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Jakarta,
Khazanah—
Pemerintah
menyiapkan skema bantuan langsung tunai
(BLT) subsidi gaji dan kriteria calon penerima
bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi
Covid-19. Rencananya, bantuan Rp500 ribu per
bulan akan diberikan untuk dua bulan sehingga
totalnya Rp1 juta per penerima.
Untuk dapat menerima BLT, kriteria pertama
yang harus dipenuhi adalah pekerja berstatus WNI
dan dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK). Kedua, pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta
per bulan. Untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta,
maka batas UMK akan dijadikan batas kriteria upah.
Ketiga, memiliki rekening bank. Keempat, pekerja terdaftar
sebagai pengiur BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021. Kelima,
pekerja tergolong sebagai buruh di sektor terdampak dan masuk
dalam sektor non-esensial dan non-kritikal di wilayah penerapan

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan bantuan langsung tunai untuk 8,8 juta pekerja dan perusahaan dialarang melakukan PHK.
Rencananya, bantuan Rp500 ribu per bulan akan diberikan untuk dua bulan sehingga totalnya Rp1 juta per penerima.

Mimbar

PADANG, BUKITTINGGI DAN PADANG PANJANG BERLANJUT

Konversi Bank
Nagari ke syariah
Tidak Sebatas
Profit

Penerapan PPKM Bakal Diperketat

OLEH: DUSKI SAMAD
Ketua Dewan Masjid Indonesia
(DMI) Provinsi Sumatera Barat

Teras utama Harian Padang
Ekspres, Senen 19 Juli 2021, di
bawah judul Cara Berfikir Yang Aneh
ditulis oleh Two Efly, Wartawan
Ekonomi, berkenaan dengan konversi
Bank Nagari konvensional ke Bank
Nagari Syariah, kememancing penulis
untuk memberikan pandangan dalam
perspektif yang berbeda. Konklusi
yang dibangun dalam tulisan
tersebut, didukung data-data capaian
laba Bank Nagari, dan prediksi
bahaya jika konversi, akhirnya
disimplikasikan ...Sudahlah, kenapa

Syiar Islam

BACA HAL-7

BACA HAL-7

CERITA JEMAAH HAJI
INDONESIA

Bersyukur Terpilih
dan Layanannya
Luar Biasa
Mina, Khazanah— Jemaah haji
kini berada di Mina untuk melempar
jumrah. Dengan demikian, rangkaian
ibadah haji tahun ini hampir selesai.
Namun, para jemaah belum selesai
mengungkapkan rasa syukur karena
terpilih dan memuji pelayanan yang
luar biasa.
Konjen Indonesia di Jeddah Eko
Hartono terpilih untuk berhaji tahun
ini. Ia merasakan kenyamanan berhaji
pada masa pandemi. “Dengan adanya
BACA HAL-7
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Padang, Khazanah— Tiga kota di
Sumatera Barat masing-masingnya, Kota
Padang, Padang Panjang dan
Bukittinggi, kembali memperpanjang
Pemberlakukan Pembatasan KJegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat, terhitung

mulai Rabu (21/7) sampai dengan 25
Juli 2021. Ketetapan itu sesuai dengan
Instruksi Mendagri (Inmendagri) No.23/
2021, tentang PPKM berbasis mikro.
“Pemberlakuan PPKM level 4, level
3 dan PPKM Mikro diperpanjang sejak

tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan
tanggal 25 Juli 2021,” bunyi diktum
keduapuluh Inmendagri No.23/2021,
yang dikutip media ini, Rabu (21/7).
Menyikapi Inmendagri tersebut, tiga
daerah di Sumbar langsung mengambil
langkah cepat. Di Kota Padang Panjang
misalnya, pemerintah daerah setempat
menggelar rapat.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Padang
Panjang, Ampera Salim mengatakan,
sementara
ini
Pemko
masih
memberlakukan aturan pembatasan
seperti sebelumnya. Padang Panjang
sendiri masuk level 4 dengan resiko
sedang. Kebijakan itu akan dilonggarkan
mulai 26 Juli jika kasus covid-19
menurun.
“Kita akan rapat siang ini (kemarin,
red), dalam instruksi Presiden dan
Inmendagri, yang level 4 kan ada
mengkikuti sejumlah ketentuan,
sementara kita masih melakukan
ketentuan itu,” katanya.
Sejumlah pembatasan seperti sekolah,
perkantoran, dan adanya penyekatan
masih berlangsung. Nanti akan dibahas
BACA HAL-7

RIO WAIDA AKAN KIBARKAN MERAH PUTIH DI OLIMPIADE TOKYO

WHO Prediksi 100 Ribu Kematian
Tokyo, Khazanah-- Olimpiade Tokyo
akan dimulai Jumat (23/07), tapi jumlah
atlet dan staf pendukung yang dinyatakan positif Covid mulai meningkat.
Pihak penyelenggara mengatakan sejauh
ini lebih dari 80 kasus positif dilaporkan
tersangkut mereka yang terlibat dalam
pesta olahraga ini, termasuk para atlet
dan ofisial.
Penularan di Tokyo sendiri tercatat
yang paling tinggi dalam enam bulan
ini dan para pakar memperingatkan
terbebaninya sistem medis.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia,
WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus,

mengatakan Olimpiade Tokyo harus
tetap berjalan untuk membuktikan
bahwa berbagai pertandingan dapat
terselenggara dengan protokol kesehatan
ketat.
Namun kasus-kasus Covid menimbulkan kekhawatiran bahwa pesta
olahrga ini mungkin akan sangat
dipengaruhi oleh kasus Covid atau
Olimpiade bahkan dapat berubah
menjadi ajang penularan super (super
spreader).
Tedros memprediksi akan ada 100
ribu kematian baru akibat Covid-19 di
dunia setelah gelaran Olimpiade Tokyo

2020 berakhir pada 8 Agustus mendatang.
"Pada saat api Olimpiade padam
tanggal 8 Agustus, lebih dari 100 ribu
orang akan meninggal," ucap Tedros
dalam acara pembukaan Olimpiade
Tokyo, sebagaimana dilansir di situs
resmi WHO, Rabu (21/7).
Dalam pidatonya, ia juga mengatakan bahwa saat ini, sudah lebih dari
4 juta orang yang meninggal akibat
infeksi Covid-19. Menurut Tedros,
banyak orang di dunia sakit dan lelah
karena Covid-19. Mereka juga muak
karena mata pencaharian mereka
terenggut akibat pandemi.
BACA HAL-7

SEKSI PADANG-SICINCIN
DITERGET TUNTAS
DESEMBER 2021

UGK Baru
Terealisasi
40 Persen

PROGRES— Proses pembebasan jalan tol
Padang-Pekanbaru ruas Padang-Sicincin di
Kabupaten Padang Pariaman, mencapai 60
persen. Hingga kini, pembayaran uang ganti
kerugian (UGK) di seksi Padang-Sicincin yang terdiri
dari KM 4,2 sampai KM 36,6 itu, sudah mencapai
40 persen. Pemprov Sumbar menegaskan, proses
tetap berlanjuit sesuai perencanaan. DOK

Padang, Khazanah-- Pembebasan lahan
untuk pembangunan jalan Tol PadangPekanbaru ruas Padang-Sicincin di
Kabupaten Padang Pariaman, mencapai 60
persen. Seksi Padang-Sicincin sendiri terdiri
dari KM 4,2 sampai KM 36,6.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Sumatera Barat Syaiful mengatakan, progres
pembebasan lahan jalan tol PadangPekanbaru seksi Padang-Sicincin hingga
kini sudah 60 persen dari keseluruhan.
Dari total 60 persen pembebasan itu,
sebanyak 40 persen diantaranya sudah
diberikan uang ganti kerugian (UGK).
Sementara 20 persen lagi uangnya masih
menunggu dari Lembaga Manajemen Aset
Negara (LMAN).
BACA HAL-7
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DPRD SUMBAR GELAR HEARING RPJMD

Dana Hibah PT
PT.. Rajawali Masih Saja Dipertanyakan
Padang, Khazanah - Ketua
DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyampaikan kepada
DPRD Ranperda tentang RPJMD
Provinsi Sumatera Barat tahun
2021- 2026 yang merupakan
penjabaran visi, misi dan program
unggulannya, dimana RPJMD ini
nantinya akan menjadi pegangan
dan pedoman dalam pelaksanaan
penyelenggaraan ptemerintahan
dan pembangunan daerah untuk
5 Tahun kedepan.
“Untuk pembangunan sektor
ekonomi terdapat 3 misi diwujudkan yaitu 3 misi meningkatkan
nilai tambah dan produktifitas
pertanian, perkebunan, peternakan
dan perikanan. Sementara Misi
4 meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/
menengah serta ekonomi berbasis
digital dan misi 5 meningkatkan
ekonomi kreatif dan daya saing
kepariwisataan," ujar Supardi saat
rapat dengar pendapat (RDP)
bersama stake holder di ruang
rapat utama DPRD Sumbar, Rabu

(21/7).
DPRD Sumbar melalui Pansus
RPJMD Sumbar 2021- 2021
melakukan hearing RPJMD 20212026 bersama stake holder di
ruang rapat utama dewan, untuk
mendengarkan dan menerima
masukan dari stake holder khususnya bidang ekonomi, SDM, sosial,
agama dan adat terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi
Sumatera Barat tahun 2021- 2026.
Supardi melanjutkan, kondisi
makro ekonomi daerah akan
dicapai tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi 4,84 persen,
tingkat pengangguran terbuka 5,
94 persen, tingkat kemiskinan
5,77 persen dan PDRB perkapita
sebesar Rp 59,30 juta.
"Untuk menjadikan Sumatera
Barat sebagai pusat pengembangan UMKM dan koperasi. Apa
yang dilakukan Pemda terhadap
UMKM ini termasuk mencetak
100 ribu entrepreneur milinial
baru," ujar Supardi.
Seperti disampaikan Ketua
Pansus RPJMD Provinsi Sumatera

PPKM

Darurat

Barat Nurfirman Wansyah mengatakan, data BPS menunjukkan
angka kemiskinan terbesar ada
di desa/nagari. Oleh sebab itu,
perlu pemberdayaan pemerintah
daerah sebagai ujung tombak
untuk pengentasan kemiskinan
di Nagari/Desa.
"Bagaimana optimalisasi dana
pembangunan Nagari/Desa yang
bisa kita Lakukan untuk program
pengentasan kemiskinan ini serta
mendorong nagari sebagai basis
ekonomi daerah," ujar Nurfirman
Wansyah.
Menurut Nurfirman, bagaimana bentuk penjabaran nilainilai ABS- SBK dalam kehidupan
keseharian masyarakat Sumatera
Barat.
"Alokasi anggaran untuk
pendidikan di APBD Provinsi
Sumatera Barat tahun 2021 alokasi
anggaran pendidikan mencapai
40 persen dari total belanja
APBD.Rangking secara Nasional
menurun, jumlah lulusan SMA
diterima PTN juga masih rendah.
Apa permasalahan pendidikan di

Sumatera Barat dan apa harus kita
lakukan," tanya Nurfirmansyah.
Sedangkan Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh mengatakan,
pihaknya memberikan masukan,
bagaimana membangun pertanian
dalam arti luas dan bagaimana
hasil pertanian memiliki nilai
tambah, bangun hilirisasi.
"RPJMD 10 Persen harus jelas
arah kemana, komoditi harus jelas
memiliki pasar lokal dan internasional. Industri apa dibangun di
Sumbar, Ekspor CPO, maka Pemprov Sumbar harus melakukan
industri lebih dapat memanfaatkan
CPO tersebut di Sumatera Barat,"
ujar Ramal Saleh.
Dikatakan, masukan dalam
industri, pihaknya melihat kondisi
Padang Industi Park (PIP) tidur,
100 hektar ada something wrong
di PIP. Tentu ada yang salah, ada
ratusan hektar disana tapi baru
dimanfaatkan hanya lebih kurang
6 hektar.
"Begitupun dengan Pelabuhan
Teluk Bayur, harus dikembangkan
lebih baik kedepan. Teluk Bayur,

Kolombo dan Cenai," ujarnya.
Dikatakannya, Investor lebih
tertarik masuk di Sumbar, Pariwisata mempunyai nilai tambah,
bagaimana kita dapat menarik
wisatawan dari Maldives
"Tanah ulayat dimata pusat
Sumbar tidak pandai bersyukur,
ada oknum mencoreng nama
Sumatera Barat, dimana dalam
pembebasan lahan tol telah
diungkap aparat hukum, adanya
oknum memanfaatkan pembebasan lahan tol ini," ujarnya
Sedangkan utusan Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia
(ICMI) Provinsi Sumbar, memberikan masukan bidang Pertanian
ekspor Gambir tidak bisa langsung
maka harus ada iklim Georafis
(IG) tidak dimiliki pertanian.
Rp29 Ribu namun diluar sampai
Rp4,5 Juta. Maka pihaknya
meminta petani mempermudah
dalam perizinan.
"Masalah Ekonomi perbankan
agar dilakukan Bank Syariah.
Tingkat perizinan harus dipertegas. Termasuk menghentikan

perizinan perumahan di kawasan
pertanian," ujarnya
Sedangkan LKAAM Sumbar
mengatakan, pihaknya memberikan masukan ABS SBK dijadikan Perda Nagari, agar ABSSBK dapat diterapkan di Sumatera
Barat secara optimal.
Anggota Pansus RPJMD Leli
Arni, mendorong Pemda untuk
memberikan perhatian kepada
nagari atau desa,karena nagari
memiliki cukup banyak persoalan
ditemukan.
Sedangkan anggota Pansus
RPJMD Hidayat membahas tentang problem penyaluran dana hibah
kepada organisasi kemasyarakatan,
OKP dan organisasi lainnya. Maka
political will pemda untuk
memberikan hibah, karena program dan kegiatan sudah jelas.
"Hibah PT Rajawali sampai
hari ini belum tersalur secara
kongkrit oleh Pemda. Sektor
ekonomi dari pada mahasiswa di
PTN dan PTS Sumatera Barat
menjadi kendala di sektor pendidikan," ujarnya.  jer/*

Bukittinggi Tambah 100
Tempat Tidur Pasien Covid-19

Diperpanjang
Padang, Khazanah -- Pemerintah Kota Padang
resmi memperpanjang pemberlakuan PPKM
Darurat, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali
Kota Padang nomor: 400.650/BPBD-Pdg/VII/
2021 tentang PPKM Darurat Pencegahan
Pandemi Covid-19. Terhitung dari 21-25 Juli
2021.
Dalam surat edaran tersebut, poin 10 mengatur
pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat
umum, seperti rumah makan, warung makan,
kafe, pedagang kaki lima dan lapak jalanan,
diizinkan buka sampai pukul 21.00.
Sementara waktu makan pengunjung
maksimal 30 menit, dengan kapasitas tempat
duduk 25 persen dari kapasitas dan diutamakan
untuk pesan antar atau dibawa pulang.
Kemudian, untuk usaha kecil seperti laundry,
warung kelontong, bengkel kecil, juga diizinkan
buka sampai pukul 21.00 WIB.
Begitu juga dengan pusat perbelanjaan,
mall, swalayan ataupun minimarket diizinkan
buka hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas
50 persen.
Selanjutnya, Pasar Tradisional akan diizinkan
dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas
50 persen.
“Aturan PPKM darurat Padang ini berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia
tanggal 20 Juli 2021 tentang perkembangan
terkini PPKM Darurat dan rapat Forkopimda,”
terang Hendri Septa selaku Wali Kota Padang.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko
Widodo menyebut Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan
diperpanjang hingga 25 Juli. Kebijakan itu
akan dilonggarkan mulai 26 Juli jika kasus
Covid-19 menurun.
“Jika tren kasus terus mengalami penurunan
maka 26 juli 2021 pemerintah akan melakukan
pembukaan secara bertahap,” kata Jokowi dalam
konferensi pers virtual, Selasa (20/7).
 inoval agesly

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat mengunjungi dua rumah sakit di Bukittinggi

Padang, Khazanah - Dua Rumah
Sakit di Kota Bukittinggi, masingmasing Rumah Sakit Ahmad Muchtar
(RSAM) dan Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) menambah kapasitas
tempat tidur untuk pasien Covid19 dengan total sekitar 100 unit.
"RSAM Bukittinggi menambah
55 tempat tidur sementara RSUD
Bukittinggi menambah 40-50 tempat
tidur untuk pasien Covid-19," kata
Wakil Gubernur Sumbar, Audy
Joinaldy saat mengunjungi dua RS
tersebut, Rabu (21/7).
Audy mengatakan penambahan
tempat tidur itu untuk menarik
persentase keterisian tempat tidur

di RS atau Bed Occupancy Rate
(BOR) di Bukittinggi agar tidak
terlalu tinggi.
Tetapi dengan ditambahkannya
tempat tidur untuk pasien tersebut,
maka terjadi kekurangan tenaga
kesehatan pada RSAM dan RSUD
Bukittinggi.
Menurutnya, solusi yang mungkin
bisa dilakukan adalah menarik
tenaga kesehatan dari beberapa
Rumah Sakit di daerah yang yang
angka penyebaran Covid-19 nya
tidak terlalu tinggi seperti Sijunjung
atau Solok Selatan.
"Kita akan segera koordinasi kan
hal ini dengan Bupati dan dan

Rumah Sakit di daerah tersebut.
Mudah-mudahan bisa terealisasi
dalam waktu dekat," ujar Audy.
Bagi tenaga kesehatan yang
diperbantukan di Rumah Sakit di
Bukittinggi tersebut akan diberikan
fasilitas untuk penginapan agar bisa
bekerja maksimal tanpa memikirkan
hal-hal yang lain.
Penambahan alokasi tempat tidur
untuk pasien Covid-19 dengan sistem
konversi di daerah dengan penyebaran
tinggi menjadi salah satu rekomendasi dari Menteri Kesehatan untuk
menurunkan angka BOR.
"Kota Padang Panjang sudah
mulai melakukan konversi tempat

tidur Rumah Sakit untuk keperluan pasien Covid-19 tersebut
sehingga bor-nya sudah turun dan
masuk ke zona aman," katanya.
Meski demikian Audy mengatakan pencegahan di hulu dengan
penerapan disiplin protokol kesehatan
yang ketat adalah hal yang penting
dan tidak boleh dilupakan.
"Kita harus tetap disiplin
menjalankan protokol kesehatan.
Pakai masker, cuci tangan, jaga
jarak, jangan ada kerumunan dulu
karen varian delta terindikasi
sudah masuk Sumbar dan varian
ini memang sangat berbahaya,"
pungkasnya.  Rina Akmal

TOLAK KONVERSI

KMP Bank Nagari Datangi DPRD Sumbar

DISERAHKAN - Ketua Komisi III/Keuangan DPRD Sumbar H. Afrizal (4 dari kiri) menerima
pernyataan sikap yang diserahkan Koordinator Koalisi Masyarakat Peduli (KMP) Bank Nagari,
H. Marlis

Padang, Khazanah – Masih simpang
siurnya wacana tentang Bank Nagari,
apakah akan dikonversi dari konvensional menjadi Syariah, membuat
sebagaian masyarakat mengungkapkan
kekhawatiran akan terganggunya kinerja
Bank Nagari tersebut.
Makanya, sebagai Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Provinsi dan kabupaten/
kota se Sumatera Barat, masyarakat yang
menamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli
(KMP) Bank Nagari dengan koordinator
H. Marlis itupun menyampaikan aspirasi
menolak dilakukannya konversi ke DPRD
Sumbar, Rabu (21/7/2021).
Dihadapan Ketua Komisi III/Keuangan DPRD Sumbar H. Afrizal didampingi Ketua Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapem Perda), Hidayat

yang menyambut mereka, Marlis
menyampaikan, Bank nagari adalah
BUMD merupakan satu-satunya BUMD
yang profitabel saat ini. Memberikan
deviden sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan daerah.
“Kinerja Bank Nagari saat ini sedang
bagus-bagusnya. Dilihat dari aset, dana
pihak ketiga, penyaluran kredit dan
lainnya yang secara rasio cukup bagus.
Bank Nagari saat ini juga boleh dikatakan
sebagai market leader perbankan di
Sumbar,” kata Marlis.
Marlis menyebut, soal konversi dari
bank konvensional menjadi bank syariah
mengusik kinerja Bank Nagari yang
sedang bagus-bagusnya tersebut.
Kekhawatiran itulah yang menjadi dasar

bagi KMP Bank Nagari sebagai bagian
dari masyarakat Sumatera Barat untuk
tidak mendukung perubahan dari
konvensional menjadi syariah tersebut.
“Kami hadir dari berbagai macam
profesi, sebagai bagian dari masyarakat
Sumatera Barat, KMP Bank Nagari
menjadi wadah bagi perjuangan
masyarakat. Kami melihat langkah
konversi lebih banyak mudharat dari
pada manfaatnya secara bisnis,”
ungkapnya.
Dia mengungkap, pro dan kontra
serta polarisasi di ranah publik terkait
konversi Bank Nagari sudah terlanjur
terjadi. Bahkan, DPRD juga mendapat
imbas menjadi lembaga yang disalahkan
ikut menghambat konversi.
“Kami melihat kondisi ini sudah
berada pada titik yang mencemaskan
dan bisa menimbulkan dampak besar
bagi Bank Nagari, benturan di tengah
publik. Untuk itulah kami menyampaikan
pernyataan sikap,” ungkapnya.
Marlis membacakan enam pernyataan
sikap KMP Bank Nagari. Pertama,
batalkan keputusan RUPS-LB tanggal
30 November 2019 karena cacat yuridis.
Kemudian,
meminta
DPRD
menghentikan atau tidak melanjutkan
pembahasan Ranperda perubahan
anggaran dasar Bank Nagari.
Selanjutnya, KMP Bank Nagari
meminta agar jangan melakukan
politisisasi terhadap Bank Nagari serta
menyelesaikan dinamika persoalan
dengan tindakan korporasi. Marlis juga
menyebut adanya Unit Usaha Syariah

(UUS) Bank Nagari. Dia meminta UUS
dipertahankan dan sama-sama dibesarkan.
Point kelima dari pernyataan sikap
KMP Bank Nagari meminta agar
dilakukan evaluasi atau pembenahan
terhadap BUMD lainnya yang saat ini
terjerumus dalam kondisi nonprofit dan
sulit. Selain itu, juga meminta agar lebih
fokus kepada penanganan pandemi
Covid-19.
Ketua Bapem Perda DPRD Provinsi
Sumbar Hidayat menjawab mengenai
persoalan regulasi menyatakan saat ini
Ranperda masih di tangan Bapem Perda,
belum diserahkan ke Komisi III sebagai
komisi berwenang. “Ranperda sudah
masuk ke dalam Propem Perda 2021,
tapi saat ini masih di tangan Bapem
Perda,” ucapnya.
Untuk melanjutkan ke tingkat
pembahasan, lanjutnya, Bapem Perda
menjalankan tugas melakukan kajian
secara profesional berdasarkan dasardasar kajian yang jelas. Terkait Ranperda
Bank Nagari, Hidayat menyebut masih
panjang tahapan yang harus dilalui
termasuk ketentuan yang ditetapkan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kemudian, sebagai BUMD, regulasi
yang dipedomani adalah PP nomor 54
tahun 2017. Harus tunduk kepada
ketentuan itu dan OJK juga sudah
menyatakan hal yang sama,” ujar
Hidayat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi
III DPRD Provinsi Sumatera Barat Ali
Tanjung mengungkapkan, konversi Bank
Nagari dari konvensional menjadi syariah

tidak semudah membalik telapak tangan.
Dia secara pribadi merupakan orang yang
tidak setuju dengan konversi dengan
berbagai kajian dan pertimbangan.
“Namun yang pasti perubahannya
tidak semudah membalik telapak tangan
karena bukan merupakan milik pemprov
saja, tetapi juga milik kabupaten dan
kota. Persoalannya, apakah pemilik
saham lain sudah setuju? Kalau sudah
setuju apakah sudah ada Perda di
kabupaten dan kota? Karena ini juga
menyangkut APBD kabupaten dan kota,”
tegasnya.
Ali Tanjung membeberkan, banyak
tekanan secara politik bagi DPRD
terutama yang tidak setuju dengan
konversi Bank Nagari. Sebagai seorang
politisi yang berlatar belakang praktisi
hukum dan bankir, dia merasa tekanan
tersebut mestinya tidak terjadi jika pihakpihak menyadari apa dasar pemikiran
mengapa tidak setuju.
“Banyak sekali tekanan, dibenturbenturkan seolah-olah DPRD tidak
mendukung, menjadi penghalang. Ingat,
ini uang rakyat dan tugas DPRD adalah
untuk memperjuangkan kesejahteraan
masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III
DPRD Sumbar Afrizal mengapresiasi apa
yang disampaikan oleh KMP Bank
Nagari sebagai partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah. Aspirasi
tersebut menjadi pertimbangan bagi
DPRD dalam menentukan langkah
selanjutnya terhadap persoalan konversi
Bank Nagari.  jer/*
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Menanggulangi
Covid-19 dengan
Nilai-nilai
Pancasila
Apabila
rakyat
Indonesia
dapat
mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila, bangsa ini akan dapat mengatasi
pandemi Covid-19. Kalimat itu ditegaskan oleh
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia (Lemhannas RI) Letnan Jenderal (Purn.)
Agus Widjojo dalam Konferensi Pers Gugus Tugas
Penanganan Covid-19 tahun 2020 lalu
Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut
untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari
ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi
tantangan pandemi Covid-19. Keadaan ini
mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang
terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas
pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan
dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan
yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada
masyarakat untuk menghubungkan kepentingan
perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni
dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya
memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat
diimplementasikan dengan keputusan tetap berada
di rumah, tidak bepergian, dan menghindari
kerumunan.
Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan
dalam kearifan lokal yang terkandung dalam
Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan.
Pada gilirannya nanti, perwujudan dari nilai-nilai
yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja
menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong
royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi
pemerintahan mewujudkan ketahanan nasional.
Ketahanan nasional adalah upaya untuk
mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa
guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan,
dan tantangan.
Apabila ketahanan nasional diwujudkan
melalui sumbangan masing-masing perseorangan,
kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman
pandemi Covid-19,” beber Agus Widjojo.
Pada kesempatan tersebut, Agus juga
mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja
melampaui batas panggilan. Sudah sepatutnya
memberikan penghormatan kepada setiap tenaga
yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan
dan profesionalitas yang menakjubkan.
Proses menanggulangi pandemi Covid-19 yang
tidak mudah, membuat pemerintah memberlakukan
kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), isolasi lokal, larangan
bepergian, serta pemberian bantuan pada
masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian.
Namun, semua upaya pemerintah berarti banyak
jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak.
Menurut Agus, pada akhirnya berhasil atau tidaknya
mengatasi pandemi Covid-19 akan sangat
tergantung dari usaha perseorangan membangun
daya tahan tubuh yang pada hakikatnya merupakan
ketahanan perseorangan sebagai titik awal
membangun ketahanan nasional.
Oleh karena itu, bila kita bansa indonesia
yang mengaku bertanah air satu, berbangsa satu,
dan berbahasa satu maka sudah seharusnyalah
dalam kondisi “gawat” saat ini saling mengajak
seluruh saudara sebangsa agar membangun diawali
dari diri sendiri, ketahanan diri, yang memberi
kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang
merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong
sebagai nilai inti dari Pancasila.

RUNDO
Polisi mencoba menghadang sapi kurban yang
kabur
Hahaha.... tilang sajo jawi tu pak !
Ditelpon Krisdayanti, Aurel Hermansyah lemas
Kan lai ndak minta pitih mande tu do kan ?
Pemerintah perpanjang PPKM Darurat
Atur se lah pak, kami ko rakyat nyo !
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Mengukur K
ebahagiaan
Kebahagiaan
OLEH : KOMARUDDIN HIDAYAT

Jika ekonom sering meneliti
indeks prestasi ekonomi seseorang
atau bangsa dengan pendekatan
kuantitatif, kalangan psikolog akhirakhir ini melengkapinya dengan
melakukan penelitian tingkat
kebahagiaan seseorang atau
masyarakat.
Kalangan psikolog berangkat
dari sebuah pertanyaan dan keraguan,
benarkah tingkat kekayaan materi
seseorang serta-merta mendatangkan
kebahagiaan? Faktor-faktor apa
sajakah yang membuat seseorang
lebih
bahagia?
Beberapa
eksperimentasi penelitian tentang
kebahagiaan itu diceritakan oleh
Richard Wiseman dalam 59 Seconds,
Think a little, change a lot (2009)
yang sudah diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia (Pustaka Alvabet
2014).
Suatu hari karyawan sebuah
perusahaan memperoleh bonus uang.
Selang beberapa bulan kemudian
mereka itu disurvei, untuk mengukur
seberapa besar dampak bonus uang
tadi terhadap emosi rasa bahagianya.
Secara garis besar, mereka terbagi
menjadi dua kelompok. Satu
kelompok membelanjakan uangnya
untuk membeli barang, kelompok
yang lain untuk membeli
pengalaman hidup, semisal rekreasi
mengunjungi daerah wisata atau
tempat lain yang baru.
Masing-masing dibagi pertanyaan
untuk menjawab tingkat kesenangan
dengan bonusnya tadi. Hasilnya?

Serba Serbi

Ternyata mereka yang membeli
pengalaman baru seperti berwisata
kesan kebahagiaannya lebih tinggi
dan lebih lama–bahkan masih
tersimpan. Sementara yang membeli
barang kebahagiaannya hanya
berlangsung sebentar. Terlebih lagi
ketika melihat barang sejenis, produk
mutakhir, maka kebanggaannya kian
menurun. Diceritakanlah orang yang
membelanjakan uangnya untuk
berwisata.
Ketika bertemu teman atau orang
yang juga pernah berkunjung ke
tempat yang sama, mereka bisa
berbagi kesan dan pengalaman,
meskipun kunjungannya itu sudah
lama. Saya pun lalu teringat
orangorang tua dari desa yang
pernah pergi haji. Setiap ketemu
teman atau tetangga yang baru
pulang haji, kenangan indah itu
seakan muncul kembali, lalu mereka
terlibat obrolan yang asyik dan penuh
antusias.
Biaya pergi haji sekitar Rp35
juta rupiah itu telah memberikan
deposito kebahagiaan yang sekalisekali mudah dibuka dan dirasakan
kembali. Kalau saja uang sebesar
itu dibelikan benda yang tidak
produktif, sekadar memenuhi selera
kepemilikan terhadap barang baru,
pasti durasi kesenangannya amat
pendek. Karena nilai sebuah barang
akan terkena penyusutan, seperti
mobil yang harga jualnya pasti turun
setelah dipakai.
Apa yang diceritakan kembali
oleh Richard Wiseman itu juga
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mengingatkan saya pada temanteman yang pernah melakukan
perjalanan wisata bareng, baik di
dalam maupun di luar negeri.
Beberapa bulan lalu bersama sekitar
30 orang saya jalan-jalan ke Eropa,
mengunjungi lima negara dengan
kendaraan bus.
Setiap membuka kembali album
foto-fotonya, atau ketemu teman
seperjalanan, kenangan indah itu
muncul kembali, serasa ingin
mengulanginya lagi. Begitu pun
ketika dua minggu lalu bersama
teman-teman berkunjung ke Belitung
dengan pantainya yang bersih dan
indah, tempat syuting film Laskar
Pelangi, kenangan itu masih terasa
sampai sekarang. Jadi,jumlah uang
yang sama, ketika dibelanjakan akan
mendatangkan tingkat kebahagiaan
dan kepuasan batin yang berbeda.
Membeli pengalaman hidup yang
baru itu rupanya lebih tinggi dan
tahan lama tingkat kebahagiaannya
ketimbang membeli barang yang
bersifat sekunder atau konsumtif.
Lebih lanjut Richard Wiseman
meneliti, mengapa orang lebih senang
membeli barang yang bermerek atau
bergengsi ketimbang untuk membeli
pengalaman? Lagi-lagi, beberapa
temuannya cukup menarik diketahui,
meskipun tidak selalu benar dan sesuai
dengan budaya Indonesia.
Menurutnya, mereka yang
memilih belanja barang ketika
mendapatkan bonus, diduga kuat
memiliki hubungan dengan masa
kecilnya yang kurang bahagia dan

kurang percaya diri sehingga
memerlukan kompensasi berupa
barang berharga untuk mendongkrak
tingkat percaya dirinya. Temuan
survei ini tentu saja bisa benar, bisa
salah. Namun kita pun dengan mudah
bisa melakukan pengamatan sendiri
terhadap orang-orang di sekeliling
kita.
Benarkah mereka yang senang
membeli barang bermerek itu
memiliki hubungan dengan defisit
percaya diri di masa lalunya? Kalau
saja asumsi teoretis ini digunakan
untuk meneliti para pejabat tinggi
negara dan kalangan anggota DPR
di Senayan, mungkin teori ini patah,
tidak valid. Saya rasa mereka itu
bermental pejuang, jauh dari sikap
materialistik.
Namun bisa juga justru semakin
memperkuat kebenaran teori ini.
Bahwa membeli mobil dan barangbarang mewah itu mencerminkan
kualitas pribadinya yang terbentuk
tidak dengan tiba-tiba. Pesan pokok
dari cerita survei di atas ialah setiap
orang pasti menginginkan hidup
bahagia, karena orang yang bahagia
lebih kreatif dan tidak mengancam
bagi lingkungannya.
Mereka lebih senang memberi,
bukannya meminta dan menerima.
Yang pasti, rakyat akan senang jika
para pemimpinnya itu kaya harta
dan kaya hati, sehingga lebih ikhlas
mencintai dan melayani rakyatnya.
Bukannya meminta, tetapi memberi.
Bukannya menindas, tetapi menolong
dan menyelamatkan.

Macam-macam Syirik Dalam Islam yang Wajib Dihindari
Syirik adalah perbuatan buruk
yang dilakukan seseorang untuk
mempersekutukan Allah dengan
sesuatu yang lain. Syirik merupakan
perbuatan yang paling dibenci oleh
Allah SWT karena orang yang
berbuat syirik berarti mensejajarkan
Allah dengan hal lain.
Dengan melakukan hal tersebut,
orang yang syirik tidak mengakui
ke-Esa-an Allah, sehingga dalam
hidupnya ia bergantung pada selain
Allah Yang Maha Esa. Syirik juga
berarti menyamakan Allah dengan
hal-hal lain.
Syirik dapat dilakukan dalam
berbagai hal ibadah seperti berdoa,
istighatsah, nadzar, shalat, puasa,
atau mempersembahkan hewan
sembelihan kepada berhala-berhala
maupun selainnya. Orang yang
melakukan syirik disebut musyrik.
Seorang musyrik melakukan
suatu perbuatan terhadap makhluk
(manusia maupun benda) yang
seharusnya perbuatan itu hanya
ditujukan kepada Allah, meminta
pertolongan kepadanya, menaatinya,
atau melakukan perbuatan lain
yang tidak boleh dilakukan kecuali
hanya kepada Allah.
Dilansir dari berbagai sumber,
perbuatan syirik termasuk dosa besar.
Allah mengampuni semua dosa
yang dilakukan hambanya, kecuali
dosa besar seperti syirik. Dalam
Alquran surat An Nisa ayat 48, Allah
berfirman: Innallaaha laa yagfiru
ay yusyraka bihii wa yagfiru maa
duna zaalika limay yasyaa’, wa may
yusyrik billaahi fa qadiftaraa isman
‘aziimaa.
Artinya: “Sesungguhnya Allah
tidak akan mengampuni dosa syirik,
dan Dia mengampuni segala dosa
yang selain dari (syirik) itu, bagi
siapa yang dikehendaki-Nya.
Barangsiapa yang mempersekutukan
Allah, maka sungguh ia telah berbuat
dosa yang besar.”

Macam-macam Syirik
Syirik jelas adalah perbuatan
dosa besar, terutama jika sampai
keluar daripada agama Islam
sehingga jelas bahwa hukumnya
adalah haram. Syirik terbagi menjadi
berbagai jenis yaitu sebagai berikut.
1. Syirik Akbar
Syirik akbar adalah menjadikan
selain daripada Allah SWT sebagai
tujuannya dalam beribadah, misalnya
memohon dan bernadzar sesuatu
kepada selain Allah, takut kepada
kuburan, jin, atau setan serta percaya
bahwa semua itu bisa memberi
bahaya. Syirik ini menyebabkan
seseorang keluar dari agama Islam
sehingga jika ia meninggal dalam
keadaan demikian maka akan kekal
di dalam neraka. Ada perbuatan yang
termasuk dalam syirik akbar yaitu
sebagai berikut:
- Syirik dalam berdoa
Perbuatan orang musyrik yang
meminta,
memohon,
dan
memanjatkan hajatnya dalam doa
dengan tujuan kepada selain Allah.
Padahal tiada yang kuasa
mengabulkan semua doa kecuali
Allah. Hal ini sebutkan dalam Alquran
surat Faathir ayat 13 yang berbunyi
sebagai berikut: Yulijul-laila finnahaari wa yulijun-nahaara fil-laiil,
wa sakhkharasy-syamsa wal-qamara
kulluy yajrii li’ajalim musammaa,
zaalikumullaahu rabbukum lahulmulk, wallaziina tad’una min dunihii
maa yamlikuna ming qimiir.
Artinya: “Dia memasukkan malam
ke dalam siang dan memasukkan
siang ke dalam malam dan
menundukkan matahari dan bulan,
masing-masing berjalan menurut
waktu yang ditentukan. Yang
(berbuat) demikian itulah Allah
Tuhanmu,
kepunyaan-Nya-lah
kerajaan. Dan orang-orang yang kamu
seru (sembah) selain Allah tiada
mempunyai apa-apa walaupun setipis
kulit ari.”

- Syirik dalam sifat Allah
Syirik dalam sifat Allah
dilakukan ketika seseorang percaya
bahwa peramal bisa melihat masa
depan dan ia mempercayainya, maka
itu adalah syirik. Dengan ia
mendatangi peramal maka bisa
dipastikan ia juga meragukan sifat
Allah yang Maha Mengetahui.
- Syirik dalam kecintaan
Dalam Alquran surat Al Baqarah
ayat 165, Allah berfirman: Wa
minan-naasi may yattakhizu min
dunillaahi andaaday yuhibbunahum
kahubbillaah, wallaziina aamanuu
asyaddu hubbal lillaahi walau
yarallaziina zalamuu iz yaraunal’azaaba annal-quwwata lillaahi
jamii’aw wa annallaaha syadiidul’azaab.
Artinya: “Dan diantara manusia
ada orang-orang yang menyembah
tandingan-tandingan selain Allah;
mereka mencintainya sebagaimana
mereka mencintai Allah. Adapun
orang-orang yang beriman amat
sangat cintanya kepada Allah. Dan
jika seandainya orang-orang yang
berbuat zalim itu mengetahui ketika
mereka melihat siksa (pada hari
kiamat), bahwa kekuatan itu
kepunyaan Allah semuanya, dan
bahwa Allah amat berat siksaan-Nya
(niscaya mereka menyesal).”
Dalam ayat tersebut dijelaskan
bahwa seorang muslim dilarang lebih
mencintai apapun selain Allah, baik
itu lebih mencintai orang tua,
saudara, suami, istri, sahabat atau
siapapun. Janganlah mencintai
secara berlebihan selain kepada
Allah.
- Syirik dalam ketaatan
Selain dilarang lebih mencintai
sesuatu selain Allah, sebagai umat
muslim juga dilarang lebih taat
kepada selain Allah karena tindakan
tersebut mirip dengan perbuatan
menyembah berhala. Dalam surat
At Taubah ayat 31, Allah berfirman:

Ittakhazuu
ahbaarahum
wa
ruhbaanahum arbaabam min
dunillaahi wal-masiihabna maryam,
wa maa umiruu illaa liya’buduu
ilaahaw waahidaa, laa ilaaha illaa
huw, sub-haanahu ‘ammaa yusyrikun.
Artinya: “Mereka menjadikan
orang-orang alimnya dan rahib-rahib
mereka sebagai tuhan selain Allah
dan (juga mereka mempertuhankan)
Al Masih putera Maryam, padahal
mereka hanya disuruh menyembah
Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan
(yang berhak disembah) selain Dia.
Maha suci Allah dari apa yang
mereka persekutukan.”
- Syirik dalam ketakutan
Umat muslim dilarang lebih takut
dari apapun kecuali dengan Allah.
Ketakutan yang dimaksud tentu
adalah takut kepada selain Allah
misalnya takut pada mayat, kuburan,
setan, dan menganggap bahwa
kesemua itu bisa menyebabkan
bahaya atau mudharat pada dirinya.
2. Syirik Ashghar
Syirik Ashgar adalah syirik yang
dihasilkan dari perbuatan maupun
ucapan yang oleh syara’ dinyatakan
sebagai perbuatan syirik namun
tidak sampai menyebabkan keluar
daripada agama Islam, namun bisa
menjadikan pengantar melakukan
syirik akbar. Adapun macam-macam
syirik asghar yaitu sebagai berikut:
- Syirik Zhahir
Syirik Zhahir adalah syirik nyata
yang dilakukan oleh seseorang
dengan menggunakan benda-benda
atau jimat seperti gelang atau kalung
yang dipakai sebagai penangkal
bahaya atau penyakit.
- Syirik Khafi
Syirik Khafi adalah syirik yang
tersembunyi. Syirik ini bersumber dalam
hati seseorang, bisa saja berupa niatan
semata atau memang kepercayaan
namun tak ditunjukkan oleh perbuatan
(hanya di dalam hari), misalnya riya’
yang tersembunyi dalam hati.
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Polres Mentawai K
ukuhk
an Duta
Kukuhk
ukuhkan
Covid-19 dan P
enandatanganan
Penandatanganan
Pakta Integritas
Mentawai, Khazanah
Khazanah—Rabu
pagi 21 Juli 2021 menjadi sejarah
baru bagi masyarakat Kabupaten
Kepulauan Mentawai dalam
menunjukan keseriusan untuk
memutus mata rantai penyebaran
Covid-19 di daerah tersebut.
Pada hari itu Bupati
Kepulauan Mentawai Yudas
Sabaggalet SE, MM, Kapolres
AKBP Mu’at SH MM, Dandim
0319 Mentawai Letkol Czi Bagus
Mardyanto, unsur Forkopimda,
tokoh
agama
melakukan
penandatanganan Pakta Integritas
dan pengukuhan Duta Covid-19,
di aula Mapolres setempat.
Penandatanganan
Pakta
Integritas sebagai wujud pernyataan
atau janji kepada diri sendiri
tentang komitmen melaksanakan
seluruh tugas, fungsi, tanggung
jawab, wewenang dan peran sesuai
dengan peraturan perundangundangan dan kesanggupan untuk
“memerangi” pandemi Covid-19
itu juga dihadiri Ketua MUI
Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama,
tokoh organisasi masyarakat Nias,
Pemuda Batak Bersatu, PWI
Kabupaten Mentawai dan
akademisi serta Pokdar Kamtibmas.
Kapolres Kepulauan Mentawai
AKBP
Mu’at
SH
MM
mengatakan, pada hari itu juga
dikukuhkan Duta Covid-19, yang

terdiri dari tokoh masyarakat,
tokoh adat, tokoh agama dan
kaum milenial.
“Duta Covid-19 ini dibentuk
sebagai perpanjangan tangan dari
Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawai untuk mengajak
masyarakat agar patuh protokol
kesehatan
(Prokes)
dan
meningkatkan vaksinasi,” kata
Mu’at.
Ia pun berharap upaya ini
dapat menjadi contoh atau role
model bagi masyarakat. Untuk
itu kata Mu’at, Polres Kepulauan
Mentawai akan melakukan
pendampingan
dan
terus
melakukan komunikasi dengan
Duta Covid-19 dalam penanganan
Covid-19 di daerah kepualaun
tersebut.
Dengan ditandatanganinya
Pakta Integritas tersebut kata Mu’at
menambahkan, pemerintah daerah
bersama Forkopimda beserta
masyarakat berkolaborasi dan
bersatu serta berkomitmen
memberantas penyebaran virus
yang bisa mematikan tersebut.
Untuk itu ia berharap
masyarakat
jangan
lagi
menganggap Covid-19 ini politis,
karena virus Covid-19 ini benarbenar ada, buktinya telah banyak
korban yang meninggal.
Sementara
itu
Bupati
Kepulauan Mentawai Yudas

FOTO BERSAMA – Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet SE, MM foto bersama Kapolres
AKBP Mu’at SH MM, Dandim 0319 Mentawai Letkol Czi Bagus Mardyanto, unsur Forkopimda, tokoh
agama usai melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan pengukuhan Duta Covid-19, di aula
Mapolres setempat. (Foto : Firman Sikumbang)

Polsek Sipora Serahkan Bantuan untuk Posko PPKM

MENYERAHKAN - Bhabinkamtibmas untuk Desa Goisoinan,
Brigadir Yasser Rinaldi saat menyerahkan bantuan APD untuk
Posko PPKM Berskala Mikro Desa Goisoinan, Kecamatan Sipora
Utara, yang diterima Pj. Kepala Desa, Apollo Budiman. (Foto :
Firman Sikumbang)
Sipora, Khazanah—
Khazanah—Kapolsek
Sipora, Polres Kepulauan
Mentawai Iptu Donny Putra, SH.
MH diwakili Bhabinkamtibmas
untuk Desa Goisoinan, Brigadir
Yasser Rinaldi meninjau Posko
Pemberlakuan
Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Berskala Mikro Desa Goisoinan,

Kecamatan Sipora Utara, Rabu
(21/7).
Kedatangan Kaposek Sipora
diwakili Bhabinkamtibmas itu
untuk mengecek beberapa fasilitas
yang ada di posko PPKM tersebut,
seperti ruang isolasi mandiri,
karena tugas utama Posko PPKM
ini untuk pencegahan penyebaran

virus corona, melalui edukasi,
sosialisasi dan imbauan protokol
kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu, juga memberikan
bantuan penanganan awal kepada
masyarakat terutama yang
terkonfirmasi Covid-19.
Kata Iptu Donny Putra,
mengingat saat ini Posko PPKM
merupakan garda terdepan untuk
memutus mata rantai penyebaran
Covid 19 di tingkat wilayah
terkecil dengan peran sebagai
pembinaan,
pencegahan,
penanganan dan pendukung,
maka saat itu Brigadir Yasser
Rinaldi juga menyerahkan
bantuan untuk Posko PPKM
Skala Mikro Desa Goisoinan
tersebut.
“Memperhatikan kondisi yang
ada di Posko PPKM desa
binaannya, maka Bhabinkamtibmas
Desa Goiso’oinan berinisiatif untuk
memberikan bantuan peralatan dan
alat pelindung diri (APD) kepada
Posko PPKM di desa binaannya
dengan cara berkoordinasi kepada
pihak-pihak terkait terlebih dahulu
untuk membantu peralatan

tersebut,” kata Donny Putra
Dikatakan, berkat keaktifan
dan semangat yang tinggi
akhirnya
Bhabinkamtibmas
tersebut memperoleh beberapa
peralatan dan juga APD dari
beberapa pihak, seperti lima helai
baju hasmat level 1, dua helai
baju hasmat model gaun, lima
pasang sarung tangan, 100 pcs
masker kain 3 lapis, satu botol
hand sanitizer dan satu jerigen
5 liter disinfektan.
“Bantuan tersebut diberikan
agar dapat menjadi penunjang
pelaksanaan kegiataan relawan
Posko PPKM Desa Goisoinan,
sehingga pada saat pelaksanaan
tugas di lapangan relawan posko
sudah memiliki perlengkapan dan
peralatan yang memadai,” kata
Donny Putra.
Bantuan tersebut diterima oleh
Ketua Posko PPKM Desa
Goisoinan Pj. Kepala Desa, Apollo
Budiman. Penyerahan bantuan
tersebut dihadiri juga oleh Camat
Sipora Utara dan Babinsa Koramil
03 Sipora untuk Desa Goisoinan.
 firman sikumbang

Masyarakat Siberut Utara Potong Hewan Kurban

Sikabaluan, Khazanah
Khazanah—Meski
rata-rata penyemblihan hewan
kurban pada Idul Adha 1442 Hijriah
tahun ini dilakukan usai Shalat Id,
pada Selasa (20/7), namun
masyarakat di Kecamatan Siberut
Utara baru bisa melakukan
penyemblihan hewan kurban pada
Rabu (21/7). Ini dikatakan Kapolsek
Sikabaluan Iptu Jennedi pada
Khazanah.
Pemotongan hewan kurban
sebayak 7 ekor sapi dan 7 ekor

kambing itu kata Jennedi
menambahkan, dilakukan di alam
terbuka, tepatnya di Pantai
Sikabaluan, sekitar jam 09.00 WIB,
yang dilakukan oleh personel
Polsek bersama masyarakat
setempat.
“Usai dilakukan pemotongan,
personel Polsek Sikabuluan bersama
panitia langsung mendistribusikan
hewan kurban itu dengan
mempedomani protokol kesehatan,”
kata Jennedi.  firman sikumbang

MEMOTONG HEWAN KURBAN – Personel Polsek Sikabuluan bersama masyarakat saat melakukan
pemotongan hewan kurban di Pantai Sikabaluan. (Foto : Firman Sikumbang)

Sabaggalet mengapresiasi jajaran
Polres Kepulauan Mentawai yang
sudah mempunyai inovasi
bagaimana
mengantisipasi
pandemi Covid-19 agar enyah dari
daerah itu, dengan melibatkan
semua orang dengan menunjuk
Duta Covid-19, yang terdiri dari
tokoh-tokoh masyarakat seperti
niniak mamak, cadiak pandai,
bundo kanduang dan Majelis
Ulama Indonesia (MUI).
“Secara tidak langsung tokohtokoh masyarakat yang ditunjuk
ini memiliki tanggung jawab yang
cukup besar secara bersama
memberantas Covid-19,” ujar
Yudas Sabaggalet.
Hal yang sama juga
disampaikan Dandim 0319
Mentawai Letkol Czi Bagus
Mardyanto. Ia juga tak lupa
menyampaikan apresiasi atas
upaya
Polres
Kepulauan
Mentawai membentuk Duta Covid19 tersebut.
“Kita menyadari bahwa
bencana non alam ini tidak bisa
diselesaikan
sendiri
oleh
pemerintah daerah saja, untuk itu
perlunya sinergi antara Pemkab
Kepulauan Mentawai, TNI, Polri,
dan tentunya akan lebih optimal
adanya dukungan dari masyarakat
dalam menangani pandemi Covid19 ini,” ujar Bagus Mardyanto.
 firman sikumbang

Polsek Siberut Rutin
Gelar Operasi
Yustisi
Siberut, Khazanah— Kapolsek Siberut, Polres
Kepulauan Mentawai Iptu Ronnal Yandra, SH pada
Rabu pagi (27/7) memberikan sosialisasi kepada
masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol
kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan
sehat di tengah wabah Covid-19 saat melakanakan
Operasi Yustisi di depam Makopolsek setempat.
Kata Iptu Ronnal, Operasi Yustisi yang dilakukan
setiap hari di depan Mapolsek tersebut bertujuan
untuk menekan angka kasus positif Covid-19 dengan
cara membagikan masker kepada pengguna jalan
“Operasi Yustisi ini guna untuk menekan angka
kasus positif virus Covid-19 di wilayah hukum Polsek
Siberut dengan cara membagikan masker kepada
pengendara yang melintas di jalan,” ujarnya.
Ronal berharap, dengan adanya kegiatan Operasi
Yustisi yang rutin dilakukan tersebut masyarakat
harus lebih peduli terhadap peraturan yang dibuat
pemerintah mengenai protokol kesehatan.  firman
sikumbang

Animo Masyarakat
Sikakap Tinggi untuk
Divaksin
Sikakap,
Khazanah
Khazanah—Antusias
masyarakat
Kecamatan Sikakap, Kabupaten. Kepulauan Mentawai
untuk melakukan vaksinasi Covid-19 cukup tinggi.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan
penyuntikan vaksin dari masyarakat di Gerai Vaksin
Presisi Covid-19, di halaman Mako Polsek Sikakap,
Rabu (21/7). Pernyataan ini disampaikan Kapolsek
Sikakap, AKP Tirto Edhi SH.
“Animo masyarakat untuk divaksin cukup tinggi.
Dari target vakainasi sebanyak 200 orang, namun
yang mendaftar mencapai 300 orang. Pelaksanaan
Vaksinasi Gerai Serbuan Vaksin Presisi Polsek Sikakap
ini akan dilaksankan selama tiga hari ke depan,”
ujar Tirto Edhi.
Walau demikian, Tirto Edhi tetap mengimbau
masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan,
dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga
jarak, mengurangi interaksi, mengurangi mobilitas
yang dikenal dengan istilah 5M.  firman
sikumbang

POLWAN PUTI SINGGALANG

“Ujung Tombak” Ditsamapta Polda Sumbar untuk Sosialisasi

Padang, Khazanah—
Khazanah—Agar masyarakat lebih
disiplin menerapkan protokol kesehatan
(Prokes) dalam memutus mata rantai
penyebaran Covid-19, Direktorat Samapta
(Ditsamapta) Polda Sumatera Barat (Sumbar)
punya cara sendiri untuk melakukannya.
Keberedaan Polisi Wanita (Polwan) yang
tergabung dalam Puti Singgalang pun lebih
dioptimalkan untuk melakukan aksi dalam
melakukan sosialisasi.
Direktur Samapta Polda Sumbar, Kombes
Pol Achmadi SIK kepada Khazanah
mengatakan, ia sengaja memerintahkan para
Polwan untuk berpatroli dan memberikan
edukasi agar masyarakat lebih disiplin
menerapkan protokol kesehatan (Prokes).
“Ini kita lakukan agar imbauan kepolisian
lebih menyentuh masyarakat. Kalau personel
polisi laki-laki kan sudah biasa, makanya kami
ciptakan inovasi dengan mengerahkan Polwan,
apalagi kaum perempuan bisa lebih menyentuh

secara humanis,” kata Kombes Achmadi.
Dikatakannya, para Polwan Puti Singgalang
ini ditugaskan melakukan patroli setiap hari
di lokasi-lokasi keramaian, seperti pasar,
supermarket, dan lainnya.
Seperti kegiatan patroli dialogis Puti
Singgalang Regu C Ditsamapta Polda Sumbar
yang dilakukan pada Rabu (21/7), dengan
rute yang dimulai dari Mako Polda Sumbar
di Jalan Sudirman - Pasar Alai- Pasar Pagi
- Jalan Raden Saleh dan kembali ke Mako
Polda Sumbar.
Patroli dialogis Puti Singgalang Regu C
ini dipimpin Ipda Tiara Nur Raudah, S.Tr.K
dengan anggota Briptu Cici Asriani, Bripda
Huria Rifdah Roffi dan Bripda Prima
Suharyana Berlian.
Dikatakan Achmadi patroli yang dilakukan
tersebut dalam rangka mengimbau pengunjung
pasar untuk menjaga jarak dan mematuhi
protokol kesehatan, mengingatkan para

pengunjung dan pedagang di pasar untuk
tetap mematuhi protokol kesehatan (5 M)
serta menegur para pedagang dan pengunjung
yang tidak mematuhi protokol.
Kombes Achmadi mengatakan, Polwan Puti
Singgalang tersebut dibagi menjadi tiga tim
yang dipimpin seorang perwira yang dimulai
pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB.
“Sementara untuk patroli pada siang hari
personel polwan tersebut digantikan personel
laki-laki,” kata Achmadi.
Khusus pada hari Jumat kata Achmadi
menambahkan, Polwan Puti Singgalang
tersebut melakukan pengamanan di masjidmasjid saat para pria muslim sedang beribadah
melaksanan Sahlat Jumat.
Kata Achmadi menjelaskan, pengamanan
yang dilakukan Polwan Puti Singgalang agar
yang beribadah merasa tenang, dan tak
khawatir akan kehilangan kendaraan saat
diparkir.  firman sikumbang

MENGINGATKAN – Para Polwan Puti Singgalang saat
mengingatkan seorang pedagang di Pasar Alai untuk
mengunakan maskernya. (Foto : Firman Sikumbang)
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Bukittinggi Kembali TTerapkan
erapkan PPKM Mikro
Bukittinggi, Khazanah- Kota Bukittinggi akhirnya memilih
bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Mikro dalam menyikapi perpanjangan penerapan
PPKM yang diputuskan pemerintah puasat. Dengan demikian
status PPKM Darurat yang sebelumnya berlaku di kota itu
dinyatakan dicabut,
Kebijakan Pemerintah Pusat
memperpanjang
penerapan
Pemberlakuan
Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) di
beberapa daerah dari tanggal 21
sampai dengan 25 Juli 2021, sesuai
dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2021,
membuat Kota Bukittinggi
kembali menerapkan PPKM
Mikro.
Status penerapan PPKM
Darurat Kota Bukittinggi
sebagaimana surat edaran Wali
Kota sebelumnya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi, ini
sesuai Edaran Wali Kota
Bukittinggi Nomor: 360.249/
BPBD-Bkt/VII/2021 tanggal 21
Juli 2021 tentang Perpanjangan
Pengetatan
Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Mikro dalam rangka
pencegahan pandemi Covid-19.
Wali Kota Erman Safar
menyebutkan akan meninjau
kembali ketentuan yang diatur

dalam Edaran Wali Kota tersebut
dalam hal kondisi penyebaran
Covid-19 di Kota Bukittinggi
dapat terkendali. Wali Kota juga
menghimbau
agar
warga
masyarakat senantiasa menerapkan
protokol kesehatan dalam
beraktivitas dan mendapatkan
vaksinasi sesegera mungkin demi
meminimalisir dampak apabila
terpapar serta dalam upaya
meredam penyebaran Covid-19.
Dalam Edaran Wali Kota
yang mengatur pengetatan PPKM
Mikro di Kota Bukittinggi dari
tanggal 21 sampai dengan 25 Juli
2021 tersebut, pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar masih
tetap dilakukan dengan cara
daring dan penyelenggaraan
aktivitas pada sektor non esensial
diberlakukan 100% bekerja dari
rumah Work From Home (WFH).
Pada sektor esensial seperti
keuangan dan perbankan, yang
meliputi asuransi, bank, pegadaian,
dana pensiun dan lembaga

PERPANJANGAN- Kota Bukittinggi akhirnya memilih bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Mikro dalam menyikapi perpanjangan penerapan PPKM yang diputuskan
pemerintah puasat. Dengan demikian status PPKM Darurat yang sebelumnya berlaku di kota itu
dinyatakan dicabu (foto: Ist/net).
pembiayaan dapat beroperasi
dengan kapasitas maksimal 50
persen jumlah karyawan untuk
lokasi yang berkaitan dengan
pelayanan kepada masyarakat.
Sementara untuk pelayanan
administrasi perkantoran dibatasi

hanya 25persen jumlah karyawan.
Sedangkan pasar modal,
teknologi
informasi
dan
komunikasi (operator seluler, data
center, internet, pos dan media
penyebaran informasi), perhotelan
non penanganan karantina, boleh

beroperasi dengan kapasitas
maksimal 50% jumlah karyawan.
Adapun esensial pada sektor
pemerintahan
yang
menyelenggarakan pelayanan
publik yang tidak bisa ditunda,
hanya diperbolehkan maksimal

25 persen staf yang melaksanakan
bekerja di kantor Work From
Office (WFO) dengan menerapkan
protokol kesehatan yang ketat.
Untuk pasar tradisional, toko
kelontong, pasar swalayan yang
menjual kebutuhan sehari-hari
dibatasi jam operasionalnya
sampai pukul 20.00 dengan
kapasitas pengunjung yang
diperbolehkan hanya 50 persen,
sedangkan untuk apotek dan toko
obat diperbolehkan beroperasi
selama 24 jam.
Pelaksanaan kegiatan makan/
minum di tempat umum (warung
makan, rumah makan, restoran,
kafe, pedagang kaki lima, lapak
jalanan) yang beraktivitas pada
lokasi tersendiri ataupun yang
berlokasi di dalam mal/pusat
perbelanjaan diperbolehkan untuk
beraktivitas
hanya
untuk
pelayanan jemput antar/bungkus
(delivery/take away).
Dengan penerapan pengetatan
PPKM Mikro ini, Pemko
Bukittinggi masih menutup
fasilitas umum seperti objek
wisata, taman-taman dan lain
sebagainya.
Hal yang sama juga berlaku
untuk kegiatan seni dan budaya,
olahraga,
dan
sosial
kemasyarakatan, termasuk resepsi
pernikahan  Iwin SB.

SOLIDARITAS BUKITTINGGI KAWAN AREK KONCO LAMO

Bantuan Sandang untuk Anak Panti Asuhan Kasih Sayang

Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Masyarakat ekonomi
menengah dan bawah terdiri dari pedagang kaki
lima dan pedagang kecil sekitaran pasar bawah,
atas dan aur kuning membentuk suatu wadah
komunitas dengan nama “Solidaritas Bukittinggi
Kawan Arek Konco Lamo (KAKL)” yang
mengusung motto “Bersama Kita Pasti Bisa”.
Komunitas ini bersekretariat di daerah Tengah
Sawah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota
Bukittinggi.
Kepada Khazanah, Rabu (21/7) Amin ketua
KAKL menjelaskan, di Hari Raya Idul Adha 1442
Hijriah/2021 Masehi yang identik dengan Hari
Raya Kurban, banyak orang menyisihkan
pendapatannya untuk ikut serta berqurban di
Masjid, Musala atau di Surau, yang mana daging
kurban tersebut diberikan kepada famili, kerabat
atau warga sekitarnya.
Untuk itu komunitasnya mencoba mencari
bentuk lain pemberian bantuan karena di masa

pandemi Covid-19 semua serba kekurangan untuk
pangan dan sandang.
“Alhamdulillah kawan-kawan yang tergabung
dalam Solidaritas Bukittinggi KAKL dapat
mengumpulkan pakaian layak pakai untuk disalurkan
kepada anak-anak di Panti Asuhan Kasih Sayang,
Sei Tuak, Kamang Mudiak Kabupaten Agam,” kata
Amin..
Penyaluran santunan berupa bantuan sandang
tersebut diberikan langsung kepada Ros pengasuh
panti asuhan kasih sayang, Senin kemarin (20/
7) di panti asuhan tersebut.
Lebih lanjut disampaikan Amin, KAKL peduli
terhadap generasi muda harapan keluarga, bangsa,
negara dan agama, dilihat dari kondisi kini masih
banyak yang membutuhkan bantuan termasuk anakanak di Panti Asuhan Kasih Sayang.
Selain itu penyaluran santunan bantuan ini adalah
keinginan dan keikhlasan dari kawan-kawan KAKL
untuk melakukan gerakan sosial kemanusiaan

memberikan sandang berupa pakaian layak pakai.
“Gagasan ini adalah dari kawan-kawan KAKL
dengan sentuhan hati nuraninya masing-masing
yang secara langsung terpanggil untuk saling beramal
ibadah, maka terkumpul puluhan pakaian layak
pakai yang kiranya dapat dipakai anak-anak di
panti asuhan kasih sayang. Tidak hanya sandang
saja yang diberikan, tapi ada juga berupa bantuan
uang untuk keperluan makan anak-anak panti
asuhan”, ucap Amin.
Sementara itu Ros pengasuh Panti Asuhan Kasih
Sayang untuk anak-anak wanita yang langsung
menerima penyaluran bantuan sandang dari KAKL,
mengucapkan terima kasih kepada solidaritas
Bukittinggi KAKL yang telah peduli memberikan
berupa pakaian layak pakai untuk dipakai anakanak di Panti Asuhan Kasih Sayang.
“Dengan doa semoga kita sehat selalu dan
semuanya terhindar dari musibah Covid-19 ini
dan juga KAKL semoga lancar dan sukses,” ujar

Ros terbata..
Dijelaskan Ros, anak-anak yang ada di panti
asuhan ini sangat bergembira mendapatkan rezeki
yang diberikan Solidaritas Bukittinggi KAKL.
Di panti asuhan ini ditampung sebanyak 38
orang anak , wanita 20 orang dan laki-laki 18
orang, pendidikan anak-anak dari tingkat SD
sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat.
Pengurus panti asuhan ini sebanyak lima orang
dan pembina sebanyak dua orang, satu orang
pembina anak-anak laki-laki dan satu orang lagi
pembina anak-anak wanita..
Sedangkan anak panti asuhan Resti Yuliani
siswa MAN 2 Agam didampingi kawan-kawannya
penerima santunan pakaian layak pakai, dengan
haru dan gembira mengatakan Resti bersama temanteman, merasa sangat bersyukur dan bahagia sekali
dengan kedatangan Solidaritas Bukittinggi KAKL
yang telah memberikan santuan bantuan  Iwin
SB.

ADA CALON YANG MENGGUGAT

Pelantikan Serentak Wali Nagari di Pesisir Selatan Ditunda
Tekad PMI Bukittinggi
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Palang Merah Indonesia (PMI) Kota
Bukittinggi dengan hastag “PMI Siap Bantu” menolong dan
memberikan bantuan dalam suatu musibah bencana alam maupun
musibah bencana non alam, bergerak dari dalam hati nuraninya.
Sebelum melakukan pertolongan dan bantuan pada musibah
bencana, diutamakan kesehatan diri sendiri.
“Jika kita sakit tentunya kita tidak dapat memberikan
pertolongan dan bantuan kepada korban musibah bencana,”
ucap H.Chairunnas ketua PMI Kota Bukittinggi, Selasa (21/
7) di markas PMI setempat.
Lebih lanjut disampaikannya, di masa pandemi Covid-19,
relawan PMI Kota Bukittinggi bisa dikatakan garda terdepan
untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini di Kota
Bukittinggi sekitarnya.
\Hal itu dilakukan dengan penyemprotan desinfektan di
rumah yang terpapar Covid-19 dan juga bagi yang
menghendakinya penyemprotan desinfektan untuk di rumah
warga masyarakat, rumah ibadah, perkantoran dan tempat-tempat
lainnya.
Untuk itu, relawan PMI Kota Bukittinggi siap membantu
sesuai dengan motto “Bersama Untuk Kemanusiaan”.
Ditambahkan penjelasan Chairunnas, semua relawan seharihari selalu siap berada di markas, apakah itu staf maupun relawan
melakukan minum vitamin guna mencegah dari terpaparnya
Covid-19 dan juga hari ini Rabu (21/7) seluruh staf dan relawan
melakukan test rapid antigen untuk cek dan ricek kondisi
kesehatan.
Sementara itu Ahmad Jais kepala markas PMI Kota Bukittinggi,
menjelaskan rutinitas pelayanan PMI untuk warga masyarakat
semakin hari semakin meningkat.
“Kita tidak menginginkan kluster penyebaran Covid-19 justru
dari relawan PMI Bukittinggi, untuk memastikan masyarakat
yang diberikan pelayanan aman dari PMI Kota Bukittinggi,
maka diadakan test rapid antigen secara keseluruhan, dan35
relawan PMI Kota Bukittinggi,” kata dia  Iwin SB.

Painan, Khazanah— Pelantikan
Wali Nagari terpilih hasil
pemilihan walinagari (Pilwanag)
serentak yang digelar pada 8 Juni
2021, kemarin di Kabupaten Pesisir
Selatan tertunda akibat salah satu
calon melakukan gugatan di
daerah itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPMDP2KB) Pessel, Wendi
menyampaikan, tertundanya
pelantikan hasil pemilihan wali
terpilih itu disebabkan adanya
salah satu calon melakukan
gugatan di daerah itu.
Memang,
kata
dia,
berdasarkan peraturan Bupati No
21 Tahun 2016, tentang juknis
pelaksanaan pemilihan walinagari,
bahwa pelantikan walinagari
terpilih ditunjuk paling lama 15

Kaba Nagari

hari, setelah penerbitan Surat
Keputusan
(SK)
Bupati
ditandatangani.
“Karena ada gugatan dari
salah satu calon, maka pelantikan
walinagari
terpilih
ini
tertunda,”kata dia, kepada
Khazanah, Rabu (21/7).
Dikatakannya, selain ada
gugatan, namun juga sambil
menunggu surat keputusan
Pergantian Antar Waktu (PAW)
sisa jabatan 2017 - 2023 di
Kenagarian Ampiang Parak.
“Secara administrasi semua
persolaanya telah selesai dan telah
ditandatangani. Dan pelantikan
walinagari terpilih akhir - akhir
bulan Juli ini,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pelantikan
tersebut sebanyak 32 walinagari,
dan ini termasuk salah satunya
PAW yang bakal di laksanakan
di Gedung Painan Convention

kecamatan di daerah itu. Dalam
pemilihan bakal calon wali nagari
tersebut yang mengikuti Tes
Kompetensi Dasar, ada sebanyak
111 orang yang berisikan 80 butir
soal yang mana pelaksanaanya
dilakukan dengan menerapkan
protokol kesehatan.
“Dari 31 nagari ini, ada
sebanyak 18 nagari yang
mengikuti Tes Kompetensi Dasar
karena bakal calon walinagarinya
melebihi peserta. Sebab, bakal
calon wali nagari
masing
masing
hanya
dibolehkan paling banyak lima
orang,” kata dia.
Kemudian, dikatakanya,
bahwa TKD dilakukan bekerja
sama
dengan
Lembaga
Managemen Fakultas Ekonomi
(LMFE) Universitas Andalas
(Unand) Padang  Milhendra
Wandi.

KOTO RANTANG

Manampuang, Membagikan Daging Kurban ala Sitingkai

Covid-19 di Sawahlunto
Sawahlunto, Khazanah— Sulit melandai, angka tertular Covid19 justru meningkat di Kota Sawahlunto. Hari ini yang juga
bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Selasa
(20/7/21), tercatat 11 orang terkonfirmasi positif Covid-19.
Sebelumnya, Senin (19/7), 44 orang terpapar Covid-19 yang
berasaldari Wuhan, Tiongkok itu.
Berdasarkan sumber data yang diperoleh sudah 26 warga
meninggal sejak kasus pandemi ini bergejolak ke permukaan.
“Sampai kapankah tragedi yang membuat masyarakat dihantui
rasa ketakutan berlebihan ini akan berakhir?” keluh Fanda seorang
warga yang percaya Covid-19 itu ada.
Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Yasril,
S.K.M., M.M., mengatakan, lonjakan demi lonjakan dimasa
berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Mikro di Sawahlunto harus dilawan.
Cara melawannya dengan cara menerapkan 6 M yakni
memakai masker dengan benar, menjaga kebersihan tangan atau
cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak
kontak, mengurangi mobilitas di luar rumah, menjaga pola makan
sehat, dan istirahat yang cukup, serta menjauhi kerumunan,
serta ditambah segeralah ikut vaksinasi Covid-19 gratis di berbagai
Puskesmas terdekat  **/Novrizal Sadewa.

Center dengan menerapkan
Protokol kesehatan guna memutus
mata rantai penyebaran Covid 19.
“Karena sekarang di masa
pendemi, kita minta izin dulu
sama Satgas Covid - 19 berapa
orang yang dibolehkan,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 111
orang bakal calon wali nagari
yang akan mengikuti pemilihan
wali nagari (Pilwana) serentak pada
8 Juni 2021 mendatang di
Kabupaten Pesisir Selatan,
mengikuti Tes Kompetensi Dasar
(TKD) di SMPN 1 Painan, Selasa
(18/5).
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPMDP2KB) Pessel, Wendi
mengatakan pada pemilihan wali
nagari (Pilwana) nanti bakal di
ikuti di 31 nagari dengan 13

PERAYAAN- Masyarakat Jorong Sitingkai, Nagari Koto Rantang,
Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam punya cara tersendiri
memaknai momen perayaan Idul Adha dengan tradisi
manampuang (foto: Ist/net)
Palupuah,
Khazanah—
Masyarakat Jorong Sitingkai,
Nagari Koto Rantang, Kecamatan
Palupuah, Kabupaten Agam
punya cara tersendiri memaknai
momen perayaan Idul Adha.
Selain sebagai ibadah keagamaan,
penyelenggaraan penyembelihan
hewan kurban sekaligus menjadi
ajang untuk memperat tali
silaturahmi serta memupuk rasa
kebersamaan dengan cara menjaga
kearifan lokal.

Ba’da Dzuhur, tampak ratusan
masyarakat berjejer di sepanjang
jalan Jorong Sitingkai, tidak
pandang bulu, semua lapisan
masyarakat membaur jadi satu.
Di hadapan mereka tampak
kantong kosong yang siap diisi
daging kurban, sementara itu,
sejumlah panitia kurban sibuk
mengisi kantong tersebut satu per
satu.
Kehadiran masyarakat di
sepanjang jalan tersebut bukan

hanya sekali itu saja, namun sudah
berlangsung dari tahun ke tahun
saat pelaksanaan ibadah kurban.
Masyarakat menamai aktivitas
tersebut dengan manampuang .
Manampuang merupakan
aktifitas pengambilan daging
kurban yang sudah menjadi tradisi
turun-temurun
masyarakat
setempat.
“Manampuang merupakan
kearifian lokal kami di sini, tradisi
ini sudah berlangsung sejak
dahulunya,” ujar salah seorang
tokoh pemuda Sitingkai, Afriadil,
Selasa (20/7).
Diutarakan lebih lanjut, di
Jorong Sitingkai, selama ini
pembagian daging kurban tanpa
menggunakan kupon.
Hal itu dimaksudkan agar
masyarakat setempat terpancing
untuk
mendatangi
lokasi
pembagian daging kurban.
“Kalau pakai kupon, tentu
tidak semua masyarakat yang
datang, hanya perwakilan saja.
Jadi kalau dengan cara
menampuang seluruhnya akan
datang, baik anak-anak maupun
orang tua,” jelasnya.
Mengapa
dikatakan
manampuang, jelasnya lagi, karena
sistem pembagian daging

dilakukan dengan cara dibagikan
oleh panitia dimana masyarakat
menerimanya dengan cara
menampungkan kantong masingmasing.
“Jadi di lokasi, masyarakat
berdiri berjejer di dua sisi jalan,
dimana
masyarakat
mempersiapkan kantong masingmasing, lalu panitia berjalan di
tengah untuk memasukan daging
tersebut ke kantong-kantong,”
tutur Afriadil.
Menurut Afriadil, masyarakat
tidak pernah protes dengan daging
apapun yang didapat. Sampai saat
ini, tidak pernah ada kericuhan
saat pembagian daging kurban,
sebab semua yang datang dapat
jatah daging kurban sama banyak.
Dikatakan, tradisi tersebut
dilakukan untuk memupuk rasa
kebersamaan di tengah masyarakat.
Selain
itu,
juga
untuk
menyemarakkan perayaan Idul
Adha
dengan
tetap
mempertahankan kearifan lokal.
“Ya terkadang masyarakat
tidak sempat jalang manjalang
(bertamu, red) ke rumah masingmasing,
jadi
di
lokasi
manampuang masyarakat saling
bersilaturahmi,” katanya  */
Hepp Kusnadar
Kusnadar..
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Pasutri itu Mendulang Rezki
di Masa P
andemi
Pandemi
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah
Khazanah—Saat
sebagian orang kewalahan
menjalankan bisnisnya ditengah
pandemi Covid-19 melanda,
pasangan suami istri Andri, (40)
dan Popi Rozalina, (35) warga
Jorong Melur, Nagari Lubuk
Jantan, Kecamatan Lintau Buo
Utara, Kabupaten Tanah Datar
malah “mendulang” berkah di
tengah pandemi.
Usaha ikan salai yang dikelola
pasangan suami istri justru
berkembang di tengah pandemi
Covid-19.
Bahkan mereka mengaku
semakin banyaknya permintaan
dari konsumen membuat mereka
justru kewalahan dalam mencari
bahan baku ikan.
Saat ditemui di rumahnya di
Lintau, Rabu (21/7) pasangan
suami istri ini mengungkapkan
rasa syukurnya, karena usaha yang
mereka jalani masih bisa berjalan
lancar dan bisa dikatakan tidak
terpengaruh pandemi Covid-19,
bahkan permintaan dari pembeli
sangat tinggi.
Dikatakannya,
dalam
mengatasi permintaan pasar cukup
tinggi pihaknya harus mencari
bahan baku ikan sampai ke daerah
tetangga untuk ikan salai lele,

dan harus ke Kampar Riau untuk
membeli ikan patin.
“Pokoknya kalau ada yang
menawarkan kami untuk membeli
lele, makannya jelas, tidak diberi
makan ayam putih, tidak ditempat
kotoran, kami akan beli. Bahkan
yang mengantarkan sekilo-sekilo
ke sini pun juga kami beli,” kata
mereka.
Dia mengaku kenapa memilih
bahan baku tidak asal-asalan,
karena katanya menjelaskan, rasa
ikan salai juga dipengaruhi oleh
makanan ikan itu sendiri.
Misalnya bahan baku ikan
yang dikasih makan potongan
dari ayam putih itu biasanya ikan
yang akan disalai lebih berminyak
dan bila disalai susah keringnya.
Ia menjelaskan usaha ikan
salai itu mulai ia geluti semenjak
2015 lalu yang didapati dari sang
kakak karena melihat permintaan
pasar yang kian meningkat waktu
itu.
Seiring berjalannya waktu
usaha itu kemudian berubah
menjadi usaha keluarga dan
mengisi sejumlah pasar, tidak
hanya di Lintau Buo Tanah Datar,
tapi menyebar ke Kota
Payakumbuh, Bukittinggi, dan
Kabupaten Sijunjung.

PEMILIK IKAN SALAI - Andri (40) pemilik ikan salai di Jorong Melur, Nagari Lubuk Jantan,
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. (Antara/Etri Saputra)
Pengiriman ikan itu dilakukan
dengan cara dikemas dengan
menggunakan kardus, dan jenis
ikan salai yang banyak diminati
konsumen adalah ikan lele
berukuran sedang.
“Seiring berjalannya waktu

usaha kami terus berkembang dan
kini hasil produksi tidak hanya
mengisi pasar lokal yang ada di
Lintau Buo, Batusangkar, dan
kawasan di Tanah Datar saja juga
sampai ke daerah tetangga seperti
Bukittinggi, Payakumbuh dan

Mina Manfaatkan Masa Pandemi dengan Merajut

MEMPERLIHATKAN - Mina Kurniasih warga Lubuk Landur
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat saat
memperlihatkan sepatu hasil rajutananya. (ist)
Simpang Empat, Khazanah
Khazanah—
Untuk menambah penghasilan
keluarga di tengah pandemi Covid19, Mina Kurniasih warga Lubuk
Landur Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, terus
melakukan usaha merajut. Saat ini
rajutannya cukup diminati di Kota

Padang, Bukittinggi, bahkan
hingga ke Malaysia.
Saat pandemi Covid-19, dimana masyarakat diminta mengurangi aktifitas di luar rumah, Mina
Kurniasih justeru memanfaatkan
waktu dengan merajut sepatu, tas,
konektor jilbab dan bahan rajut

lainnya.
“Kerajinan ini sebenarnya
sudah dimulai semenjak tahun
2017 lalu karena ini merupakan
salah satu hobi saya juga,” ujar
Mina Kurniasih, Rabu (21/7).
Dikatakannya, pada tahun 2019
lalu ia dibina oleh Pemerintah
Daerah melalui Dinas Koperindag
Pasaman Barat.
“Setelah dirangkul oleh dinas
saya lebih percaya diri karena
pemasaran produk akan lebih
mudah,” ujarnya.
Setelah dibina oleh pemerintah
maka Mina diikutsertakan dalam
geralan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Di PKK inilah saya masuk
ke dalam kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga
(UP2K),” katanya.
Menurutnya UP2K merupakan
salah satu program penanggulangan
kemiskinan khususnya bagi kaum
perempuan, dan penambahan
pendapatan keluarga bagi perempuan.

Di saat pandemi COVID-19,
katanya kaum perempuan diminta
untuk bergerak aktif menambah
pendapatan keluarga. Artinya
seorang istri dituntut untuk
membantu keuangan suami.
“Kita selaku kaum perempuan
jangan hanya mengandalkan
pendapatan suami. Tetapi kita
harus mampu menciptakan usaha
sendiri
untuk
menopang
penghasilan keluarga sehingga
keluarga kita akan semakin cepat
sejahtera,” sebutnya.
Hasil karya rajut yang diciptakan, katanya tidak kalah jauh
dengan kualitas sepatu lainnya.
Kualitas selalu sesuai dengan
harga yang ditawarkan. Rajutannya
adalah hasil karya tangan, disamping tahan lama, kualitasnya juga
bagus, harga juga terjangkau.
“Untuk harga sepatu mulai dari
Rp150.000 begitu juga dengan
tas. Bagi yang ingin memesan
produk rajutan bisa menghubungi
Mina di 081276919240,” ungkapnya.  net/fahlevi

Wako Riza Falepi Canangkan Pupuk Organik NPK Taniku
Payakumbuh, Khazanah
Khazanah—Untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas
hasil panen jagung, Wali Kota Riza
Falepi melakukan pencanangan pupuk
organik NPK Taniku di lahan tanaman
jagung Kawasan Padang Kaduduak,
Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan
Payakumbuh Utara, Rabu (21/7).
Pencanangan itu, Riza Falepi
dampingi Kadis Pertanian Depi Sastra,
Sekdis Kominfo Dasril Kabid TPA
Dinas Pertanian Rozi beserta staff.
Wali Kota Riza Falepi memaparkan
pupuk organik NPK Taniku ini adalah
pupuk asal Negara Jepang yang
distributornya berada di Kota Padang.
Pupuk organik ini, meskipun masih
tahap uji coba, namun penggunaannya
sudah dimanfaatkan di beberapa tempat
seperti di Sawah Padang dan Bukit
Sitabur di lahan yang dikelola oleh
UPTD.
“Dengan dilakukan pencanangan
pupuk organik ini, semoga nantinya
dapat dirasakan oleh masyarakat.
Setelah kita distribusikan kepada
masyarakat khususnya petani jagung,
semoga nantinya petani kita dapat
merasakan peningkatan hasil panen
jagungnya dan juga kita harapkan
tentunya dapat meningkatkan ekonomi
masyarakat di tengah pandemi Covid—
19 ini,” kata Riza.
Wali kota dua periode itu juga
menyempatkan untuk melakukan
gotong royong dan penanaman pohon
di sekitar lokasi pencanangan. Riza
Falepi menyebut lingkungan yang sehat
adalah lingkungan yang selalu terawat.
“Kita selalu memberi contoh baik
bagi masyarakat agar selalu menjaga
kebersihan dan merawat lingkungan
sekitar,” kata Riza.
Sementara itu, Kadis Pertanian Depi
Sastra
menjelaskan
untuk
pengaplikasian pupuk organik ini pada
jagung cukup dua kali dalam masa
tanam hingga panen, satu kali masa
tanam hingga panen jagung
membutuhkan waktu sekitar 3,5 bulan.
“Pupuk diberikan setelah usia
jagung masuk satu bulan, kemudian
setelah itu usia 2 bulan lebih kembali
diberikan, itu sudah cukup,”
pungkasnya  lili yuniati

MENJELASKAN
- Kadis
Pertanian Depi
Sastra saat
menjelaskan
untuk
pengaplikasian
pupuk organik
pada petani.
(Foto : Lili
Yuniarti)

FIFGROUP Tebar Kurbandi 235
Titik se-Indonesia

Padang, Khazanah
Khazanah—Dalam menyambut
Hari Raya Idul Adha 2021, PT Federal
International Finance (FIFGROUP) yang
merupakanbagiandari Astra Financial dan
juga salahsatuanakperusahaan PT Astra
International Tbk, berkomitmen untuk
terus hadir bagi masyarakat dengan
menyalurkan Dana Sosial Syariah untuk
pembelian hewan kurban yang
diserahkan kepada masyarakat yang ada
di sekitar kantor pusat dan cabang.
Hari Raya Idul Adha jatuh pada
tanggal 10 Djulhijjah penanggalan
hijriyah atau hari Selasa, 20 Juli 2021,
di mana semua umat islam disunnahkan
untuk dapat berkurban sabagai wujud
pengikhlasan atas sebagian harta dan
materi yang dimiliki untuk kegiatan sosial
dalam bentuk menyembelih hewan
kurban.
Seremoni penyerahan hewan kurban
dilaksanakan pada Rabu, 21 Juli 2021
dan berlokasi di Menara FIF. Hadir dalam
acara seremoni tersebut adalah Chief
Executive Officer (CEO) FIFGROUP
Margono Tanuwijaya;Human Capital,
General Support, & Corporate
Communication Director Esther Sri
Harjati; Advisor Astra Financial &
FIFGROUP R. Soetjahja Nugroho; serta

Chief of Corporate Communication &
Corporate Social Responsibility (CSR)
Yulian Warman.
Kali ini, hewan kurban FIFGROUP
yang disalurkan adalah 3 ekor sapi
dan 371 ekor kambing dengan nominal
mencapai Rp 1,2 miliar berasal dari
Dana Sosial Syariah. 1 Ekor sapi di
kantor pusat FIFGROUP diterima oleh
Camat
Cilandak
Mundaridan
disumbangkan untuk masyarakat di
sekitar
Kecamatan
Cilandak,
kemudian1 ekor sapi disumbangkan
ke Masjid Al Ikhsanyang diterima oleh
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid
(DKM) Alwi, serta 1 ekor sapi
disumbangkan untuk masyarakat sekitar
FIFGROUP yang diterima oleh Abdul
Hakim selaku Ketua Rukun Tetangga
(RT) 04 Lebak Bulus.
Satu ekor kambing diserahkan untuk
Polsek Cilandak danditerima oleh
Danramil 07/Cilandak Mayor Inf. Usep,
kemudian 1 ekor kambing untuk Koramil
Cilandak yang diterima oleh Kepala
Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cilandak
Kompol M. Iskandarsyah, S.Ik.
Sedangkan 369 ekor kambing diserahkan
untuk masyarakat di 235 titik cabang
dari Sabang sampai Merauke.

Sijunjung,” katanya.
Ia mengatakan untuk harga
jualnya tergantung jenis ikan apa
dan besar kecilnya ikan tersebut.
Misalnya untuk ikan patin
harganya dijual kisaran Rp65 ribu
per kilogram sedangkan ikan lele

dijual dengan harga Rp94 ribu.
Harga itu bisa berubah kapan
saja tergantung bahan baku yang
didapatkan, seperti harga pakan
yang secara langsung melambung
naik juga membuat harga ikan
yang jadi bahan baku melonjak.
Ia mengaku untuk saat ini
dalam sehari bisa mengasapi
sebanyak 300 kilogram ikan sesuai
takaran open yang dimiliki dan
menghasilkan lebih kurang 72
kilogram ikan salai.
“Perbandingannya dari 100
kilogram bahan baku ikan kita
bisa menghasilkan ikan salai lebih
kurang 22 hingga 24 kilogram
ikan salai,” katanya.
Ketua Dekranasda Tanah Datar
Ny. Lisa Eka Putra mengatakan
pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di daerah itu
harus tetap semangat dan tidak
boleh putus asa di tengah
pandemi.
“Pada pandemi saat ini memang berbagai aktifitas masyarakat
banyak terganggu begitu juga
dengan UMKM dan usaha lainnya,
namun kita tidak semestinya
berputus asa, terus berusaha dan
bersemangat dengan tetap
mematuhi protokol kesehatan,”
katanya.  net/heri/fahlevi

PT Semen
Padang Ekspor
1,1 Juta MT
Semen
Padang, Khazanah
Khazanah—Sepanjang semester
I 2021 PT Semen Padang telah mengekspor
semen dan klinker sebesar 1,113,568.77
metric ton (MT) ke berbagai negara.
“Realisasi ekspor ini meningkat 52 persen
dibandingkan dengan semester I tahun 2020
atau sebesar 732,984 MT,” kata Group Head
of Sales Semen Indonesia Grup Rahman
Kurniawan di Padang, Rabu.
Ia mengapresiasi kinerja PT Semen
Padang yang mampu mencatatkan
peningkatan ekspor pada semester I tahun
ini.
“Meski pandemi, kawan-kawan tetap
bersemangat dalam meningkatkan ekspor.
Semoga pada semester II tahun 2021 ini,
juga terjadi peningkatan,” ujarnya.
Rahman merinci, tujuan ekspor semen
dan klinker selama semester I tahun 2021
ada enam negara yakni, Australia, Maldives,
Sri Lanka, Bangladesh, Filiphina dan
Myanmar.
Untuk Australia, Maldives dan Sri Lanka,
PT Semen Padang mengekspor semen tipe
OPC (52.5N) dan OPC (42.5N). Sedangkan
klinker, diekspor ke Bangladesh, Filiphina
dan Myanmar.
Menurutnya bagi PT Semen Padang, atau
SIG ekspor semen dan klinker ini adalah
bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga
utilisasi pabrik yang berpengaruh terhadap
penurunan biaya produksi, dan pada akhirnya
akan menopang keuntungan perusahaan.
“Jadi dengan adanya ekspor ini, kita
mengurangi kemungkinan pabrik stop
produksi. Kemudian dari sisi keuangan, ekspor
semen dan klinker itu juga dapat menambah
devisa negara,” katanya.
Ekspor semen dan klinker ke berbagai
negara oleh PT Semen Padang sudah
berlangsung sejak 2008.
PT Semen Padang merupakan perusahaan
semen pertama yang berada di bawah holding
SIG yang mengekspor semen ke Australia
sejak 2016.  ant

Penyerahan hewan kurban 2021 ini
merupakan kali kedua diadakan dalam
masa pandemi Covid-19 dengan
menerapkan protokol kesehatan ketat
yang telah ditetapkan dan dianjurkan
oleh pemerintah Indonesia.
Margono mengatakan, “Tentu saja
kami bersyukur, di usianya yang ke32 tahun, FIFGROUP diberi kesempatan
dan berkah untuk dapat berbagi hewan
kurban kepada masyarakat sekitar, baik
yang di kantor pusat maupun di cabang.
Semoga apa yang dilakukan hari ini
dapat membantu masyarakat khususnya
di masa pandemi Covid-19 saat ini.”
Gerry Seberat 946 Kg
Pada tahun 2018 jumlah hewan
kurban yang disumbangkan oleh
FIFGROUP sebanyak 488 ekor kambing
dan 2 ekor sapi di 219 titik. Kemudian
pada tahun 2019, menyalurkan hewan
kurban sejumlah sejumlah 526 ekor
kambing dan 2 ekor sapi di 230 titik.
Dan pada tahun 2020, FIFGROUP
menyalurkan 537 ekor kambing dan
2 ekor sapi di 235 titik.
Tahun ini, Gerry, sapi seberat 946
kg dengan kondisi bugar dan sehat,
disumbangkan untuk masyarakat sekitar
kantor
pusat
FIFGROUP.

Penyelenggaraan pemotongan hewan
kurban dilakukan dengan penerapan
protokol kesehatan yang ketat dan para
petugas juga sudah melakukan test Covid19. Pada kurban 2020 lalu sapi yang
disumbangkan bernama “Gilang”
memiliki berat 906 kg.
Camat Cilandak Mundari saat
penyerahan hewan kurban yang berlokasi
di Menara FIF mengatakan, “FIFGROUP
telah membuktikan komitmennya untuk
terus berkontribusi kepada masyarakat
terutama yang tinggal di sekitar kantor
pusat. Saya sungguh berterima kasih
kepada FIFGROUP atas penyerahan hewan
kurban ini, tentu akan sangat bermanfaat
bagi masyarakat. Semoga kita semua selalu
dalam perlindungan Yang Maha Kuasa
agar selalu dapat saling membantu satu
sama lain, seperti yang telah dilakukan
FIFGROUP.”
Abdul Hakim selaku Ketua RT 04
Lebak Bulus menyampaikan ungkapan
syukurnya atas penyaluran hewan kurban
oleh FIFGROUP, “Terima kasih kepada
FIFGROUP atas penyaluran daging hewan
kurban untuk kami yang berada di sekitar
kantor pusat. Kami sungguh merasa
terbantu khususnya di masa pandemi ini.
 ril/fahlevi
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Perusahaan Dilarang
PPKM Level 4.
Sektor terdampak yang dimaksud adalah sektor
industri, barang konsumsi, barang jasa terkecuali
jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka
industri, properti, dan real estate. Bila memenuhi
kriteria tersebut, maka pekerja berhak diajukan
sebagai calon penerima BLT Kemnaker.
"Proses penyaluran subsidi upah oleh bank
penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana
dari bank penyalur kepada rekening penerima
bantuan melalui bank yang dihimpun dalam
Himbara (bank BUMN)," jelas Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (21/7).
Ida menjelaskan bahwa data calon penerima
akan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan karena
dinilai data merupakan yang paling lengkap dan
valid untuk penyaluran BLT. Nantinya, data calon
penerima akan diverifikasi dan divalidasi oleh
BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian diserahkan
kepada Kemnaker.
Oleh karena itu, ia mengimbau pekerja untuk
segera menyerahkan nomor rekeningnya kepada
perusahaan untuk diteruskan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan
Sri Mulyani mengatakan BLT menyasar kepada
8,8 juta pekerja, sehingga diestimasikan akan
dibutuhkan anggaran senilai Rp8,8 triliun. Padahal,
Kementerian Keuangan menganggarkan Rp10
triliun untuk mendukung program BLT subsidi
gaji.
Sementara, sisa Rp1,2 triliun dari anggaran
akan dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja
pada tahun ini. Dengan demikian, program Kartu
Prakerja tahun ini akan mendapatkan anggaran
Rp21,2 triliun.
Ani menekankan bahwa program diberikan
untuk mencegah terjadinya PHK di sektor nonesensial dan non-kritikal, sehingga hanya
pengusaha yang tidak melakukan PHK terhadap
pekerjanya saja yang dapat mengajukan BLT
ini.
"Dengan catatan perusahaan tidak boleh
melakukan PHK, program BLT pekerja tambahan
Rp10 triliun untuk mencegah agar tidak terjadi
PHK," pungkasnya.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga
kaan menambah lagi anggaran sekitar Rp1,2 triliun

UGK Baru
“Dari jumlah itu, Uang Ganti Kerugian (UGK)
yang diterima masyarakat sudah 40 persen. Sebesar
20 persen lagi masih menunggu uang dari
LMAN,” katanya, Rabu (21/7).
Selain itu terang Syaiful, sisanya masih proses
verifikasi dan validasi dokumen. Dia
mengungkapkan, sebanyak 40 persen dokumen
masyarakat belum lengkap sehingga pihaknya
belum bisa melakukan validasi. “Kalau sudah
dilengkapi, segera kita validasi dan dilakukan
pembayaran lebih cepat,” katanya.
Dokumen menurutnya, mempunyai alur yang
panjang. Sebab setiap pembebasan tanah harus
disepakati oleh banyak orang dalam suatu kaum
itu, sehingga hal ini cukup memakan waktu.
Dia mengatakan, pihaknya terus mendukung
upaya percepatan pembebasan lahan yang
dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Kementerian PUPR dalam melakukan
identifikasi permasalahan pengadaan tanah di
lapangan.
Ia menyebut, juga terus berkoordinasi dengan
PPK Pengadaan Tanah guna memperlancar
pembayaran UGK kepada masyarakat atau pihakpihak terdampak. “Kami sebagai panitia pengadaan
tanah tidak berhak menguji materil, kami lihat
fisik, kemudian kami tanya ke pemiliknya,
perangkat desa yang terendah,” tutur dia.
Selesai Akhir Desember 2021
Terkait oknum-oknum yang menghambat
pembebasan lahan jalan tol, menurut Syaiful,
cukup diberi pemahaman saja. Sejauh ini belum
ada gangguan keamanan yang berarti.
“Insya Allah lancar, sejauh ini secara
pengukuran sudah lancar, cuma pengerjaan
memang spot-spot, itu sudah kirimkan ke LMAN
cuma belum turun pembayarannya, kalau sudah
keluar kita bayarkan. Kami mau secepatnya,
tergantung LMAN,” katanya.
Dia mengatakan, pembebasan lahan diupayakan
selesai akhir Desember 2021. Diharapkan jangan
sampai lewat tahun ini.
“Kami terus mengumpulkan semua dokumen,
jika sudah selesai penilaian, kita musyawarah,
dan untuk itu masyarakat sudah mempersiapkan
diri, kita ingin secepatnya,” ungkapnya.
Terus Berjalan
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat,
Mahyeldi Ansharullah memastikan pembangunan

Bersyukur Terpilih
COVID ini, kita lebih nyaman memang karena jemaahnya
kan lebih sedikit. Tawaf enak, sa’i enak juga, tidak
uyel-uyelan, tidak desak-desakan.”
Ibu rumah tangga Nur Ainun Sinambela mengaku
bisa merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika
tawaf di Masjidil Haram. “Saya selalu bisa berada di
posisi yang aman, di posisi lingkaran kecil, tanpa disentuh
orang. Itu yang saya rasakan, nyamannya di situ.”
Ini bukan pertama kali Eko dan Nur menjalankan
ibadah haji. Jadi, mereka mengatakan, bisa merasakan
bedanya pelayanan kali ini. “Di Mina kami tinggal
dalam tenda yang bagus, luas, dan hanya diisi enam
orang,” kata Nur, yang sempat menangis ketika ditolak
berhaji tahun lalu dan pengumuman terpilih berhaji
tahun ini lebih lambat dari yang diterima suaminya,
Windratmo Suwarno yang juga terpilih berhaji tahun
ini.
Tahun ini, panitia mengandalkan sistem digital.
Informasi jemaah ada dalam kartu pintar. Jemaah juga
dibiarkan beribadah sesuai keinginan, tanpa pendamping.
Bagi Eko, itu adalah kenyamanan lain. “Nah, malah
lebih tenang. Tidak harus mencari-cari siapa gitu. Saya
jalan sendiri, merdeka. Paling jam sekian harus sudah
ke bus. Jadi, malah enak. Malah mantap bisa lebih
nyaman, tenang, tanpa harus mengumpulkan temanteman.”
Pandemi memaksa pemerintah Arab Saudi kembali
mengadakan ibadah haji dengan jumlah jemaah terbatas.
Menurut kementerian haji negara itu, sekitar 558 ribu
orang mendaftar untuk berhaji tahun ini namun hanya
diizinkan 60 ribu, itupun khusus untuk warga Saudi
dan ekspatriat yang berada di sana. Dari jumlah itu,
327 atau 0,5 persen adalah warga Indonesia.
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untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro
(BPUM) atau bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM), terutama pedagang kaki
lima (PKL).
Tambahan anggaran ini diberikan karena
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberikan
bantuan ini kepada 1 juta penerima baru yang
merupakan PKL.
"Kemarin Pak Presiden putuskan untuk tambah
1 juta terutama untuk PKL yang harus hadapi PPKM
Darurat, karena kondisi jam kerja dan jumlah
pengunjungnya menurun karena masyarakat diminta
tinggal di rumah," kata Ani, sapaan akrabnya, saat konferensi
pers APBN KiTa edisi Juli 2021, Rabu (21/7).
Nantinya, para PKL akan mendapat dana
bantuan senilai Rp1,2 juta per penerima. Dana
akan disalurkan pada Juli-Agustus 2021.
Sebelumnya, Ani sudah menyediakan anggaran
tambahan untuk program BPUM senilai Rp3,6
triliun untuk 3 juta penerima. Penyaluran akan
dilakukan pada kuartal III 2021.
Namun, dengan tambahan ini, maka total
penerima bantuan UMKM akan mencapai 4 juta
penerima dengan total anggaran Rp4,8 triliun.
Pada semester I 2021, pemerintah telah
menyalurkan BPUM ke 9,8 juta penerima dengan
realisasi anggaran mencapai Rp11,76 triliun.
Seluruhnya sudah tersalurkan secara penuh.
Sebelumnya, Menaker mengungkapkan
pihaknya sedang mempersiapkan bantuan langsung
tunai (BLT) berupa subsidi gaji untuk pekerja
formal di sektor non-esensial dan non-kritikal
di wilayah penerapan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Ida menyebut BLT akan diberikan kepada
sekitar 8 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp3,5
juta per bulan. BLT diberikan sebesar Rp500
ribu per bulan untuk dua bulan. BLT akan dicairkan
sekaligus dua bulan sehingga buruh akan menerima
Rp1 juta. Namun, belum disampaikan kapan BLT
akan dicairkan.
"Respons kami terhadap penurunan aktivitas
masyarakat yang berdampak terhadap ekonomi
dan daya beli buruh serta guna mendukung bisnis
dan buruh selama pandemi dan PPKM, maka kami
mengusulkan memberi subsisi upah kepada para
pekerja yang terdampak," beber Ida pada
konferensi pers daring, Rabu (21/7).  ryn/cnn
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tol Padang Pariaman-Pekanbaru terus berjalan
sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan
bersama seluruh pihak.
"Kemarin sudah selesai terkait persoalan tanah
dan kami minta PT Hutama Karya membayar
kepada masyarakat pemilik tanah tersebut," kata
Mahyeldi.
Ia mengatakan berjalannya pembangunan ini,
karena seluruh pihak bekerja sama merampungkan
persoalan yang ada. "Kami libatkan semua pihak,
tugas pengkajian tanah menjadi tanggung jawab
BPN, untuk pembayaran dilakukan PT Hutama
Karya, pembebasan lahan ada di pemerintah daerah
dan keamanan kami libatkan TNI Polri," kata
dia.
Menurut dia, dengan seringnya dilakukan rapat
bersama pihak-pihak terkait, persoalan yang ada
selama ini mulai terurai satu per satu dan ditemukan
solusinya. "Saat ini mana trase yang sudah bebas
yang kita bangun duluan dan yang masih
bermasalah akan dicarikan solusi agar
pembangunan ini segera rampung," kata dia.
Dia mengatakan, Wagub Sumbar Audy bersama
Kapolda Sumbar beserta jajaran telah melakukan
kunjungan ke lokasi untuk mencari solusi terbaik.
"Kami targetkan pengerjaan ini dapat terus berlanjut
dengan baik sesuai perencanaan yang ada," kata
dia.
Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni
Harmanto mengatakan, pihaknya berkomitmen
untuk membantu pembangunan jalan tol dari segi
penegakan hukum.
Menurutnya, Polda Sumbar sudah melakukan
proses hukum terkait pembangunan itu, di
antaranya terkait premanisme dan rekayasa
kepemilikan tanah yang mengganggu proses. Saat
ini, menurutnya, juga ada kasus yang sedang
didalami terkait pembangunan jalan tol itu.
Tol Padang-Pekanbaru merupakan sirip dari
ruas Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang
sekitar 254,80 kilometer yang terdiri atas enam
seksi. Enam seksi itu masing-masing seksi I PadangSicincin (36,15 km), seksi II Sicincin-Bukittinggi
(38 km), Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh (34
km), Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan (58 km),
Seksi V Pangkalan-Bangkinang (56 km), dan Seksi
VI Bangkinang-Pekanbaru (40 km).
Pembangunan jalur tol ini berjalan lambat,
setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada
Februari 2018 hingga saat ini masih belum selesai.
 ryn/dbs
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Pendaftar disaring berdasar kondisi kesehatan –
harus sudah divaksinasi atau sudah pulih dari COVID,
usia antara 18 dan 65 tahun, tidak berhaji dalam lima
tahun terakhir, dan bersedia membayar biaya.
Soal biaya, begitu mendaftar secara online, calon
jemaah haji diberitahu bahwa mereka harus membayar.
Panitia menawarkan tiga paket biaya layanan: 12 ribu,
14 ribu, dan 19 ribu riyal atau sekitar 60 juta sampai
80 juta rupiah. Jemaah yang terpilih diberitahu melalui
telepon.
Sebagian jemaah, misalnya seorang karyawan
perusahaan Aswin Mauludy Naufalfarras dan dua
mahasiswa doktoral Akbar Nugroho Wicaksono dan
Indra Arifianto, menilai biaya itu cukup besar. Jauh
lebih tinggi dari ongkos naik haji (ONH) untuk orang
lokal yang mereka ketahui, termurah 3.000 riyal.
“Cuma alhamdulillah kami tidak merasa terberatkan
ya karena memang sudah diniatkan dan dipanggilnya
tahun ini. Jadi, ya ikhtiar saja. Uang bisa dicarilah.
Kesempatan ini, bisa jadi hanya datang sekali untuk
tiap orang. Jadi, ya disyukuri saja,” tutur Akbar.
Sementara, Indra Arifianto mengatakan, “Memang
terasa besar karena biasanya yang delapan ribu itu
sudah yang VIP. Ini kok 12 ribu. Memang cukup besar.
Tapi, kami sudah menyiapkan karena belum tentu tahun
depan pandemi selesai dan punya kesempatan lagi
berhaji, umur juga tidak ada yang tahu. Jadi, ya sudahlah,
haji paling tidak sekali seumur hidup, mumpung ada
kesempatan, ada rezeki, kita berangkat. Bismillah.”
Walaupun membayar sampai 400 persen lebih tinggi
dari ONH yang paling murah untuk orang lokal, Aswin
Mauludy Naufalfarras menilai biaya itu wajar. Ia
‘menghitung’ dari sisi berbeda. ryn/voa

Penerapan PPKM
dan bagaimana kebijakan dalam lima hari ke
depan. “Intinya kita bagaimana bisa berusaha
keras agar level ini turun, resiko sedang ini menjadi
resiko rendah, bagaimana caranya agar aman
Padang Panjang ini,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar semua pihak
menerapkan protokol kesehatan dalam beraktifitas.
Sebab itu adalah kunci agar terjadinya penurunan
covid-19. Selagi taat dan patuh maka covid19 tidak akan berkembang.
“Semua kita aparat diminta agar tegas dengan
protokol kesehatan, semua bergantung dangan
kita dalam menurunkan penyebaran covid-19,”
katanya.
Sementara Pemko Padang juga melanjutkan
penerapan kebijakan PPKM Level 4 yaitu dari
21-25 Juli 2021. Aturan perpanjangan PPKM
Darurat ini tertuang dalam Surat Edaran (SE)
Wali Kota Padang nomor: 400.650/BPBD-Pdg/
VII/2021, tentang PPKM Darurat Pencegahan
Pandemi Covid-19.
Dalam surat edaran tersebut, poin 10 mengatur
pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat
umum, seperti rumah makan, warung makan, kafe,
pedagang kaki lima dan lapak jalanan, diizinkan
buka sampai pukul 21.00.
Sementara waktu makan pengunjung maksimal
30 menit, dengan kapasitas tempat duduk 25 persen
dari kapasitas dan diutamakan untuk pesan antar
atau dibawa pulang. Kemudian, untuk usaha kecil
seperti laundry, warung kelontong, bengkel kecil,
juga diizinkan buka sampai pukul 21.00 WIB.
Begitu juga dengan pusat perbelanjaan, mall,
swalayan ataupun minimarket diizinkan buka
hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas 50
persen. Selanjutnya, Pasar Tradisional akan
diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan
kapasitas 50 persen.
“Aturan PPKM darurat Padang ini berdasarkan
arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 20
Juli 2021 tentang perkembangan terkini PPKM
Darurat dan rapat Forkopimda,” kata Wali Kota
Padang, Hendri Septa.
Kepala Badan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota
Padang Barlius mengungkapkan, PPKM Level
4 ini disepakati berdasarkan instruksi langsung
dari pemerintah pusat. “Kita mengikuti instruksi
itu langsung dari Kemendagri, cuma di Kota
Padang PPKM Level 4 itu bernama PPKM
Diperketat,” tuturnya.
Sementara untuk perbedaan PPKM Darurat

WHO Prediksi
"Muak dengan penderitaan yang ditimbulkan,
muak dengan pembatasan dan gangguan. Muak
dengan kekacauan terhadap ekonomi dan masyarakat.
Muak dengan awan gelap yang menutupi masa depan
kita" ucap Tedros.
Selama 19 bulan pandemi, kata Tedros, kondisi
dunia lebih parah ketimbang tahap awal gelombang
infeksi Covid-19. "Ini tragis," ujar Tedros.
Tedros juga menyoroti, meski program vaksinasi
sudah menginjak tujuh bulan, tetapi masih ada yang
kesulitan mendapat vaksin, terutama negara miskin.
Tedros lalu menggambarkan hal tersebut dengan
kobaran api yang disiram.
"Jika Anda hanya menyiram satu bagian saja,
sisanya akan tetap menyala. Bara dari satu api dapat
dengan mudah memicu kobaran api lain yang lebih
ganas di tempat lain," tuturnya.
Baginya, vaksin merupakan alat yang ampuh
dan penting. Namun, dunia belum menggunakannya
dengan bijak.
Alih-alih dikerahkan secara luas untuk meredam
pandemi, vaksin itu hanya berputar di tangan segelintir
orang yang beruntung, untuk melindungi orangorang paling istimewa, termasuk mereka yang berisiko
paling rendah.
"Sementara yang paling rentan, tidak terlindungi,"
kata Tedros.
Berdasarkan data WHO, sekitar 75 persen vaksin
telah diberikan hanya di 10 negara. Di negara-negara
berpenghasilan rendah, hanya 1 persen orang yang
sudah menerima setidaknya satu dosis.
Angka itu jauh lebih kecil dibanding dengan
negara-negara berpenghasilan tinggi, yang tercatat
setengah dari populasinya sudah divaksin.
"Kegagalan global untuk berbagi vaksin, tes,
dan perawatan termasuk oksigen memicu pandemi
menjadi dua jalur: yang kaya membuka diri, sementara
yang miskin terkunci," kata Tedros.
Semakin berlarut ketidaksesuaian ini berlanjut,
kian lama pandemi akan berlangsung, begitu pula
gejolak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya,
kata Tedros.
Semakin banyak transmisi, kata Tedros, semakin
banyak varian akan muncul dengan potensi yang
lebih berbahaya dari Delta.
Di tengah kekacauan ini, WHO menargetkan
setiap negara telah memvaksin penduduknya hingga
70 persen pada pertengahan tahun 2022.
Diketahui, Opening Ceremony atau Upacara
Pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 akan dihelat
di Olympic Stadium pada Jumat (23/7) pukul 18.00
WIB. Opening Ceremony Olimpiade Tokyo 2020
akan mengusung tema "United by Emotion".
Tema tersebut berkaitan dengan fakta bahwa
Olimpiade Tokyo 2020 akan diselenggarakan di
tengah pandemi virus corona. Secara garis besar,
maksud dari tema United by Emotion adalah Olimpiade
Tokyo 2020 diharapkan bisa menjadi media pemersatu
publik dunia untuk bersama-sama bangkit dan
merasakan kegembiraan di tengah situasi sulit

Konversi Bank
kita menyulit-nyulitkan diri. Besarkan sajalah Unit Usaha
Syariah dan sistim konvensional yang ada di Bank Nagari
saat ini bersamaan.
Selanjutnya, pernyataan Two Efly kalau ingin juga
bersyariah maka besarkan saja unit usaha Syariah Bank
Nagari itu. Ormas, pengamat dan pemerhati yang benarbenar peduli dengan Ekonomi Syariah menabunglah di
Unit Usaha Syariat itu.. Atas dasar pemikiran di atas, maka
menjadi tanggung jawab pimpinan ormas, satu di antaranya
Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang ikut memberikan
dukungan konversi Bank Nagari ke Syariah. Memang,
sejak 5 Desember 2019 saat kami dilantik oleh H.M.Yusuf
Kalla, DMI sudah menandatangani kerjasama dengan Bank
Nagari dalam percepatan konversi ke syariah, memenuhi
amanat umat, jamaah dan pengiat Masjid di Sumatera
Barat.
TEOLOGIS – SOSIOLOGIS
Pandangan, harapan, cita-cita, kehendak kuat dan mendasar
dari tokoh umat, pimpinan ormas di Sumatera Barat tentang
konversi Bank Nagari ke syariah, jelas dan nyata, ba suluah
mato hari, ba galagang mato rang banyak, bukan kehendak
setahun, dua tahun belakangan ini saja. Gerakan untuk
merealisasikan iman, tauhid dan syariah agama dalam ekonomi,
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dengan PPKM Diperketat, Barlius mengatakan,
bahwa rumah makan, restoran, mal dan pusat
perbelanjaan memiliki jam operasionalnya hingga
pukul 21.00 WIB. Yaitu dengan kapasitas
pengunjung maksimal 50 persen.
“Kalau sebelumnya rumah makan itu kan
ditutup, namun sekarang dibuka hingga pukul
9 malam dengan kapasitas pengunjung 50 persen,”
katanya.
Sementara itu, ia menyatakan untuk kegiatan
di sekolah tetap menggunakan peraturan PPKM
Darurat. Yaitu dengan menerapkan sekolah secara
daring. “Sekolah dan objek wisata masih berlanjut
akan ditutup hingga tanggal 25 Juli mendatang,”
jelas Barlius.
Sebagaimana arahan presiden, Barlius
menjelaskan kebijakan tersebut akan dapat
dilonggarkan apabila jumlah kasus covid-19
menurun. Sehingga asesmen Kota Padang
dinyatakan aman oleh Kemenkes.
Sementara di Kota Bukittinggi, Inmendagri
juga langsung ditindaklanjuti dengan mencabut
SE Wali Kota sebelumnya. Hal itu seiring dengan
terbitnya SE Wali Kota Bukittinggi Nomor:
360.249/BPBD-Bkt/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021
tentang Perpanjangan Pengetatan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro,
dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Wali Kota Erman Safar menyebutkan akan
meninjau kembali ketentuan yang diatur dalam
SE itu, dalam hal kondisi penyebaran Covid19 di Kota Bukittinggi dapat terkendali. Wali
Kota juga menghimbau agar warga masyarakat
senantiasa menerapkan prokes dalam beraktivitas
dan mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin.
Dalam Edaran Wali Kota yang mengatur
pengetatan PPKM Mikro di Kota Bukittinggi
dari tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 2021
tersebut, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
masih tetap dilakukan dengan cara daring dan
penyelenggaraan aktivitas pada sektor non esensial
diberlakukan 100% bekerja dari rumah Work
From Home (WFH).
Pada sektor esensial seperti keuangan dan
perbankan, yang meliputi asuransi, bank,
pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan
dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%
jumlah karyawan untuk lokasi yang berkaitan
dengan pelayanan kepada masyarakat. Sementara
untuk pelayanan administrasi perkantoran dibatasi
hanya 25% jumlah karyawan.  ryn/paul/iwin
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menghadapi pandemi virus corona.
Berbeda dari sebelumnya, Opening Ceremony
Olimpiade Tokyo 2020 kali ini dipastikan digelar
tertutup alias tanpa penonton akibat pandemi virus
corona. Total hanya ada sekitar 10.000 tamu undangan
mulai dari diplomat, pihak sponsor, hingga anggota
Komite Olimpiade Internasional (IOC), yang akan
hadir pada Upacara Pembukaan Olimpiade Tokyo
2020 itu.
Beberapa acara pokok yang akan tersaji di Opening
Ceremony Olimpiade Tokyo 2020 adalah sambutan
perwakilan Pemerintah Jepang, pengibaran bendera
Olimpiade, pengambilan sumpah perwakilan atlet
dan pelatih, parade kontingen atau negara peserta,
hingga penyalaan api obor Olimpiade.
Dikutip dari situs Time, kontingen atau negara
peserta nantinya akan diperkenalkan dengan bahasa
Jepang pada Opening Ceremony Olimpiade Tokyo
2020. Parade kontingen atau negara peserta Olimpiade
Tokyo 2020 nantinya akan dibuka dengan Yunani
dan ditutup oleh Jepang. Yunani nantinya akan menjadi
negara pertama yang diperkenalkan pada parade
kontingen Olimpiade Tokyo 2020.
Rio Waida dan Nurul Akmal akan menjadi atlet
yang ditugaskan untuk membawa bendera Indonesia
pada parade kontingen negara peserta di Opening
Ceremony Olimpiade Tokyo 2020. Rio Waida
merupakan atlet surfing atau selancar putra Indonesia
yang memiliki darah Jepang dari ibunya.
Di sisi lain, Nurul Akmal adalah atlet putri angkat
besi Indonesia yang nantinya akan berkompetisi
di nomor +87 kg pada Olimpiade Tokyo 2020. Pada
parade kontingen atau negara peserta Olimpiade Tokyo
2020, tidak semua atlet Indonesia akan hadir di
Olympic National Stadium.
Selain faktor aturan ketat protokol kesehatan,
beberapa atlet Indonesia tidak bisa hadir mengikuti
Opening Ceremony Olimpade Tokyo 2020 karena
sudah harus bertanding keesokan harinya. Secara
keseluruhan, total 28 atlet dari delapan cabang olahraga
(cabor) akan mewakili Indonesia di Olimpiade Tokyo
2020.
Rincian dari delapan cabor tersebut adalah bulu
tangkis, atletik, panahan, menembak, dayung, selancar,
angkat besi, dan renang. Dari dalapan cabor itu,
bulu tangkis menjadi penyumbang atlet terbanyak
untuk Indonesia, yakni 11 orang.
Setelah bulu tangkis, panahan dan angkat besi
menjadi cabor penyumbang atlet terbanyak untuk
Indonesia, yakni empat orang. Olimpiade Tokyo
2020 nantinya akan diikuti oleh lebih dari 11.000
atlet dari 206 National Olympic Committee (NOC).
Total ada 33 cabor yang akan dilombakan di
Olimpiade Tokyo 2020 selama kurang lebih dua
pekan sejak 24 Juli hingga 8 Agustus 2021. Opening
Ceremony Olimpiade Tokyo 2020 rencananya akan
disiarkan langsung oleh TVRI pada Jumat (23/7/
2021) pukul 18.00 WIB. Selain siaran langsung televisi,
Opening Ceremony Olimpiade Tokyo 2020 juga
bisa disaksikan melalui layanan streaming. ryn/dbs

DARI HALAMAN 1
transaksi keuangan untuk mendapatkan kenyaman batin
umat yang sudah mendapat jaminan regulasi Pemerintah
adalah bentuk tanggung jawab moral, ideologi dan tentu
juga menjadi medan jihad bagi mereka yang ingin
mendekatkan hidupnya sesuai iman yang diyakininya.
Adanya regulasi berupa undang-undang dan kepastian
hukum tentang Bank Syariah, Ekonomi Syariah dan Bisnis
Syariah lainnya di Indonesia adalah wujud dari pemenuhan
hak-hak beragama oleh negara, yang tentunya akan mengikat
iman, akidah dan prilaku kehidupan sosial ekonomi umat
beragama Islam. Tidak ada alasan teologis, dan tidak ada
pula argumen ilmiah yang dapat dipakai, saat sudah ada
yang syariah, lalu umat masih mengunakan non syariah,
konvensional. Praktek ribawi yang dilarang tegas dalam
al-Qur’an, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba (QS.Albaqarah/2:275), tambahan pada harta yang berasal
dari riba, tidak akan menambah (QS. al-Ruum/30:39), .wahai
orang yang beriman tinggalkan sisa riba (QS. Albaqarah/
278), wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda, (QS. Ali Imran/3:130), ...dan
karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan
Allah dan disebabkan mereka memakan riba, (QS.al-Nisa’/
4:160-161). ***
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KOTA PADANG PERPANJANG PPKM DARURAT

Makan di Tempat Maksimal 30 Menit
Padang, Khazanah- Pemerintah Kota
(Pemko) Padang membolehkan masyarakat untuk makan di tempat selama
penerapan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
di Kota Padang.
Meski dibolehkan, ada sejumlah
aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku
usaha warung/rumah makan, kafe, PKL,
lapak jalanan dan lainnya.
Yakni waktu makan di tempat
maksimal 30 menit, menerapkan
protokol kesehatan secara ketat dan
kapasitas tempat duduk 25 persen dari
kapasitas ruangan atau tempat usaha.
“Sebelumnya, masyarakat kita
banyak yang mengeluh, karena PPKM
Darurat membuat usaha mereka
menjadi terganggu. Karena dalam
aturan PPKM Darurat, tidak
membolehkan pengunjung makan di
tempat dan hanya boleh delivery atau
take away,” ujar Wali Kota Padang
Hendri Septa, Selasa (21/7/2021).
Untuk itu, Wako berharap para
pelaku usaha dapat mematuhi aturan
tersebut selama masa perpanjangan
PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021.
“Kita tentu berharap para pelaku
usaha dapat menjalankan aturan itu
dengan sebaik-baiknya. Bagi yang
melanggar akan dikenai sanksi sesuai
dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021
tentang Adaptasi Kebiasaan Baru,”
tutur Wako.
Sebelumnya, Pemko Padang
memperpanjang
Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat, terhitung mulai
tanggal 21 Juli hingga 25 Juli 2021.
Perpanjangan PPKM Darurat ini

tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota
Padang Nomor 400.650/BPBD-Pdg/
VII/2021 tertanggal 20 Juli 2021.
“Berdasarkan arahan dari Bapak
Presiden RI dan Rapat Forkopimda
Kota Padang, maka kita memutuskan
untuk memperpanjang PPKM Darurat
hingga 25 Juli 2021,” kata Walikota
Padang Hendri Septa, Selasa (20/7/
2021) malam.
Dalam SE tersebut, tak banyak
aturan yang berubah. Hanya saja
kegiatan ekonomi sedikit dilonggarkan.
Seperti diperbolehkan makan di tempat
selama 30 menit.
Lalu jam operasional pusat perbelanjaan, supermarket/mal/swalayan/
minimarket jam operasional diperpanjang dari sebelumnya pukul 20.00
WIB menjadi pukul 21.00 WIB, dengan
kapasitas pengunjung 50 persen.
Begitu juga pelaku usaha seperti
PKL, toko, salon, bengkel dan lainnya,
jam operasional paling lama pukul
21.00 WIB.
Sementara untuk pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar baik di
sekolah, tempat pendidikan/pelatihan
masih dilakukan secara daring/online.
Wako berharap dengan adanya
perpanjangan PPKM Darurat ini bisa
menekan angka penularan COVID19 di Kota Padang.
“Mudah-mudahan, selama perpanjangan PPKM Darurat ini kasus
COVID-19 di Kota Padang bisa turun.
Untuk itu, kepada masyarakat dan
pelaku usaha kami imbau agar dapat
mematuhi aturan yang telah ditetapkan
tersebut,” harap Wako.  faisal
budiman

Surat Edaran Perpanjangan PPKM Darudat di Kota Padang.

Wako Apresiasi ASN

Hendri Septa saatmengapresiasi semangat berqurban ASN Pemko Padang, yang meski
di tengah pandemi tidak menyurutkan niat berbagi dengan sesama.

Padang, Khazanah - Wali Kota
Padang Hendri Septa menyaksikan dan
melakukan penyembelihan hewan
qurban di Masjid Ukhuwah Balaikota
Padang, Rabu (21/7/2021).
Hewan qurban yang terdiri dari
4 ekor sapi tersebut merupakan hewan
qurban dari Wali Kota Padang sendiri

berupa 1 ekor sapi, 2 ekor sapi dari
ASN Pemko Padang serta 1 ekor sapi
dari pelaku usaha Kota Padang atas
nama Hengky/Zurni.
Di kesempatan itu, Wako
mengapresiasi semangat berqurban ASN
Pemko Padang, yang meski di tengah
pandemi tidak menyurutkan niat untuk

menunaikan apa yang semestinya
dilakukan bagi muslim yang mampu,
serta niat untuk berbagi dengan sesama.
“Semoga keteladanan Nabi Ibrahim,
AS dalam mengikhlaskan miliknya
yang paling berharga dapat kita tiru,
sehingga
keihklasan
berbuah
pertolongan Allah SWT. Terima kasih
untuk bapak ibu yang telah ikhlas
berbagi dengan sesama. Semoga
semangat ini dapat terus dipelihara
hingga tahun-tahun berikutnya” tutur
Wako.
“Terima kasih juga untuk Kabag
Kesra Kota Padang, Bapak Fuji Astomi
yang telah menggagas penyembelihan
hewan qurban di lingkungan Balaikota
Padang, dimana nanti daging qurban
akan dibagikan kepada pegawai honor
dan kontrak di lingkungan Pemko
Padang, petugas kebersihan, petugas
keamanan serta panitia dan pengurus
Masjid Ukhuwah,” imbuh Wako.
Seperti biasanya, Wako juga
senantiasa mengingatkan kepada yang
hadir untuk selalu menerapkan protokol
kesehatan dimana pun berada.
“Mari kita perketat prokesnya
bapak ibu, sebagai upaya kita menjaga
diri dari virus corona yang variannya
semakin berbahaya. Tentu juga selalu
dibarengi doa kepada yang Maha Kuasa
agar pandemi ini segera berlalu dan
kita dapat beraktivitas seperti biasa.

1.154 Orang Tak
Bersertifikat Vaksin
Ditolak Masuk Padang
Padang, Khazanah - Pelaksanaan PPKM
Darurat di Padang terbilang ketat. Empat
posko di perbatasan dibangun. Selama
enam hari PPKM Darurat diberlakukan,
ribuan orang tidak boleh masuk Kota
Padang.
"Sebanyak 1.154 orang kita tolak
ketika akan masuk Padang," ungkap
Koordinator Posko Utama PPKM BPBD
Padang, Rita Sumarni kepada Diskominfo
Padang, Selasa (20/7/2021).
Dijelaskannya, penyebab ditolaknya
ribuan orang tersebut masuk Padang karena
tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin,
surat antigen/PCR kepada petugas di
perbatasan. Mereka terpaksa harus balik
kanan dan kembali ke daerah asalnya.
"Angka sebanyak itu merupakan
akumulasi selama enam hari PPKM (tanggal
13 hingga 18 Juli)," terang Rita Sumarni.
Berdasarkan data yang dihimpun,
jumlah orang yang paling banyak ditolak

masuk Padang yakni pada hari Jumat (16/
7/2021). Pada hari itu 385 orang terpaksa
balik kanan. Kemudian pada hari Sabtu
(17/7/2021), sebanyak 314 orang juga
ditolak ketika akan masuk Padang.
Sementara pada hari Minggu (18/7/2021),
sebanyak 191 orang yang tertahan di posko
perbatasan.
"Kita memang bertegas-tegas kepada
yang datang, jika tidak mengantongi
kelengkapan yang ditentukan, tentu tidak
kita bolehkan masuk Padang," beber Rita.
Sementara itu, selama enam hari
pelaksanaan PPKM Darurat di Padang,
1.612 kendaraan harus putar balik. Sebab,
penumpang dan sopir kendaraan juga tidak
mengantongi sertifikat vaksin atau surat
tes antigen/PCR.
"Di hari pertama PPKM saja, sebanyak
411 kendaraan harus berputar arah karena
tidak ada kelengkapan," jelas Rita Sumarni.
 faisal budiman

Hendri Septa Sembelih Hewan Kurban Milik Dinas Pertanian
Padang, Khazanah - Wali Kota Padang
Hendri Septa melaksanakan penyembelihan
hewan kurban yang diselenggarakan oleh
Dinas Pertanian Kota Padang di kantor dinas
setempat, Rabu pagi (21/7/2021).
Penyembelihan hewan kurban ini
merupakan kegiatan tahunan yang digelar
Dinas Pertanian Kota Padang di setiap momen
Hari Raya Idul Adha. Dengan membaca
'basmallah' disertai takbir orang nomor satu
di Kota Padang itu pun langsung menyembelih
sapi kurban yang sudah dipersiapkan.
Wako Hendri menyarankan beberapa hal,
terutama bahwa dalam menyembelih hewan
kurban agar dilakukan sesuai aturan dalam
syariat Islam.
"Jangan sampai kita (penyembelih hewan
kurban) menyakiti hewan kurban yang akan
kita sembelih,” imbau wali kota milenial
tersebut.
Selanjutnya atas nama Pemerintah Kota
Padang, Wako Hendri menyambut baik upaya
dan inisiatif keluarga besar Dinas Pertanian

Kota Padang yang telah menyelenggarakan
penyembelihan hewan kurban rutin tiap
tahunnya.
"Semoga berkah bagi kita semua. Melalui
ibadah kurban ini semoga menjadi amal
ibadah dan berfaedah buat kehidupan kita,
baik bagi peserta dan penerimanya," imbuh
wako.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kota
Padang Syahrial juga menyebutkan, adapun
dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban
pada Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 yaitu
menyembelih sebanyak 4 ekor sapi. Sumbernya
dari donatur ASN lingkup Dinas Pertanian
Kota Padang.
"Alhamdulillah, kita bersyukur sekali tahun
ini kita kembali menggelar kegiatan
penyembelihan hewan kurban. Untuk
penyaluran dagingnya seperti biasa akan
dibagikan kepada peserta kurban, pegawai
honor dan kontrak dinas pertanian serta
masyarakat sekitar kantor kita," jelasnya.
 faisal

Hendri Septa saat melakukan penyembelihan hewan kurban.
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Wapres Ajak Masyarak
at Bersabar
Masyarakat
Hadapi P
andemi CO
VID
-19
COVID
VID-19
Pandemi
Jakarta - Wakil Presiden
Ma’ruf Amin mengajak
seluruh masyarakat Indonesia
bersabar menghadapi kondisi
pandemi COVID-19 yang
merupakan cobaan global.
Hal itu disampaikan
Wapres Ma’ruf di Jakarta,
Senin malam, saat menyampaikan tausiyah Takbir Akbar
Nasional Virtual dalam
rangka Hari Raya Idul Adha
1442 H.
“Ujian dan cobaan COVID-19 ini memang merupakan sesuatu yang luar
biasa, suatu cobaan yang
mengglobal, yang menimpa
seluruh bangsa di dunia.
Oleh karena itu, marilah kita
bersabar menerimanya, sabar
itu adalah indah,” kata
Wapres di kediaman resmi
wapres Jakarta, Senin.
Wapres mengatakan dunia merupakan tempat cobaan dan Allah SWT telah
menyatakan bahwa manusia
akan diuji antara lain dengan rasa lapar, kekurangan
harta dan rasa takut.
Seperti yang dialami
Nabi Ibrahim yang diuji oleh
Allah SWT untuk mengorbankan anaknya dengan
menyembelihnya pada Hari
Raya Idul Adha.
“Jika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia diperintah Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail mengatakan ‘ayahku kerja-

Ilustrasi PPKM tanpa istilah darurat. (ANTARA/
ilustrator/Kliwon)

Melihat peluang
pencapaian syarat
relaksasi PPKM

Tangkapan layar Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan tausiyah dalam Takbir Akbar Nasional Virtual dalam
rangka Hari Raya Idul Adha 1442 H dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin (19/7/2021). (ANTARA/
Fransiska Ninditya)
kanlah apa yang Allah
perintahkan, Insya Allah saya
bersabar menerimanya’. Itu
sikap yang luar biasa,” jelas
Wapres.
Wapres juga menegaskan
bahwa dengan bersikap sabar
dalam menghadapi cobaan

bukan berarti harus pasrah
tanpa berupaya.
“Tapi sabar itu bukan
berarti diam, pasif. Sabar
dalam arti sesungguhnya
adalah kita juga harus
berjuang,” tambahnya.
Dalam kondisi cobaan

pandemi, Wapres juga meminta seluruh umat Islam
untuk berjuang dengan
menaati protokol kesehatan
dan melaksanakan vaksin
agar tidak menyebarkan
penularan COVID-19.
“Kita tidak boleh

berdiam diri apalagi kalau
kita sampai mengorbankan
diri kita menjadi korban
COVID-19. Allah melarang
kita, jangan menjatuhkan
dirimu dalam kerusakan
dengan tanganmu sendiri,”
ujar Wapres. (ANT)

Kementerian ESDM Gelar
Posko Siaga Selama PPKM
Jakarta - Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menggelar
posko siaga darurat COVID19 subsektor ketenagalistrikan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di
Jawa dan Bali.
“Selain memantau kondisi kelistrikan nasional, tim
juga memantau kejadian
khusus pemadaman listrik
yang diakibatkan dari gangguan teknis di instalasi
ketenagalistrikan ataupun
disebabkan dari kondisi
cuaca ekstrim sehingga
mengganggu kenyamanan
masyarakat selama PPKM,”
kata Sekretaris Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM Munir
Ahmad di Jakarta, Rabu.
Posko siaga, kata dia,
dilaksanakan secara daring
bersama tim PLN yang bertugas memonitor dan melaporkan kondisi kelistrikan
dan keandalan pasokan objek
vital, seperti industri produsen oksigen, rumah sakit
rujukan, Palang Merah Indonesia (PMI), kantor kepolisian daerah, hingga Istana
Presiden dan Wakil Presiden.

Ilustrasi: Suasana pengoperasian Gardu Induk (GI) 150 kilo volt (kV) Daya Baru
yang berlokasi di Desa Bontobunga, Kecamatan Moncongloe Bulu, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan. ANTARA Foto/HO/ Humas PLN UIP Sulawesi
Menurutnya, selama dua
pekan pelaksanaan posko
tersebut secara umum kondisi
pasokan listrik dilaporkan
berada dalam kondisi aman.
Daya mampu pasok tercatat sebesar 41,85 gigawatt
dan beban puncak sebesar
34,24 gigawatt, sehingga

kapasitas cadangan daya
keseluruhan sebesar 7,61
gigawatt atau setara 22,22
persen dari total daya pasok.
Suplai listrik di 745
rumah sakit rujukan COVID
dan 29 produsen oksigen di
wilayah Jawa hingga Bali
berada dalam kondisi normal

dan aman pada laporan Selasa
(20/7/2021).
Munir menambahkan
posko siaga COVID-19 subsektor ketenagalistrikan
sempat melaporkan beberapa
kejadian khusus yang menyebabkan terjadinya pemadaman di sejumlah dae-

rah dan segera diatasi dengan baik.
Pada 11 Juli 2021 sempat terjadi pemadaman di
Sorong, Papua Barat, akibat
kegagalan gardu induk.
Sistem kelistrikan dapat
dipulihkan saat malam hari.
Selain itu juga terjadi di
Pontianak akibat gangguan
pembangkit.
Gangguan listrik di wilayah lain juga dilaporkan
terjadi pada 17 Juli 2021.
Beberapa wilayah di Sulawesi Utara terjadi pemutusan aliran listrik akibat
cuaca listrik yang menyebabkan pohon roboh mengenai Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM),
isolator dan konduktor yang
menyebabkan 1.515 gardu
distribusi perlu dilakukan
pemulihan.
Petugas PLN dengan
cepat menangani gangguan
tersebut sehingga pukul
15.00 WITA penormalan
listrik sudah 100 persen.
“Sempat dilaporkan beberapa kejadian khusus,
namun hal tersebut dapat
segera diselesaikan petugas
di lapangan,” ujar Munir.
(ANT)

PT Semen P
adang
Padang
Ekspor 1,1 Juta MT
Padang - Sepanjang semester I 2021 PT Semen
Padang telah mengekspor
semen dan klinker sebesar
1,113,568.77 Metrik Ton
(MT) ke berbagai negara.
“Realisasi ekspor ini
meningkat 52 persen dibandingkan dengan semester I
tahun 2020 atau sebesar
732,984 MT,” kata Group
Head of Sales Semen Indonesia Grup Rahman Kurniawan di Padang, Sumatera
Barat, Rabu.
Ia mengapresiasi kinerja
PT Semen Padang yang
mampu mencatatkan peningkatan ekspor pada semester
I tahun ini.
“Meski pandemi, kawankawan tetap bersemangat
dalam meningkatkan ekspor.
Semoga pada semester II
tahun 2021 ini, juga terjadi
peningkatan,” ujarnya.
Rahman merinci tujuan
ekspor semen dan klinker
selama semester I tahun 2021
ada enam negara yakni,
Australia, Maldives, Sri
Lanka, Bangladesh, Filiphina
dan Myanmar.

Kapal pengangkut semen di Pelabuhan Teluk Bayur
Padang. (Antara/HO-Semen Padang)
Untuk Australia, Maldives dan Sri Lanka, PT
Semen Padang mengekspor
semen tipe OPC (52.5N) dan
OPC (42.5N). Sedangkan
klinker diekspor ke Bangladesh, Filipina dan Myanmar.
Bagi PT Semen Padang
atau Semen Indonesia Group
(SIG), kata dia, ekspor semen
dan klinker ini adalah bagian
dari upaya perusahaan dalam
menjaga utilisasi pabrik
yang berpengaruh terhadap
penurunan biaya produksi

dan pada akhirnya akan
menopang keuntungan perusahaan.
“Jadi dengan adanya
ekspor ini, kita mengurangi
kemungkinan pabrik setop
produksi. Kemudian dari sisi
keuangan, ekspor semen dan
klinker itu juga dapat menambah devisa negara,” katanya.
Ekspor semen dan klinker ke berbagai negara oleh
PT Semen Padang sudah
berlangsung sejak 2008.
(ANT)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo
mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) akan dibuka bertahap. Namun,
dengan syarat jika tren kasus COVID-19 di Tanah
Air terus mengalami penurunan hingga 26 Juli 2021.
Syarat tersebut tentunya menjadi tantangan bagi
seluruh komponen bangsa untuk bergerak bersama
menyelesaikan berbagai dinamika yang timbul di tengah
masyarakat dalam enam hari ke depan.
Dua hal yang menjadi fokus pemerintah saat ini
adalah pengendalian di bagian hulu dengan membatasi
secara ketat mobilitas masyarakat serta meningkatkan
kemampuan pelayanan rumah sakit sebagai bagian
hilir dari proses penanganan pandemi.
Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama, penerapan
PPKM secara penuh di sektor hulu merupakan salah
satu upaya yang sekarang perlu ditempuh sampai
dengan Ahad (25/7).
Salah satu yang disorot oleh Tjandra adalah sektor
esensial di perkantoran selama pengetatan PPKM yang
berlaku 3-20 Juli 2021. Sebab, kelengahan pada
pengawasan kerap memicu terjadinya kluster rumah
tangga.
Sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2021, sektor esensial seperti
perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan
komunikasi, industri ekspor dan lainnya dapat beroperasi
maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/
pabrik, sedangkan untuk pelayanan administrasi
perkantoran guna mendukung operasional hanya
diperkenankan 10 persen.
Namun dalam implementasinya, kata Tjandra, perlu
juga diperhatikan faktor penyerta kegiatan kerja di
suatu gedung perkantoran esensial yang melibatkan
petugas satpam, petugas parkir, petugas lift, petugas
kelistrikan yang jika ditotal jumlahnya cukup banyak.
Pemantauan mobilitas penduduk dalam dua pekan
terakhir oleh pemerintah lewat aplikasi Google Traffic
dan Facebook Mobility memang terjadi penurunan
pada level 10-15 persen di tempat kerja, tempat umum
dan stasiun di kawasan Jabodetabek. Tapi angka itu
belum menembus target yang ditetapkan sebesar 20
persen.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko
Setijowarno memberi masukan agar lokasi penyekatan
oleh petugas dilakukan di bagian transportasi agar
target yang dicapai lebih optimal, seperti di pabrikpabrik non-esensial maupun kritikal pada kawasan
industri.
Meski Djoko mengakui adanya penurunan volume
lalu lintas di jalan raya, namun tidak dimungkiri bahwa
armada yang dilarang melintas masih berseliweran
di jalan, bahkan memanfaatkan PPKM untuk
memuluskan ekspedisi barang.
Di Indonesia, kata Djoko, sekitar 90 persen lebih
pemilik barang berkontrak dengan pengusaha
pengangkut barang yang memiliki armada berdimensi
lebih, termasuk sektor industri non-esensial.
“Selama PPKM, angkutan logistik harus mendapat
prioritas. Namun, bukan berarti mentolerir muatan
lebih dengan alasan angkut logistik, sehingga
pelanggaran muatan dan berdimensi lebih dapat
ditolerir,” katanya.
Gas-rem PPKM
Tim Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan
angka kasus masih mengalami peningkatan rata-rata
hingga dua kali lipat dengan jumlah aktif 550.192
dan penambahan 1.280 warga yang meninggal pada
Selasa (20/7).
Situasi itu dipengaruhi sikap abai masyarakat
terhadap ketentuan menjaga jarak, memakai masker,
serta mencuci tangan (3M). Selain itu, berbagai varian
COVID-19 yang saat ini telah masuk ke Indonesia,
khususnya varian Delta yang telah mencapai 661 kasus
di Pulau Jawa-Bali turut mempengaruhi penambahan
kasus di masyarakat.
Meskipun di sisi lain, juga dilaporkan terjadi
penurunan keterisian tempat tidur perawatan pasien
dari 90 persen menjadi 65 hingga 80 persen di berbagai
rumah sakit yang tersebar di sejumlah provinsi Pulau
Jawa-Bali.
Penurunan terjadi karena penambahan tempat tidur.
Seperti di DKI Jakarta, dari total 193 rumah sakit,
saat ini tersedia 24 ribu tempat tidur yang bisa
difungsikan secara normal. Namun, dengan adanya
kenaikan kasus ini maka telah ditambah sebanyak
13 ribu tempat tidur khusus COVID-19.
Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19
Prof Wiku Adisasmito mengatakan pelaksanaan relaksasi
kebijakan perlu langkah kehati-hatian, sebab langkah
yang tidak tepat dan tidak didukung oleh masyarakat
luas berisiko memicu lonjakan kasus.
Wiku mengatakan kebijakan melakukan gas dan
rem oleh pemerintah dalam satu setengah tahun
penanganan pandemi COVID-19 telah memicu kenaikan
angka kasus yang lebih tinggi.
Mekanisme pengetatan rata-rata dilakukan selama
empat sampai delapan pekan. Hasilnya kasus COVID19 melandai atau bahkan dapat menurun. Namun,
angka kembali meningkat saat ada relaksasi selama
13-20 pekan diberlakukan di Indonesia.
“Peningkatan kasus bahkan mampu mencapai 14
kali lipat. Hal ini perlu menjadi refleksi penting pada
pengetatan yang saat ini telah berjalan selama dua
pekan,” katanya. ANT)
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MENGAKU TIDAK DICULIK TAPI SALING MENYAYANGI

Video P
engak
uan Mahasiswa KKN UNP Bikin Heboh
Pengak
engakuan
Padang, Khazanah—
Misteri
hilangnya VN (22) mahasiswi Universitas Negeri Padang, yang diduga
dilarikan oleh seorang dukun saat
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dikampung Tampunik, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir
Selatan, Sumatera Barat (Sumbar)
akhirnya terungkap melalui video
pendek yang dibuat sendiri oleh VN.
Pernyataan pihak keluarga menyatakan VN mahasiswa UNP yang hilang
dilarikan dukun saat KKN, ternyata
dibantah oleh VR sendiri lewat
unggahan video pendek di media sosial
TikTok.
Beredar video yang viral di media
sosial tentang pengakuan mahasiswi
Universitas Negeri Padang (UNP)
berinisial VN yang sebelumnya sempat
hilang selama sepekan oleh pihak
keluarga menjadi perbincangan khalayak jagad maya..
Hal itu dikarenakan sebelumnya
pihak keluarga menyatakan hilangnya
VN ini diduga saat hendak pergi

kuliah kerja nyata (KKN) dan dilarikan
seorang pria disebut sebagai dukun
kampung.
Dalam video singkat tersebut
diunggah diakun media sosial TikTok
dengan durasi selama 1.28 detik, di
dalam video itu terlihat sosok VN
mengklarifikasi atau membenarkan
peristiwa yang sebenarnya atas dugaan
dirinya dilarikan dan dihipnotis oleh
seorang dukun.
Di menit pertama pada video itu
VN mengatakan, Assalamualaikum
masyarakat Sumbar dan Pesisir Selatan,
terkususnya bagi masyarakat Kecamatan
Lengayang, saya yang bernama Veni
mahasiswi UNP yang dinyatakan hilang
dibawa kabur dukun dalam pengaruh
hipnotis. Semua itu bohong.
Kemudian dilanjutkan VN, bahwa
kepergiannya dari rumah bersama lakilaki yang disebut seorang dukun
tersebut, merupakan kehendaknya
sendiri.
“Saya pergi dari rumah atas keinginan saya sendiri, dan rencana kami

berdua. Sumpah atas nama Allah
sebenarnya kami telah lama menjalin
hungan tanpa diketahui siapapun
termasuk orang tua saya sendiri,” kata
VN menegaskan dalam video itu mulai
dari detik 18-30
VN juga menjelaskan dalam
videonya itu, bahwa selama ini dirinya
sudah sering bertemu dengan lakilaki tersebut diluar tanpa diketahui
orang lain.
Selain itu, ia juga mengungkapkan
bahwa dirinya sudah menikah pada
14 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB
di Kayu Aro Kerinci.
“Kami memang saling sayang.
Alhamdulillah, 14 Juli 2021 jam 10
malam melakukan akad nikah di Kayu
Aro Kerinci,” ucapnya.
Selanjutnya VN kembali menegaskan, bahwa hal yang dilakukan
dirinya bersama laki-laki itu dalam
keadaan sadar tanpa ada pengaruh atau
paksaan apapun.
“Sumpah atas nama Allah diantara
kami berdua dalam fikiran sadar tanpa

ada pengaruh dan paksaan apapun.
Karena, pernikahan ini telah kami
rencanakan berdua,” tegasnya dalam
video tersebut muali di detik 0.54
sampai 1:10
Diujung-ujung video, VN kembali
menegaskan bahwa dirinya lari bersama
sang laki-laki yang diketahui seorang
dukun itu, karena mereka saling sayang
bukan karena hipnotis.
“Terimakasih banyak kepada seluruh
masyarakat Sumbar yang telah menghawatirkan saya. Dan saya minta maaf,”
tutupnya VN diakhir video sembari
mengucapkan Assalamualaikum.
Sebelumnya, menurut kakak VN,
yakni Febri, adiknya tidak pernah
sebelumnya menjalin komunikasi
dengan sang dukun.
Pertemuan hanya terjadi satu kali,
ketika adiknya menemani orang tua
untuk berobat ke dukun tersebut.
Keluarga VN pun panik yang menduga
mahasiswi UNP itu diguna-guna oleh
si dukun.
“Kalau memang sadar, saya yakin

adik saya tidak akan mau. Pasti ini
diguna-guna. Kalau pergi pasti kasih
tau orang tua. Saya yakin adik saya
dihipnotis,” ucap Febri.
Dugaan bahwa VN dibawa kabur
dan diguna-guna dukun membuat
keluarga melaporkan kejadian itu ke
polisi.
Bukan hanya keluarga VN, mertua
si dukun sekaligus pemilik sepeda
Motor NMAX juga ikut melapor.
“Tentu mertuanya merasa dirugikan,
mungkin. Masalah sepeda motor,” ujar
Kapolsek Lengayang, Iptu Beny Hari
Muryanto.
Pihak kampus juga mulai bertindak
mencari kebenaran mahasiswi KKN
UNP yang hilang juga soal penyebab
hilangnya gadis itu. Upaya menggali
informasi telah dilakukan dengan
mencari teman dekat VR.
“Kita juga tidak tau juga teman
dekat, teman biasa curhat. Harusnya,
teman-teman yang kenal (VR), kami
minta proaktif,” kata Dekan Fakultas
Ilmu Sosial UNP  Inoval Agesly
Agesly..

TERSANGKA CURANMOR DI PAYAKUMBUH DAN LIMAPULUH KOTA

6K
ali Beraksi, Dihadiahi Timah P
anas
Kali
Panas
Payakumbuh, Khazanah— Kasus pencurian kendaraan
bermotor sepertinya kembali marak di Kota Payakumbuh dan
Kabupaten Limapuluh Kota. Tiga pelaku yang sudah enam kali
beroperasi ditangkap Polres Payakumbuh, tersangka terpaksa
dihadiahi timah panas karena melarikan diri saat ditangkap.
Tim Opsnal Satuan Reserse
Kriminal Polres Payakumbuh
kembali berhasil melumpuhkan
tiga tersangka tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor
(curanmor) yang beraksi di wilayah
hukumnya.
Tak ada ampun, untuk
menciduk ke tiga tersangka tim
opsnal
Satreskrim
Polres
Payakumbuh yang dipimpin Kanit
1 Resum Inspektur Polisi Dua
(Ipda) Aiga Putra, terpaksa
melumpuhkan ketiga tersangka
dengan timah panas, karena
berusaha kabur saat akan
ditangkap.
Kapolres Payakumbuh AKBP
Alex Prawira melalui Kasatreskrim
AKP Aknopilindo, Rabu (21/7)
mengungkapkan, ketiga tersangka
ditangkap Tim Opsnasl Satreskrim
Polres Payakumbuh hanya
berselang enam jam setelah tindak
kejahatan curanmor itu terjadi.

“Tindak
kejahaharan
curanmor tersebut terjadi di tempat
parkir halaman Mesjid Darul
Wustha, Kelurahan Padang Tiakar,
Kecamatan Payakumbuh Timur,”
ujar
Kasatreskrim
AKP
Aknopilindo.
Dijelaskan Aknopilindo, kasus
yang sama juga dialami oleh
seorang pengunjung kafe D
Bungkus Simpang Benteng.
“Pencurian terjadi pada
Minggu (18/7) kemarin dan
beberapa jam kemudian para
tersangka berhasil ditangkap,” kata
Kapolres AKBP Alex Prawira
melalui AKP Aknopilindo serta
Ipda Aiga Putra di Mapolres
Payakumbuh, Rabu (20/7).
Diungkapkan Kasatreskrim
AKP Aknopilindo, curanmor yang
terjadi di Mesjid Darul Wustha,
Kelurahan Padang Tiakar itu
terjadi ketika korban sedang shalat
Isya.

Pemak
ai Sabu Ditangk
ap
emakai
Ditangkap
Lubukbasung, Khazanah— JM (36) terduga pelaku
penyalahgunaan sabu, ditangkap Sat Ops Narkoba Polres Agam
Selasa (20/7) sekitar pukul 18.07 WIB.
Waka Polres Agam Kompol Syafril didampingi Kasat
Resnarkoba IPTU Awal Rama, Rabu (21/7), mengatakan tersangka
ditangkap di Simpang Jalan Data Kaciak Jorong Kampung
Jambu Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya.
“Barang bukti yang diamankan 3 paket yang diduga sabu
dibungkus plastik warna bening dengan berat 9,26 gram,”
kata Waka.
Polisi juga menunjukkan bukti lainnya yaitu 2 buah sekop
pipet plastik warna bening, 1 unit timbang digital warna hitam,
dan uang sejumlah Rp.1.400.000.
Selain itu ada dua helai tisu warna putih, satu buah kotak
warna coklat bermotif angka delapan, satu buah kaleng rokok
dna lainnya.
Wakapolres menjelaskan kronologis penangkapan, saat itu
JM yakni sedang mengendarai sepeda motor hitam tanpa nomor
polisi. Kemudian tim opsnal langsung melakukan penghadangan
kepada JM sehingga terjatuh ke tanah dan langsung ditangkap
.
“Mereka para terduga pelaku penyalahgunaan narkoba
diproses bersama sejumlah barang bukti oleh Satresnarkoba
Polres Agam sebagai bentuk penyidikan untuk proses hukum
selanjutnya “ ujarnya  Heppy Kusnandar
Kusnandar..

Kejari Bantu Menagih
Padang, Khazanah— Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang,
telah membantu Pemerintah Kota (Pemko) Padang, dalam menagih
tuggakan kontribusi PT Cahaya Sumbar Raya, terhadap
pengelolaan Sentral Pasar Raya (SPR) sejak 2008 sebesar Rp
10 miliar lebih pada Juni 2021.
“Dari sebesar itu tunggakan yang harus dibayarkan
perusahaan, sudah terealisasi sebesar Rp 3.096.000.000. Iktikad
baik mereka untuk menyelesaikan tunggakan cukup bagus,”sebut
Kasi Datun Syafri Hadi dalam pers rilisnya bersama para kasi,
di aula Kejari Padang, Rabu (21/7).
Disebutkannya, iktikad baik PT Cahaya Sumbar Raya, dalam
membayar tunggakan patut diapresiasi. Sebab, pada mulanya
mereka pada tahun 2021 ini hanya akan mengangsur sebesar
Rp 1 miliar saja.
Dari kesepakatan perusahaan dengan Pemko Padang,
direncanakan pembayaran tunggakan akan dilakukan sebanyak
empat kali dengan jangka waktu 3 tahun 8 bulan. Pembayaran
dimulai tahun 2021 hingga Februari 2024.
“Pembayaran dilakukan per periodik. Periodik pertama mereka
bayar Rp3 miliar lebih. Sampai periode terakhir pembayaran
pada Februari 2024, presentase nya semakin kecil,”ujarnya.
Ditambahkannya,untuk setoran pembayaran sudah disetorkan
ke kas Pemko Padang.
“Mudah-mudahan perusahaan terus beriktikad baik dalam
membayarkan tunggakan mereka,” bebernya  Murdiansyah
Eko.

MARAK- Kasus pencurian kendaraan bermotor sepertinya kembali marak di Kota Payakumbuh
dan Kabupaten Limapuluh Kota. Tiga pelaku yang sudah enam kali beroperasi ditangkap Polres
Payakumbuh, tersangka terpaksa dihadiahi timah panas karena melarikan diri saat ditangkap
(foto: Lili Yuniati).
Korban terkejut, ketika dia
hendak pulang ternyata sepeda
motornya yang diparkir di tempat
parkir halaman masjid tersebut
telah raib dari tempatnya.
“Setelah mendapatkan laporan,

tim opsnal Satreekrim Polres
Payakumbuh langsung bergerak
mengejar para pelaku yang
berusaha kabur ke daerah Riau.
Namun setelah berkoodinasi
dengan Polsek Pangkalan

tersangka berhasil ditangkap,”
ucap
Kasatreskrim
AKP
Aknopilindo.
Diungkapkan Kasatreskrim,
ketiga tersangka curanmor yang
berhasil ditangkap tersebut adalah

R (32 tahun) warga Tiakar dan
A ( 31 tahun) warga jalan Jeruk.
Dari tangan kedua tersangka
berhasil disita dua unit sepeda
motor Honda Beat.
Setelah
dilakukan
pengembangan, tim opsnal
Satreskrim Polres Payakumbuh
menangkap lagi satu orang
tersangka yakni MA ( 29 tahun)
di rumah kontrakannya yang
berada di Kelurahan Tiakar
Payobasung.
“Dari tangan tersangka MA,
juga diamankan satu unit sepeda
motor Honda Beat,” ujar
Kasatreskrim.
Diakui Kasatreskrim, selain
ketiga tersangka Tim Opsnal
Satreskrim Polres Payakumbuh
juga berhasil mengamankan
barang bukti tiga unit sepeda
motor dan kunci T yang
dipergunakan untuk melancarkan
aksi kejahatan mereka.
Menurut AKP Aknopilindo,
berdasarkan keterangan dari ketiga
tersangka, kawanan curanmor ini
mengakui telah melakukan
kejahahatan pencurian kendaraan
bermotor sebanyak enam kali di
Kota Payakumbuh dan Kabupaten
Limapuluh Kota.
“ Untuk pengusutan dan
pengembangan lebih lanjut ketiga
tersangka berikut barang bukti
sudah diamankan di Mapolres
Payakumbuh untuk proses
penyidikan,” kata dia mengakhiri

Lili Yuniati.

KORBAN TEWAS SETELAH DILEMPARI BALOK KAYU

Pelak
uP
enganiayaan di Bypass Ditangk
ap
elaku
Penganiayaan
Ditangkap
Padang, Khazanah— Tim
Klewang Satreskrim Polresta
Padang meringkus seorang pelaku
penganiayaan yang menyebabkan
korban meninggal dunia di
kawasan Bypass Padang beberapa
waktu lalu.
Diketahui pelaku berinisial GS
yang baru berusia 16 tahun itu,
ditangkap di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Selasa (20/
7) sekira pukul 22.00 WIB.
Kasatreskrim Polresta Padang
Kompol Rico Fernanda mengatakan, GS diduga telah melakukan
tindak pidana penganiayaan secara
bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal pada
Selasa (20/7) sekira pukul 03.00
WIB.
Sementara lokasi kejadian di
Bypass Kilometer 11 Sungai Sapih,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
Rico menceritakan, pada saat
kejadian, ketika korban F (16)
yang meninggal dunia dan A (16)

saat ini dalam perawatan, melewati
jalan Bypass Kilometer 11 bersama dengan 8 orang temannya
kemudian korban melihat gerombolan pelaku yang menggunakan
8 sepeda motor yang berbeda
dengan jumlah orang sebanyak
sekitar 15 orang.
Melihat hal tersebut F dan A
beserta teman lainnya langsung
berusaha melarikan diri dengan
berputar arah.
“Namun F dan A ini berhasil
dicegat oleh para pelaku yang
membawa senjata tumpul dan juga
senjata tajam lainnya,” kata
Kasatreskrim, Rabu (21/7/2021).
“Pelaku GS langsung melemparkan balok kayu yang dipegangnya kepada A yang mengenai
kepala bagian belakang,” sambungnya.
Rico menambahkan, hal itu
membuat keduanya terjatuh dari
sepeda motornya dan setelah itu
keduanya berusaha melarikan diri

RINGKUS- Tim Klewang
Satreskrim Polresta
Padang meringkus
seorang pelaku
penganiayaan yang
menyebabkan korban
meninggal dunia di
kawasan Bypass Padang
beberapa hari lalu
(foto: Ist/net).
dengan berlari. Pelaku GS kembali
mengambil balok kayu dan
melemparkan balok kayu tersebut
ke arah A yang mengenai kaki.
“Korban F meninggal dunia
dan A masih dirawat di rumah
sakit. Lalu GS pergi meninggalkan
tempat kejadian menuju pulang
ke rumahnya,” ujarnya.
Mendapat laporan, tim langsung melakukan penyelidikan,
dan didapatkan informasi bahwa
pelaku penganiayaan sedang
berada di daerah Kurao.

“Kemudian mendatangi lokasi
yang dimaksud dan melakukan
patroli untuk memantau pelaku
dan benar adanya ditemukan salah
seorang pelaku GS,” kata dia.
Hasil interogasi, GS mengakui
telah memukul A dan F sebanyak
2 kali dengan cara melempar
dengan balok kayu ke arah kepala
dan kakinya.
“Dari GS disita barang bukti
berupa 1 (satu) buah balok kayu,
1 (satu) buah baju sweater,” pungkas
Rico  */Novrizal Sadewa.

NOTARIS PPAT PAYAKUMBUH LAPOR KE POLISI

Merasa Dik
elabui Anak Buah Soal P
ajak
Dikelabui
Pajak
Payakumbuh,
Khazanah—
Diduga dikelabui oleh anak
buahnya seorang Notaris di
Payakumbuh,
Sri
Rejeki
Suksessusilawati (57) beralamat
di Jalan Pacuan Kelurahan Kubu
Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara melaporkan anak
buahnya berinisial RH ke Polres
Payakumbuh dalam kasus dugaan
Tindak Pidana Penipuan dan atau
Penggelapan yang diduga
dilakukan RH yang selama ini
bekerja di Pejabat Pembuat Akte
Notaris (PPAT) miliknya.
Kepada Polisi di Mapolres
Payakumbuh sesuai Laporan
Polisi (LP) Nomor : STTLP/197.a/

VI/2021/SPKT/POLRES PAYAKUMBUH/POLDA SUMBAR
tertanggal 28 Juni 2921, Sri Rezeki
menyebutkan bahwa ia telah
mengalami kerugian Rp. 250 juta
akibat perbuatan RH.
Dalam Laporan Polisi tersebut,
menurut Sri, kejadian itu ia
ketahui pada Jumat 5 Maret 2021
sekitar pukul 14.30 WIB. Saat
itu ia (Sri Rejeki Suksessusilawati.red) bersama seorang
karyawannya bernama Azmi,
melakukan pemeriksaan terhadap
berkas-berkas penting berupa Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak
Penghasilan (PPH). Berkas tersebut

merupakan berkas yang ditugaskannnya kepada terlapor RH
untuk dibayarkan pajaknya ke
Kantor Pajak Kota Payakumbuh
beserta uang bea BPHTB dan
PPH.
Namun hal itu (membayar ke
Kantor Pajak.red) tidak kunjung
dibayarkan/diproses,
dan
berkasnya tidak ditemukan lagi.
Namun terlapor RH tidak mengakui perbuatannya menggelapkan
dokumen-dokumen
berupa
BPHTB dan PPH serta uang pajak
tersebut.
“Iya, saya melaporkan RH ke
Mapolres Payakumbuh beberapa
waktu lalu dalam perkara/kasus

Tindak Pidana Penipuan dan atau
Penggelapan. Dimana saya
mengalami kerugian sekitar 250
juta.” Ujar Sri kepada wartawan,
Rabu siang (21/7).
Ditempat terpisah, Kapolres
Payakumbuh, AKBP. Alex Prawira
melalui Kasat Reskrim. AKP. Akno
Pilindo didampingi Kanit 1,
Resum. IPDA. Aiga Putra kepada
wartawan mengatakan bahwa
dalam perkara itu pihaknya telah
menetapkan satu orang tersangka.
“ Perkara sudah naik sidik,
SPDP sudah dikirim ke Jaksa.
Tersangka 1 orang.” Ucapnya
melalui pesan WhatsApp  Tim
Khazanah .
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DPRD Sumbar Dukung PPKM
Padang, Khazanah— Terkait
dengan Pemberlakuan Kegiatan
Masyarakat (PPKM), di Ibukota
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yaitu Kota Padang, Sekretariat DPRD Sumbar, berkomitmen mematuhi kebijakan
tersebut. Upaya itu harus dilaksanakan demi menjaga kepentingan bersama, yaitu menekan angka penyebaran virus
covid-19.

Sekretaris Dewan DPRD
Sumbar, Raflis mengatakan
sesuai Intruksi kementerian
dalam negeri, Kota Padang,
Bukittinggi, Padang Panjang
dan Kota Solok, terkena pengetatan PPKM.
Karena kantor DPRD Sumbar
terletak di ibukota provinsi,
maka pihaknya telah menyediakan sejumlah sarana dan
prasarana seperti bilik disin-

fektan, penyediaan hand sanitezer serta pintu akses masuk
hanya dibuka satu.
“Tidak hanya itu, pada pintu
masuk juga dilengkapi dengan
alat pengering tangan,” katanya.
Dia mengatakan, sebagai
unsur penunjang kinerja dewan, pihaknya akan melaksanakan ketentuan yang tertuang
dalam muatan PKKM, termasuk mensiasati kapasitas

pegawai masuk kantor hanya
25 persen.
Salah satu agenda krusial
dewan dalam tugas legislasi
beberapa waktu kedepan akan
dilakukan secara virtual, seperti
pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat 20212026 (kemarin), dilakukan secara
daring di ruang paripurna

dengan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat.
“Pansus RPJMD sendiri,
berjumlah 14 orang, saat pembahasan tidak berkerumun dan
menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.
Dia mengatakan, untuk
pembahasan rancangan peraturan
daerah yang tidak bisa dibahas
secara virtual akan diserahkan
kembalikan lagi kepada Alat

Golk
ar Kota P
adang
Golkar
Padang
Sembelih Hewan K
urban
Kurban

BERKURBAN— Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang, saat menyerahkan daging kurban kepada warga usai pelaksanaan hewan kurban di
kantor partai berlambang Pohon Beringin itu, Rabu (22/7). Tahun ini, Partai Golkar Kota Padang berkurban dua ekor sapi dan dua ekor
kambing. IST
Padang, Khazanah– Meski
dalam suasana PPKM, namun DPD Partai Golkar Kota
Padang tetap bisa melaksanakan penyembelihan
hewan kurban di kantor
partai berlambang Pohon
Beringin itu, Rabu (22/7).
Dua ekor sapi dan dua ekor
kambing tumbang berdarahdarah sebagai bagian dari
ibadah umat muslim.
M. Iqra Chissa, Putra
Ketua DPD Partai Golkar
tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas
terselenggaranya kegiatan ini.
Sebab sejak awal dikhawatirkan terkait aturan PPKM
yang cukup berat.
“Tapi Alhamdulillah,
panitia pelaksana sudah
mempertimbangkan semuanya. Sehingga tidak ada

kerumunan saat menyembelih dan membagikan daging kurban. Hal itu karena
kita memakai sistem perwakilan dalam menyerahkan
daging kepada para penerima,
disamping ada yang diserahkan secara simbolis,”
ujarnya.
Dikatakan Iqra, tekhnis
pelaksanaan penyembelihan
kurban itu memang sudah
diperhitungkan sejak awal.
Memotong sapi dilakukan
di belakang kantor dan
sistem pembagian daging
dengan menitipkan lewat
perwakilan yang ada.
“Misalnya untuk tiap
kecamatan. Meski jumlahnya
tidak banyak, tapi kami titip
lewat Plt. Ketua Kecamatan
yang datang ke kantor DPD.
Para panitia juga tetap setia

memakai masker dan mematuhi prokes. Terimakasih
kepada panitia yang telah
mengatur sedemikian rupa,
sehingga pembagian berlangsung lancar dan aman,”
tambah Iqra.
Ketua Panitia Qurban
Partai Golkar Kota Padang,
Nofrialdi Nofi Sastera menambahkan, untuk tahun ini
prioritas pembagian daging
kurban diarahkan kepada
masyarakat di sekitar kantor
DPD Partai Golkar, selain
masyarakat Padang Selatan
pada umumnya. Setelah itu
juga dibagikan kepada
setiap kecamatan melalui
ketua masing-masing.
Yang sedikit berbeda,
tambah Nofi Sastera, selain
penyerahan secara simbolis
di halaman kantor, Ketua

Golkar Padang Iqra Chissa
juga mengantarkan langsung
beberapa kantong daging
kurban ke rumah warga di
sekitar kantor. Tak hanya itu
sejumlah anggota SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) serta beberapa tukang
parkir yang bertugas di dekat
kantor juga mendapatkan
bantuan daging kurban.
“Kami menyadari adanya
istilah bahwa jika di dekat
rumah kita orang membantai,
minimal percikan darahnya
harus dirasakan juga. Karena
itu prioritas pembagian
daging kita fokuskan kepada
masyarakat sekitar. Begitu
pula dari aspek ke-Golkarannya, setiap PK Kecamatan
Partai Golkar juga kita
berikan. Memang tak banyak, tapi Alhamdulillah bisa

terlaksana,” ujar Nofi.
Kegiatan ini dipersiapkan
hanya sebulan, karena pengurus DPD Partai Golkar Kota
Padang juga baru terbentuk.
Ke depan, In Shaa Allah
dapat dilaksanakan oleh setiap
kecamatan dengan subsidi
satu ekor sapi kurban.
“pak Nofi juga sudah
merencanakan akan melaksanakan Tabungan Kurban
tahun depan,” tambah Iqra.
Hadir dalam acara itu Ketua
Harian DPD Partai Golkar
Jamasri Tanjung, tiga orang
anggota DPRD Kota Padang
dari Fraksi Partai Golkar seperti
Zulhardi Z Latif, Miswar
Jambak dan Jumadi. Lalu juga
hadir sejumlah pengurus dan
Ketua-ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kota
Padang. Devi/rel
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POLITIK dan kekuasaan
(power), menjadi dua sisi
mata uang yang saling
berdekatan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga menyentuh ke
aspek-aspek lainnya, seperti
ekonomi, sosial, dan budaya.
Oxford Dictionary mendefinisikan politik sebagai
upaya mendapatkan dan
menggunakan kekuasaan
dalam kehidupan publik
serta upaya mempengaruhi
berbagai keputusan yang
berdampak pada suatu negara atau masyarakat. Sementara kekuasaan (power)
merujuk kepada kewenangan yang dimiliki oleh
individu atau kelompok.
Max Weber memaknai
kekuasaan sebagai sarana
bagi seseorang untuk mencapai keinginannya. Pemikiran serupa juga dikatakan
Friedrich Nietzsche bahwa
pada dasarnya manusia
memiliki hasrat untuk berkuasa, umumnya diperoleh
dengan jalan menguasai atau
mempengaruhi orang lain.
Dalam konteks perebutan
kekuasaan, konflik antar-

individu maupun kelompok
sangat mungkin terjadi karena
menurut Thomas Hobbes
manusia secara alamiah bisa
menjadi “serigala” bagi sesamanya (homo homini lupus).
Untuk memperoleh dan
kekuasaan, manusia akan
melakukan apa pun sekalipun
ia harus menyakiti manusia
lainnya.
Good and Bad Politics di
Lingkungan Kerja
Tidak hanya di level
negara saja, permainan
politik dan perebutan kekuasaan sangat lumrah terjadi di berbagai lingkungan
sosial, perusahaan, dan industri apa pun. Salah satunya
adalah lingkungan kantor
tempat kita bekerja.
Dalam konteks ini, politik
di lingkungan kerja dimainkan dalam bentuk yang
berbeda-beda namun secara
umum tujuannya tetap bermuara pada persoalan kekuasaan dan keuntungan
tertentu dalam bisnis atau
perusahaan. Dilansir dari
artikel Magdalene (04/29/
2021) Direktur Keuangan
dan SDM PT BEI, Risa E.

Rustam mengatakan bahwa
terdapat apa yang disebut
sebagai good politics dan
bad politics dalam konteks
politik di lingkungan kerja.
Bad politics merujuk
pada upaya penghalalan
segala cara untuk memperoleh tujuan baik secara
personal maupun kolektif.
Sedangkan good politics
identik dengan good leadership dan kebersamaan
dalam mencapai tujuan
tertentu. Pada praktiknya
politik dan perebutan kekuasaan memang lumrah ditemukan di lingkungan kerja
apa pun, bahkan riset menyebutkan bahwa kecakapan seseorang yang memainkan politik di lingkungan
kerja ternyata berdampak
positif bagi prospek karirnya.
Terkait dengan ini, sosiolog Erving Goffman memperkenalkan konsep dramaturgi yang mengatakan
bahwa manusia memainkan
peran berbeda. Jadi, apa
yang ditunjukkan oleh individu dalam interaksi sosialnya tidak selalu sama
dengan apa yang ia sebe-

narnya rasakan. Konsep
Goffman ini penting untuk
dipahami, terutama untuk
membangun kewaspadaan
kita supaya tidak terlalu larut
dalam pujian dan tidak
mudah untuk mempercayakan segala hal, khususnya
yang bersifat krusial dan
personal kepada orang lain.
Karena bagi mereka yang
memainkan bad politics di
lingkungan kerja, bukan
tidak mungkin segala hal
yang dianggap sebagai
kelemahan kita akan dimanfaatkan untuk menjatuhkan
kita demi menggapai tujuannya. Hal lain yang perlu
kita waspadai adalah sikap
iri yang berlebihan.
Bagi mereka yang probad politics prestasi orang
lain akan dilihat sebagai
sebagai ancaman potensial
karena umumnya pemilik
kekuasaan memiliki ego
untuk menjadi yang dominan
sehingga segala hal yang
berpotensi menyaingi posisinya sah untuk disingkirkan. Selain itu, kritik juga
kerap dianggap sebagai
ancaman.

Alih-alih melihatnya
sebagai masukkan positif
untuk memperbaiki kepemimpinannya, kritik sering
disalahartikan sebagai bentuk resistensi yang berpotensi menjatuhkan posisinya.
Contohnya adalah sistem
pemerintahan otoriter Orde
Baru yang bersifat dualistik.
Di satu sisi menyerukan
demokrasi, tetapi di sisi lain
kekuatan militeristik sangat
dominan dan segala bentuk
kritik kepada pemerintah
kerap berujung pada hilangnya nyawa orang.
Dalam gaya kepemimpinan otoriter, yang diinginkan oleh penguasa adalah
kepatuhan warganya (docile
bodies) terhadap hegemonic
power yang sengaja didesain
untuk secara manipulatif
mendisiplinkan masyarakat,
baik secara ideologis maupun
koersif. Dalam konteks
kapitalisme Karl Marx menuding para pemuka agama
bekerja sama dan berpartisipasi mendukung kepentingan kelompok borjuis
yang merugikan masyarakat
kelas bawah. **

Kelengkapan Dewan (AKD)
yang lebih mengetahui lebih
jeli, untuk hal tersebut.
Ditegaskannya, sekretariat
akan bekerja optimal untuk
memfasilitasi kinerja dewan agar
tidak terlalu berpengaruh,
sejumlah sara seperti meeting
zoom telah ada disediakan,
maka kinerja akan tetap sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan. ryn/hln
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Jakarta, Khazanah— Kesempatan anak muda untuk
ikut mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia sangat
terbuka. Ketua Balitbang Partai Golkar, Jerry Sambuaga mengatakan, sudah banyak anak muda yang
menempati jabatan startegis karena semangat, kerja keras,
kreativitas, dan solidaritas tinggi.
“Saya kira sudah banyak bukti dan catatan mengenai
peran penting dan strategis anak muda sebagai change
maker. Ini bisa dilihat di bidang ekonomi, pemasaran,
TI hingga pertanian,” kata Jerry dalam keterangannya,
Rabu (21/7).
“Di bidang politik pun sebenarnya sama. Anak muda
bisa bukan hanya menjadi agent of change tetapi bahkan
bisa menjadi change maker itu sendiri,” lanjut dia.
Kesempatan itu semakin terbuka lebar saat Presiden
Jokowi merekrut banyak anak muda untuk membantunya
baik di kabinet maupun di posisi-posisi lain. Melihat
itu, dia mengatakan Golkar sangat terbuka bagi anak
muda, bukan hanya kepada milennial tetapi bahkan
bagi generasi Z.
Ketua Umum Airlangga Hartarto menurutnya punya
perhatian khusus kepada anak muda sehingga banyak
memberikan peran bagi anak-anak muda Golkar.
“Pak Ketum sangat terbuka bagi anak muda. Beliau
yakin betul bahwa anak muda punya potensi yang luar
biasa untuk mengembangkan diri di politik dan juga
potensi membangun partai serta membangun negara
dan masyarakat,” ucap Jerry.
Keterbukaan Golkar terhadap peran politik anak muda
ini menurut Jerry bisa dilihat dari banyaknya anak muda
di Golkar yang sudah menempati posisi di berbagai
bidang. Jerry bahkan menyebut Golkar adalah salah
satu partai yang punya anak muda dengan posisi strategis
terbanyak.
“Banyak anggota DPR, anggota DPRD bahkan kepala
Daerah. Ketua-ketua di organisasi internal Golkar maupun
yang berafiliasi kepada Golkar juga anak muda. Jadi
Golkar dalam hal ini selangkah di depan dalam
mengakomodasi anak muda,” ujar Jerry.
Jerry juga menyadari masih banyak anak muda yang
alergi dengan politik dan partai politik.
Dia melihat sejumlah anak muda banyak bersuara
dan mengritik sistem dengan berbagai media ekspresi
seperti terlihat dalam media sosial.
Menurutnya itu adalah realitas yang justru harus
dipandang positif karena menunjukkan kepedulian anak
muda.
Sikap peduli ini menurut Jerry harus disalurkan dengan
tepat melalui berbagai cara baik masuk dalam sistem
maupun bersikap sebagai pemberi masukan kepada sistem.
Jerry menyarankan, jika ingin masuk dalam sistem bisa
dilakukan dengan masuk dalam organisasi politik.
Sedangkan jika ingin menjadi pemberi masukan dan
pengawal kebijakan dengan baik bisa dilakukan melalui
organisasi kemasyarakatan maupun bertindak sebagai
pribadi dan professional yang memberikan masukan
dan kritikan yang konstruktif kepada pembuat kebijakan
publik. ryn/tbn
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Jakarta, Khazanah— Ketua DPD Partai Golkar
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Mohammad Taufiq,
menyatakan bahwa seluruh kader Golkar mulai
menyosialisasikan Airlangga Hartarto sebagai calon
presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.
“Sebagai kader partai, saya akan ikut terus berjuang
dan berupaya untuk memenangkan Airlangga di Pilpres
2024. Kerja keras dari semua pihak sangat diperlukan,”
kata Taufiq dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Taufiq menegaskan sebagai ketua DPD II Partai Golkar,
berbagai cara telah dilakukan untuk lebih memperkenalkan
sosok Airlangga yang juga ketua umun Partai Golkar
kepada masyarakat Pangandaran.
“Konsolidasi dengan semua kader di Pangandaran
sudah kita lakukan. Saya sampaikan bahwa ketua umum
kita sudah siap untuk maju di Pilpres 2024, kemudian
sosialisasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan,
seperti pemasangan foto bilboard, baliho dan lain-lain,”
jelas Taufiq.
Taufiq juga mengatakan, pihaknya juga melakukan
sosialisasi dari rumah ke rumah. Saat ini, lanjutnya,
sedang dilakukan rapat khusus dan pemetaan, dari mulai
tingkat DPD, Pengurus Kecamatan (PK) dan juga hingga
Pengurus Desa (PD).
“Sambil menunggu arahan dari ketua umum, untuk
langkah selanjutnya,” ujar Taufiq.
Taufiq menilai, sosok Airlangga adalah orang yang
bersih dan memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus.
“Beliau juga merupakan anak dari mantan menteri bidang
ekonomi, Pak Hartarto Sastrosoenarto. Jadi, beliau sangat
berkharisma,” katanya.
Selain itu, Airlangga juga dinilai bersih dan jujur.
Juga seorang ekonom handal. Jadi tidak bisa diragukan
lagi untuk jadi pemimpin Indonesia dan maju di Pilpres
2024. “Elektabilitasya bagus, kredibilitasnya bagus, sudah
tidak diragukan lagi,” ujarnya.
Saat ditanya siapa yang pas untuk mendampingi
Airlangga, pria yang akrab disapa Martin ini menyebut
dua nama kader PDI Perjuangan. “Kalau saya, kalau
tidak dengan Mbak Puan Maharani (Ketua DPR-RI),
ya dengan Pak Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah).
Keduanya saya kira sudah pas dengan Pak Airlangga,”
kata Taufiq. ryn/ant
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SEIRING DITERAPKANNYA PPKM DARURAT

Komisi IV DPRD Sumbar Monitoring
erda AKB di T
anah Datar
Penerapan P
Perda
Tanah
Padang, Khazanah – Seiring
diterapkannya Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat di daerah ini,
Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat mensinergikannya
dengan melakukan monitoring
penerapan Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
(AKB) di Kabupaten Tanah Datar,
Jumat (16/7), sekaligus memantau
penerapan PPKM di daerah
tersebut.
Kedatangan anggota dewan
tersebut disambut langsung Bupati
Tanah Datar, Eka Putra sekaligus
mengungkapkan, sejumlah persoalan di Tanah Datar diharapkan
menjadi perhatian pemerintah
provinsi, salah satunya akses jalan
provinsi untuk menuju Tanah
Datar sangat memprihatinkan.
Menurut bupati, ada beberapa
ruas jalan kewenangan provinsi
yang telah butuh perawatan, saat
cuaca hujan pengendara motor
tidak bisa melihat lobang yang

tertutup genangan air, sehingga
kecelakaan sering terjadi.
“Kita tidak minta jalan itu
diperbaiki dengan anggaran besar,
cukup ditambal saja sudah sangat
membantu sekali,” ujar Eka Putra.
Dia mengatakan, rusaknya
akses jalan provinsi menuju
Batusangkar telah terjadi bertahun
tahun, sehingga membuat
pengendara roda dua maupun
empat resah, penambalan harus
dilakukan karena kondisi badan
jalan berlobang-lobang.
Dia juga mengungkapkan,
dalam menangani Covid-19,
Tanah Datar kekurangan vaksin
dalam beberapa waktu terakhir
bahkan sempat habis, karena telah
melakukan koordinasi dengan
pemerintah provinsi maka vaksin
ditambah untuk kuota lima ribu
orang, penambahan juga terus
diajukan untuk kebutuhan anakanak.
“Pada awalnya serapan vaksin
rendah, namun beberapa waktu
terakhir meningkat dan kami

mengalami kekurangan stok,”
katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini
Tanah Datar juga kekurangan
tenaga kesehatan, khususnya
dokter untuk pengobatan maupun
vaksinasi. Disisi lain, dia juga
mengungkapkan
rencana
revitalisasi Danau Singkarak yang
akan dibuatkan geopark.
Anggota Komisi IV DPRD
Sumbar, Bukhori Datuak Tuo
mengungkapkan, seluruh jalan
provinsi harus menjadi perhatian
bersama, kapan perlu kondisinya
harus disetarakan dengan jalan
nasional, apalagi beberapa
kabupaten kota memiliki keluhan
yang sama.
“Jika kondisi jalan provinsi
baik, maka akan memberikan
dampak positif bagi daerah yang
sedang berjuang untuk pemulihan
ekonomi,” tukasnya.
Menurut dia, Tanah Datar
memiliki potensi sektor peternakan,
khususnya ayam sehingga
kebutuhan jagung daerah ini

tinggi. Agar distribusinya lancar
dari daerah tetangga, dibutuhkan
jalan memadai.
Sementara anggota Komisi IV
DPRD Sumbar lainnya, Irzal Ilyas
mengatakan, kebutuhan kabupaten
harus dikoordinasikan dengan
pemerintah provinsi, sehingga bisa
dicarikan bersama apa solusisolusi terbaik, dinas-dinas terkait
yang ikut dalam kunjungan mesti
memahami bagaimana kondisi
daerah dan langkah apa yang
harus dilakukan.
Sedangkan anggota Komisi
IV, Suharyono mengatakan,
revitalisasi Danau Singkarak
merupakan langkah strategis,
namun harus melalui perencanaanperencanaan yang matang, hal itu
meliputi penganggaran hingga
pemetaan.
“Jika kondisi memungkinkan,
maka bisa membuka peluang
mendapatkan anggaran dari
pemerintah pusat seperti Danau
Maninjau,” kata Suharyono
mengakhiri. (adv)
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Komisi IV DPRD Sumbar disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar saat kunjungan ke Tanah Datar

Suasana pertemuan Komisi IV DPRD Sumbar di Kantor Bupati Tanah Datar

Suasana diskusi Komisi IV DPRD Sumbar bersama Bupati Tanah Datar Eka Putra

