beberapa desa yang tersebar di empat
kecamatan di Kota Sawahlunto. Saat ini masih ada enam daftar
antri untuk mendapatkan pelatihan.
Muhsin mengatakan bahan baku untuk pembuatan sabun
cuci terbilang sangat mudah untuk didapatkan. Sehingga peserta
dapat mengembangkan usaha lebih mudah ke depannya.
“Insha Allah, untuk bahan baku kita akan memberikan
akses untuk mendapatkan. Begitu juga dengan pelatihan kami
diberikan secara gratis. Kami ingin masyarakat menjadi keluarga
produktif,” ujarnya  */Novrizal Sadewa.

Ikut dalam rombongan
Wagub, Kepala Biro Administrasi
Pimpinan Sumbar, Hefdi, Kepala
Dinas Kesehatan Sumbar, Kepala
Balitbang Sumbar, Kepala Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air
Sumbar, dan Kepala Dinas

SINYAL- Warga di Jorong Mudiak, Nagari Koto Rantang,
Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, terpaksa harus membuat
penguat sinyal dari barang bekas berupa kuali karena susahnya
jaringan internet di daerah setempat (foto: Ist/net).
Palupuah, Khazanah— Warga
di Jorong Mudiak, Nagari Koto
Rantang, Kecamatan Palupuah,
Kabupaten Agam, terpaksa harus
membuat penguat sinyal dari
barang bekas berupa kuali karena
susahnya jaringan internet di daerah

setempat.
“Jaringan internet sangat susah
didapatkan, untuk itu saya
mencoba membuat alat penguat
sinyal dari barang bekas dengan
rakitan kawat, idenya dari internet
juga dan secara mandiri dibuat

Hendri yang tamatan Sekolah
Dasar itu kemudian mencari alat
sederhana yang bisa dipakai untuk
memperkuat sinyal dari kuali yang
populer disebut wajan bolic.
Dengan alat sederhana yang
dirakitnya itu, beberapa warga
kemudian juga minta dibuatkan
untuk dipasang di rumah mereka
masing-masing.
Wali Jorong Mudiak, Nagari
Koto Rantang Palupuah, Novri
Agus Parta mengaku bangga dan
mendukung kreativitas warganya
itu dan berharap perhatian dari

pemerintah dengan keadaan daerah
yang butuh penguat sinyal.
“Sangat
kami
dukung
kreativitas dari Hendri ini, barang
bekas bisa disulap jadi alat penguat
jaringan, keadaan daerah kami
memang susah akan jaringan
internet sejak dulu,” kata dia.
Ia mengatakan Jorong Mudiak
Nagari Koto Rantang Palupuah
memang dari dulu tak tersentuh
jaringan internet.
“Kami berharap agar cepat
ditanggapi oleh pemerintah
kabupaten atau provinsi dan pihak
terkait lainnya mengingat dan
menimbang untuk saat ini jaringan
adalah kebutuhan utama, apalagi
anak-anak kami sedang sekolah
Dalam Jaringan (Daring),” kata dia.
Ia menambahkan, sebanyak
250 Kepala Keluarga di Jorong
Mudiak butuh jaringan internet
ditambah lagi dengan adanya dua
pabrik kapur Dolomite yang butuh
pemasaran lewat internet.
Jorong Mudiak Palupuah
terletak di Nagari Koto Rantang,
Kecamatan Palupuah, Kabupaten
Agam berjarak sekitar 20 kilometer
dari Kota Bukittinggi atau 120
kilometer dari Kota Padang 
Heppy Kusnandar
Kusnandar..
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Usaha Budidaya Ik
an K
erapu
Ikan
Kerapu
aku
Kini Semakin L
Laku
Padang, Khazanah
Khazanah—Ikan kerapu
atau yang lebih dikenal dengan
sebutan “Groupers” merupakan
salah satu jenis ikan yang
belakangan ini mulai diminati
pasar lokal maupun internasional.
Kelezatan dagingnya yang sangat
gurih dan tingginya kandungan
gizi yang terdapat pada seekor ikan
kerapu, menjadikannya sebagai
produk komoditas perikanan yang
memiliki harga jual cukup mahal.
Fakta ini pun turut mendorong
animo sebagian pelaku usaha
sebagai alternatif peluang bisnis
baru yang menjanjikan untung
besar setiap bulannya.
Jenis ikan kerapu yang saat
ini mulai digemari masyarakat
yaitu ikan kerapu macan, kerapu
lumpur dan kerapu bebek. Melihat
permintaan pasar yang semakin
tinggi, sekarang ini target pasar
yang bisa dibidik antara lain
konsumen rumah tangga, pelaku
bisnis kuliner serba seafood,
pedagang ikan di pasar tradisional,
maupun para pengepul dan
eksportir yang membutuhkan stok
ikan kerapu untuk memenuhi
kebutuhan pasar mancanegara.
Pada dasarnya ikan kerapu
merupakan salah satu jenis ikan
demersal yang berkembang di
perairan berkarang. Biasanya jenis
ikan ini hidup di antara tumpukan
karang-karang atau di dalam gua
yang terdapat di dasar perairan.
Namun seiring dengan permintaan
pasar yang terus meningkat,
sekarang ini ikan kerapu mulai
dibudidayakan
dengan
memanfaatkan lokasi yang ada di
sekitar warga. Misalnya saja
dengan memanfaatkan empang
untuk budidaya kerapu lumpur,
atau menggunakan kolam semen
maupun Keramba Jaring Apung
(KJA) untuk membudidayakan ikan
kerapu bebek.
Ikan kerapu di Sumbar belum
tergarap maksimal
Kendati bisnis ini menjanjikan,

namun potensi budidaya ikan
kerapu di dalam Keramba Jaring
Apung (KJA) di Sumatera Barat
masih belum terkelola secara
maksimal. Dari data yang ada, dari
323.524 hektare lahan yang
tersedia, diketahui baru 50 hektare
yang termanfaatkan.
Fakta ini juga diakui Gubernur
Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat
penyerahan bantuan budidaya bibit
dan pakan kerapu di Sungai Nipah
dan Sungai Bungin, Kabupaten
Pesisir Selatan di Balai Bibit Ikan
(BBI) Sungai Nipah, Rabu 15 Juli
2021.
Kata Mahyeldi budidaya
kerapu dalam KJA sangat potensial
di Sumbar mulai dari perairan di
Pesisir Selatan, Kota Padang hingga
ke Kepulauan Mentawai.
“Namun faktanya potensi yang
ada itu baru 50 hektare yang
tergarap,” kata Gubernur Sumbar,
Mahyeldi.
Ia menyebutkan, Pesisir Selatan
telah selesai RTRW kawasan
pinggir
pantai
sehingga
pemanfaatan perairan untuk KJA
bisa dilaksanakan. Ini sangat besar
manfaatnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Data Dinas Kelautan dan
Perikanan Sumbar, saat ini pelaku
usaha budidaya kerapu berjumlah
29 kelompok. Dari jumlah itu tiga
kelompok di Mentawai, 25
kelompok di Pessel dan satu
kelompok di Padang dengan total
produksi 60,41 ton pertahun.
“Kita mendorong pengembangan usaha perikanan ini di tiga
daerah potensial karena pasar ikan
kerapu tidak hanya di Hongkong
tetapi banyak negara lain,” ujarnya.
Mahyeldi menilai budidaya
ikan
kerapu
akan
bisa
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat nelayan dengan cepat
karena harga ikan kerapu yang
cukup menjanjikan satu kilogram
seharga Rp200 ribu, dijual pada
ukuran besar dua ekor per kilo.

IKAN KERAPU – Budidaya ikan kerapu di Keramba Jaring Apung. (ist)
Jenis kerapu yang dibudidayakan
antara lain kerapu bebek, kerapu
cantik dan kerapu macan.
Ia mengatakan akan menyurati
Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI untuk dapat
membantu
pengembangan
budidaya ikan kerapu di Sumbar.
Anggota DPRD Sumbar Bakri
Bakar juga terus mendorong
pelaksanaan program bantuan
usaha kerapu bagi nelayan Pesisir
Selatan sebagai bagian dari upaya
pengembangan usaha KJA yang
amat menjanjikan.
Total bantuan yang diserahkan
pada kesempatan itu, KJA HDPE
5 unit, benih ikan kerapu bebek
2.800 ekor, benih ikan kerapu
cantik 7.800 ekor, pakan 4.730
kg dan vitamin 255 bungkus.

Proses budidayanya gampang
Sebenarnya Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI telah
memberikan bagai mkana cara
roses budidaya yang diawali
dengan dengan memilih benih
yang baik. Biasanya benih yang
baik memiliki ukuran 2-3 ons/
ekor, bebas penyakit, memiliki
warna sisik yang cerah, dan tidak
cacat.
Sebelum melakukan penebaran
benih, sebaiknya lakukan adaptasi
terlebih dahulu pada benih ikan
kerapu yang akan ditebar, hal ini
penting agar ikan tidak stress dan
mulai bersahabat dengan kondisi
lingkungan budidaya. Selanjutnya,
lokasi dibersihkan dan direnovasi
agar lebih kuat.
Penebaran
benih
bisa

TERSEBAR DI TUJUH KECAMATAN

Pasaman Memiliki 16 Peternak Ayam Broiler

MEMBERI MAKAN – Seorang peternak ayam broiler sedang
memberi makan ayam peliharaannya. (ist)
Lubuk Sikaping, Khazanah
Khazanah—
Pemerintah Kabupaten Pasaman
mencatat, sampai hari ini jumlah
peternak ayam jenis broiler di
daerah tersebut mencapai 16
kandang.

Menurut Kepala Bidang
Peternakan, Dinas Pertanian
Kabupaten Pasaman, Romi
Zuswandi di Lubuk Sikaping,
Rabu (15/7/2021), ke-16 peternak
ayam itu tersebar di tujuh

kecamatan
di
Kabupaten
Pasaman.
“Para peternak itu tersebar di
Kecamatan Tigo Nagari, Duo
Koto, Padang Gelugur, Rao
Selatan, Panti dan Kecamatan
Rao,” kata Romi Zuswandi
Dikatakannya, data 16 peternak
ayam itu merupakan data
sementara dan kabarnya informasi
yang saya dapatkan ada data
tambahan nantinya sekitar lima
peternak ayam lagi, namun kita
belum mengunjungi dan belum
memastikan ke lapangan.
“Jumlah ayam broiler di tujuh
kecamatan itu dalam satu kadang
ada bermacam-macam banyaknya
dari 5 ribu, 10 ribu hingga 30
ribu ekor ayam,” ujarnya.
Ia mengatakan, harga pasar
satu ekor ayam boiler saat ini saya
belum mengetahui berapa
harganya sebab para peternak
melakukan kerja sama dengan
mitra perusahaan mereka masingmasing.

Dikatakan, tugas dari Dinas
Pertanian Kabupaten Pasaman
khusus pada bidang peternakan
yakni pengawasan.
“Adapun
mekanisme
pengawasan terhadap para
peternak ayam yakni dampak
lingkungan, keberpihakan para
perusahaan terhadap peternak dan
lainnya,” ujarnya.
Pengawasan sebenarnya tidak
hanya dari Dinas Pertanian
Kabupaten Pasaman, akan tetapi
pihak Camat hingga Nagari
setempat
ikut
melakukan
mengawasi.
Sedangkan untuk secara teknis
pihaknya tidak ingin terlibat secara
mendalam sudah ada mitra
perusahaan masing-masing.
Ia berharap pun kepada para
peternak ayam agar selalu
melakukan koordinasi serta
memberikan informasi terhadap
Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman
terkait kegiatan yang dilakukan.
 net/heppy kusnandar

FIFGROUP Youth Innovation (FYI) Kembali Digelar
Padang, Khazanah—
Khazanah—Apakah
Anda mahasiswa aktif dari seluruh
universitas atau Perguruan Tinggi
di
Indonesia
yang
siap
berkompetisi? Kalau iya, berarti
Anda adalah orang yang
FIFGROUP cari untuk mengikuti
kompetisi FIFGROUP Youth
Innovation (FYI). Gelaran rutin
ini merupakan kompetisi tahuan
yang
diperuntukkan
bagi
mahasiswa untuk berinovasi dan
mengembangkan dirinya dari sisi
technical competencies, maupun
soft competencies. Kompetisi yang
diadakan sejak tahun 2016 ini,
bertujuan agar para mahasiswa
dapat menjadi pribadi yang siap
dalam menghadapi persaingan di
dunia kerja nantinya.
Sebagai perusahaan pembiayaan
terbesar di Indonesia, FIFGROUP
selalu berusaha untuk dapat
mencapai misi perusahaan yaitu
membawa kehidupan yang lebih
baik untuk masyarakat, melalui
salah satu upayanya dengan
berkontribusi
aktif
dalam
pengembangan
masyarakat
Indonesia pada khususnya kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) di

tingkat Pendidikan tinggi atau
Universitas.
Pada masa yang sulit di tengah
pandemi ini, FIFGROUP ingin
mengajak para mahasiswa untuk
dapat memanfaatkan setiap
kesempatan yang ada dan menjadi
pribadi yang siap dalam menghadapi
persaingan di dunia kerja nantinya.
Budaya inovasi di FIFGROUP
merupakan pondasi yang esensial
dalam keseharian setiap karyawan,
maka dari itu melalui kompetisi
ini, FIFGROUP ingin menularkan
semangat kreativitas dan inovasi
kepada mahasiswa di seluruh
Indonesia.
Bisnis dan IT
Ajang kompetisi FYI yang
telah berlangsung untuk kelima
kalinya ini mengusung 2 tema
kategori yaitu bisnis dan
information technology (IT).
Tentunya bagi generasi muda
yang memiliki jiwa kompetisi tema
ini menjadi hal yang dinantinantikan.
Yang pertama adalah Business
Path. Pada kategori ini, peserta
nantinya
akan
diberikan
kesempatan untuk mengasah

business sense mereka. Mereka
akan
ditantang
untuk
memecahkan business case
dengan ide inovasi dan
improvement yang diciptakan.
Yang kedua adalah IT Path.
Dalam kategori ini, peserta akan
membuat applications (website
atau mobile) untuk memfasilitasi
ide-ide bisnis yang ada. Tentunya
dengan timeline yang sudah diatur
sedemikian rupa, sehingga peserta
ditantang untuk menyelesaikan
mock-up dari aplikasi tersebut.
Timeline FIFGROUP Youth
Innovation 2021
Berikut merupakan timeline
dari kompetisi FYI 2021:
- Periode Pendaftaran : 01
Juli – 15 Juli 2021
Bagi
mahasiswa
dari
universitas di seluruh Indonesia,
yang tertarik untuk ikut kompetisi
ini, silakan daftarkan diri melalui
: https://fyi.fifgroup.co.id/
- Periode Seleksi : 09 – 23
Juli 2021
Bagi mahasiswa yang sudah
mendaftarkan diri akan diproses
dalam seleksi administratif, psikotes,
dan interview untuk menentukan

Top 20 Final Contestants yang
akan masuk ke tahap workshop.
- FYI Workshop : 2 – 6
Agustus 2021
Bagi peserta yang telah
melewati tahapan seleksi, akan
dipersiapkan untuk mengikuti
kompetisi dalam program
workshop yang akan membahas
mengenai Business Overview,
Design Thinking for Innovation,
Application Development, dan
tentunya Soft Skill Training.
- Project Development and
Execution : 15 Agustus – 15
September 2021
Peserta akan diberikan waktu
1 bulan untuk mengerjakan project
inovasi bisnis yang sudah digenerate.
- Final Review dan Awarding
Ceremony
Hasil dari penyelesaian project
akan dinilai oleh para expert dan
jajaran top management FIFGROUP.
Lima tim peserta yang merupakan
peringkat teratas akan diberikan
apresiasi berupa paket dana
pendidikan (beasiswa) dan beragam
hadiah menarik lainnya.  ril/
fahlevi

dilakukan pada saat cuaca sedang
sejuk (pilih pagi atau sore hari).
Selanjutnya pastikan suhu antara
24-31°C serta tingkat kepadatan
kolam yang tidak terlalu tinggi
(ukuran 1,5 x 3 x 3 meter berisi
± 500 benih), hal ini perlu
diperhatikan karena ikan kerapu
memiliki sifat kanibal.
Pada saat penebaran benih,
ikan bisa diberi pakan berupa
pelet. Setelah 3 sampai 4 hari, pakan
ikan yang berupa pelet bisa
dikombinasikan dengan ikan rucah
(potongan ikan). Pemberian pakan
sebaiknya dilakukan pada pagi
dan sore hari.
Masa panen ikan kerapu
biasanya disesuaikan dengan
ukuran ikan yang diminati pasar,
yakni dengan berat antara 500-

1000 gram. Agar ikan tidak
mengalami stres, sebaiknya lakukan
pemanenan pada saat pagi atau
sore hari. Pada saat panen, pelaku
usaha budidaya ikan kerapu bisa
melakukannya secara selektif
(sesuai
dengan
keinginan
konsumen) maupun secara
keseluruhan pada saat permintaan
pasar sedang melonjak.
Selanjutnya untuk penanganan
pasca panen, yang perlu diperhatikan
yaitu proses distribusi dari tempat
budidaya ke tangan para konsumen.
Kesegaran ikan kerapu harus terjaga
agar kualitasnya tidak menurun. Jadi,
selama proses pengangkutan dibisa
memanfaatkan drum plastik yang
berisi 2/3 air laut dengan jumlah
kepadatan ikan ± 50 ekor/drum. 
net/fahlevi

Tanah Datar Punya
Akan Minang Science
Techno Park
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah
Khazanah—Kabar gembira berhembus untuk
masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat menjajaki kemungkinan mengembangkan “Minang Science
Techno Park” (MSTP) di bidang hilirisasi sektor pertanian dan
peternakan di daerah tersebut.
Kabar baik itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Audy
Joinaldy saat meninjau Balai Benih Induk (BBI) di Rambatan,
Kabupaten Tanah Datar, Kamis (15/7/2021).
Audy mengatakan, Minang Science Techno Park tersebut
berkaitan dengan teknologi. “Tapi kita fokus pada hilirisasi
sektor pertanian dan peternakan,” kata Audy.
Ia mengatakan lokasi yang akan digunakan untuk
pengembangan MSTP itu rencananya di Balai Benih Induk
(BBI) yang sudah tidak termanfaatkan secara maksimal di Tanah
Datar.
“Kita sudah koordinasikan dan mendapat dukungan dari
Pemkab Tanah Datar,” katanya.
Awalnya kata Audy menambahkan, ada kendala untuk
ketersediaan air di lokasi yang direncanakan, namun dengan
dukungan Pemkab Tanah Datar persoalan itu telah bisa
diselesaikan.
“Sekarang kita minta kepada Balitbang Sumbar untuk segera
menyiapkan ‘blueprint’ perencanaan Minang Sains Techno Park
ini,” kata Wagub.
Ia akan mengupayakan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk
pengembangan rencana itu pada 2022 agar bisa segera
direalisasikan.
Science Techno Park (STP), kata dia, memiliki tiga peran
utama, yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan,
menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan pemula berbasis
teknologi (spin-off), serta menumbuhkan cluster industri atau
menarik industri ke dalam kawasan, sehingga terjadi ekosistem
inovasi benar-benar bisa terwujud dengan aktor utama “quadruple
helix”, yaitu “academic”, “business, government”, dan
“community”.
Pembangunan STP itu, kata dia, harus diikuti adanya
implementasi, kesinambungan, konsistensi, dan komitmen dalam
pelaksanaan program hilirisasi iptek sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan sekaligus perekonomian daerah.
Ikut dalam kunjungan kerja Wagub Sumbar tersebuti Bupati
Tanah Datar Eka Putra, Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Sumbar, Hefdi, Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari, Kepala
Dinas Pertanian Sumbar, Syafrizal, Kepala Dinas ESDM Sumbar
Heri Martinus, Kepala Balitbang Sumbar Reti Wafda.  net/
heri

MENINJAU - Wagub Sumbar menjajaki pengembangan
“Minang Sains Techno Park” saat meninjau Balai Benih
Induk (BBI) di Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. (ist)
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Stop Bullying
“Netizen perlu pula bersimpati dan berempati
terhadap keluarganya. Sekira dia punya anak
dan istri, tentu mereka akan ikut menjadi korban
sasaran bully,” ujar Dalmenda.
Dikatakan, aktivitas bullying lewat meme dan
parodi kepada Izet selama pelariannya, telah diakui
menjadi salah satu bentuk tekanan maha dahsyat
terhadap dirinya. Lewat ‘serangan’ digital itu,
Izet bahkan mengaku mengalami kecemasan,
depresi dan ketakutan yang sangat luar biasa.
Tindakan perundungan lewat meme dan parodi
oleh para netizen di media sosial, ditambah lagi
masifnya pemberitaan di banyak media
konvensional imbuh Dalmenda, diakui telah
memberikan pengaruh besar terhadap kondisi
psikologi korban bullying (Izet). Hemat Dalmenda,
hal tersebut sudah berlebih-lebih rasanya ketimbang
hukuman yang kelak akan dia jalani seiring proses
hukum terhadap dirinya.
“Sekali lagi saya menggambarkan, bahwa
anak-anak korban (Izet) akan menjadi mudah
tertekan dan tentunya akan berakibat buruk
terhadap kondisi psikologisnya. Ini dikhawatirkan
akan berpotensi menyebabkan depresi dan
kecemasan. Walau di sisi lain, kita tetap mengakui
bahwa peristiwa ini muncul gegara perbuatan
Izet, risiko dari perbuatan ayah mereka sendiri,”
ujar Dalmenda.
Dalmenda mengimbau netizen untuk dapat
membangun komunikasi empati, agar mampu
menilai atau memahami perasaan dan pemikiran
orang lain. “Coba untuk membayangkan diri
kita dalam posisi mereka. Inilah yang dimaksud
dengan
berempati,
yakni
bagaimana
membayangkan jika kita yang berada di posisi
mereka (istri dan anak-anak Izet),” katanya.
“Mari kita serahkan persoalan ini kepada
penegak hukum, jangan kita sebagai netizen
menjadi hakim di luar persidangan lewat media
melalui meme atau parody. Setidaknya netizen
melalui meme dan parodinya di media sosial,
telah ikut mensupport pihak kepolisian yang
kahirnya berhasil menangkap pelaku,” ujar
Dalmenda.
Sebelumnya, pengamat komunikasi massa,
Abdullah Khusairi mengatakan, kemunculan meme
dan parodi yang menyesaki ruang-ruang publik
di jejaring sosial, adalah bentuk kritik sosial
masyarakat. Masyarakat yang marah dan geram,
mencoba mengangkat fenomena ini menjadi
sebuah tontonan yang lucu.
“Di satu sisi, ini tentunya menyerang pribadi
dan menghancurkan secara personalitas. Karena
terkadang sangat berlebihan. Tapi ada juga yang
lucu. Ya, membuat kita sedih dan tak tega juga
rasanya,” kata Khusairi.
Di sisi lain, Khusairi justru memberikan
mengapresiasi kepada teman sopir truk, yang
diakuinya cukup berani (video). Dia menyebut
hal itu sebagai salah satu cara untuk melawan,
karena melawan orang mabuk yang dalam emosi
memuncak, tentu menjadi sesuatu yang tidak
mungkin. “Itu dalam bentuk perjuangan untuk

Edhy Prabowo
Terdapat sejumlah hal yang memberatkan dalam
perbuatan Edhy Prabowo.
"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program
pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa
sebagai penyelenggara negara yaitu Menteri
Kelautan dan Perikanan tidak memberikan teladan
yang baik sebagai pejabat publik, terdakwa telah
menggunakan hasil tindak pidana korupsi," ujar
hakim.
Sedangkan hal yang meringankan dalam
perbuatan Edhy adalah ia berlaku sopan selama
pemeriksaan di persidangan, belum pernah
dihukum dan sebagian harta benda terdakwa yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi telah disita.
Dalam kasusnya, Edhy didakwa bersama-sama
Andreau Misanta Pribadi dan Safri (staf khusus
Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris
pribadi Edhy Prabowo), Ainul Faqih (sekretaris
pribadi istri Edhy, Iis Rosita Dewi), dan Siswadhi
Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo).
Mereka didakwa menerima suap Rp 25,75 miliar
dari para pengusaha pengekspor benih lobster
terkait pemberian izin budidaya dan ekspor.
Salah satu pemberinya adalah Suharjito selaku
Direktur PT DPPP. Suharjito menyuap Edhy
Prabowo sebesar Rp 2,146 miliar. Suharjito sudah
dinyatakan bersalah oleh hakim. Ia dijatuhi
hukuman 2 tahun penjara ditambah denda Rp
250 juta subsider 3 bulan. Kini Suharjito menjalani
masa pidana di Lapas Cibinong.
Diambil Untuk Negara
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
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bebas dari ketidakadilan. Kita apresiasi keberanian
pembuat video,” ujarnya.
Doktor Ilmu Komunikasi itu juga mengatakan,
munculnya meme dan parodi sejak kasus Izet
muncul dan viral, adalah cara publik mengapresiasi
kerja dari rekan sopir yang berani merekam video.
Hal itu membuat semua orang membenci apapun
yang berbau ketidakadilan.
“Itulah ekspresi, ekspresi itu awalnya marah
kemudian beralih ke lucu, menjadi sindiran. Sesuatu
yang janggal, makanan media sosial, makanan
new media. Karena media sosial adalah ruang
publik yang butuh isu baru, isu yang bernilai
keunikan, yang setiap waktu mereka mencari itu.
Kebetulan di Sumbar, ya seperti Izet ini,”
tambahnya.
Menyesal dan Ganti Hobi
Sementara Izet, saat jumpa pers di Mapolda
Sumbar, Kamis (15/7) siang, mengaku sangat
menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada
seluruh masyarakat, terutama kepada korban aksi
pemalakannya. Selama dalam pelarian, pria yang
sempat dujuluki “urang bagak” Sumbar itu,
mengaku sangat tertekan.
“Saya lebih dari tertekan dan tidak sanggup
(memantau media sosial),” kata Izet.
Izet yang berhasil ditangkap pada Kamis (15/
7) pukul 06.00 WIB di Jorong Supayang, Nagari
Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (15/
7) sekitar pukul 06.00 WIB pagi kemarin itu,
meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Izet
yang ketika mengenakan kemeja orange dengan
kondisi kedua tangan terikat, berjanji tidak akan
mengulanginya lagi.
Ia mengaku semua itu karena kekhilafan. “Itu
karena kekhilafan saya, saya minta maaf kepada
sopir truk yang saya palak dan juga kepada seluruh
masyarakat Sumbar,” ujarnya.
Di kesempatan itu, kepada awak media yang
hadir dalam jumpa pers di lantai V Mapolda
Sumbar, Izet juga mengaku akan mengganti
hobinya. Izet yang dalam aksinya mengaku punya
dua hobi, mabuk dan bacakak, menyebut akan
berubah dan berjanji pada dirinya sendiri untuk
tidak lagi mengulangi perbuatannya.
“Dulu saya hobi mabuk dan berkelahi. Setelah
ditangkap polisi, saya akan ganti hobi sembahyang
dan mengaji,” kata Izet.
Jumpa pers dipimpin langsung Kabid Humas
Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu dan
Dirreskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Imam
Kabut Sariadi.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)
Polda Sumbar, Kombes Pol Imam Kabut Sariadi
dalam kesempatan itu mengatakan, perbuatan Izet
di video yang viral tersebut dapat dikategorikan
sebagai bentuk pungutan liar (Pungli).
“Pasal yang akan disangkakan yaitu 368 KUH
Pidana, karena memaksa orang dengan kekerasan
dan ancaman kekerasan supaya orang memberikan
sesuatu yang dimiliki. Ancaman maksimal 9 tahun
penjara,” katanya di Mapolda Sumbar, Kamis (15/
7). Ryan Syair
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Korupsi (Tipikor) memerintahkan uang di Bank
Garansi diambil untuk negara. Uang dengan jumlah
Rp51,7 miliar itu terkait kasus suap izin ekspor
benih bening lobster (BBL) atau benur
"Barang bukti 1.524 huruf a berupa uang
sejumlah Rp51.799.542.040 dirampas untuk
negara," kata Ketua Majelis Hakim, Albertus Usada
di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/
7).
Perintah itu sesuai tuntutan jaksa penuntut
umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bank Garansi terbentuk dari surat komitmen antara
Kepala Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I
KKP, Habrin Yake.
Surat itu ditandatangani seluruh eksportir benur
atas permintaan Stafsus Edhy Prabowo, Andreau
Misanta Pribadi. Kementerian Keuangan belum
menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak Ekspor Benih
Bening Lobster (BBL) untuk izin Bank Garansi
itu.
Uang yang terkumpul di Bank Garansi
berjumlah Rp52.319.542.040. Hakim Albertus
meminta Rp520 juta dari sebagian total uang
tersebut dikembalikan ke perusahaan eksportir
BBL yang belum merealisasikan ekspor.
"Uang sejumlah Rp150 juta dikembalikan
kepada UD Bali Sukses Mandiri, Rp120 juta
dikembalikan kepada PT Sinar Lautan Perkasa
Mandiri, dan Rp250 juta dikembalikan kepada
PT Hutama Asia Sejahtera," ujar Hakim Albertus.
ryn/ant

Saya Terenyuh
Jakarta Pusat.
"Dua hari ini kami dari TPU Karet Bivak sementara
pindah ke TPU Rorotan. Kami diperbantukan di sini
karena ada banyak pemakaman (jenazah) Covid-19,"
kata Ateng.
Pria yang telah dikaruniai empat orang anak ini
bertutur panjang mengenai pengalamannya dua hari
bertugas di TPU Rorotan. Dalam sehari, Ateng bersama
timnya bisa merapikan ratusan makam korban Covid19.
Kondisi tersebut, diakui Ateng, membuat timnya
cukup kewalahan. Jumlah pemulasaraan jenazah yang
dikerjakan Ateng bersama timnya di TPU Rorotan,
jauh dari yang biasanya. "Kewalahan, tapi ya
Alhamdulilah yang penting kita sehat saja, kita fit.
Lumayan berat, karena di sini jauh dari yang biasa
kita kerjakan," tutur Ateng.
Selain itu Ateng juga menyaksikan langsung ratusan
jenazah Covid-19 dikuburkan TPU Rorotan.
Pemandangan tersebut membuat hati Ateng terenyuh.
Dia turut merasakan duka dan kesedihan mendalam.
"Memakamkan jenazah Covid-19 yang belakangan
cukup banyak, perasaan kami sedih juga. Duka
mendalam juga gitu melihatnya, masya Allah jumlahnya
segini. Setiap hari kita melihat 100-150 yang
dimakamkan," ujar Ateng.
Ambulans Masuk Berbarengan
Rubiyanto, Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal)
TPU Rorotan, mengungkapkan hal serupa. Sejak kasus
Covid-19 melonjak tinggi pada bulan Juni, TPU Rorotan
selalu kebanjiran tugas melakukan pemulasaran jenazah.
Tiap harinya ada ratusan jenazah yang harus
dimakamkan.
Tak jarang TPU Rorotan suasananya cukup padat
dikarenakan antrean jenazah yang akan dimakamkan,
juga antrean ambulans.
"Suasana TPU Rorotan (sejak lonjakan kasus terjadi)
lumayan padat, ambulans juga berbarengan masuk.
Tertinggi di sini per hari itu sampai di angka 400
(jenazah). Yang pasti sudah ribuan yang dimakamkan
di sini, sejak dibangun," kata Rubiyanto.
Sehari-hari Rubiyanto menyaksikan langsung
pemulasaraan jenazah-jenazah Covid-19 di TPU
Rorotan. Pria yang telah dikaruniai dua anak ini
mengaku merasa sedih karena tidak pernah menyangka
akan ada begitu banyak jenazah yang dimakamkan
tiap harinya.
"Sedih melihat banyak sekali jenazah Covid-19
yang dimakamkan tiap hari. Karena kita tidak
menyangka saja melihat begitu banyak jenazah,"
kata dia.
Tingginya kematian akibat Covid-19 membuat
Rubiyanto turut merasakan duka yang mendalam.

Islam Pernah

DARI HALAMAN 1
Apa yang disaksikannya tiap hari, pemandangan
pemakaman ratusan jenazah Covid-19, menjadi bukti
bahwa virus ini nyata adanya.
"Sudah banyak buktinya seperti ini, suasana duka
benar-benar terasa di sini. Kita juga sampai ikut sedih
melihatnya," ujar Rubiyanto.
Masuk 4 Besar Dunia
Sementara penambahan kasus virus corona (Covid19) di Indonesia pada Kamis (15/7), kembali mencatatkan
rekor baru. Data di laman www.kemkes.go.id pukul
16.05 WIB, jumlah kasus harian terkonfirmasi positif
Covid-19 di Indonesia merangkak ke angka 56.757
pasien. Sementara jumlah kematian tercatat bertambah
982 orang.
Kondisi ini resmi Indonesia masuk 4 besar kasus
aktif Covid-19 terbanyak di seluruh dunia, pada Kamis
(15/7). Berdasarkan data Worldometer, kasus aktif
di Indonesia sudah mencapai 480.199 kasus, melampaui
Rusia yang tercatat 457.250 kasus. RI juga jauh
melampaui India yang tercatat 432.011 kasus.
Situasi di Indonesia ini menjadi sorotan dari Badan
Kesehatan Dunia WHO. Bukan cuma lonjakan penularan,
namun juga kasus kematian di Indonesia yang tertinggi
di Asia Tenggara dan melebihi India.
"Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar
44% selama sepekan terakhir dan peningkatan kematian
sebesar 71%. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia
tengah menghadapi situasi sangat sulit," kata Direktur
Eksekutif Program Darurat WHO, Dr Mike Ryan, dalam
konferensi pers 12 Juli 2021.
Sementara itu, Pakar Epidemiologi Universitas
Griffith Dicky Budiman menganggap bahwa Indonesia
sejatinya sudah bukan lagi episentrum Covid-19 di
negara kawasan, melainkan di seluruh dunia. "Kita
sekarang sudah menjadi [episentrum] Asia, bahkan
menurut saya di dunia ya," kata Dicky, Kamis (15/
7).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan
dalam konferensi pers yang digelar Kamis (15/7)
mengatakan, bahwa virus Covid-19 saat ini didominasi
varian baru delta. Menurutnya, masa inkubasi dari
varian ini bisa dua sampai tiga minggu lamanya.
Jadi, dalam kurun waktu tiga minggu ini, menurutnya
bisa jadi akan terjadi lonjakan.
"Saya minta sekali lagi, masa inkubasi dua minggu
sampai tiga minggu, jadi di dalam tiga minggu ini
bisa saja apa yang terjadi," ungkapnya.
Pemerintah, imbuhnya, berupaya mencegah agar
tidak ada kenaikan setelah tiga minggu ke depan.
"Yang kita gak mau, setelah tiga minggu naik (kasus
Covid), maka harus kurangi kerumunan-kerumunan,"
ujarnya. **
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keseluruhan.
Myanmar yang dulu dikenal dengan Burma
adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama
Budhha (lebih dari 85%), minoritas Kristen (kurang
dari 4,5 %), Hindu (1,5%) yang sebagian besar tinggal
diluar Bandar. Sementara umat Islam berjumlah sekitar
4 % dari jumlah penduduk diseluruh Myanmar.
Populasi muslim terbesar adalah Rohingya (sekitar
3,5 juta orang). Penduduk muslim sebagian besar
tinggal di Rakhine (dulu Arakan) yang berbatasan
dengan Bangladesh.
Agama Islam pertama kali masuk di Myanmar
pada tahun 1055M yang datang ke delta Sungai
Ayeyarwady Burma (Myammar), yang terletak di
pantai Tanintharyi dan di Rakhine bermula pada
abad ke 9, sebelum pendirian imperium pertama
Burma oleh Raja Anawrahta dari Bagan.
Para saudagar Arab yang beragama Islam ini
mendarat di delta Sungai Ayeyarwady, Semenanjung Tanintharyi, dan Daerah Rakhin.Kedatangan
umat Islam ini dicatat oleh orang- orang Eropa,
Cina dan Persia.
Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat
ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Moor,
dan Melayu.Selain itu, beberapa warga Myanmar
juga menganut agama Islam seperti dari etnis Rakhin
dan shan.
Dalam tulisan-tulisan pelaut Arab dan Persia pada
masa itu terdapat catatan tentang Burma. Ibn
Khordadhbeh, Sulaiman, Ibn al-Faqih dan al-Maqdisi
yang melintasi kawasan ini pada abad ke-9 dan
10 M telah mencatatkan aktivitas pedagang-pedagang
Islam di Burma ketika itu.
Diantara mereka ada yang singgah di
Burma(Myammar) untuk berdagang dan ada pula
yang menanti angin sebelum meneruskan pelayaran
mereka ke timur atau balik ke India atau tanah Arab.
Ada juga di antara mereka yang akhirnya menetap
di burma karena kapal yang mereka tumpangi rusak
atau tenggelam. Mereka yang agak lama tinggal
di Burma ini akhirnya menikah dengan penduduk
setempat yang beragama Budha, sehingga terbentuklah
komunitas Islam di pelabuhan- pelabuhan negara
itu
Negeri Burma yang pada awalnya telah terbagi
menjadi beberapa kerajaan, hal ini menjadikan
timbulnya beberapa versi mengenai kedatangan Islam

khususnya di dua daerah bagian Burma yakni, Pagan
(Bagan) dan Arakan.
Proses Islamisasi di Myammar
Proses islamisasi memakan waktu yang lama untuk
mewujudkan suatu kekuasaan, mereka baru dapat
mendirikan Negara Islam Arakan pada abad ke-8
H/14 M.
Proses penyebaran Muslim dari pantai Arakan
kemudian lanjut ke selatan dan masuknya Islam
ke Myanmar tidak hanya dibawa oleh para pedagang
Arab, Muslim Malaysia dan India juga mempunyai
peranan yang penting dalam penyebaran Muslim
di Myanmar.
Kemudian hukum keluarga Muslim berlaku dan
sekitar 5.000 Muslim pergi melaksanakan ibadah
haji setiap tahunnya. Di kota-kota besar, ada beberapa
mesjid dan al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa
Burma oleh suatu tim Muslim yang benar-benar
menguasai materi tentang itu.
Kekuasaan Islam di Arakan berjalan lebih kurang
selama 350 tahun dengan 48 orang sultan yang
memerintah silih berganti, sehingga dijajah oleh
Burma pada tahun 1784 dan penjajahan ini berlanjut
dengan diambil alih oleh Inggris pada tahun 1822.
Pada tahun 1880-an orang-orang Islam di India
berbondong-bondong hijrah ke Myanmar, sehingga
jumlah Muslim semakin meningkat di Myanmar.
Pada tahun 1948 British memberikan kemerdekaan
kepada Myanmar, dengan demikian Arakan daerah
kekuasaan Islam menjadi daerah kekuasaan Myanmar.
Hal ini membuat Muslim tidak senang, karena
mereka diperlakukan secara kejam oleh pemerintah
bahkan kewarganegaraan mereka dinafikan. Kondisi
ini telah membuat Muslim menuntut agar mereka
diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahan
sendiri
Pada umumnya masyarakat muslim di Burma
terbagi dalam berbagai komunitas yang berbeda,
dan masing-masing komunitas muslim ini mempunyai
hubungan yang berbeda-beda dengan mayoritas
masyarakat Budhha dan pemerintah.
Mayoritas terbesar dari komunitas muslim yang
ada adalah pengikut Sunni, Komunitas muslim yang
terdapat di Myanmar yaitu: Muslim Burma atau
Zerbadee, Muslim India, Imigran Keturunan India,
Muslim Rohingya (Rakhine), dan Muslim Huihui
(Panthay) atau disebut muslim Cina. Rahmat Arifan

bersyukur dan tetap beriman.” (QS. an-Nisaa’ : 147)
Dan sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama
bahwa tauhid merupakan pokok keimanan dan juga
pilar utama dalam mewujudkan rasa syukur kepada
Allah. Karena syukur itu mencakup pengakuan dari
dalam hati bahwa semua nikmat adalah berasal dari
Allah, memuji Allah atas segala nikmat-Nya, dan
menggunakan nikmat dalam ketaatan kepada-Nya.
Oleh sebab itu, Allah mengingatkan seluruh manusia
tentang nikmat penciptaan dan memerintahkan mereka
untuk mengesakan-Nya.
Allah Ta’ala berfirman,
“Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian; Yang
telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum
kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa.” (QS. alBaqarah : 21)
Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma menafsirkan
-sebagaimana dinukil oleh al-Baghawi dalam tafsirnyabahwa semua perintah ibadah dalam al-Qur’an maka
maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan-Nya.
Demikian pula, di antara tafsiran ‘supaya kalian
bertakwa’ adalah supaya kalian bisa menjaga diri
dari azab Allah, yaitu dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya.
Dari sinilah kita mengetahui mengapa para ulama
-bahkan para nabi- senantiasa memprioritaskan dakwah
tauhid, karena inilah pokok ajaran agama dan kunci
kebahagiaan umat manusia. Dengan memahami tauhid,
seorang hamba akan menyadari bahwa Allah punya
hak yang harus dia tunaikan, yaitu ibadah kepadaNya tanpa dicampuri oleh syirik. Inilah dakwah setiap
rasul kepada umatnya.

Allah Ta’ala berfirman,
“Dan sungguh telah Kami utus kepada setiap
umat seorang rasul yang menyerukan, “Sembahlah
Allah dan jauhilah thaghut”.” (QS. an-Nahl: 36)
Tauhid inilah keadilan terbesar, sedangkan
syirik kepada Allah merupakan kezaliman paling
***
jahat di muka bumi.***

Tauhid dan Terangkatnya
kepada-Nya dan tidak mempersekutukan denganNya sesuatu apapun.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Ibadah kepada Allah tidak akan diterima tanpa
tauhid. Artinya, sebanyak apapun ibadah dan
amal ketaatan, jika terkotori oleh syirik;
peribadatan kepada selain Allah -di samping
ibadahnya kepada Allah- maka semua amal itu
akan tertolak.
Allah Ta’ala berfirman,
“Dan seandainya mereka berbuat syirik, pasti
akan lenyap semua amal yang dahulu mereka
kerjakan.” (QS. al-An’am: 88)
Di antara keutamaan tauhid yang sangat agung
adalah bahwa tauhid menjadi sebab -bahkan sebab
terbesar- untuk mendapatkan jalan keluar bagi
segala bentuk kesulitan dan musibah yang
menimpa di dunia maupun di akhirat. Artinya,
tauhid akan membuka kemudahan atas kesulitan
yang menimpa, begitu juga tauhid dapat menolak
bahaya yang mengancam hamba (lihat keterangan
Syekh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di dalam
al-Qaul as-Sadid fi Maqashid at-Tauhid)
Ketika terjebak di dalam perut ikan, Dzun
Nun atau Nabi Yunus ‘alaihis salam berdoa kepada
Allah dengan menyebutkan keesaan-Nya dalam
hal uluhiyah dan mengakui kesalahannya, dan
hal itu menjadi sebab Allah menyelamatkan dirinya.
Beliau membaca doa “laa ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minazh zhalimin” yang artinya adalah
“tidak ada ilah (sesembahan) yang benar selain
Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku
benar-benar termasuk orang yang zalim”.
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Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan,
“Tidaklah seorang muslim membaca doa ini dalam
suatu kesulitan yang dia alami kecuali Allah penuhi
permintaannya.” (HR. Tirmidzi, disahihkan al-Hakim
dan adz-Dzahabi tidak membantah hal itu, hadis
ini dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar) (lihat al-Wabil
ash-Shayyib karya Imam Ibnul Qayyim, hal. 224
tahqiq Abdurrahman bin Hasan bin Qa’id)
Hal ini perkara yang dimaklumi/bisa dipahami
dengan jelas oleh para ulama karena sesungguhnya
keimanan dan tauhid merupakan sebab keamanan
dan hidayah bagi hamba.
Allah Ta’ala berfirman,
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri
imannya dengan kezaliman (syirik), maka mereka
itulah yang diberikan keamanan dan mereka itulah
yang diberi petunjuk.” (al-An’am : 82).
Dengan keamanan, ia akan terbebas dari rasa
takut dan dengan petunjuk, ia akan selamat dari
kesesatan. Besar kecilnya keamanan dan hidayah
itu tergantung pada besar kecilnya tauhid dan
keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Semakin
sempurna tauhid dan imannya, semakin sempurna
pula keamanan dan hidayah yang didapatkan olehnya
(lihat keterangan Syekh Abdurrahman bin Hasan
rahimahullah dalam Qurratu ‘Uyunil Muwahhidin,
hal. 10-11)
Oleh sebab itu, Allah memberikan jaminan untuk
selamat dari azab bagi mereka yang beriman dan
senantiasa bersyukur kepada-Nya. Allah Ta’ala
berfirman,
“Allah tidak akan mengazab kalian; jika kalian

KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK
mobil mini bus merek Toyota kijang super
dengan nomor polisi BA 1701 l atas nama
Bennyrahman Oktadendi““Tercecer/ hilang
di sekitar Pasar Padang Luar kecamatan
Banu Hampu, Agam“Bagi yang menemukan
mohon menghubungi kantor polisi terdekat.
Terima kasih

KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK mobil
metek Toyota Kijang Innova dengan nomor
polisi BA 1830 l atas nama asisten 1 pemko
Bukittinggi.“Tercecer/hilang di rumah dinas
walikota Bukittinggi“Bagi yang menemukan
mohon menghubungi kantor polisi terdekat.
Terima kasih.
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28 RIBU VAKSIN CIVITAS AKADEMIKA UNAND

Di Padang, 120 Ribuan Orang
Telah Ikuti Vaksin
Padang, Khazanah- Mengingat
pentingnya vaksinasi pencegahan
Covid-19 sekaligus memastikan
pelaksanaanya berjalan sesuai
harapan, Wali Kota Padang Hendri
Septa turun langsung memantau
pelaksanaan vaksinasi di beberapa
titik di Kota Padang sebagai langkah
percepatan penanganan Covid-19.
Pada Kamis (15/7/2021), Wako
Hendri Septa menuju Kampus
Universitas Andalas (Unand).
Diketahui, di perguruan tinggi
ternama di Kota Padang itu,
vaksinasi akan menyasar sebanyak
28 ribu civitas akademika. Dalam
kesempatan itu Wali Kota didampingi Kabag Prokompim Amrizal
Rengganis dan disambut Wakil
Rektor III Ir. Insannul Kamil,Ph.D,
IPM ,ASEAN Eng.
Sebelumnya, Wako juga
melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal di Kantor
BRI Corporate University Campus
Padang Jalan Dr. Moh. Hatta No.3,
Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh.
Vaksinasi tersebut diselenggarakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Perwakilan Sumbar dengan sasaran
peserta vaksin lebih kurang 1.430
orang yang berasal dari pegawai
BUMN beserta keluarganya.
Seperti diketahui, vaksinasi
Covid-19 merupakan salah satu

upaya paling efektif untuk mencapai
kekebalan kelompok atau herd
immunity. Oleh karenanya, memahami manfaat vaksinasi Covid-19
sangat penting agar seluruh warga
tidak lagi memiliki keraguan untuk
mendapatkan vaksin.
Di Indonesia, vaksinasi Covid19 masih terus dilakukan hingga
saat ini dan telah menyasar
masyarakat yang berusia 12 tahun
ke atas. Jenis vaksin yang digunakan pun berbagai macam.
Sebelumnya, Pemerintah telah
resmi mengumumkan tujuh jenis
vaksin Covid-19 yang digunakan
di Indonesia, yakni vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax,
Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan
vaksin PT Bio Farma.
"Alhamdulillah, atas nama
Pemerintah Kota Padang kami
mengucapkan ribuan terima kasih
kepada seluruh masyarakat Kota
Padang yang telah ikut melakukan
vaksinasi Covid-19 dan juga
mendukung kelancaran vaksinasi
ini," ungkap Wako Hendri di sela
peninjauan.
Hendri pun mengaku bersyukur atas tingginya antusias warga
Padang dalam menyukseskan
vaksinasi Covid-19 sejauh ini.
Sebagaimana untuk targetnya
yakni lebih kurang sebanyak 720
ribu warga Kota Padang.

Walikota Padang Hendri Septa didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis saat meninjau pelaksanaan vaksin di Unand.

"Alhamdulillah, sampai hari
ini jumlah warga Kota Padang
yang telah melakukan vaksin
sebanyak 120 ribuan. Mudahmudahan terus bertambah lagi dari
hari ke hari. Kalau seperti ini saya
rasa dua bulan ke depan akan
tercapai target vaksinasi di Kota
Padang. Jadi kepada semua warga

Kota Padang ayo kita sukseskan
vaksinasi ini, dan ini adalah
sebuah ikhtiar kita dalam mendukung percepatan penanganan
Covid-19 yang sudah mewabah
satu tahun lebih.
Selanjutnya Wako juga berharap pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Darurat di Kota Padang
selama 12-20 Juli 2021 berjalan
dengan optimal.
"Aturan PPKM Darurat ini
berdasarkan Instruksi Mendagri
No.20 Tahun 2021. Kita sangat
berharap pelaksanaannya didukung semua warga Kota Padang
sehingga berjalan sukses dan tidak

diperpanjang nantinya. Kasihan
kita banyak warga Padang yang
terimbas dari aturan dan kebijakan
selama PPKM Darurat ini. Maka
itu saya memohon mari kita semua
bersabar dan ikuti semua aturan
yang ditentukan. Ini demi kita
juga," pungkas Wako.
 faisal budiman

Tuan Rumah Rakernas Apeksi 2022, Padang Berbenah

Hendri Septa saat melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam melalui zoom
meeting di kediaman resminya, Kamis pagi (15/7/2021).

Padang, Khazanah - Seiring terpilihnya Kota
Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sebagai tuan
rumah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas

Apeksi) ke-XV di 2022 mendatang, Pemerintah
Kota (Pemko) Padang mulai melakukan persiapan.
Termasuk melakukan koordinasi dengan pihak
Sekretariat Apeksi pusat.

Hal itu dikemukakan Wali Kota Padang Hendri
Septa sewaktu melakukan rapat koordinasi (rakor)
bersama Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam
melalui zoom meeting di kediaman resminya,
Kamis pagi (15/7/2021).
Juga hadir mendampingi Wali Kota saat itu
yakni, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal
dan Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi. Selain
itu juga diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat
daerah (OPD) terkait baik secara langsung ataupun
virtual.
Seperti diketahui, terpilihnya Kota Padang
berdasarkan keputusan hasil akhir pemilihan calon
tuan rumah Rakernas ke-XV Apeksi dalam
rangkaian kegiatan Pra-Musyawarah Nasional VI
Apeksi pada 28 Januari 2021 lalu.
Wako Hendri Septa memaparkan mulai saat
ini dan ke depan akan terus memantapkan kesiapan
Kota Padang selaku tuan rumah Rakernas XV
Apeksi di Kota Padang. Termasuk melakukan
konsolidasi dengan semua pihak baik internal
dan eksternal.
"Alhamdulillah, atas nama Pemko Padang dan
warga Kota Padang kami menyambut gembira
dan bersyukur atas terpilihnya Kota Padang sebagai
tuan rumah Rakernas ke-XV Apeksi 2022. Maka
dari itu, mulai saat ini kita terus menyiapkan
segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan tersebut" kata Wako.
"Kami insya Allah optimis menjadi tuan rumah

yang baik, sebagai daerah penyelenggara Rakernas
ke-XV Apeksi nanti," ujarnya menguatkan.
Lebih lanjut Hendri juga berharap semoga
saat kegiatan tersebut Covid-19 sudah dapat diatasi.
Disebutkannya,
pihaknya
akan
terus
mensosialisasikan kepada seluruh warga Kota
Padang atas akan digelarnya Rakernas Apeksi
ke-XV tahun 2022 di Kota Padang. Kegiatan yang
bakal diikuti sebanyak 98 Wali Kota se-Indonesia
beserta jajaran itu pun, diprediksi akan diikuti
lebih dari 3.000 peserta yang akan datang ke
Kota Bingkuang.
"Selain menyiapkan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan rakernas, kami juga mengajak
warga untuk ikut berkontribusi memberikan
pelayanan dan penyambutan yang baik dan ramah
bagi setiap tamu yang datang," tutur Wako.
Selain mengikuti rakernas, para tamu juga akan
diajak mencicipi kuliner di Padang hingga singgah
di objek wisata yang ada. "Sehingga kegiatan
ini juga akan membantu peningkatan perekonomian
bagi warga," katanya.
Pelaksanaan Rakernas ke-XV Apeksi rencananya
akan digelar pada Agustus 2022 bertepatan dengan
momentum peringatan Hari Jadi Kota Padang yang
ke-353.
Dalam rangkaian Rakernas Apeksi, juga
dilaksanakan serangkaian kegiatan seperti pameran
Indonesia City Expo, pawai budaya nusantara,
penanaman pohon dan kegiatan strategis lainnya.
 faisal budiman

JADI NARASUMBER KULIAH UMUM TENTANG EKONOMI DAN KOTA KREATIF

Hendri Septa: Padang Memiliki Program 'Youth Centre'
Padang, Khazanah - Wali Kota
Padang Hendri Septa didaulat menjadi
narasumber dalam kegiatan kuliah
umum yang membahas tentang
Ekonomi Kreatif dan Kota Kreatif
dengan tema "Geliat Anak Muda
dalam Ekosistem Digital, Bertahan
Hari Ini Bersiap Untuk Pascapandemi.
Kegiatan yang dilakukan secara
virtual Kamis (15/7/2021) itu,
diselenggarakan oleh Jurusan
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang (UNP).
Wako memaparkan, berbicara
tentang pengembangan ekonomi
kreatif di Kota Padang sudah ada
di dalam 11 program unggulan
(progul) Wali Kota Padang 20192024.
"Selain itu kita Pemerintah Kota
(Pemko) Padang juga memiliki

program 'youth centre'. Untuk program
ini Pemko berupaya merevitalisasi
sarana dan prasarana olahraga tingkat
RT/RW dan membuat taman per
kecamatan serta membangun pusat
kreatif dan inovasi pemuda," sebut
Wako dari kediaman resminya.
"Youth centre gunanya untuk
mewadahi kreativitas dan inovasi
bagi para generasi muda. Namun
akibat pandemi Covid-19 program
ini tertunda, sebab anggaran untuk
itu direfocusing untuk penanganan
Covid-19. insya Allah 2022 akan
kita lakukan," imbuhnya.
Hendri melanjutkan, dalam
pembangunan youth centre ia akan
mengajak komunitas anak muda untuk
merancang dan menampilkan hasil
karya disertai keahlian dan bakatnya.
"Selain youth centre, kita juga

akan membuat kampung tematik di
11 kecamatan. Hal ini sejalan dengan
progul
Wali
Kota
dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat
berdasarkan potensi wilayahnya di
setiap kecamatan di Kota Padang,"
paparnya.
Lebih lanjut menurut wako,
sejatinya setiap kecamatan harus
memiliki kearifan lokal dengan
menciptakan berbagai keunggulan
sesuai dengan kehidupan masyarakat.
"Kita tahu Kota Padang memiliki
kearifan lokal yang cukup kuat. Baik
ada kampung nelayan di beberapa
daerah pesisir pantai, lalu kampung
adat seperti di Kuranji dan kampung
ekonomi kreatif (Ekraf) di Kecamatan
Lubuk Begalung yang terkenal dengan
sulaman karya kerajinan anak nagari.
Semua ini menjadi daya tarik bagi

para pengunjung untuk datang ke
Padang,' tutur Wako.
"Jadi wisatawan ke Padang tidak
melihat dan menikmati keindahan alam
saja, namun juga disajikan dengan
adat budaya yang kita miliki. Maka
dari itu mari sama-sama terus kita jaga
dan lestarikan semuanya," tuturnya lagi.
Tak hanya itu, sambung Wako,
Kota Padang juga mempunyai
kampung bahari tepatnya di Sungai
Pisang Kecamatan Bungus Teluk
Kabung.
"Saat ini kawasan tersebut sudah
digarap menjadi tujuan wisata. Pada
kuliah umum kali ini kita juga
berharap adanya ide dan masukan
dari mahasiswa jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial UNP untuk
mendukung setiap program yang kita
usung," tutupnya.  faisal budiman
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INDONESIA JADI TUAN RUMAH PIALA AFC U-23 2022
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Jakarta, Khazanah- PSSI belum
menentukan stadion-stadion yang
akan digunakan untuk Kualifikasi
Piala AFC U-23 2022. Sekjen PSSI,
Yunus Nusi, mengaku pihaknya
masih punya banyak waktu untuk
memilih stadion terbaik.
Indonesia menjadi tuan rumah
babak penyisihan Grup G Kualifikasi
Piala AFC U-23 2022. Ajang
tersebut akan digelar pada 27-31
Oktober 2021.
Yunus Nusi menyebut, pihaknya
belum menentukan venue Kualifikasi
Piala AFC U-23 2022 karena saat

ini mayoritas daerah di Indonesia
dengan memberlakukan PPKM
Darurat. Yunus Nusi yakin, dalam
waktu dekat pihaknya akan segera
memutuskan venue ajang tersebut.
"Sejauh ini, kami belum bisa
menentukan stadion untuk Kualifikasi Piala AFC U-23. Kami masih
menunggu perkembangan dari
PPKM Darurat lalu menentukan
stadion," kata Yunus Nusi.
"Kualifikasi Piala AFC U-23 baru
akan digelar pada Oktober. Masih
banyak waktu bagi kami untuk
memikirkannya dan menentukan stadion

Jonatan
Christie Enjoy
Latihan di
Kumamoto
Jakarta, Khazanah- Tujuh hari berada di Prefektur
Kumamoto untuk menjalani pemusatan latihan jelang
Olimpiade Tokyo 2020, tim bulutangkis Indonesia
berlatih dengan fokus dan nyaman Tidak terkecuali
pebulutangkis tunggal putra Jonatan Christie.
Jojo, begitu ia karib disapa, mengaku terkesan dengan
cara warga Kumamoto melayani tamunya. Tim
bulutangkis Indonesia memang merasa dapat sambutan
hangat dari warga setempat dalam menjalani persiapan
untuk Olimpiade Tokyo 2020.
"Suasana training camp di sini sangat menyenangkan.
Mereka sangat welcome kepada kami, semua tim
Indonesia," ucap Jonatan dalam rilis PBSI.
"Mereka benar-benar melayani kami dengan sangat
baik. Semuanya serba well prepared. Jadi kami bisa
fokus di latihannya. Tidak harus memikirkan hal-hal
lain," lanjutnya.
"Terima kasih untuk semua yang terlibat untuk
mendukung tim Indonesia selama di sini. Terima kasih
sudah memberikan pelayanan yang maksimal. Saya
enjoy dan bahagia," ucap Jonatan Christie.
Hanya saja peraih medali emas Asian Games 2018
ini menyayangkan pandemi COVID-19 yang belum
usai, sehingga membuat ruang geraknya menjadi terbatas
terkait protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah
Jepang. Hal ini membuat ia dan seluruh tim tidak bisa
lebih jauh menikmati kota Kumamoto.
Sebagai gambaran, PBSI mengirim atlet olimpiadenya
untuk training camp di prefektur Kumamoto dalam
upaya menyesuaikan iklim pertandingan di Olimpiade
Tokyo 2020.
Harapannya, Jonatan Christie dkk juga lebih siap
saat bertanding mulai 24 Juli sampai 2 Agustus di
Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo.
Selain Jonatan, kontingen bulutangkis Indonesia
juga mengirim Anthony Sinisuka Ginting, Kevin Sanjaya
Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon, Hendra Setiawan,
Mohammad Ahsan, Greysia Polii, Apriyani Rahayu,
Gregoria Mariska Tunjung, Praveen Jordan, dan Melati
Daeva Oktavianti.
Mereka didampingi empat atlet sparing, dan lima
pelatih, serta lima tim pendukung yang terdiri dari
dokter, masseur, fisioterapi, pelatih fisik dan sport science,
serta manajer tim.  faisal budiman

yang cocok," tegas Yunus Nusi.
Timnas Indonesia tergabung di
Grup G Kualifikasi Piala AFC U23 2022. Pasukan Shin Tae-yong
akan bersaing dengan China,
Australia, dan Brunei Darussalam.
PSSI membebani target tinggi
untuk Timnas Indonesia U-23 di
Kualifikasi Piala AFC U-23 2022.
Pasukan Shin Tae-yong diharapkan
bisa meraih satu tiket untuk tampil
di Piala AFC U-23 2022 yang akan
digelar di Uzbekistan itu.
"Kami menargetkan Timnas
Indonesia U-23 untuk dapat lolos

ke putaran final Piala AFC U-23
2022. Apalagi di Kualifikasi Piala
AFC U-23 2022, Timnas Indonesia
U-23 menjadi tuan rumah Grup G,"
kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi.
Timnas Indonesia U-23 harus
finis di puncak klasemen akhir
Kualifikasi Piala AFC U-23 2022
untuk mendapatkan tiket langsung
ke Uzbekistan.
Namun, peluang masih terbuka
bila finis di posisi runner-up meski
harus bersaing dengan tim lainnya
dalam klasemen kecil runner-up
terbaik.  faisal budiman

Jakarta, Khazanah- PSSI kabarnya menggelar rapat
dengan pelatih Shin Tae-yong pada Kamis (15/7/2021).
Rapat ini digelar untuk membahas program Timnas
Indonesia seluruh usia sepanjang 2021.
PSSI akan diwakili Direktur Teknik Indra Sjafri
dalam rapat tersebut. Rapat digelar secara virtual karena
Shin Tae-yong saat ini sedang berada di negaranya,
Korea Selatan.
Dalam rapat tersebut, PSSI dan Shin Tae-yong akan
mendiskusikan program untuk Timnas Indonesia. Seperti
diketahui, ada agenda Timnas Garuda yang diundur
yakni SEA Games 2021.
"Direktur Teknik akan virtual meeting dengan Shin
Tae-yong beserta stafnya. Roadmap Timnas Indonesia
akan dibahas termasuk waktu pemusatan latihannya,"
kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi.
Agenda terdekat yang akan dimainkan adalah playoff Kualifikasi Piala AFC 2023 untuk Timnas Indonesia
dan Kualifikasi Piala AFC U-23 2022 untuk Timnas
U-23. Selain itu, ada pula rencana untuk menggelar
pemusatan latihan Timnas U-18.
Semua agenda tersebut akan ditentukan oleh
perkembangan masa PPKM Darurat yang sedang
diberlakukan pemerintah. Hal nilah yang membuat
Shin Tae-yong belum bisa menjalankan rencana
programnya.
PSSI sedang mempertimbangkan penggunaan stadion
di luar Jawa untuk menggelar pemusatan latihan Timnas
Indonesia. Namun, semuanya akan tergantung dari
kesediaan Shin Tae-yong karena situasi Indonesia masih
tidak kondusif dari COVID-19.
PSSI saat ini kabarnya sedang memantau dua stadion
di luar Jawa yakni Stadion Jakabaring Palembang dan
Stadion Batakan Balikpapan. Yunus Nusi menyebut,
pihaknya terus akan memantau situasi terkini.
"Kami tetap melihat perkembangan demi
perkembangan daerah-daerah yang bisa untuk
pelaksanaan TC Timnas Indonesia," tegas Yunus Nusi.
 faisal budiman

PT LIB Siap Bikin Jadwal Bar
u Liga 1
Baru
Jakarta, Khazanah- PT
Liga Indonesia Baru (LIB)
siap menyusun ulang jadwal
baru Liga 1 dan Liga 2
2021/2022. Hal itu dilakukan bila pemerintah pusat
memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM Darurat.
PPKM Darurat secara
langsung berdampak pada
penyelenggaraan Liga 1 dan
Liga 2 2021/2022. Kompetisi yang seharusnya mulai
pada awal Juli ditunda ke
Agustus mendatang.
Pemerintah pusat saat ini
sedang mewacanakan penambahan masa PPKM Darurat
selama enam minggu. PT
LIB siap berkoordinasi dengan para stakeholder sepak
bola Indonesia untuk menemukan solusi terbaik.
"Kami akan menghormati
apapun keputusan dari pemerintah. Nantinya, pasti PPSI
dan PT LIB akan berkomunikasi dengan stakeholder
terkait seperti BNPB, Polri.
Untuk berdiskusi meminta
arahan dan menyusun jadwal
baru," kata Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno.
Untuk saat ini, penundaan

Liga 1 2021/2022 masih
sesuai dengan rencana awal
yakni sampai pekan ketiga
Agustus 2021. Situasi akan
berkembang bila pemerintah
mengeluarkan kebijakan baru
mengenai PPKM Darurat.
"Jadi, sampai sekarang
jadwalnya masih sesuai dengan

rapat manajer pada Juli 2021
yaitu Liga 1 dimulai Agustus.
Akan tetapi, kami belum mengetahui kebijakan pemerintah
seperti apa perkembangannya,"
tegas Sudjarno.
PSMS Medan meminta
PSSI untuk segera memberikan ketegasan soal nasib

kompetisi Liga 1 dan Liga
2 2021/2022. Hal itu dirasa
perlu agar klub mendapatkan
kepastian dan tidak mengalami kerugian.
"Kami berharap PSSI dan
PT LIB mengeluarkan sikap
tegas terkait penggajian
pemain ataupun jadwal pasti

kompetisi. Seandainya tidak
digelar tahun ini, segera
disampaikan," kata Sekretaris
Umum PSMS, Julius Raja.
"Jadi, klub bisa mengambil langkah pasti dan tidak
mengeluarkan anggaran
lebih besar lagi," tegas Julius
Raja.  faisal budiman

PON XX
-P
apua tetap Sesuai
XX-P
-Papua
Jadwal P
enyelenggaraan
Penyelenggaraan
Jakarta, Khazanah- Kementerian Komunikasi dan
Informasi (Kemenkominfo)
menggelar diskusi Forum
Merdeka Barat 9 (FMB 9)
bertajuk ‘Papua Siap Gelar
PON XX 2021’ pada 14 Juli
2021 atau tepat 80 hari
sebelum Pekan Olahraga
Nasional (PON) XX resmi
dibuka pada 2 Oktober 2021.
Narasumber yang hadir
antara lain Ketua Umum
Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Pusat
Letjen TNI (Purn.) Marciano
Norman, Kapolda Irjen Pol
Mathius D Fakhiri dan Bupati Merauke Drs.Romanus
Mbaraka.
Persiapan PON XX sudah
begitu pesat dan berada di
atas 90%. “Rata-rata ada
yang sudah 100% tapi ada
yang 92-93%,” jelas Marciano Norman.
Itu adalah kemajuan
mengingat PON XX di Papua
tahun ini merupakan PON
pertama yang diselenggarakan di masa pandemi
Covid-19 yang banyak keterbatasan. Venue berkualitas
yang dibangun juga diharapkan dapat menjadikan Papua
sentra pembinaan olahraga

di Indonesia Timur.
Pada diskusi tersebut,
Marciano menyampaikan
bahwa Presiden Joko Widodo sampaikan atensi yang
besar khususnya terkait
Covid-19 saat Ratas tanggal
13 Juli 2021.
“Kontingen yang datang
ke Papua sudah menerapkan
protokol kesehatan yang
diterapkan,” katanya. .
Kontingen yang tiba di
Papua diharapkan tidak
membawa dampak buruk,
begitu juga sebaliknya.

Masyarakat di sekitar venue
juga menjadi target vaksin.
Tak hanya langkah preventif,
Marciano juga menerangkan
langkah jika terjadi hal yang
tidak diinginkan.
Penyelenggaraan PON
XX Papua Tahun 2021 akan
dilakukan di empat klaster
yakni, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten
Mimika, dan Kabupaten
Merauke. Adanya penonton
atau tidak pada empat klaster
tersebut akan diputuskan
oleh presiden pada Septe-

mber mendatang dengan
pertimbangan Gubernur
Papua, TNI, Polri dan Satgas
Covid-19.
Di luar keamanan dari
aspek ancaman pandemi
Covid-19, Kapolda menjamin Papua aman. “Kami
telah memerintahkan Kapolres untuk berkoordinasi
baik dengan Bapak Bupati
selaku Ketua Sub Klaster
PON,” terang Kapolda Papua
yang hadir secara virtual.
Kapolda juga terangkan
telah mengambil langkah-

langkah terhadap mereka
yang mengancam keamanan
dalam beberapa bulan terakhir. “Keamanan milik kita
bersama,” jelasnya sambil
terangkan sudah melibatkan
tokoh agama untuk dukung
suksesnya PON XX.
“Papua aman, nyaman
untuk penyelenggaraan PON
dan kami siap menerima
seluruh saudara-saudara kita
dari seluruh Indonesia,”
ujarnya.
Bupati Romanus juga
tegaskan bahwa Merauke
aman. Tak hanya itu, ia juga
membantah adanya isu ancaman keamanan yang kerap
muncul. “Itu isu yang tidak
di semua Papua seperti itu,”
ujarnya. “Kami masih tetap
bagian tak terpisahkan dari
NKRI,” sambung Sang Bupati bahwa daerahnya aman
dan masyarakat Merauke
siap menyambut PON XX.
Menurut Bupati Merauke, PON XX di Papua adalah
kepercayaan besar untuk
masyarakat Papua sehingga
akan dibayar dengan penyelenggaraan yang sukses.
“Kami orang Papua mempertaruhkan martabat Indonesia,”
tegasnya.  faisal budiman
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TAK KEBAGIAN VAKSIN

War
ga Banyak yang K
ecewa, Riza Minta Maaf
arga
Kecewa,
Payakumbuh, Khazanah— Beberapa warga harus menelan kekecewaan
karena tidak kebagian nomor antrian
dalam Gebyar Vaksinasi Covid-19 yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Payakumbuh di beberapa titik, termasuk di puskesmas-puskesmas yang ada.
Seperti pelaksanaan vaksinasi yang
difasilitasi oleh Perumda Air Minum
Tirta Sago (Pamtigo) Kota Payakumbuh
di GOR M. Yamin, Kamis (15/7).
Terpantau tak hanya diikuti oleh
warga Kota Payakumbuh saja, bahkan
warga luar daerah eksodus ke Payakumbuh untuk ikut vaksinasi.
Ironisnya, beberapa warga sempat

meradang karena jumlah peserta
vaksinasi yang terpaksa harus dibatasi.
Kondisi saat ini stok vaksin yang tak
mencukupi di Payakumbuh, sudah
habis.
“Vaksin ini kan hak kami, kenapa
malah sekarang dibatas-batasi yang
ikut? Kalau vaksinnya kurang tambah
dong!” kata Buyung, warga Ibuah
“Kami sangat ingin divaksin, kalau
bisa jumlahnya harus banyak biar
kebagian,” tukuk warga lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas
Kesehatan Kota Payakumbuh dr.
Bakhrizal menyampaikan sudah hampir
3000 warga Limapuluh Kota yang ikut

vaksinasi di Payakumbuh, meskipun
dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh, tetapi data mereka masuk ke
capaian vaksinasi Pemkab Limapuluh
Kota.
“Wali Kota Riza Falepi memang
memberikan keringanan dan kesempatan kepada warga Limapuluh Kota
yang beraktifitas dan bekerja di
Payakumbuh untuk bisa ikut divaksin,
tetapi saat ini kita harus membatasi
karena stok vaksin kita tidak banyak,
kemarin saja sampai habis, takutnya
tidak cukup buat memenuhi kebutuhan
warga kota,” kata Bakhrizal.
Sementara itu, Wali Kota Riza

Falepi menyampaikan permintaan maaf
kepada warga atas kejadian ini.
Dirinya menyampaikan apresiasi
kepada semangat warga yang atas
kesadaran mereka datang untuk
divaksin, hingga saat ini sudah lebih
dari 28000 dosis tersalurkan di
Payakumbuh dan masih ada kebutuhan
sekitar lebih dari 200 ribu dosis lagi.
“Silahkan marah kepada saya, tidak
apa-apa. Memang saat ini vaksinnya
belum datang karena sudah habis. Kita
sudah minta tambahannya kepada
Menteri Kesehatan RI melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sudah
dijanjikan tapi belum datang. Mudah-

mudahan kiriman tambahan vaksin
datang lagi minggu depan, mari kita
menunggu,” kata Riza.
Wali kota dua periode itu juga
menghimbau warga agar bisa menyelamatkan diri masing-masing dari
bahaya Covid-19, dimana menyelamatkan diri sama dengan menyelamatkan masyarakat dengan selalu
menerapkan protokol kesehatan.
“Vaksin ini bagian dari ikhtiar kita,
memang kalau divaksin tidak menjamin tak bisa positif, tetapi ketika suatu
saat terpapar, maka dampak Covid19 tidak berbahaya kepada tubuh,”
pungkasnya  Lili Yuniati.

GEBYAR VAKSIN DINAS KOPERASI UKM PAYAKUMBUH

Pedagang P
asar Ibuah Mulai Divaksin
Pasar
Payakumbuh, Khazanah— Sejumlah usaha terus dilakukan
Pemko Payakumbuh dalam menghentikan dang mengatasi
penyebaran Covid-19 di daerah itu. Terakhir Dinas Koperasi
dan UKM setempat melaksanakan vaksinasi di Pasar
Tradisional Ibuah serta penyemprotan disinvektan di Kantor
Wali Kota.
Wali Kota Payakumbuh Riza
Falepi meninjau langsung pelaksanaan gebyar vaksinasi yang
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi
dan UKM untuk pedagang pasar
tradisional ibuh, Kamis (15/7).
Saat kunjungan tersebut Wako
Riza memberikan apresiasi kepada
pedagang pasar yang sangat
antusias ikut divaksin dan mengucapkan terima kasih kepada dinas
terkait yang telah memfasilitasi
para pedagang.
“Luar biasa para pedagang di
pasar Ibuh cukup antusias datang
ke lokasi vaksinasi, mudahmudahan dengan ini ekonomi
Payakumbuh terus bangkit, dan
Pasar Ibuh tetap sehat serta aman
bagi pedagang dan pengunjungnya,” kata Wako Riza Falepi
kepada media, Kamis (15/7).
“Dengan ikhtiar dan doa
mudah-mudahan pandemi ini
segera berakhir,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas
Koperasi Dan UKM Dahler didampingi Kabid Pasar Arnel mengatakan ini merupakan vaksinasi
ketiga yang dilaksanakan untuk
para pedagang.
Karena pada tahap satu dan
dua para pedagang sangat antusias

dan vaksin yang tersedia tidak
mencukupi untuk mengakomodir
para pedagang yang datang.
“Kita harapkan pada tahap
tiga ini semua pedagang kebagian,
kalau tidak minggu depan akan
kita fasilitasi lagi,” katanya.
Kedepan, dengan telah divaksinnya seluruh pedagang pasar
ini, Dahler menyebut tentu para
pedagang akan terlindungi dan
masyarakat yang berbelanja juga
akan merasa nyaman. Dengan
syarat protokol kesehatan tetap
harus dijalankan.
Menurut Dahler, pihak Pemko
Payakumbuh tidak ingin ada kasus
positif di pasar, apalagi sampai
perputaran ekonomi disini lumpuh,
untuk itu pihaknya inginkan itu
gairah dan pertumbuhan ekonomi
tetap menggeliat.
Dikesempatan itu juga ketua
Pokja Pasar Sehat Dedi Hendri
mewakili para pedagang mengucapkan terima kasih kepada Pemko
Payakumbuh atas fasilitas yang
telah diberikan kepada para
pedagang untuk menerima vaksin.
“Alhamdulillah dengan fasilitas ini kami ucapkan terima
kasih, semoga dengan telah
divaksinnya para pedagang Pasar

SEMPROT- Sejumlah usaha terus dilakukan Pemko Payakumbuh dalam menghentikan dang
mengatasi penyebaran Covid-19 di daerah itu. Terakhir Dinas Koperasi dan UKM setempat
melaksanakan vaksinasi di Pasar Tradisional Ibuah serta penyemprotan disinvektan di Kantor Wali
Kota (foto: Lili Yuniati).
Ibuh semakin ramai lagi. Pedagang sehat, pengunjung nyaman
dan ekonomi kembali bangkit,”
pungkasnya

Selain itu pihak Pemko Payakumbuh berkolaborasi dengan
Palang Merah Indonesia (PMI)
Kota Payakumbuh, PMI Provinsi

Sumatra Barat untuk melakukan
penyemprotan cairan desinfektan
di kantor walikota, Kamis (15/
7) pagi.

Penyemprotan yang bertujuan
guna memutus rantai penularan
wabah virus covid-19 berlangsung
di seluruh area luar gedung kantor
walikota Payakumbuh.
Saat penyemprotan berlangsung, sekretaris daerah Rida
Ananda turut mendampingi tim
dari PMI tersebut. Rida sampaikan
Trimakasih kepada seluruh petugas PMI yang yang sudah
peduli dan ambil bagian untuk
melaksanakan penyemprotan
disinfektan di kantor walikota.
“Alhamdulilah, hari ini kantor
walikota dapat bantuan dari PMI,
semoga dengan bantuan penyemprotan desinfektan ini bisa
mencegah penularan wabah virus
covid-19 di lingkungan kantor
walikota”, ungkap Rida disela
penyemprotan berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut,
Rida juga turut menyampaikan
bahwa tindakan utama yang harus
dilakukan dalam memutuskan
rantai Covid-19 di Kota Payakumbuh adalah dengan tindakan
promotif dan preventif.
Sekretaris Daerah itu juga
menyatakan, situasi pandemi
Covid-19 di Kota Payakumbuh
masih dinamis.
Selama penyemprotan berlangsung, PMI Sumbar gunakan mobil
gunner blower supaya penyemprotan dapat berjalan cepat.
Menurut salah seorang petugas
PMI yang ditemui media mengatakan jika cairan yang digunakan
dalam penyemprotan desinfektan
kali ini ialah cairan eco enzyme
 Lili Yuniati.

TERDAKWA DELFI DAN EKO

Jubir Covid-19 P
ositif
Positif
Padang, Khazanah— Juru bicara gugus tugas penanganan
Covid-19 Sumbar Jasman Rizal menginformasikan bahwa dirinya
terinfeksi Covid-19.
Hal tersebut diketahui setelah tadi pagi dirinya melakukan
swab tes di laboratorium universitas Andalas dan hasilnya
keluar sore ini.
“Kawan-kawan sekalian dengan ini kami sampaikan, bahwa
hasil PCR saya tadi pagi telah keluar dan terkonfirmasi positif
terinfeksi corona,” ungkap Jasman di salah satu grup WhatsApp,
Kamis (15/7/2021).
Lebih lanjut Jasman mengharapkan dia agar dirinya segera
pulih. Paginya Jasman mengatakan bahwa PCR nya kali ini
adalah PCR saya yang ke 62.
“Saya lakukan PCR karena kontak erat dengan seseorang
hari Minggu yang lalu 11 Juli 2021 saat melakukan cek lapangan
ketersediaan oxygen, tempat tidur dan lain-lain untuk pelaksanaan
PPKM Darurat di Kota Padang bersama rombongan OPD lain,”
jelasnya.
Jasman juga mengatakan bahwa hari Selasa badannya mulai
meriang, kepala sakit. Hari Rabu malam mulai batuk-batuk
dan flu ringan dan saya berkeyakinan sangat bahwa saya telah
terpapar covid-19.
“Kamis pagi, badan sudah mulai terasa segar dan saya
harus memastikan apakah saya positif dan negatif covid-19.
Untuk memastikannya saya langsung menuju Lab Fakultas
Kedokteran Uinversitas Andalas dibawah kepemimpinan Dr.
dr. Andani Eka Putra, M.Sc,” terangnya.

80 Mahasiswa Unand DO
Padang, Khazanah—
Universitas Andalas (Unand)
memberhentikan 80 mahasiswa Fakultas Pertanian, karena tidak
mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut.
Pemberhentian atau umumnya disebut drop out (DO) itu
tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor
1332/UN16.R/KPT/2021.
Dalam Keputusan Rektor Unand itu dijelaskan, berdasarkan
Peraturan Rektor Unand No. 14/2020 tentang Peraturan Akademik
Program Sarjana Unand Pasal 14 ayat (2), mahasiswa yang
tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturutturut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.
Dari hasil evaluasi status registrasi, terdapat mahasiswa
yang dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana peraturan
tersebut.
“Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka mahasiswa
tersebut tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa dan tidak
diperkenankan melanjutkan studi di Unand,” demikian tertulis
dalam Keputusan Rektor Unand.
Keputusan Rektor Unand itu juga dilengkapi lampiran
80 nama mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri.
Dari Keputusan Rektor Unand yang dilihat Padangkita.com,
mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri itu berasal dari
sejumlah program studi yakni, Agroteknologi, Agribisnis, Ilmu
Tanah, Proteksi Tanaman dan Penyuluhan Pertanian. Keputusan
Rektor tersebut ditandatangani Yuliandri pada 31 Maret 2021
lalu  Ant/Novrizal Sadewa.

Menipu Rp20 Miliar Dituntut 4 T
ahun
Tahun
Padang, Khazanah— Jaksa
Penuntut Umum (JPU) pada
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi
Sumatra Barat (Sumbar), menuntut
terdakwa Delfi Andri, dengan
hukuman pidana selama empat
tahun penjara.
Menurut JPU, terdakwa Delfi
Andri terbukti melakukan bersalah
melakukan tindak pidana penipuan.
“Dimana perbuatan terdakwa
telah merugikan korban sebesar
Rp20 miliar,”kata JPU Lusita
Amelia Raflis bersama tim, saat
membacakan amar tuntutannya,
di Pengadilan Negeri (PN) Kelas
IA Padang, Kamis (15/7).
JPU berpendapat, terdakwa
melanggar pasal 378 jo pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 182

ayat (1) huruf a KUHAP.
“Dalam hal mengajukan
tuntutan pidana dan ketentuan
pasal 222 KUHAP, mengenai biaya
perkara dibebankan kepada para
terdakwa. Pasal 8 ayat (3) jo pasal
37 ayat (1) undang-undang RI
nomor 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI, dalam hal jaksa
melakukan penuntutan,”ujar JPU.
JPU juga menuturkan bahwa,
hal-hal yang memberatkan dan
meringankan terdakwa.
“Hal-hal yang memberatkan,
para terdakwa berbelit-belit selama
persidangan dan tidak ada perdaiman dengan korban. Hal-hal yang
meringan tidak ada,”sebut JPU.
JPU menyebutkan, semua
unsur sudah terpenuhi.
Usai pembacaan tuntutan

terdakwa Delfi Andri yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Deni
Syaputra cs, mengajukan nota
pembelaan secara tertulis.
Sementara itu, terdakwa Eko
Posko Malla Asykar, juga dituntut
sama dengan terdakwa Delfi yaitu
empat tahun penjara. Terdawa Eko
Posko Malla Asykar, juga mengajukan nota pembelaan secara tertulis.
Sidang yang dilakukan secara
online dan diketuai oleh, Asni
Meriyenti yang didampaingi dua
hakim anggota Khairulludin dan
Ade Zulfiana Sari, menunda sidang
dua minggu.
Dalam dakwaan disebutkan,
awalnya pada tahun 2018 hingga
2019, bertempat di Kendari,
Sulawesi Tenggara. Saat itu,
terdakwa Delfi Andri mengajak

korban berinisial AS, untuk
berinvestasi tanah di Kota Padang.
Lalu terdakwa Defli Andri
mempertemukan korban dengan
Eko Posko Malla Asykar, di
Jakarta. Eko pun mengaku, dirinya
kuasa hukum dari Lehar (almarhum) yang mana pemilik tanah
dengan luas 765 hektar di Padang.
Eko pun, menjelaskan kepada
korban bahwa tanah tersebut,
terdapat surat pendukung.
Tak lama kemudian, korban
diajak oleh Defli Andri, melihat
lokasi tanah. Selanjutnya dibuatlah, konsep surat jual beli dan
terdakwa Eko Posko Malla Asykar,
mengaku terhadap tanah,akan
terbit sertifikat dan surat yang

dikonsep sudah ditangani.
Murdiansyah
Eko.

DITUDUH SEROBOT LAHAN WARGA

Ketua DPRD K
abupaten Solok Dipolisik
an
Kabupaten
Dipolisikan
Arosuka, Khazanah— Ketua
DPRD Kabupaten Solok, Sumbar
Dodi Hendra dilaporkan ke Polres
Solok Arosuka atas dugaan
penyerobotan tanah milik salah
seorang warga setempat atas nama
Adiwijoyo yang terletak di Jorong
Simpang Ampek, Nagari Koto
Hilalang, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Sumbar.
Surat laporan tersebut Nomor:
LP/B/105/VII/2021/SPKT.SAT
RESKRIM/POLRES SOLOK/
POLDA SUMBAR.
“Saya melaporkan Ketua
DPRD Kabupaten Solok terkait
perampasan tanah milik saya yang
sudah disertifikatkan,” kata seorang
pelapor yang mengaku pemilik
tanah Adiwijoyo di Arosuka,
Selasa (13/7).
Adi merasa dirugikan dan
kesulitan saat menggarap tanah
itu karena pihak Dodi Hendra
mengaku bahwa tanah tersebut
sudah menjadi miliknya, bahkan
sudah dipasang pancang atas
nama Dodi Hendra.
“Atas pengakuannya, kami
jadi terhalang untuk mengukur

dan menggarap lahan itu,” kata
dia.
Ia menyebutkan luas tanah
yang sedang diperjuangkan
tersebut sekitar 4,4 hektare yang
terdiri atas dua hektare lahan
persawahan dan sisanya tanah
gurun.
Di samping itu, Penasehat
Hukum Fatmawelly mengatakan
pihaknya mendampingi Adiwijoyo
ke Polres Solok terkait melaporkan Ketua DPRD Kabupaten
Solok atas perbuatan penyerobotan tanah sebagai mana
tercantum dalam Pasal 385 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang kejahatan yang berkaitan
langsung dengan kepemilikan
tanah dengan hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun
dihukum.
“Tentunya kami berharap
kasus ini segera diproses,” ucap
dia.
Menanggapi hal itu, Ketua
DPRD Kabupaten Solok Dodi
Hendra mengaku sudah membeli
tanah itu ke sang pemilik tanah
melalui notaris pada tanggal 6

SEROBOT- Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumbar Dodi Hendra
dilaporkan ke Polres Solok Arosuka atas dugaan penyerobotan
tanah milik warga atas nama Adiwijoyo yang terletak di Jorong
Simpang Ampek, Nagari Koto Hilalang (foto: Ist/net)
Oktober 2013.
“Saya punya bukti surat jual
belinya,” ujar dia.
Dodi menyebutkan membeli
tanah itu seluas 32 petak sawah
senilai Rp150 juta pada 6 Oktober
2013 lalu.
Ia mengatakan setelah membeli tanah itu, bahkan juga ada
orang yang mengaku sebagai
pemilik tanah itu dan menjual
kembali ke orang lain.
“Saya pun melaporkan orang
itu ke pihak kepolisian dan sudah

aman,” kata dia.
Kemudian setelah itu ia mendapat kabar lagi dari seseorang
bahwa sudah ada yang telah
mensertifikatkan tanah itu atas
nama Wijaya Taulani bukan
Adiwijoyo.
Menurutnya tidak ada salahnya jika persoalan tanah itu
berujung ke pihak kepolisian.
Dengan begitu kepemilikan
tanah tersebut ke depannya akan
lebih jelas di badan hukum 
Ant/Novrizal
Sadewa.
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DPR Hanya Sahk
an 1 Undang-undang
Sahkan

PUAN MAHARANI
Jakarta, Khazanah— Ketua
DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan Masa
Sidang V 2020-2021. Sejumlah
capaian disampaikan, di antar-

anya pelaksanaan fungsi legislasi.
DPR berhasil mengesahkan
Revisi Undang-Undang (UU)
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus)
Papua. Pembahasan dilakukan
melalui panitia khusus (pansus).
DPR menerima empat surat
presiden (supres) terkait pembahasan rancangan atau revisi
undang-undang (RUU). Sebanyak
empat RUU itu ialah RUU
tentang Pengesahan Perjanjian
antara Republik Indonesia dan
Federasi Rusia tentang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah
Pidana, RUU tentang Badan
Usaha Milik Desa, RUU tentang
Perubahan atas Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional,
dan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2020.
“Pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan
kolektif yang ditempuh melalui
komitmen bersama antara DPR
dan pemerintah untuk menuntaskan program legislasi nasional
dalam memenuhi kebutuhan
hukum serta mendukung pembangunan nasional,” kata Puan
dalam rapat paripurna virtual,
Kamis, 15 Juli 2021.
Selain legislasi, Puan mengaku sudah melakukan sejumlah
kegiatan bersama pemerintah dan
atau kementerian/lembaga.
Seperti pembahasan Kerangka
Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2022, membahas Laporan
Semester 1 dan Prognosis Semester 2 APBN 2021, menerima

Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) II 2020.
Selanjutnya, menggelar uji
kepatutan dan kelayakan calon
Ketua dan Anggota Komite
Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH Migas)
periode 2021-2025 dan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia
terhadap atlet bola basket Dame
Diagne, Marques Terrel Bolden,
serta Serigne Modou Kane. DPR
mempertimbangkan 10 calon
duta besar negara sahabat untuk
Indonesia serta mengirimkan
daftar nama daftar calon anggota
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) kepada DPD untuk men-

dapatkan masukan/pandangan
sesuai dengan mekanisme yang
diatur.
DPR juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional
selama masa sidang kali ini. Di
antaranya pertemuan ke-142 IPU
Assembly, mewujudkan DrugFree ASEAN melalui pertemuan
The 4th AIPA Advisory Council
on Dangerous Drugs (AIPACODD), dan pertemuan dengan
perwakilan pemerintah dan
parlemen dari negara-negara
sahabat untuk memperkuat dan
mengembangkan kerja sama
bilateral.
“Setiap kegiatan diplomasi
parlemen ini, baik bilateral,
regional, maupun multilateral,
memiliki arti penting bagi
terwujudnya kerja sama internasional yang setara dan saling

Penyederhanaan Birokrasi
Harus Transparan

menguntungkan, serta memperkuat rasa saling percaya yang
merupakan kunci bagi perdamaian dan stabilitas dunia,”
ungkap Puan.
Selain itu, DPR aktif melakukan pengawasan penanganan
covid-19. Hal itu terlihat dalam
sejumlah kegiatan, di antaranya
percepatan vaksinasi, penanganan pasien covid-19 baik di
rumah sakit maupun di Wisma
Atlet, hingga evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) darurat dan
dampaknya bagi perekonomian.
Mulai besok DPR memasuki
masa reses. Masa bagi anggota
dewan pusat berkunjung untuk
meyerap aspirasi di daerah
pemilihan itu akan berlangsung
hingga 15 Agustus 2021 mendatang. ryn/mdc

Nama 33 Calon
Dubes ‘Rahasia’
Jakarta, Khazanah— Uji kepatutan dan kelayakan
33 calon duta besar (dubes) Indonesia untuk sejumlah
negara sahabat telah selesai. Hasilnya langsung diserahkan
ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pimpinan DPR (menyampaikan) secara rahasia untuk
disampaikan ke Presiden,” kata Sekretaris Jenderal
(Sekjen) DPR Indra Iskandar saat dihubungi, Kamis (15/
7)
Dia menyebut hasil uji kepatutan dan kelayakan
tak akan disampaikan dalam rapat paripurna. Komisi
I langusng menyerahkan ke pimpinan DPR. “Hal itu
sudah tidak melalui paripurna lagi karena sudah
dimandatkan ke Komisi I,” ujar dia.
Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR
Christina Aryani. Menurut dia, informasi uji kepatutan
dan kelayakan tak bisa diungkap ke publik.
“Fit and propert test sendiri bersifat tertutup, sehingga
hasilnya dan apa saja yang mengemuka dalam pendalaman
tidak dapat kami sampaikan keluar,” kata Christina.
Uji kepatutan dan kelayakan 33 calon dubes
dilakukan selama tiga hari, yakni 12-14 Juli 2021.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan
protokol kesehatan ketat. ryn/mdc

Tiga K
ader
Kader
PAN Ditegur

BIROKRASI— Penyederhanaan birokrasi diharapkan tidak
mengganggu kinerja organisasi dan tidak pula merugikan ASN dari
sisi penghasilan. Wapres berharap, reformasi birokrasi harus
dilakukan secara cermat, objektif, transparan dan adil. DOK
Jakarta,
Khazanah—
Wakil Presiden RI Ma’ruf
Amin meminta seluruh
jajaran terkait untuk melakukan penyederhanaan
birokrasi secara transparan
dan adil, sehingga tidak
merugikan aparatur sipil
negara (ASN).
“Saya ingin mengingatkan bahwa penyederhanaan
birokrasi harus dilakukan
secara cermat, objektif,
transparan, adil, dan menggunakan prinsip kehatihatian,” kata Wapres Ma’ruf

saat memimpin Rapat Koordinasi Komite Pengarah
Reformasi Birokrasi Nasional
(KPBRN) melalui konferensi
video dari kediaman resmi
Wapres di Jakarta, Kamis
(15/7).
Prinsip penyederhanaan
tersebut, lanjut Wapres,
bertujuan agar tidak mengganggu kinerja kementerian
dan lembaga pemerintah
nonkementerian (K/L) setelah melalui reformasi birokrasi.
“Ini agar tidak meng-

ganggu kinerja organisasi
dan tidak merugikan ASN
dari sisi penghasilan dan
karirnya,” tambahnya.
Wapres meminta proses
penyederhanaan birokasi di
K/L tidak hanya dilakukan
sekadar untuk memenuhi
prosedur. Reformasi birokrasi harus dapat mengubah
pola pikir ASN untuk lebih
profesional dalam menjalankan tugas sebagai
pelayan publik.
“Jangan hanya sekadar
untuk memenuhi syarat

prosedural, tetapi harus
mengubah mindset ASN kita
agar berorientasi pada dampak atau outcome efisiensi
dan profesionalisme,” ujar
Wapres.
Wapres Ma’ruf Amin
selaku Ketua KPBRN telah
menunjuk Eko Prasojo sebagai Sekretaris Eksekutif
KPBRN yang bertugas melakukan monitoring, evaluasi, analisa masalah, dan
memberikan rekomendasi
terkait upaya percepatan
reformasi birokrasi.

Turut hadir dalam rapat
koordinasi KPBRN secara
virtual tersebut Menteri
Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris
Jenderal Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori, Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan Bappenas Slamet
Soedarsono, Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN)
Adi Suryanto, Perwakilan
Tim Independen KPBRN J.B.
Kristiadi serta Eko Prasojo.
ryn/ant

Jakarta, Khazanah— Partai Amanat Nasional
(PAN) menggelar rapat koordinasi secara daring dengan
para pengurus DPW dan DPD, serta anggota legislatif
dan eksekutif seluruh Indonesia, Kamis (15/7).
Dalam rapat itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
(Zulhas) meminta seluruh kader sungguh-sungguh dan
sekuat tenaga membantu masyarakat hadapi berbagai
persoalan akibat pandemi, mulai dari masalah kesehatan
sampai masalah ekonomi.
Zulhas juga menegur tiga kadernya, Guspardi Gaus,
Rosaline Rimaseuw, dan Saleh Daulay yang memberi
pernyataan kontroversial di tengah masyarakat terkait
pandemi Covid-19.
Dia menegaskan hal-hal semacam itu harus dihindari.
“Saya sudah memberikan teguran. Jangan diulangi
lagi,” kata Zulhas.
Lebih lanjut Zulhas memberikan sejumlah pandangan
mengenai penanganan pandemi dan situasi terkini.
“Kalau melihat perkembangan situasi terkini, kondisi
Indonesia mengkhawatirkan. Tingkat positif dan
kematiannya sangat tinggi, saat ini tertinggi di dunia.
Bahkan banyak negara menutup diri dari kedatangan
warga negara Indonesia,” ucap Zulhas.
Zulhas meminta PPKM dilanjutkan dan vaksin
dipercepat karena ini yang menjadi kunci penanganan
pandemi berhasil.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR
RI itu juga mendorong seluruh kader PAN pro-aktif
membantu masyarakat menghadapi pandemi.
“Bantu program vaksin. Sukseskan PPKM. Bantu
ringankan beban ekonomi warga. Bantu warga dengan
menggelar program antigen gratis, termasuk memberikan
vitamin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia,”
pungkasnya. ryn/tbn

DPR RI SETUJU RUU JADI UU OTSUS PAPUA

Pemerintah P
apua Barat Ajak W
arga Sujud Syukur
Papua
Warga
Manokwari, Khazanah—
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Manokwari, Kamis, mengajak
segenap komponen rakyat
di provinsi itu bersama-sama
mengucapkan syukur atas
pengesahan UU Otsus Papua
oleh pemerintah bersama
DPR.
Ia berkata, pengesahan
Rancangan Undang-undang
perubahan ke dua atas UU
Otsus Papua akan menjadi
tonggak awal dilanjutkannya pembangunan dan kesejahteraan bagi orang asli
Papua di tanah Papua khususnya Provinsi Papua Barat.
“Atas nama pemerintah
dan warga Indonesia di
provinsi Papua Barat, saya
mengucapkan terima kasih
kepada Pemerintah pusat dan
DPR RI, atas pembahasan
dan pengesahan UU Otsus
Papua yang akan kembali
diberlakukan selama 20
tahun (2021/2041),” kata
dia, dalam konferensi pers

di Manokwari.
Ia lalu mengimbau kepada masyarakat asli Papua di
provinsi Papua dan Papua
Barat agar menyambut baik
pengesahan UU Otsus, dan
masyarakat tidak terus terprovokasi berbagai pihak yang
terus menerus menyuarakan
penolakan atas perpanjangan
otonomi khusus di tanah
Papua.
“Mari kita dukung keberlanjutan pelaksanaan
Otsus untuk pembangunan
dan kesejahteraan, hentikan
perdebatan dan saya imbau
masyarakat tidak mudah
terprovokasi oleh ajakan
pihak-pihak yang menolak
pembangunan di tanah Papua melalui penolakan Otsus,” tukas dia.
Secara terpisah, Menteri
Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, terdapat
tiga bentuk kebijakan afirmasi dalam revisi untuk
pembaruan UU Nomor 21/
2001 tentang Otonomi Khu-

sus Bagi Provinsi Papua.
Menurut dia, dalam rapat
paripurna pengesahan UU
Otsus di DPR, Jakarta, Kamis,
adalah politik afirmasi.
Dalam revisi UU Otsus ditambahkan penyebutan terhadap DPRD Kabupaten/
Kota dengan DPRK yang
melibatkan unsur orang asli
Papua.
“Unsur DPRK dari unsur
orang asli Papua melalui
mekaniseme pengangkatan
dengan jumlah seperempat
dari total anggota DPRK
yang dipilih dalam Pemilihan Umum,” ujar dia.
Ia menyebut DPRK sekurang-kurangnya akan diisi
30 persen dari unsur perempuan orang asli Papua yang
menunjukkan semangat tinggi untuk mendorong persamaan gender.
Kedua, mengenai afirmasi
ekonomi, yang mana perubahan pasal dalam UU Otsus
menunjukkan keberpihakan
kepada orang asli Papua di

bidang ekonomi dan terlihat
dari peningkatan dana otsus
dari dua persen menjadi 2,25
persen yang diiringi perbaikan dalam hal tata kelola.
Diketahui, DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor
21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua)
jadi Undang-Undang pada
Rapat Paripurna Penutupan
Masa Persidangan V Tahun
2020-2021 di Jakarta, Kamis.
Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad sebagai
pimpinan rapat mengumumkan hal itu setelah ia
meminta persetujuan 492
peserta Rapat Paripurna yang
hadir secara langsung dan
virtual. Para peserta rapat
kompak memberikan persetujuannya dan Sufmi pun
mengetok palu tanda RUU
Otsus Papua disetujui sebagai
Undang-Undang.
Proses itu turut disaksikan
oleh Menteri Dalam Negeri

SUASANA rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2020-2021 DPR
RI, perihal persetujuan RUU Otsus Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, yang
digelar secara virtual, Kamis (15/7). IST
RI Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan
RI Sri Mulyani Indrawati,
dan Wakil Menteri Hukum
dan HAM RI Prof. Edward
Omar Sharif Hiariej.
Setidaknya ada 20 poin
perubahan pada revisi UU
Otsus Papua, yang terdiri dari
perubahan pada 18 pasal dan
penambahan dua pasal baru,
kata Ketua Tim Panitia Khusus
RUU Otsus Papua Komarudin

Watubun saat menyampaikan
laporan kerja Tim Pansus pada
Rapat Paripurna.
“RUU ini mengakomodir
perlunya pengaturan kekhususan Orang Asli Papua
(OAP) dalam bidang politik,
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberi dukungan bagi masyarakat adat,”
terang Komarudin.
Ia menjelaskan UU Otsus

yang baru itu memberi ruang
yang luas bagi Orang Asli
Papua untuk berkiprah dalam
politik, serta lembaga-lembaga seperti Majelis Rakyat
Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota (DPRK). “Saya
hitung sekitar 250 kursi
(untuk OAP, red). Untuk
seluruh (DPRK) kabupaten
dan kota di Papua,” sebut
Watubun. ryn/ant
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KARENA LONJAKAN TAJAM KASUS COVID-19

Jepang Bantah Evakuasi
Warganya dari Indonesia
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan telah
menerima informasi dari Kedutaan Jepang di Indonesia yang menegaskan tidak ada rencana
pemerintah negara Sakura tersebut untuk
mengevakuasi warganya karena perebakan luas virus corona di Indonesia.
Jakarta,
Khazanah
Dalam keterangan tertulis
yang diterima VOA, Rabu
(14/7), Kedutaan Besar Jepang di Jakarta membantah
pemerintahnya memiliki
rencana untuk mengevakuasi
warganya dari Indonesia
terkait kenaikan tajam kasus
harian Covid-19 di Indonesia.
“Penerbangan yang dilakukan Rabu pagi terlaksana
atas inisiatif dari perusahaan
swasta Jepang dan bukan
usaha evakuasi maupun
repatriasi dari pemerintah
Jepang. Sama halnya dengan
Indonesia, dan negara-negara
manapun, Jepang juga masih
mengadakan pembatasan
masuk bagi orang-orang dari
luar negeri,” kata Kedutaan
Jepang di Jakarta.
Pembatasan ini, menurut
Kedutaan Jepang di Jakarta
dilakukan untuk menjaga
agar kapasitas pemeriksaan
kesehatan yang dilaksana-

kan di bandara udara, jumlah
petugas medis, dan fasilitas
karantina bagi mereka yang
datang dari luar negeri ini
dapat beroperasi dengan baik.
Kedutaan Jepang di Jakarta mengatakan pernyataan
Menteri Sekretaris Kabinet
Katsunobu Kato hari Selasa
(13/7) lebih dimaksudkan
untuk penambahan kuota
bagi warganya yang akan
masuk kembali ke Jepang,
agar dapat tetap beroperasi
dengan baik.
Hal yang sama juga
diungkapkan Juru Bicara
Kementerian Luar Negeri
Indonesia Teuku Faizasyah.
Menurutnya Kementerian
Luar Negeri telah menerima
informasi dari Kedutaan
Jepang di Indonesia yang
menegaskan tidak ada rencana pemerintah negara
Sakura tersebut untuk mengevakuasi warganya dari Indonesia.

Para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, di tengah pandemi Covid-19
“Yang ada adalah kepulangan secara mandiri warga
negara Jepang di Jakarta
yang diatur atau diorganisir
oleh perusahaan swasta
Jepang. Salah satu pertimbangan mengapa mereka
kembali ke Jepang adalah
untuk keperluan vaksinasi.
Oleh karena itu, ada kepu-

langan secara kolektif yang
diatur oleh pihak perusahaan
Jepang pada hari ini,” kata
Faizasyah.
Faizasyah menekankan
kepulangan warga Jepang
dari Indonesia pada hari
Rabu (14/7) merupakan
kepulangan mandiri, bukan
evakuasi atau repatriasi.

Tentunya dalam proses
kepulangan tersebut, perlu
peran pemerintah Jepang
dalam hal perizinan, pengaturan karantina, dan sebagainya.
Faizasyah menambahkan
pekan lalu, Jepang mengirim
bantuan hampir satu juta
dosis vaksin Covid-19 bagi

Indonesia dan minggu ini
dijadwalkan donasi vaksin
akan tiba lagi di tanah air.
WHO di Indonesia Yakin Separuh Warga Indonesia
Telah
Divaksinasi pada Akhir 2021
Dalam sambutannya terkait kedatangan 3.476.400

dosis vaksin AstraZeneca
dari fasilitas Covax semalam,
kepala perwakilan WHO
(Organisasi Kesehatan Dunia)
di Indonesia Dr. N. Paranietharan meyakini akhir
tahun ini setengah dari
penduduk Indonesia sudah
menerima suntikan vaksin
Covid-19 karena pasokan
vaksin yang lancar.
Paranietharan meminta
semua warga Indonesia untuk
tinggal di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah
sebagai satu-satunya cara untuk
menekan tingkat penularan
varian Delta dari virus Covid19. Selain tetap melaksanakan
protokol kesehatan secara ketat.
“Kalau kita semua bisa
tetap tinggal di rumah dalam
beberapa pekan mendatang,
kita bisa menekan tingkat
penularan yang terjadi seperti sekarang ini. Ini penting.
Itulah satu-satunya cara yang
bisa kita lakukan untuk
menghadapi virus varian
Delta,” ujar Paranietharan.
Imbauan itu disampaikan
Paranietharan di tengah
lonjakan sangat tinggi kasus
Covid-19 di Indonesia. Hari
ini, terdapat 54.517 penderita
baru Covid-19, naik dibanding kemarin sebanyak
47.899 orang.  voa

BAGI PASIEN COVID-19 ISOMAN

Pemerintah Bagik
an P
ak
et Obat dan V
itamin Gratis
Bagikan
Pak
aket
Vitamin
Jakarta, Khazanah - Presiden
Joko Widodo meresmikan program pembagian 300 ribu paket
obat dan vitamin secara gratis
kepada para pasien Covid-19 yang
berstatus orang tanpa gejala (OTG)
atau yang mengalami gejala
ringan yang sedang menjalani
isolasi mandiri (isoman).
Untuk tahap pertama, katanya
paket tersebut akan didistribusikan ke wilayah Jawa dan Bali,
kemudian tahap selanjutkan akan
dikirimkan ke luar Jawa dan Bali.
Ia menjelaskan, ada tiga jenis
paket yang akan dibagikan, masingmasing untuk jangka waktu tujuh
hari. Paket satu, katanya berisi vitamin
untuk masyarakat dengan hasil tes
usap (swab) polymerase chain reaction (PCR) positif tanpa gejala. Paket
kedua, berisi vitamin dan obat untuk
warga dengan hasil tes usap PCR
positif yang disertai keluhan panas
dan kehilangan penciuman. Ke-

mudian paket tiga berisi vitamin
dan obat untuk warga dengan hasil
tes swab PCR positif disertai keluhan
panas dan batuk kering.
Jokowi menekankan untuk
paket kedua dan ketiga membutuhkan konsultasi dan resep dari
dokter. Selain itu, dia menegaskan
bahwa paket obat untuk pasien
isoman tidak diperjualbelikan.
Pasokannya sendiri disiapkan
oleh Kementerian BUMN dan
diproduksi oleh badan usaha
milik negara (BUMN) farmasi.
Pendistribusian paket obat ini
akan dilakukan oleh Panglima
TNI, yang akan berkoordinasi
dengan pemerintah daerah hingga
pemerintah desa, dengan melibatkan Puskesmas, Babinsa, serta
pengurus RT/RW.
“Saya minta agar dilakukan
pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul
bisa maksimal mengurangi risiko

karena Covid-19 dan membantu
pengobatan warga yang menderita
Covid-19, dan saya minta agar
program ini tidak menganggu
ketersediaan obat esensial terapi
Covid-19 di apotek maupun di
rumah sakit,” ungkap Jokowi dalam
Acara Peluncuran Obat Isoman
Gratis Untuk Rakyat, di Istana
merdeka, Jakarta, Kamis (15/7).
Pasokan Obat Isoman
Dalam kesempatan yang sama,
Menteri BUMN Erick Thohir
memastikan ketersediaan paket obat
tersebut dengan terus memproduksi
obat-obat yang sesuai dengan standar
Kementerian Kesehatan dan juga
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM). Meski begitu, Erick
menggarisbawahi bahwa ketersediaan
obat-obatan ini bukan hanya
tanggung jawab Kementeriannya saja,
tetapi juga pihak swasta yang
memproduksi obat yang sama.

Erick memastikan paket-paket
obat untuk para pasien isoman
tersedia dengan harga terjangkau.
“Kami sendiri sudah memproduk empat macam obat yakni
oseltamivir, pavirafir, redimsivir
dengan kuantitas yang sangat
besar,” papar Erick.
Sementara itu, Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan dalam pendistribusian
paket obat isoman itu, para
Bintara Pembina Desa (Babinsa)
akan didampingi oleh petugas
Puskesmas dan bidan-bidan desa
di masing-masing wilayah.
Selain itu, imbuhnya, jajaran
kesehatan Komando Daerah
Militer (Kodam), Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil)
juga akan berkoordinasi dengan
pemerintah daerah, dinas Kesehatan, dan jajaran kepolisian
setempat agar pembagian paket

obat ini bisa tepat sasaran.
“Sesuai prosedur karena kita
melaksanakan isolasi mandiri
adalah berbasis desa, maka
puskesmas atau bidan desa akan
melakukan triase, membagi
apakah mereka memang OTG,
ODG ringan, sedang atau berat
sehingga data tersebut sudah
dimiliki oleh bidan desa atau
puskesmas,” papar Panglima TNI.
Panglima menjelaskan pihak
kesehatan Kodam, Kodim dan
Koramil akan mengawasi pelaksanaan program dan stok paket-paket
obat ini akan disimpan di Kodim.
Warga yang ingin mendapat obatobatan, imbuh Panglima, diminta
menghubungi bidan desa. Apabila
petugas Kesehatan sudah memperoleh
data penerima obat, Babinsa akan
paket obat tersebut kepada yang
bersangkutan didampingi oleh petugas
Puskesmas atau bidan desa. Hal ini
akan membantu pengawasan dan

pendataan obat-obatan.
Pengawasan Dokter
Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky
Budiman, menyambut baik pembagian paket obat dan vitamin
gratis ini. Namun ia menekankan
harus ada pengawasan dari dokter
apabila ada obat-obat khusus di
dalam paket-paket obat tersebut,
karena kondisi setiap orang yang
berbeda-beda.
Lebih lanjut ia mengatakan
bahwa sebenarnya 80 persen dari
kasus infeksi Covid-19 ini akan
sembuh jika ditemukan dan
ditangani dengan cepat sehingga
risiko kematian bisa ditekan.
Namun ia menyarankan bagi
masyarakat yang berkebutuhan
khusus, meskipun hanya OTG dan
gejala ringan, untuk ditempatkan
di isolasi terpusat agar bisa
ditangani dengan maksimal.  voa

