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Ahsan-Hendra Tumbangkan Malaysia
Jakarta, Khazanah-- Mohammad
Ahsan/Hendra Setiawan mengalahkan
Aaron Chia/Soh Woi Yik dengan
skor 21-16 dan 21-19 pada laga Grup
D Olimpiade Tokyo 2020 di
Musashino Sport Forest Plaza, Senin
(26/7) petang WIB.
Ahsan/Hendra dan Chia/Yik
berupaya memaksimalkan setiap

kesempatan meraih poin di awal laga.
Skor dengan jarak tipis terpampang
di awal gim pertama.
Setelah unggul 4-3, Ahsan/
Hendra mulai mencoba menjauh.
Kombinasi apik The Daddies cukup
menyulitkan Chia/Yik. Poin demi
poin pun bertambah bagi Ahsan/
Hendra dan jarak melebar menjadi

empat poin pada angka 10-6.
Permainan rapi Hendra di depan
net mengantarkan pasangan nomor
dua dunia itu memimpin 11-7 pada
interval gim pertama. Chia/Yik tak
mau menyerah begitu saja. Serangan
ganda Malasia itu membuat jarak
kembali rapat. Chia/Yik bahkan
menyamakan kedudukan pada angka

13.
Setelah skor 13-13, Ahsan/Hendra
meraih enam poin beruntun.
Momentum meraih poin tanpa putus
sempat diputus dan Chia/Yik
menambah poin kembali.
Gim kedua kembali diawali
dengan perolehan poin yang ketat.
Ahsan/Hendra memimpin, namun

AHSAN-HENDRA

BACA HAL-7

GUBERNUR SUMBAR
MENUAI KRITIKAN

Jawa
Masih
Merah
PEMERINTAH telah
mengumumkan perpanjangan
penerapan PPKM Level IV,
mulai tanggal 26 Juli hingga
tanggal 2 Agustus 2021.
Kebijakan tersebut diambil atas
pertimbangan aspek
kesehatan, aspek ekonomi,
hingga dinamika sosial.
Padang, Khazanah— Pulau Jawa masih
menjadi daerah berbahaya. Kasus Covid19 di lima provinsi di Pulau Jawa kian
mengkhawatirkan, meski kasus Covid19 di Indonesia kembali menurun pada
hari pertama pelonggaran PPKM Level DIPERPANJANG-- Ibukota Jakarta, terlihat sepi aktivitas setelah pemerintah resmi mengumumkan perpanjangan penerapan PPKM Level IV, terhitung mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021
mendatang. Hingga kini, Pulau Jawa masih menjadi daerah berbahaya (merah), penularan Covid-19. IST
4, Senin (26/7).
BACA HAL-7

PADANG FOKUS PENYEKATAN TINGKAT KELURAHAN

PEMERINTAH BURU REMDESIVIR,
ACTEMRA DAN GAMMARAAS

Pemprov Mulai Salurkan Bantuan Indonesia Butuh
2.500 Ton Oksigen

PEMERINTAH Provinsi Sumbar mulai menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak penerapan
PPKM Level IV, mulai Senin (26/7). Wagub Sumbar, Audi Joynaldi meminta masyarakat untuk tetap
konsisten menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan menjauhi kerumunan. DOK

Padang, Khazanah—
Khazanah—Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat mulai memberikan bantuan
bagi masyarakat yang terdampak kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level IV mulai Senin
(26/7) kemarin.
Kebijakan ini mengikuti instruksi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
memutuskan memperpanjang PPKM Level
4. Kebijakan itu berlaku dari 26 Juli
hingga 2 Agustus 2021, sebagai salah satu
usaha untuk menekan angka kasus Covid19 di Sumbar.
“Sudah tahu semua PPKM diperpanjang, tidak ada perubahan aturan, tidak
ada yang spesial. Namun ada sedikit
pelonggaran,” kata Wakil Gubernur Sumbar,
Audy Joinaldy di Kantor Gubernur Sumbar,
Senin (26/7).

Audy juga mengatakan, untuk pembatasan masih dilakukan meskipun tidak
ada lagi penyekatan di perbatasan.
Kemudian dilakukan pembatasan seperti
tempat makan dan restoran. “Yang penting
kita di hulu saja, sama-sama konsisten
menjaga protokol kesehatan, pakai masker,
jaga jarak dan jauhi kerumunan,” terangnya.
Selain itu terang Audy, untuk bantuan
sosial akan diberikan lewat transfer rekening
masing-masing penerima lewat kantor pos.
Kemudian nanti juga akan diberikan
bantuan berupa beras, yang akan didistribusikan mulai Selasa (27/7) ini.
“Kalau jumlahnya belum tahu, sekarang
mulai didroping dari pusat langsung berupa
barang. Ada dari Bulog, angka pastinya
besok (hari ini, red),” ujarnya.

Ketua Komite Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(KPCPEN), Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat sejumlah program
perlinsos yang diberikan kepada masyarakat selama PPKM Level 4. Bantuan
PPKM yang pertama ialah menambah
manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200
ribu selama dua bulan untuk 18,8 juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kedua, Kartu Sembako PPKM yang
diberikan kepada 5,9 juta KPM baru yang
merupakan usulan daerah. Masing-masing
KPM memperoleh sebesar Rp200 ribu
per bulan selama enam bulan. “Lalu
perpanjangan Bantuan Sosial Tunai untuk
bulan Mei-Juni. Ini nanti kita salurkan
pada Juli,” ujar Airlangga dilansir dari
situs Sekretariat Kabinet, Senin (26/7).
Kemudian, melanjutkan subsidi kuota
internet dan diskon listrik hingga akhir
tahun 2021. “Selanjutnya, bantuan
Rekening Minimum Biaya Beban/
Abonemen selama tiga bulan (OktoberDesember) untuk 1,4 juta pelanggan,”
terangnya.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran untuk
Program Prakerja serta pemberian Bantuan
Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh
(BSU). “BSU ini diberikan kepada pekerja
yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan
dan ini untuk [PPKM] Level 3 dan Level
4, untuk diberikan bantuan ini dua kali
Rp600 ribu,” ungkap Airlangga.
Bantuan beras sebanyak 10 kilogram
juga akan disalurkan kepada 28,8 juta
KPM.Bantuan juga akan diberikan kepada
UMKM dan pedagang kaki lima (PKL)
sebanyak Rp 1,2 juta. Bantuan insentif
fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai [PPN]
atas sewa toko di pusat perbelanjaan
atau mal akan Ditanggung Pemerintah
[DTP] untuk masa pajak bulan Juni-

Jakarta, Khazanah-- Indonesia
membutuhkan 2.500 ton oksigen per
hari untuk memenuhi lonjakan kebutuhan oksigen karena meningkatnya
kasus Covid-19 di Tanah Air. Selain
kenaikan permintaan oksigen, terjadi
juga kenaikan permintaan obat-obatan
untuk Covid-19.
"Kebutuhan oksigen kita sebelum
lebaran 400 ton per hari, sekarang
sudah naik menjadi 2.500 ton per hari,
sementara kapasitas produksi Indonesia
1.700 ton per hari sehingga kita ada
gap," kata Menteri Kesehatan, Budi
Gunadi Sadikin di Kantor Presiden
di Jakarta, Senin (26/7).
"Sama seperti obat, kenaikannya
tinggi sekali. Apa yang pemerintah
sudah lakukan? Yang paling mudah
kita lakukan dengan mengimpor
oksigen konsentrator, yaitu seperti
pabrik oksigen kecil yang bisa

dipasang di rumah atau di ranjang
rumah sakit, yang penting ada listriknya saja," ucap Budi.
Menurut Budi Gunadi, setiap
1.000 oksigen konsentrator bisa
memproduksi sekitar 20 ton oksigen
per hari.
"Ini sudah ada donasi 17.000 dan
mulai berdatangan. Kami rencana
membeli 20.000 unit yang nanti akan
kami distribusikan ke seluruh rumah
sakit dengan tempat isolai agar orang
yang membutuhkan oksigen bisa
mengirup oksigen yang dihasilkan oleh
oksigen konsentrator ini," katanya.
Ia berharap dengan ketersediaan
oksigen konsentrator itu dapat menghilangkan kebutuhan tabung oksigen
dalam jumlah besar. "Kami juga
menghilangkan kebutuhan pabrikpabrik besar yang harus kita bangun
BACA HAL-7

Lima Kapolres Diganti
Padang, KhazanahKhazanah-- Lima Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di
Sumatera Barat, diganti. Hal tersebut menyusul keluarnya telegram
Kapolri nomor: ST/1508/VII/KEP/2021 tertanggal 26 Juli 2021. Telegram
ini ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus
Satake Bayu Setianto. “Iya, ada lima kapolres yang dimutasi setelah
keluarnya telegram pak kapolri,” kata Satake Bayu kepada langgam.id,
Senin (26/7).
Kapolres yang diganti ini di antaranya AKBP Azhar Nugroho yang
sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Solok. Azhar ditarik ke Mabes
Polri sebagai Kasubagwasmatkas Bagmindik Rowassidik Bareskrim.
BACA HAL-7
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Syiar Islam

Mimbar
Mati Syahid untuk
Pasien Covid-19
yang wafat
04.54
12.20
15.45
18.22
19.37

Oleh: KH Drs Syarifuddin
Mahfudz MSi.

Dari hari ke hari data Covid yang
diumumkan pemerintah semakin menanjak. Wabah tersebut telah menyebar ke
34 provinsi seluruh Indonesia.
BACA HAL-7

Ayat Hari Ini

Banyak Salah Paham soal Islam
di Korsel
Padang, Khazanah
Khazanah- Seorang wanita mualaf asal Korea Selatan,
Song Bo-ra (30-an), menceritakan kisah perjalanannya semenjak masuk
Islam. Dia telah melalui berbagai pandangan dari orang-orang yang
tak menyukai Islam.
"Banyak orang Korea memiliki kesalahpahaman besar tentang
Islam. Mereka bertanya mengapa saya memakai jilbab. Mereka mengira
hijab digunakan untuk mengontrol perempuan dan kebebasan mereka,
dan kami dipaksa untuk memakainya," kata mantan guru Islam yang
kini bekerja di Korea-Islam Business & Cultural Centre, dilansir dari
BACA HAL-7

Sesungguhnya orangorang yang memakan harta
anak yatim secara zhalim,
sebenarnya mereka itu
menelan api dalam
perutnya dan mereka akan
masuk ke dalam api yang
menyala-nyala (neraka).
(QS An Bisa: 10)
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Gubernur Kukuhkan TPAKD
Kabupaten/Kota se Sumbar

Padang, Khazanah - Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
produk lembaga keuangan, Gubernur
Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD) untuk 19 kabupaten
dan kota.
"Terbentuknya TPAKD di seluruh
daerah di Sumbar akan meningkatkan
literasi dan pemahaman serta akses
masyarakat termasuk pelaku usaha mikro
pada lembaga keuangan sehingga bisa
membantu meningkatkan kesejahteraan,"
katanya di Padang, Senin (26/7).
Menurut gubernur, dengan dikukuh-

kannya TPAKD di seluruh daerah, Sumbar
termasuk 10 provinsi tercepat dalam
pelaksanaannya di Indonesia.
Dia berharap, TPAKD segera menjalankan fungsinya untuk meningkatkan
literasi dan pemahaman tentang lembaga
keuangan sehingga makin banyak
masyarakat yang bisa mengakses
permodalan.
Sumbar memiliki banyak potensi
keuangan untuk dikembangkan seperti
di bidang pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan, songket tenun,
kuliner dan banyak usaha super mikro.
Namun selama ini belum semua yang

punya akses ke lembaga keuangan.
Keterbatasan akses itu sebagian
karena tidak memiliki pemahaman cara
mengakses produk di lembaga keuangan.
Dengan adanya TPAKD diharapkan bisa
menjadi solusi sehingga kesejahteraan
masyarakat bisa tercapai.
Sementara itu Kepala OJK Sumbar,
Yusri mengatakan terbentuknya TPAKD
di semua daerah tidak lepas dari upaya
dan dukungan gubernur, bupati dan wali
kota se-Sumbar.
"Kami sangat mengapresiasi kepedulian kepala daerah ini," katanya.
Ia optimis TPAKD bisa menjadi ajang

untuk mendorong perekonomian daerah
menjadi lebih baik. Dimasa Pandemi
perlu ide dan kreatifitas untuk mendorong
perekonomian agar bisa terus berkembang.
"Dalam TPAKD kita bisa merumuskan dan mendiskusikan ide-ide untuk
mendorong perekonomian rakyat,"
katanya.
Berdasarkan data survei 2019, tingkat
literasi masyarakat Sumbar terhadap jasa
keuangan formal baru 34,55 persen,
sementara tingkat inklusi 66,75 persen
atau masih di bawah nasional.
"Dengan adanya TPAKD diharapkan

target literasi dan inklusi hingga 90
persen yang dicanangkan Presiden Joko
Widodo bisa tercapai," katanya.
Dasar kerja TPAKD nantinya adalah
potensi yang ada di masing-masing
daerah sehingga perkembangannya bisa
lebih cepat.
Ikut hadir pada acara terebut Kepala
Perwakilan Bank Indonesia Sumbar,
Direktur Utama Bank Nagari, Kepala
Kantor Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan, Plt Sekda Sumbar,
bupati wali kota se-Sumbar dan pengurus
TPAKD.
 Rina Akmal

Per
wakilan Forda Bukittinggi Beraudiensi dengan W
alikota
Perwakilan
Walikota
Bukittinggi, Khazanah - Perwakilan
Forum Anak Daerah (Forda) Kota
Bukittinggi didampingi Kepala Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
(P3APPKB) Kota Bukittinggi, Tati
Yasmarni,S.E.,M.M, menemui Wali Kota
Bukittinggi Erman Safar guna beraudiensi
dalam rangka memperingati Hari Anak
Nasional.
Humas Pemko Bukittinggi, Rafika
Rusyidi, Senin (26/7) kepada Khazanah
mengungkapkan, Wali Kota Bukittinggi
Erman Safar pada keterangannya dalam
audiensi tersebut memberikan apresiasi
dan ungkapkan rasa bangga kepada Forda
Kota Bukittinggi karena Muhammad
Muhuzaki Saputra dan Nabila
Raudhatuljannah duduk di kepengurusan
Forda Provinsi Sumatera Barat. Adapun
Nabila Raudhatuljannah juga menjadi
utusan Forda Provinsi Sumatera Barat
untuk kepengurusan Forda tingkat
Nasional.
Atas aspirasi yang disampaikan
Fasilitator Forum Anak Hanifati Nadhilah,
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar
menyatakan akan memberikan ruang
yang seluas-luasnya kepada Forda Kota
Bukittinggi untuk menyampaikan
keinginan dan suaranya dalam rangka
pemenuhan “31 Hak Anak” di Kota
Bukittinggi, termasuk dalam proses
perencanaan pembangunan daerah.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar

juga menyampaikan harapannya agar
anak-anak Kota Bukittinggi lebih
banyak membaca, terutama kisah tokohtokoh bangsa, minang, serta agama.
Menurut Erman Safar, salah satu
keutamaan membaca adalah dapat
meningkatkan pengetahuan dan wawasan
anak-anak.
Dengan antusias Wali Kota
Bukittinggi Erman Safar juga memberi
tantangan kepada Forda Kota
Bukittinggi untuk menyelenggarakan
kegiatan bedah buku dan diskusi secara
rutin satu bulan sekali dalam upaya
menggerakkan minat baca di kalangan
anak-anak Kota Bukittinggi.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar
bahkan menyatakan kesediaannya
mengikuti kegiatan tersebut secara
langsung melalui aplikasi zoom.
Direncanakan, tahap awal kegiatan bedah
buku dan diskusi tersebut akan
mengambil sosok tokoh bangsa
Mohammad Hatta sebagai topik bahasan,
yang akan dilaksanakan pada minggu
keempat bulan Juli ini, ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas
P3APPKB Kota Bukittinggi, Tati
Yasmarni,S.E.,M.M.
mengatakan
membaca adalah jendela dunia dan
mendapat wawasan ilmu pengetahuan
lebih banyak, jika dikaitkan dengan
literasi yang merupakan suatu
kemampuan individu untuk dapat
menggunakan potensi serta keterampilan
dalam mengolah dan juga memahami

PEREKONOIAN TERDAMPAK SELAMA PPKM

Masyarakat Pariaman
Dibantu 61 Ton Beras Bulog

DIBANTU - Walikota Pariaman, Genius Umar sedang memberikan bantuan beras kepada
warganya yang perekonomiannya terdampak

Pariaman, Khazanah - Deraan
Pandemi Covid -19 tak kunjung usai,
masyarakat Kota Pariaman tetap
bertahan dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya.
Senin (26/7) masyarakat di daerah
itu mendapatkan bantuan sekitar 61
ton beras dari Bulog untuk keluarga
yang perekonomiannya terdampak
selama diterapkannya Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) oleh pemerintah setempat dari
18 hingga 25 Juli 2021.
Walikota Pariaman, Genius Umar
menyebutkan, bantuan beras untuk
masyarakat itu berasal dari pemerintah

pusat.
"Hari ini kami menyerahkan
bantuan dari pemerintah pusat untuk
sekitar 61 ribu kepala keluarga," kata
Wali Kota Pariaman, Genius Umar saat
penyaluran bantuan beras secara
simbolis kepada warga di Pariaman.
Ia menyebutkan, selama PPKM di
Pariaman seluruh objek wisata ditutup,
kafe serta rumah makan hanya
melayani pembeli dengan membawa
pesanan pulang atau tidak makan dan
minum di tempat, serta dilakukan
pengawasan ketat pada hajatan.
Dari hasil penerapan PPKM di Kota
Pariaman selama delapan hari level

Perwakilan Forda Kota Bukittinggi dan Fasilitator Forum Anak serta Kepala Dinas P3APPKB Bukittinggi foto bersama Wali
Kota Bukittinggi Erman Safar

informasi saat melakukan kegiatan atau
aktivitas membaca dan menulis, sehingga
dapat memecahkan masalah pada tingkat
keahlian yang diperlukan dalam
pekerjaan, keluarga dan masyarakat,
ucapnya.
Sedangkan Fasilitator Forum Anak
Hanifati Nadhilah, yang juga merupakan

penyebaran Covid-19 di daerah itu
turun dari 4 ke 3, kata dia.
Ia menyadari bahwa diterapkannya
PPKM dapat berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga pihaknya
mencari cara agar warganya dapat
bertahan menghadapi kebijakan untuk
menekan penyebaran Covid-19 itu.
Oleh karena itu, ia berharap bantuan
dari pemerintah pusat tersebut dapat
mengurangi beban warga Kota Pariaman dalam memenuhi kebutuhan
keluarganya.
Ketika penyaluran bantuan tersebut
secara simbolis Genius menyempatkan
mengedukasi warganya terkait Covid19 karena banyak warganya menerima
berita bohong terkait virus itu.
"Virus itu ada, jadi tetap patuhi
protokol kesehatan," kata dia.
Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, Afnil mengatakan bantuan untuk
sekitar 61 ribu kepala keluarga tersebut
berasal dari dua kategori yaitu 1.955
kepala keluarga dari Program Keluarga
Harapan (PKH) dan 4.178 kepala
keluarga dari Bantuan Sosial Tunai
(BST).
"Untuk penyalurannya kami
serahkan ke Bulog dan Pos, itu sudah
ditentukan oleh pusat. Jadi kami hanya
mendampingi," kata dia.
Sementara salah seorang warga
setempat yang mendapat bantuan
tersebut Sri Utami (51) mengaku
bersyukur karena mendapatkan bantuan
beras karena dapat mengurangi beban
keluarganya.
"Cuma saya menyanyangkan orang
yang menyalahkan pemerintah, padahal
sudah banyak bantuan yang diberikan," tutupnya.  herry suger

Duta Anak utusan Kota Bukittinggi ke
Forum Anak Pusat tahun 2019,
menyampaikan harapan kepada Wali
Kota tentang upaya dalam rangka
menyetop perkawinan anak, dapat
menjadi isu yang menjadi perhatian
semua pihak dalam proses perencanaan
pembangunan.

Ia juga berharap Forum Anak sebagai
perwakilan anak-anak Kota Bukittinggi
dapat diikutsertakan dalam proses
perumusan perencanaan pembangunan
daerah, dari tahap Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
tingkat kelurahan hingga kota, untuk
Iwin SB
menyuarakan hak-hak anak. Iwin

KETUA DPD RI:

Tindak Tegas Pelaku
Pungli Penyaluran
BST PPKM!
Jember
Jember,, Khazanah - Sikap tegas
diperlihatkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti, menanggapi dugaan
pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana
Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga
terdampak Covid-19. LaNyalla meminta aparat
kepolisian mengungkap kebenaran kasus
tersebut dan menindak pelaku dengan tegas.
Pemotongan BST dilaporkan terjadi di
Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sejumlah warga
mengaku dimintai uang Rp10 ribu hingga
Rp20 ribu oleh seorang oknum untuk
mendapatkan BST Kementerian Sosial
(Kemensos) sebesar Rp600 ribu. Alasannya,
sebagai upah atas informasi terkait pencairan
BST.
“Seharusnya tidak ada pihak yang berani
coba-coba mengambil keuntungan pribadi
dalam penyaluran Bansos Tunai ini. Semua
pihak harus mengerti kondisi saat ini yang
semuanya mengalami kesulitan. BST Rp 600
ribu itu itu adalah hak sepenuhnya dari
penerima bansos,” ujar LaNyalla di sela-sela
masa reses di Jawa Timur, Sabtu (24/7/2021).
Menurutnya, masyarakat sekarang sudah
pandai dan kritis. Apalagi saat ini berada
di era kecepatan dan keterbukaan informasi.
“Di tengah kemudahan informasi sekarang
ini, pasti semua hal negatif terkait publik
dengan mudah tersebar. Jadi sangat disesalkan
jika masih ada perilaku merugikan seperti

itu,” ucapnya lagi.
Pada prinsipnya, siapapun yang merasa
dirugikan dalam penyaluran BST dan tidak
bisa diselesaikan secara damai, LaNyalla
meminta agar melaporkan ke pihak berwajib.
“Meskipun jumlah yang diminta kecil,
tetapi hal itu mencemari program yang baik
untuk masyarakat. Perilaku korup apalagi
dilakukan kepada rakyat yang sedang terjepit
kehidupannya, harus ditindak,” tutur Senator
asal Jawa Timur itu.
Potensi pungli semacam itu, lanjut
LaNyalla, bisa saja terjadi di daerah lain.
Untuk itu dia meminta kepada masyarakat
untuk mengawasi.
“Partisipasi masyarakat memang sangat
dibutuhkan. Pengawasan dari masyarakat,
kemudian kekompakan semua warga akan
meminimalisir terjadinya pungutan-pungutan
yang tidak dibenarkan,” katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu berharap
tidak ada lagi pungli, berapa pun jumlahnya.
Dia juga telah meminta kepada seluruh
anggota DPD untuk memastikan penyaluran
BST di wilayahnya berjalan baik, tepat sasaran
dan tanpa potongan.
“Kasihan rakyat yang kehidupannya paspasan. Saya pastikan bahwa tidak ada fee
atau uang yang harus disetorkan kepada
petugas atau pihak manapun dalam
penyaluran BST,” tutupnya.  n jer/*

18 Kabupaten/Kota di Sumbar Masuk PPKM Level 3
Padang, Khazanah -- Mulai 26 Juli
hingga 2 Agustus 2021 mendatang,
pemerintah menetapkan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Level 3 di 18 kabupaten dan
kota di Sumatra Barat
Sebelumnya diketahui, ketetapan ini
berdasarkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang
PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1
Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan
Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Sebanyak 18 daerah tersebut adalah
Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang,
Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota
Sawahlunto dan Kota Solok.
Kemudian Kabupaten Lima Puluh
Kota, Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman

Barat, Kabupaten Pesisir Selatan,
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten
Tanah Datar.
Dalam Inmendagri tersebut, Mendagri
Tito Karnavian menyebutkan, penetapan
Level 3 berdasarkan assesmen
Kementerian Kesehatan. Pengaturan
untuk wilayah yang ditetapkan Level
3 dilaksanakan dengan ketentuan berikut:
1.
Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar dilakukan secara daring atau
online;
2.
Pelaksanaan kegiatan di tempat
kerja atau perkantoran diberlakukan 75
persen Work From Home (WFH) dan
25 persen Work From Office (WFO)
dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;
3.
Pelaksanaan kegiatan pada
sektor esensial bisa beroperasi 100 persen
dengan pengaturan jam operasional,
kapasitas, dan penerapan protokol

kesehatan secara lebih ketat;
4.
Pasar tradisional dan pelaku
usaha kecil boleh buka dengan protokol
kesehatan ketat dan pengaturan
teknisnya diatur oleh Pemda;
5.
Warung makan, pedagang kaki
lima, lapak jajanan dan sejenisnya boleh
dibuka dengan prokes yang ketat;
6.
Rumah makan dan kafe dengan
skala kecil yang berada di lokasi sendiri
boleh melayani makan di tempat atau
dine in dengan kapasitasn 25 persen
dan menerima take away;
7.
Restoran, rumah makan atau
kafe dengan skala sedang dan besar yang
berada di lokasi sendiri atau pusat
perbelanjaan/mall tidak boleh makan
di tempat dan hanya menerima delivery
atau take away;
8.
Kegiatan di pusat perbelanjaan/
mall/pusat perdagangan boleh dibuka
hingga pukul 17.00 WIB dan pembatasan
kapasitas pengunjung 25 persen;

9.
kontruksi dapat beroperasi 100
persen dengan penerapan prokes yang ketat;
10. Tempat ibadah (masjid, musala,
gereja, pura,Vihara, dan klenteng serta
tempat ibadah lainnya) dapat mengadakan kegiatan keagamaan atau ibadah
berjamaah dengan pengaturan kapasitas
Maksimal 25 persen dan mengoptimalkan
pelaksanaan ibadah di rumah. Dengan
memperhatikan pengaturan teknis dari
Kemenag;
11. Kegiatan di area publik (fasilitas
umum, taman umum, tempat wisata
umum. Atau area publik lainnya) ditutup
untuk sementara waktu, sampai dengan
wilayah. Dimaksud dinyatakan aman
berdasarkan penetapan Pemda setempat;
12.
kegiatan seni, budaya dan
sosial kemasyarakatan ditutup untuk
sementara waktu;
13. Kegiatan atau pertandingan
olahraga dapat dilaksanakan sepanjang
tidak melibatkan penonton atau supporter;

14. Untuk kegiatan resepsi
pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan)
paling banyak 25 persen (dua puluh
lima persen) dari kapasitas dan tidak
ada hidangan makanan ditempat;
15. Kegiatan rapat, seminar dan
pertemuan luring di lokasi yang dapat
menimbulkan keramaian dan kerumunan
ditutup untuk sementara waktu;
16. Transportasi umum (kendaraan
umum, angkutan masal, taksi konvensional dan online dan kendaraan sewa
atau rental) kapasitas maksimal 70 persen;
17. Pelaku perjalanan domestik
yang menggunakan mobil pribadi, sepeda
motor dan transportasi umum jarak jauh
(pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta
api) harus menunjukkan kartu vaksin,
menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat
udara, serta Antigen (H-1) untuk moda
transportasi mobil pribadi, sepeda motor,
ereta api dan kapal laut.
bis, kereta
 inoval agesly
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Babak Baru
Pendidikan
di Papua
Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu
lalu, DPR baru saja mengesahkan Undang-Undang
Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001. Melalui pengesahan tersebut,
Otonomi Khusus (Otsus) Papua memasuki babak
baru.
Setelah berjalan selama 20 tahun sejak dimulainya
pada tahun 2001, Papua hidup dalam kewenangan
khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Terdapat sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas
pembangunan dalam rangka Otsus, salah satunya
adalah pendidikan. Pendidikan menjadi sektor krusial
mengingat pembangunan manusia adalah modal
daya saing daerah.
Selama Otsus jilid I, pendidikan Papua mengalami
perkembangan, meskipun tak signifikan. Harus diakui
banyak catatan yang mesti diperbaiki mengenai
pembangunan sektor pendidikan. Angka capaian
pendidikan dalam berbagai indikator, menempatkan
Papua tak lebih dari papan tengah dalam ranking
nasional. Artinya, hampir semua aspek capaian, Papua
menempati posisi bawah.
Kita berangkat dari Angka Harapan Lama Sekolah
(HLS). HLS menunjukkan lama peluang anak usia
7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal
pada waktu tertentu. Periode 2016-2020, rerata
capaian Papua Barat adalah 12,6 tahun, sedangkan
Provinsi Papua mencapai 10,7 tahun. Padahal, capaian
secara nasional adalah 12,8 tahun.
Berdasarkan angka di atas, artinya, peluang anak
usia 7 tahun ke atas di Provinsi Papua akan
mengenyam pendidikan sampai setara kelas 1 atau
kelas 2 SMA. Sedangkan di Provinsi Papua Barat
memiliki peluang untuk sampai setara kelas 3 SMA
atau Diploma 1. Capaian Papua Barat tak jauh
berbeda dengan capaian nasional.
Kedua, tentu kita tak asing lagi dengan
pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM mengukur daya saing manusia di suatu wilayah
berdasarkan aspek-aspek tertentu, salah satunya
pendidikan. HLS menjadi salah satu komponen
penting penyusun agregat pendidikan yang nantinya
menghasilkan capaian IPM. IPM inilah yang
seringkali mempengaruhi porsi penganggaran untuk
sektor tertentu seperti pendidikan.
Pada periode yang sama, capaian IPM kedua
provinsi tak jauh berbeda. Keduanya muncul di
papan bawah, jauh dari rata-rata capaian nasional.
Capaian provinsi Papua berkisar 58-60, sedangkan
Papua Barat antara 62-65. Capaian nasional sendiri
terletak di angka 70-71.
Maka, ketika ketentuan perundang-undangan
diperbaiki, harus juga dibarengi dengan penyelarasan
dan perbaikan tata kelola anggaran. Khususnya untuk
sektor pendidikan, masalah anggaran akan memiliki
pengaruh terhadap kualitas pendidikan yang akan
tercermin dari berbagai indikator capaian yang
digunakan.
Bola kini ada di tangan Pemerintah Daerah.
Meskipun Pemerintah Pusat memiliki kewenangan
pengawasan, Pemerintah Daerah pun wajib melakukan
penyelarasan dan pelaksanaan yang baik. Tumpang
tindih peraturan hanya akan menyebabkan daerah
berjalan sendiri-sendiri.
Jika ini dilakukan, tentu harapan mengenai
berkembangnya pendidikan di tanah Papua bukan
isapan jempol belaka. Papua yang memiliki potensi
besar dalam SDM haruslah didukung dengan sistem
dan tata kelola yang terbaik. Bukan tidak mungkin
pendidikan Papua maju setara daerah lain dalam
waktu dekat.

RUNDO
PPKM level IV di Kota Padang diperpanjang
Atur se lah pak, lah paniang kami mah !
IDI beberkan kesalahan fatal saat menjalani
Isoman
Tu yo tuh pak, buliah cadiak rakyat ko !
Wakil Ketua DPRD Padang klarifikasi soal dugaan
korupsi
Nan kalamak bro se lah......!
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Ruang Kelas Sebagai Media
Ceramah Semata
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OLEH : YOGA DIRGANTARA

Tulisan ini dimaksudkan untuk
merespon opini yang berjudul
“Ruang Kelas Bukan Menara
Gading” oleh Arie Hendrawan, yang
diterbitkan oleh Media Indonesia.
Membahas terkait ruang kelas,
nampaknya tidak terlepas dari
keberadaan guru dan siswanya.
Namun, bagaimana peran kelas itu
sebagai media pembelajaran yang
komprehensif dan efektif, serta
didukung oleh keaktifan siswa serta
guru sebagai fasilitator dalam
menunjang perjalanan proses belajar
mengajar di kelas.
Namun, benar pada faktanya
ruang kelas secara umum masih
bersifat seperti ceramah belaka,
yakni antara ustadz dan jamaah,
seperti halnya siswa yang hanya
mendengarkan penjelasan gurunya
saja. Sehingga siswa cenderung
passif, begitupula dengan peran guru
yang hanya aktif menerangkan,
tanpa memberikan feedback yang
cukup kepada anak didikannya.
Hal tersebut sudah menjadi
problem sejak sejak lama, namun
untuk
saat
ini
setelah
dimunculkannya program Merdeka
Belajar
dari
Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset,
Teknologi (Kemendikbudristek),
peran antara guru dan siswa
diharapkan mampu untuk samasama berperan aktif, guru tidak
hanya sebagai subjek aktif saja
namun juga siswa harus menjadi
objek aktif, supaya adanya feedback
interaktif dan efektif dalam proses
pentransferan ilmu.
Dahulu, di kelas acapkali
ditanamkan dengan berbagai hafalan
wajib seperti teori-teori, rumus,
symbol , dan lain sebagainya.
Sedangkan
dari
aspek
pemahamannya masih cukup
rendah, sehingga siswa hanya kuat
di hafalan sedangkan urgensi dari

Serba Serbi
Banyak orang percaya bahwa
mimpi memiliki arti yang berkaitan
dengan kehidupan nyata. Berbagai
orang punya cara tersendiri dalam
menginterpretasikan mimpi.
Salah satunya dengan interpretasi
Islam. Seperti dilansir dari laman
My Islamic Dream, mimpi
dikelompokkan menjadi tiga bagian
menurut Sunnah, yakni Ru’yaa atau
mimpi baik, Hulum atau mimpi
buruk, dan Mimpi dari diri sendiri.
Abu Hurairah meriwayatkan Nabi
Muhammad SAW berkata, “Ada tiga
jenis mimpi: mimpi yang benar yang
merupakan kabar gembira dari Allah,
mimpi yang menyebabkan kesedihan
adalah dari Setan, dan mimpi dari
pikiran. (Sahih Muslim ).
Setiap orang yang mengalami
mimpi baik, menurut interpretasi
Islam itu merupakan mimpi dari

sebuah hafalan itu tidak terserap
dengan baik. Hal ini memang perlu
dibenahi oleh para tenaga pengajar,
guru, dosen, dan stakeholder, juga
pemerintah. Sebab pada hakikatnya,
sekolah itu bukan hanya untuk
hafalan tetapi yang paling penting
adalah memberikan pemahaman dan
atensi dari ilmu itu sendiri untuk
dapat bermanfaat.
kemudian terkait apakah betul
seluruh kurikulum pendidikan di
Indonesia ini sama sekali tidak
berorientasi kepada permasalahan
praktis? Iya, tidak sepenuhnya benar,
terlebih saat ini telah adanya
program Merdeka Belajar.
Program Merdeka belajar ini
telah disesuaikan dengan berbagai
kondisi dan situasi yang ada di
Tanah Air Indonesia. Relevansi nya
pun sejalan dengan dunia nyata,
juga tidak hanya mementingkan
aspek akademiknya saja namun,
juga dari sisi lainnya seperti non
akademik. Sehingga dengan
Merdeka Belajar ini, siswa dapat
lebih menggali potensinya, dan bisa
lebih survive ketika nanti terjun
ke masyarakat.
Kebermaknaan
Guru dalam hal ini mempunyai
peran yang sangat besar dalam
memajukan pendidikan Nasional.
Untuk dapat mencapai tujuan
tersebut, perlu sebuah reformasi
dalam
proses
mengajar,
penyampaian materi dan beberapa
aspek lainnya. Dalam hal ini,
penting untuk memberikan
pemahaman tentang hakikat dari
ilmu yang dipelajari dengan realita.
Kenapa harus mempelajari sains,
apa makna dan manfaat dalam
memahami matematika, hendaklah
diselaraskan dengan realita di
kehidupan nyata, hal ini
dimaksudkan supaya siswa lebih
bersemangat dan jelas kenapa dirinya

harus mempelajari berbagai ilmu
yang berbeda.
Selain memasukan materi
akademik, guru biasanya akan
memberikan pelajaran dari cerita
dan pengalaman. Guru sebaiknya
tidak hanya fokus dalam
menceritakan pengalamannya
sendiri, bahkan seperti memaksa
menjejali pengalamannya kedalam
fikiran para siswa. Libatkanlah siswa
nya juga untuk dapat berbagi
pengalaman, cerita, dan hal apapun
untuk dibagikan kepada temantemannya di kelas, sehingga kelas
yang tadinya kaku akan menjadi
lebih santai dan terasa hidup, karena
ada keterlibatan tadi dari
pembelajaran melalui pengalaman
oleh setiap siswa-siswi nya.
Dalam pembelajaran juga
penting
untuk
melakukan
eksperimen, supaya ilmunya dapat
lebih dipahami dan diingat secara
lama. Maka, selain guru, peran
pemerintah juga wajib dalam
mendukung proses kegiatan belajar
mengajar, dengan menyediakan
fasilitas sekolah, kelas, lingkungan
yang memadai dan nyaman, agar
dapat
mendukung
prose
pembelajaran dengan baik.
Berbasis Nilai
Pentingnya penanaman nilai
(value) dalam pembelajaran, karena
biasanya nilai-nilai yang dibawakan
oleh guru itu lebih mudah diingat
daripada materi yang diajarkan.
Bahkan, siswa akan mencontoh
perilaku dan akhlak dari gurunya.
Disinilah pentingnya guru sebagai
pencetak karakter bangsa, jika materi
itu bisa didapatkan darimana saja
baik itu google, ataupun media
sosial, tetapi nilai-nilai moral dan
karakter yang diajarkan guru itu
tidak ada disana, dan guru lah yang
memiliki tugas serta peran penting
dalam penanaman nilai-nilai moral

Mimpi dalam Islam

Allah. Nabi Muhammad SAW
bersabda, “Mimpi sejati berasal dari
Allah, dan mimpi buruk berasal dari
Setan.” (Sahih Al-Bukhari).
Mereka yang biasa mengalami
mimpi baik biasanya merupakan
orang-orang yang jujur dan beriman.
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi
Muhammad SAW berkata, “Anda
yang memiliki impian paling sejati
adalah mereka yang paling jujur dalam
berbicara” (Sahih Muslim).
Selain itu, Nabi Muhammad SAW
juga pernah berkata, “Jika ada di
antara kamu yang memiliki mimpi
yang dia sukai maka itu dari Allah.
Dia harus berterima kasih kepada
Allah untuk itu dan menceritakannya
kepada orang lain.” (Sahih AlBukhari) Perbuatan baik terdiri dari
orang yang melakukan tindakan
Halaal (sah).

Sementara itu, seperti yang
dinyatakan di atas, mimpi buruk
berasal dari Setan. Nabi Muhammad
SAW memberi tahu apa yang harus
dilakukan setelah melihat mimpi
buruk.
“Jadi ketika salah satu dari Anda
melihat mimpi yang tidak disukainya,
ia harus meludah ke sisi kirinya tiga
kali, berlindung kepada Allah dari
Setan tiga kali, dan mengubah sisi
tempat ia berbaring (Sahih Muslim)
dan dalam narasi lain di Muslim,
Nabi Muhammad SAW memberi tahu
kami jika kami meludah tiga kali
dan mencari perlindungan dari Allah
maka itu (mimpi) tidak akan
membahayakan mereka. “ (Sahih
Muslim).
Nabi Muhammad (saw) juga
memberi tahu bahwa jika mengalami
mimpi buruk sebaiknya segera

bangsa ini.
Secara esensial, semua mata
pelajaran memiliki nilai-nilai
filosofisnya tersendiri. Juga, dapat
dijadikan sebagai pembelajaran
untuk
diterapkan
didalam
berkehidupan masyarakat. Namun,
hal itu tidak banyak dipahami oleh
sebagian besar para siswa, begitu
pun guru. Umumnya mata pelajaran
yang berdampak langsung kepada
penanaman nilai itu ialah PPKn,
Pendidikan Agama, dan Budi Pekerti
/ Pengembangan Diri. Selain
daripada itu, hanya diajarkan materi
pokoknya saja.
Padahal ilmu-ilmu seperti IPA,
IPS, fisika, Kesenian, Sosiologi, dan
lain sebagainya, juga memiliki nilainilai penting yang dapat diterapkan
secara nyata dalam berkehidupan.
Contohnya seperti ilmu Sosiologi,
yang mempelajari bagaimana
menjalin kehidupan dengan
masyarakat, bersosialisasi dengan
baik dan menjaga nilai-nilai
keharmonisan, serta masih teramat
banyak lagi. Maka dengan ini,
penting bagi seorang guru untuk
memberikan pemahaman terkait
materi-materi yang dibawakan.
Menyelaraskannya dengan realita,
dan nilai-nilai norma kebajikan.
Supaya kedepannya para pelajar
dapat mengaplikasikan ilmu yang
dipelajari di kehidupan sehari-hari.
Tugas guru sekarang ini adalah
berupaya untuk mensikronisasikan
antara materi akademik dengan
realita, dan nilai (value) yang sejalan
dengan visi misi program Merdeka
Belajar dari Kemendikbud. Dengan
demikian, kelas tidak akan seperti
tempat ceramah lagi yang
membosankan dan kaku, tetapi sudah
menjadi wadah media interaktif dan
efektif dalam proses penerimaan
ilmu, baik bagi siswa maupun
gurunya.

beranjak dan berdoa.” (Sahih Muslim).
Meski demikian, Nabi Muhammad
SAW juga berkata bahwa jika
mengalami mimpi buruk sebaiknya
tidak perlu diungkapkan kepada orang
lain.
“Jika dia memiliki mimpi yang
tidak disukainya, maka itu dari Setan.
Dia harus mencari perlindungan
kepada Allah dari kejahatannya, dan
dia tidak harus menyebutkannya
kepada siapa saja, maka itu tidak
akan membahayakannya. “(Sahih AlBukhari).
Jika seseorang memberi tahu
orang tentang mimpi buruk maka
mungkin ada peluang bahwa
beberapa kerusakan akan keluar
darinya. Sementara yang terakhir,
mimpi dari diri sendiri datang dari
pikiran seseorang dan bukan dari
Allah atau Setan.
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Polres P
ariaman Jalani Multi
Pariaman
andemi Covid-19
Peran Selama P
Pandemi

Pariaman, Khazanah
Khazanah—Diakui
atau tidak, selama pandemi Covid19 jajaran Polri menjalani banyak
peran
di
tengah-tengah
masyarakat. Polri menjalani peran
penegakkan
hukum
dan
penegakan Kamtibmas, tetapi
Polri juga menjalani peran lain
dalam menekan penyebaran
pandemi Covid-19.
Ini diakui Kapolres Pariaman,
Polda Sumatera Barat (Sumbar)
AKBP Deny Rendra Laksmana,
M.Psi, pada Khazanah, Senin (26/
7).
Kata Deny Rendra, peran
tersebut harus dijalani jajaran Polri
sebagai wujud dari tugas dan
tanggung jawab untuk mengayomi
dan melayani masyarakat serta
sebagai bentuk kepedulian Polri
terhadap masyarakat terdampak
pandemi.
“Jajaran Polri bekerja giat
untuk mengayomi dan melayani
masyarakat secara langsung. Apa
lagi masyarakat terdampak Covid19 yang sangat membutuhkan
bantuan secara langsung,” katanya.
Dikatakannya, sejak pandemi
Covid-19 mulai berjangkit, jajaran
Polres Pariaman sudah bersiap
mendukung pemerintah dalam
penanganan pandemi. Jajaran
Polri berjibaku dengan TNI dan
komponen masyarakat lainnya
berjuang untuk memutus mata
rantai penyebaran Covid-19.
Bahkan kata dia, Mabes Polri
pun membentuk operasi khusus
yaitu Operasi Aman Nusa II guna
membantu negara menanggulangi
pandemi Covid-19.
“Melalui Operasi Aman Nusa
II jajaran Polres Pariaman
menggiatkan anggota untuk
melakukan penyemprotan cairan
desinfektan hampir di seluruh
wilayah. Jajaran Polres Pariaman
juga melaksanakan peran untuk
mengedukasi masyarakat untuk
berdisiplin menjalani protokol
kesehatan
dan
protokol
pencegahan Covid-19. Hingga
tindakan Polisi melakukan upaya

pembubaran kerumunan massa
yang
dinilai
berpotensi
penyebaran Covid-19,” ujar Deny
Rendra.
Ia menambahkan, tidak
ketinggalan pula Polri bergerak
membantu masyarakat yang
terdampak sosial dan ekonomi
akibat pandemi Covid-19.
“Sejak pandemi mulai
menjangkiti tanah air, Kapolri
yang saat itu dijabat bapak
Jenderal Idham Azis sudah
menginstruksikan kepada 500
Polres agar menyiapkan 10 ton
beras dan bahan pokok lainnya
untuk membantu warga terdampak
pademi,” kata Deny Rendra.
Bahkan,
kata
dia
menambahkan, para anggota Polri
menghimpun sumbangan dari
kantong pribadi masing-masing
untuk menyiapkan bantuan sosial
bagi masyarakat terdampak
pandemi Covid-19. Di samping
itu Polri juga menghimpun danadana CSR perusahan untuk
kemudian disalurkan kepada
masyarakat terdampak pandemi.
“Di samping itu jajaran Polri
juga mendirikan dapur-dapur
umum bekerjasama dengan jajaran
TNI untuk menyiapkan pangan
bagi
masyarakat
yang
membutuhkan,” katanya.
Selama pandemi Covid-19
melanda kata Deny Rendra, Polri
juga menyalurkan bantuan sosial
(bansos). Sasaran bansos Polri ini
disalurkan kepada fakir miskin,
panti asuhan, panti sosial,
masyarakat rentan, dan para
pengemudi angkutan umum dan
pengojek Ojol.
“Khusus bagi para sopir
mereka selain mendapat bansos,
Polri juga memberikan edukasi
tentang protokol kesehatan dan
protokol pencegahan Covid-19
sebagai bekal mereka menjalani
pekerjaan sebagai sopir,” katanya.
Deny Rendra menambahkan,
saat belajar tatap muka dihentikan,
para guru dan siswa menjalani
proses belajar secara daring, Polres

MEMBERIKAN SEMBAKO – Kapolres Pariaman AKBP Deny Rendra Laksmana, M.Psi saat membagikan sembako pada masyarakat.
(Foto : Firman Sikumbang)
Pariaman juga berupaya mengatasi
persoalan yang muncul.
Persoalan muncul ketika para
siswa tidak dapat menjangkau
jaringan internet. Penyebabnya
adalah kemampuan ekonomi
keluarga yang tidak mampu
menyiapkan internet bagi
keluarga. Penyebab lain jaringan
internet belum masuk ke wilayah
kawasan warga, Polres Pariman
bersama Polsek jajaran ikut
membantu para guru dan siswa
dalam proses belajar mengajar.
“Untuk mengatasi hal tersebut,
Polres Pariaman dan Polsek-Polsek
yang sudah memiliki jaringan
internet dan memiliki laptop dan
komputer, mengizinkan para siswa

menggunakan fasilitas internet di
kantor Polres dan Polsek yang
ada untuk tempat belajar daring
bagi para siswa untuk melanjutkan
proses belajar mengajar,” terang
Deny.
Dikatakan, saat pemerintah
memperkuat kewajiban physical
distancing melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun
2020, tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) dan
Peraturan Kementerian Kesehatan
(Permenkes) No. 9 Tahun 2020,
aturan ini harus dipatuhi dan
untuk memastikan kepatuhan
tersebut, Polri menjadi garda
terdepan.
“Dalam konteks inilah, selain

tenaga medis, Polri dapat disebut
sebagai garda terdepan dalam
upaya pencegahan penyebaran
Covid-19. Keberhasilan PSBB
atau PPKM memang tergantung
dari kesadaran dan kedisiplinan
masyarakat, namun untuk
memastikan keduanya berjalan,
diperlukan peran Polri di
dalamnya,” ujarnya.
Deny mengatakan, peran Polri
yang demikian krusial dan
signifikan untuk mencegah
penyebaran Covid-19 tentu
menjadi tugas “tambahan” yang
tidak pernah diduga sebelumnya.
Polri, pada satu sisi memiliki tugastugas rutin sebagai aparat penegak
hukum dan penjaga ketertiban

umum, sementara di sisi lain
menjadi pihak yang diandalkan
untuk menegakkan aturan PSBB
atau PPKM. Pada saat yang sama,
seluruh personel Polri di lapangan
juga harus meningkatkan
kewaspadaan bagi dirinya masingmasing karena kemungkinan
tertular virus ini juga besar.
Atas kerja keras Polres Pariaman
itu tak mengherankan pada bulan
Februari 2021 lalu Kapolda Sumbar
Irjen Pol Toni Harmanto memilih
Kapolres Kota Pariaman AKBP
Deny Rendra Laksmana sebagai
Kapolres terbaik dalam Anev
Gangguan Kamtibmas (GKTM) dan
Anev Aman Nusa II (Pencegahan
Covid-19).  firman sikumbang

Kapolsek Pariaman Terus Pompa Semangat Anggota

MENCEK - Kapolsek Kota Pariaman AKP Edi Karan Prianto, SH.
MH saat mencek kesiapan pelaksanaan Vaksinasi Gerai Presisi
Polsek Kota Pariaman yang dilaksanakan di Stasiun KA Pariaman.
(Foto : Firman Sikumbang)
Pariaman, Khazanah
Khazanah—Di masa
pandemi Covid-19 masih
merebak, Kapolsek Kota Pariaman,
Polres Kota Pariaman AKP Edi

Karan Prianto, SH. MH terus
berupaya memompa semangat
personelnya
untuk
terus
melakukan patroli dan sosialisasi

protokol kesehatan (Prokes).
Kata Edi Karan, kegiatan
patroli dan sosilisasi itu dilakukan
dalam
rangka
menekan
penyebaran Covid-19 khususnya
di wilayah Polsek Kota Pariaman.
Dikatakannya, dalam kegiatan
patroli itu petugas menyasar
kerumunann dan memberikan
imbauan kepada masyarakat
tentang Prokes 3M yaitu memakai
masker, menjaga jarak dam
mencuci tangan, dengan harapan
agar masyarakat terhindar dari
wabah penyebaran Covid-19.
Selain imbauan terkait
protokol kesehatan, kata Edi
Karan menambahkan, pihaknya
juga mengimbau masyarakat
untuk tidak takut mengikuti
program vaksinasi.
“Karena dengan vaksinasi,

imun kita lebih tinggi dan kita
dapat terhindar dari Covid-19.
Lama-lama masyarakat akan
memahami bila kami mengimbau
terus menerus. Sejauh ini di Kota
Pariaman warganya rata-rata
kooperatif membantu kita
melaksanakan
sosialisasi,”
katanya.
Edi Karan pun mencontohkan
kegiatan Kegiatan sosialisasi
dalam rangka edukasi pencegahan
penularan
covid-19
dan
percepatan vaksinasi yang
diadakan di Desa Batang
Tajongkek, Kecamatan Pariaman
Selatan, Kota Pariaman, pada Senin
(26/7).
Dalam kegiatan yang dihadiri
oleh Kapolsek Kota Pariaman AKP
Edi Karan Prianto sebagai
narasumber, Camat Pariaman

Bhabinkamtibmas Kampung Dalam Monitor
Gerai Vaksin Presisi
Kampung Dalam, Khazanah
Khazanah—
Senin 26 Juni 2021, Gerai Vaksin
Presisi vaksinasi di Pukesmas
Kampung Dalam, Korong
Kampung Pauh masih dipenuhi
oleh
warga
yang
ingin
mendapatkan vaksin Covid-19
dalam rangka meningkatkan daya
tahan imun tubuh.
Kata Kapolsek Kampung
Dalam, Polres Pariaman, AKP
Kasman Sos, MH, untuk
kelancaran kegiatan vaksinasi itu
Polsek
Kampung
Dalam

menugaskan Bhabinkamtibmas
Nagari Campago V Koto
Kampung Dalam Bripka Feri
Fernando melakukan pengamanan
sekaligus melakukan monitoring
kegiatan tersebut.
Dikatakan, dalam kegiatan
vaksinasi yang diikuti 25 orang
warga itu, Bripka Feri Fernando
mengimbau
untuk
tetap
melaksanakan protokol kesehatan
dalam kehidupan sehari-hari, guna
memutus mata rantai penularan
Covid-19.  firman sikumbang

MONITORING - Bhabinkamtibmas Nagari Campago V Koto
Kampung Dalam Bripka Feri Fernando saat melakukan monitoring
kegiatan vaksinasi Pukesmas Kampung Dalam. (Foto Firman
Sikumbang)

Selatan Suryadi S. SH, MH,
Danramil 01 Pariaman Mayor Inf
Irwan Taufik, Tim Puskesmas
Kuraitaji, Kepala Desa Batang
Tajongkek Riko Herianto,
Bhabinsa, Bhabinkamtibmas,
Ketua LPM, tokoh masyarakat
Desa Batang Tajongkek, dan
warga Desa Batang Tajongkek
tersebut, Edi Karan mengajak
warga agar mau ikut untuk
melaksanakan vaksinasi dalam
rangka percepatan vaksinasi yang
dicanangkan oleh pemerintah
pusat, memberikan pengarahan
dan mengingatkan warga tentang
pentingnya
vaksin
bagi
masyarakat, serta menghimbau
warga agar tidak termakan berita
hoax tentang vaksinasi.
Saat itu Edi Karan pun tak
lupa mengingatkan warga agar

tidak lupa menjalankan protokol
kesehatan Covid-19 seperti
memakai masker, mencuci tangan
dan menjaga jarak.
Pada hari yang sama namun
pada jam berbeda Kapolsek Kota
Pariaman ini mencek kesiapan
pelaksanaan Vaksinasi Gerai
Presisi Polsek Kota Pariaman yang
dilaksanakan di Stasiun KA
Pariaman.
Saat itu tepat jam 09.00 WIB
kegiatan vaksinasi dibuka oleh
kepala divisi Regional II Sumbar
Miming Kuncoro, selanjutnya Tim
Vaksinator dari Puskesmas Santok
lansung memulai kegiatan
vaksinasi. Kegiatan vaksinasi
diikuti oleh 100 orang lebih,
yang terdiri dari ASN, non ASN,
dan lansia di Kota Pariaman. 
firman sikumbang

Polsek Sungai Limau
Pantau Penyerahan BLT
Sungai Limau, Khazanah
Khazanah—Bhabinkamtibmas Polsek
Sungai Limau, Polres Pariaman untuk Nagari Guguak Kuranji
Hilir, Aipda Yoffi Afrianto melaksanakan giat monitoring
dan pengamanan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung
tunai (BLT) yang bersumber dari DD (Dana Desa) di kantor
nagari setempat, pada Senin (26/7).
Kapolsek Sungai Limau, Polres Pariaman AKP Nasirwan
SH berharap bantuan sebesar Rp300 ribu perbulan yang
bersumber dari Dana Desa untuk periode 2021 itu dapat
dimanfaatkan atau dipergunakan sebaik-baiknya oleh
penerima bantuan.
Nasirwan menyebutkan, pelaksanaan penyerahan bantuan
BLT pada hari itu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
prosedur protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran
covid-19.  firman sikumbang

Ditsamapta Polda Sumbar Turunkan Satgas III Kawal PPKM
Padang, Khazanah
Khazanah—Seperti diketahui tiga
daerah di Sumatera Barat (Sumbar)
diinstruksikan menerapkan pemberlakukan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
darurat mulai 12 sampai 20 Juli, dan bahkan
diperpanjang hingga 2 Agustus 2021
mendatang. Masing-masing daerah yang
menerapkan PPKM itu adalah Kota Padang,
Kota Bukittinggi, dan Kota Padangpanjang.
Beberapa alasan pemberlakuan kebijakan
itu di antaranya, terjadi kenaikan kasus positif
Covid-19, butuh penambahan sarana
penanganan, hingga kepatuhan masyarakat
terhadap protokol kesehatan yang rendah.
Karena itu Dirsamapta Polda Sumbar
Kombes Pol Achmadi SIK mengimbau seluruh
masyarakat Sumbar untuk kembali
menguatkan ikhtiar untuk memerangi
pandemi Covid-19.
“Ikhtiar kita itu vaksin, patuhi protokol

kesehatan, kemudian mengurangi aktivitas
di luar rumah atau justru di rumah saja,”
kata Achmadi.
Untuk memutus mata rantai penyebaran
Covid-19 itu, Achmadi memastikan bahwa
Ditsamapta Polda Sumbar ambil bagian dalam
penanganan Covid-19.
Menurut Achmadi, perang melawan Covid19 merupakan perang yang membutuhkan
komitmen, kesabaran, dan koordinasi. Seluruh
pihak, organisasi dan lembaga harus
berkoordinasi dalam menanggulangi wabah
ini.
Dalam perang melawan Covid-19 itu kata
Achmadi, pihaknya telah menyiapkan Satgas
III Kepatuhan Prokes Covid-19 dan
Pengamanan Vaksinasi, untuk berpatroli di
berbagai wilayah. Seperti yang dilakukan
pada Minggu (25/7), pada jam 09.00 sampai
11-30 WIB.

APEL – Tim Satgas III Kepatuhan Prokes Covid-19
Ditsamapta Polda Sumbar melakukan apel sebelum turun
ke jalan melakukan patroli. (Foto Firman Sikumbang)

Dikatakan Achmadi dalam patroli yang
dipimpin Iptu Soekarmono didampingi Ipda
Yasliman S.Sos dan Ipda Aviv Mulya Pratama,
S.Tr.K, Satgas III Kepatuhan Prokes Covid19 melaksanakan operasi PPKM darurat ke
beberapa lokasi.
Saat itu tim melakukan patroli ke
beberapa lokasi yang dimulai dari Mapolda
Sumbar jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan
Veteran, Pantai Padang, Pasar Pagi Purus,
Pasar Ulak Karang dan lainnya.
Dikatakan, saat itu Iptu Soekarmono yang
memimpin tim memberikan imbauan tentang
protokol kesehatan 5M kepada masyarakat,
pengunjung pasar. Selain itu tim juga
melakukan teguran kepada masyarakat
pengguna jalan raya yang tidak menggunakan
masker serta memberikan teguran lisan kepada
masyarakat yang tidak menjaga jarak/
berkerumun.  firman sikumbang
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Kekosongan Vaksin Ganggu Pelayanan Publik
Padang, Khazanah-- Menurut Kepala
Perwakilan Ombudsman Yefri Heriani, fakta
dilapangan, terjadi kepanikan ditingkat
masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik
yang menafsirkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99
Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona (Covid- 19).
Sebab masyarakat yang mengakses pelayanan
publik, disyaratkan telah divaksin. Namun
kondisinya saat ini, terjadi kekosongan
ketersediaan vaksin.
Yefri menambahkan, sesuai Pasal 13 A ayat
4 disebutkan bahwa setiap orang yang telah
ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin

Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dikenakan sanksi administratif, berupa: a.
penundaan atau penghentian pemberian jaminan
sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau
penghentian layanan administrasi pemerintahan;
dan/atau c. denda.
Pasal ini digunakan oleh penyelenggara
pelayanan publik menghubungkan pemberian
layanan publik dengan vaksinasi.
“Pelaksanaannya berpotensi maladministrasi,
karena tidak semua orang yang telah ditetapkan
bisa menerima vaksin dengan kondisi mereka
yang berbeda-beda,” ujar Yefri, Senin (26/7).
Yunesa Rahman selaku Kepala Keasistenan
Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumbar
menyampaikan, sebaiknya vaksinasi dilakukan

di layanan kesehatan bukan ditempat-tempat yang
malah berpotensi terjadi penyebaran Covid-19.
“Atau sekedar petantang-petenteng pejabat
di lensa kamera humasnya. Selain itu, terkait
penyangga ekonomi rakyat berupa bansos sangat
dibutuhkan saat ini, jangan disimpan apa lagi
disalahgunakan, kezaliman yang luar biasa dengan
kondisi krisis kesehatan dan ekonomi saat ini
jika itu terjadi,” kata Yunes.
Menurutnya, pemerintah daerah, tidak serta
merta melepaskan kegiatan vaksinasi masal ke
lembaga atau Badan Usaha yang dimandatkan
Perpres tersebut sebab, butuh perencanaan
komprehensif, ketersediaan fasilitas kesehatan,
logistik kesehatan, tenaga kesehatan dan
sebagainya harus dipikirkan secara matang.
“Sehingga pelaksanaan vaksinasi tidak

merugikan masyarakat yang mengakses layanan
publik lainnya,” tutup Yunes.
Ombudsman juga menghimbau masyarakat
untuk dapat menyampaikan keluhan atau
pengaduan terkait penyimpangan pelayanan
publik yang menghubungkan dengan vaksinasi,
selain itu juga pelaksanaan PPKM level 4 di
Kota Padang, layanan fasilitas kesehatan seperti
layanan rumah sakit, layanan tindakan medis,
kekurangan oksigen medis dan kebutuhan
masyarakat yang sedang isolasi mandiri.
Masyarakat dapat menyampaikannya melalui
berbagai saluran pengaduan baik melalui telepon
dan pesan whatsapp di nomor 08119553737,
atau
melalui
email
pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id  Rina
Akmal.

DINAS PENDIDIKAN CURHAT KE KOMISI C DPRD PAYAKUMBUH

Minat Masuk SMP Negeri Minim

Payakumbuh, Khazanah— Komisi C DPRD Kota
Payakumbuh mendengar curhatan dan keluhan dari Dinas
Pendidikan Kota Payakumbuh dalam rapat kerja di ruang rapat
kantor DPRD setempat, Senin (26/7). Dalam rapat tersebut
terungkap tentang minimnya minat orang tua dan siswa masuk
SMP Negeri.
Rapat dipimpin oleh Ketua
Komisi C Ahmad Zifal, dan diikuti
oleh Wakil Ketua Mesrawati,
Sekretaris Syafrizal, anggota Fahlevi
Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah,
Suparman, Mawi Etek Arianto, serta
Yendri Bodra Dt. Parmato Alam.
Sementara itu, Kepala Dinas
Pendidikan Kota Payakumbuh AH
Agustion didampingi Sekretaris Joni
dan Kabid PTK Danil Devo.
Agustion menyampaikan kondisi
sekolah negeri saat ini, khususnya
sekolah menengah pertama (SMP)
di Payakumbuh.
Menurutnya, pemerintah terus
mendorong efektifitas zonasi sekolah
berdasarkan
dasar
hukum sistem zonasi yakni
Permendikbud RI Nomor 14 Tahun
2018 Tentang “Penerimaan Peserta
Didik Baru 2018” yang kemudian
disempurnakan
dengan
Permendikbud RI Nomor 20 Tahun
2019 Terkait Perubahan Atas
Peraturan Mendikbud Nomor 51
Tahun 2018.
“Zonasi ditujukan agar tak ada
sekolah-sekolah
yang
dianggap sekolah favorit dan nonfavorit. Sistem sekolah unggulan
ini meraih kritikan karena beberapa
siswa malah diterima di sekolah yang
memiliki jarak yang lebih jauh
ketimbang sekolah terdekat,” ujar
Kadis.
Untuk itu, kata Agustion,
diaturlah penerimaan peserta didik
baru lewat 4 hal. Yang pertama jalur
zonasi bagi anak-anak yang

berdomisili di dalam wilayah zona
yang telah ditetapkan. Prioritas
utama jalur zonasi adalah calon siswa
yang rumahnya berada di RT yang
sama dengan sekolah yang dituju.
Sedangkan pada prioritas kedua,
zonasi diperluas dengan RT irisan
di sekitar sekolah berada atau masih
satu RW dengan lokasi sekolah.
“Adapun terkait dengan proporsi
jalur masuk, jalur zonasi untuk SD
minimal 70 persen dan SMP-SMA
minimal 50 persen,” ujarnya.
Lalu, lanjut Agustion, ada jalur
afirmasi yang ditujukan untuk
memastikan masyarakat dari keluarga
ekonomi tak mampu dan anak
penyandang disabilitas mendapatkan
pelayanan pendidikan berkualitas.
Jalur afirmasi disediakan untuk siswa
yang menerima program penanganan
keluarga tidak mampu dari
pemerintah pusat atau pemerintah
daerah (misalnya penerima KIP).
“Adapun proporsi jalur masuk
afirmasi untuk anak SD minimal
adalah 15 persen dan anak SMPSMA minimal 15 persen,” terang
Agustion.
Untuk jalur prestasi, Agustion
menjelaskan kalau konsep ini
ditujukan untuk membangun iklim
kompetisi yang mendorong prestasi
peserta didik. Pada jalur prestasi
untuk anak SMP-SMA dapat
menggunakan rapor dan juga prestasi
akademik maupun non-akademik.
“Proporsi jalur masuk prestasi
SD tak menggunakan jalur ini.
Adapun SMP-SMA menggunakan

Bantuan Terdampak PPKM
Padang Panjang, Khazanah— Pemerintah KotaPadang
Panjang mulai salurkan bantuan beras bagi masyarakat
yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM).
Beras bantuan 10 kg berasal dari Pemerintah Pusat
melalui Perum Bulog, dibagikan kepada Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak
1.253 KK berdasarkan data Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DSPPKBPPA), Drs. Osman Bin Nur, M.Si saat
menyerahkan bantuan ini di Kelurahan Pasar Usang,
Kecamatan Padang Panjang Barat, Minggu (25/7).
Osman mengatakan, penyaluran beras untuk masyarakat
Padang Panjang yang terdata mendapatkan bantuan PKH
dan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini berasal dari Bulog
dan penyalurannya oleh PT Pos Indonesia.
“Untuk hari ini disalurkan di Pasar Usang sebanyak
40 KK dan di Kelurahan Ganting sebanyak 135 KK,”
jelasnya, Senin (26/7).
Kepala Cabang Bulog Bukittinggi, Muhammad Fakri
Firdaus mengatakan, penyaluran bantuan beras ini merupakan
instruksi dari pemerintah pusat. Beras ini dibagikan kepada
warga yang terdampak kebijakan PPKM.
Sementara itu, Kepala PT Pos Padang Panjang, Hamdani
Suseno menyampaikan, dalam penyaluran pihaknya
menyalurkan di titik distribusi di kelurahan  Paulhendri.

KELUHAN- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh mendengar curhatan dan keluhan dari Dinas
Pendidikan Kota Payakumbuh dalam rapat kerja di ruang rapat kantor DPRD setempat, Senin (26/
7). Dalam rapat tersebut terungkap tentang minimnya minat orang tua dan siswa masuk SMP
Negeri (Lili Yuniati).
sisa kuota,” ungkapnya.
Jalur terakhir, papar Agustion,
adalah jalur perpindahan tugas yakni
sekolah mengakomodasi peserta
didik yang berpindah tempat karena
hal yang tak bisa dipilih akibat
pekerjaan/tugas orangtua/wali.
“Pada proporsi jalur masuk

perpindahan tugas, SD maksimal
5 persen, dan SMP-SMA maksimal
5 persen,” ungkapnya.
Dijelaskannya lagi, khusus untuk
daya tampung SMP negeri di Kota
Payakumbuh saat ini malah
kekurangan siswa dari jumlah tamatan
SD yang ada. Hal ini disebabkan

KOMISI B DPRD PAYAKUMBUH DORONG PAM TIRTA SAGO

Secepatnya Atasi Permasalahan Debit Air!
Payakumbuh,
Khazanah—
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh
mendorong agar Perumda Air
Minum (PAM) Tirta Sago dapat
segera mengatasi permasalahan debit
air di kota itu.
Ketua Komisi B DPRD
Payakumbuh Maharnis Zul saat
Rapat Kerja (Raker) di ruang rapat
Komisi B DPRD Payakumbuh
bersama Direksi Pamtigo, Senin
(26)7), mengatakan permasalahan
debit air membuat sejumlah daerah
belum teraliri air dengan maksimal.
“Terdapat beberapa daerah yang
bahkan mati ketika siang hari dan
baru hidup ketika malam hari, ini
menjadi pekerjaan rumah dari PAM
Tirta Sago,” ujarnya didampingi
Wakil Ketua Komisi B Edward DF,
Sekretaris Komisi B Yernita, serta
Anggota Komisi C Ahmad RIdha
dan Heri Iswandi.
Selain itu, pihaknya juga
mendorong PAM Tirta Sago juga

Kaba Nagari

dapat mengatasi permasalahanpermasalahan lainnya yang
menyebabkan lemahnya aliran air
ke rumah pelanggan. Seperti yang
disampaikan oleh PAM Tirta Sago,
beberapa permasalahan lainnya
seperti kebocoran, pipa keropos dan
lainnya harus dapat diselesaikan
sehingga pelayanan badan usaha
milik daerah itu lebih baik.
“Meski begitu, kami juga
memuji beberapa perbaikan dan
rencana perbaikan yang telah mulai
dilakukan oleh PAM Tirta Sago
Payakumbuh. Semoga nantinya
perbaikan demi perbaikan terus
dapat dilakukan untuk dapat
memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan itu juga
terdapat beberapa masukan dari
anggota
komisi
seperti
pengembangan teknologi di PAM
Tirta Sago, peningkatan kontribusi
untuk keuangan daerah serta
pemberian penghargaan dan
hukuman kepada pegawai.

DORONG- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Payakumbuh mendorong agar Perumda Air Minum (PAM)
Tirta Sago dapat segera mengatasi permasalahan debit air di
kota itu (foto: Lili Yuniati).
Dijelaskan Direktur Utama PAM
Tirta Sago Payakumbuh Khairul
Ikhwan didampingi Direktur Umum
Asrar Dt. Lelo Anso mengakui saat
ini memang masih banyak kendala
yang harus diperbaiki oleh pihaknya
seperti minimnya debit air,
kebocoran pipa, tumpang tindih
dan keroposnya pipa.
Ia mengatakan kalau pihaknya

menargetkan dalam dua tahun ke
depan semua permasalahan bisa
terus berkurang sehingga pelayanan
dapat semakin maksimal.
“Dalam akhir tahun ini kami
juga menargetkan ada permasalahan
yang dapat kami selesaikan.
Setidaknya beberapa daerah yang
airnya kecil dapat meningkat,”
pungkasnya  Lili Yuniati.

SIMPANG TONANG

Jembatan Rusak Ditinjau Wakil Bupati

Hoaks Memicu Adrenalin
Payakumbuh, Khazanah— Apel pagi aparatur sipil
negara di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Pemerintah
Kota Payakumbuh berlangsung khidmat di halaman Balai
Kota Payakumbuh, Senin (26/9)
Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Payakumbuh Elzadaswarman bertindak sebagai
pembina apel dan pemimpin upacara Plh. Kabag organisasi
Irnaldi, Kabag Kesra Ul Fakhri bertindak sebagai pembaca
doa, Kasubag Bantuan Hukum Fadli sebagai pembaca
pembukaan UUD 1945, serta Kasubag Pemerintahan Umum
Ate Mugiarae sebagai pembaca Panca Prasetya Korpri.
Elzadaswarman alias Om Zet, dalam amanatnya
menyampaikan suasana pandemi Covid-19 membuat aktifitas
apapun berada dalam situasi keterbatasan.
Ditambahkannya, meningkatkan imunitas adalah hal
yang paling penting untuk melawan Covid-19, caranya
dengan melakukan aktivitas yang memacu rekreasi hormon
endorfin, hormon yang membuat bahagia.
“Rata-rata imunitas naik turun karena berita hoax yang
memacu hormon adrenalin sehingga membuat kita mudah
cemas dan ini adalah peluang bagi Covid-19 berkembang.
Jangan dipercemas segalanya, Covid-19 akan lebih menyerang
orang yang komorbid,” ungkap mantan Kadis kesehatan
itu  Lili Yuniati.

minat orang tua memasukkan anak
yang minim ke sekolah negeri.
Sementara itu, SMP swasta dan
sekolah di bawah kewenangan
kementerian agama seperti MTsN
setiap tahunnya banyak anak yang
mendaftar ke sana.
“Untuk mengisi kekurangan

siswa di sekolah SMP negeri, maka
kita harus menampung anak didik
baru dari luar daerah, kita juga
belum melihat permendikbud sistem
zonasi dibatasi wilayah. Siswa di
Kabupaten Limapuluh Kota yang
dekat dengan wilayah kota, maka
bisa ditampung dengan catatan siswa
dalam zona wajib menjadi prioritas
ditampung terlebih dulu,” kata
Agustion.
Mantan Kepala SMKN 1
Payakumbuh itu juga memaparkan
dengan berakhirnya PPDB 2021,
hasil catatan dinas masih banyak
beberapa SMP negeri yang
kekurangan anak didik. Melirik
kekurangan dari sistem zonasi ini
salah satunya adalah keberadaan
siswa yang mau masuk sekolah di
wilayah zona juga kurang,
contohnya yang terjadi di SMPN
5, 6, 7 dan 10. Ada kekurangan
1/4 dari kuota rombongan belajar.
“Faktor
lainnya
adalah
beralihnya minat masyarakat ke
sekolah swasta berbasis islam terpadu
seperti ICBS Raudhatul Jannah, dan
SMP lain yang mengunggulkan
program tertentu. Padahal dinas
selalu menghimbau masyarakat agar
bisa memasukkan anak ke sekolah
sesuai zonanya,” kata Agustion 
Lili Yuniati.

RUSAK- Merespon laporan masyarakat tentang adanya
kerusakan sarana transportasi, Wakil Bupati Pasaman, Sabar
AS melakukan kunjungan ke beberapa kecamatan untuk
meninjau beberapa jembatan yang rusak (foto: Ist/net).
S impang Empat, Khazanah—
Merespon laporan masyarakat
tentang adanya kerusakan sarana
transportasi, Wakil Bupati Pasaman,
Sabar AS melakukan kunjungan
ke beberapa kecamatan untuk
meninjau beberapa jembatan yang
rusak.
Jembatan yang ditinjau
diantaranya jembatan Dalik yang
menghubungkan Kecamatan Lubuk

Sikaping dengan Talu Kabupaten
Pasaman Barat, jembatan yang rusak
di kampung Rantau Panjang dan
jembatan yang konstruksinya terbuat
dari kayu di Jorong Setia, Nagari
Simpang Tonang, Kecamatan Duo
Koto.
Saat meninjau beberapa
jembatan Wakil bupati Pasaman,
Sabar AS didampingi oleh staf ahli
bupati, Hendra Kurniawan, Kabid

Bina Marga Dinas PUPR Pasaman,
Khairul, Minggu (25/7).
Kabid Bina Marga Dinas PUPR
Kabupaten Pasaman, Khairul
melaporkan Dinas PUPR Pasaman
beberapa bulan lalu telah membuat
proposal dan menyurati Dinas PUTR
Sumatera Barat untuk meminta
bantuan untuk perbaikan jalan yang
terban dan normalisasi batang
sumpur disekitar jembatan Dalik.
Kemudian untuk jembatan yang
rusak di kampung Rantau Panjang,
Kecamatan Duo Koto, lanjut Khairul
akan di ajukan pada perubahan
APBD Kabupaten Pasaman minimal
separuh dahulu untuk membangun
konstruksi tapak jembatan, leger,
dan kayu besi sehingga jembatan
ini bisa dilalui oleh mobil L300,
kemudian tahun berikutnya baru
dilanjutkan dengan kontruksi besi
beton.
Yopri Madi Wali Nagari
Simpang Tonang, kepada Sabar AS
menyampaikan harapan Nya dan
juga harapan masyarakat untuk
perbaikan jembatan kampung
Rantau Panjang ini, karena jembatan
ini sangat vital sekali dalam melansir
hasil hasil perkebunan seperti kakao,
kopi, kulit manis, dan hasil kebun
laiya untuk dibawa kerumah oleh
masyarakat dengan melewati

jembatan ini
“Perbaikan jembatan ini sudah
pernah diajukan pada Musrenbang
Nagari, tetapi karena dana cukup
besar yang berkisar 500 juta maka
tidak bisa ditampung dengan
Alokasi Dana Desa (ADD)”,Kata
Yopri Madi.
Di kejorongan yang sama dan
dengan lokasi yang berbeda, Wakil
Bupati Pasaman juga meninjau
jembatan yang konstruksi nya
terbuat dari kayu dan kini sedang
rusak.
Pada kesempatan tersebut Yopri
Madi juga berharap kiranya
jembatan kayu yang cukup
sederhana ini untuk dapat diperbaiki
kembali, sebab jembatan ini juga
melansir hasil hasil perkebunan
dengan memakai kendaraan roda
2 ke rumah rumah warga yang
melewati jembatan itu.
Lanjut Yopri Madi, pembangunan jembatan ini sudah diusulkan
melalaui Musrenbang Nagari dan
Kecamatan untuk tahun 2022.
“Kami berharap kirannya Camat
Dua Koto, dan Tim TAPD
Kabupaten Pasaman untuk dapat
mengakomodir dana ini pada
Anggaran Dana Nagari. Tahun
2022,” ini kata dia  Sutan
Pamenan.
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Kabupaten Solok Punya BLK
Komunitas M Natsir
Arosuka, Khazanah
Khazanah—Saat ini
untuk wilayah Sumbar terdapat
sekitar 30 Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas yang sudah
dikembangkan sejak 2018 lalu
dan yang baru dimulai saat ini,
yakni BLK Komunitas M Natsir
di Kabupaten Solok.
Menurut Staf Pemberdayaan
BLK Padang, Vina Azatri saat
menghadiri pembukaan pelatihan
BLK Komunitas M Natsir di
Alahan Panjang, Senin (26/7) saat
ini kehadiran BLK Komunitas
menjadi sangat strategis. Karena
pembangunan BLK Komunitas
merupakan salah satu program
terobosan pemerintah untuk
memperluas akses pelatihan vokasi
bagi masyarakat, khususnya di
kalangan komunitas lembaga
keagamaan, lembaga pendidikan
agama, dan serikat pekerja.
Ia oun berharap melalui
pembangunan BLK Komunitas
ini dapat menjangkau segala sudut
yang belum terjangkau oleh
lembaga pelatihan baik lembaga
pelatihan pemerintah maupun
lembaga pelatihan swasta.
“Seperti BLK Komunitas M
Natsir ini contohnya, berada di
Nagari Alahan Panjang, Kabupaten
Solok yang belum terjangkau oleh
lembaga pelatihan mana pun.
Diharapkan dengan keberadaan
BLK di sini dapat bermanfaat
untuk masyarakat sekitar,” kata
Vina Azatri.
Dikatakannya,
BLK

Komunitas ini juga memberikan
bekal keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi
para komunitas dan masyarakat
sekitarnya.
Ia mengatakan Unit Pelaksana
Teknis Pusat (UPTP), Balai
Latihan Kerja (BLK) Padang,
Sumbar terus mengembangkan dan
memperkuat BLK Komunitas
sebagai salah satu upaya untuk
memulihkan ketenagakerjaan saat
ini.
“BLK Komunitas ini dibawah
naungan
Kementerian
Ketenagakerjaan melalui UPTP
BLK Padang. Diharapkan dapat
menjadi salah satu solusi dalam
mengurangi
jumlah
pengangguran,” ujar Vina Azatri.
Dikatakannya saat ini UPTP
BLK Padang menaungi Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
BLK serta BLK Komunitas untuk
wilayah Sumbar dan Kepulauan
Riau.
“Pengembangan
BLK
Komunitas di UPTP BLK Padang
ini sudah diadakan sejak 2018
di beberapa daerah di Sumbar dan
Kepulauan Riau,” katanya.
Menurutnya
saat
ini
pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus bekerja
keras memulihkan sektor
ketenagakerjaan di Indonesia yang
terdampak pandemi COVID-19.
Upaya itu salah satunya
dilakukan
dengan

FOTO BERSAMA - Peserta pelatihan BLK komunitas M Natsir Solok foto bersama. (Foto : Laila)
mengembangkan kompetensi
calon tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja.
“Saat ini kehadiran BLK
Komunitas menjadi sangat
strategis. Karena pembangunan
BLK Komunitas merupakan salah
satu
program
terobosan
pemerintah untuk memperluas
akses pelatihan vokasi bagi
masyarakat, khususnya di

kalangan komunitas lembaga
keagamaan, lembaga pendidikan
agama, dan serikat pekerja,”
ujarnya.
Ia
mengatakan,
BLK
Komunitas ini juga memberikan
bekal keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi
para komunitas dan masyarakat
sekitarnya. Selain itu katanya, saat

Dinas Perikanan Pasbar Bantu Pengurusan
Dokumen Kapal Nelayan

MEMBERIKAN PELAYANAN - Zulfi Agus selaku Kepala Bidang
Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pasaman Barat, memberikan
pelayanan kepada nelayan dalam rangka membantu pengurusan
dokomen kapal. (Foto : Dinas Perikanan Pasbar)
S impang Empat
Empat, Khazanah
Khazanah—
Dinas Perikanan Kabupaten
Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera
Barat (Sumbar) mempermudah
nelayan dengan membantu
pengurusan dokumen kapal di

daerah itu.
Pernyataan itu disampaikan
Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Pasaman Barat,
Zulfi Agus di Simpang Empat,
Senin (26/7).

Dikatakannya, ini terobosan
baru dengan bekerja sama dengan
pihak provinsi sehingga nelayan
tidak perlu lagi pergi ke Kota
Padang untuk mengurusnya.
Zulfi Agus mengatakan
pihaknya berkolaborasi dengan
Dinas Pelayanan Satu Pintu
Sumbar, Dinas Kelautan dan
Perikanan Sumbar dan ke
Syahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.
“Kita membantu dalam
melakukan kegiatan pelayanan
terpadu untuk melengkapi
dokumen kapal nelayan ukuran
kapal 7 gross tonage atau tonase
kotor (GT),” katanya.
Pihaknya sebelumnya telah
melakukan pelayanan selama lima
hari di dua lokasi yaitu di Air
Bangis selama tiga hari dan di
Mandiangin Kinali selama dua
hari.
Ia menyebutkan pelayanan
yang dilakukan antara lain
pengukuran kapal oleh KSOP,
pelayanan pendaftaran Nomor
Induk Berusaha (NIB) oleh PTSP
dibantu Dinas Perikanan Pasaman

Barat.
Kemudian pelayanan TDKP
(Tanda Daftar Kapal Perikanan)
oleh PTSP dan pelayanan
pendaftaran Kartu Pelaku Usaha
Kelautan dan Perikanan (Kusuka)
dan penerbitan rekomendasi untuk
pendaftaran Sekolah Usaha
Perikanan Menengah (SUPM) dan
Politekhnik Kelautan dan
Perikanan (PoltekKP) oleh Dinas
Perikanan Pasaman Barat.
Dari pelayanan itu, katanya
menghasilkan
pengukuran
dilakukan terhadap 110 kapal,
penerbitan Tanda Daftar Kapal
Perikanan (TDKP) sebanyak 150
kapal, penerbitan NIB 150 kapal,
pendaftaran
Kusuka
dan
rekomendasi anak pelaku usaha
sebanyak 50 orang.
“Kegiatan ini sangat membantu
masyarakat khususnya nelayan
dalam melakukan pengurusan
dokumen kapal dan urusan lainnya
karena tanpa biaya,” sebutnya.
Selain
mendekatkan
pengurusan juga menghemat waktu
dan biaya dari nelayan dalam
pengurusannya.  sta

Agam Akan Punya 100,05 Hektare Tambak Udang Vaname
Lubuk Basung, Khazanah
Khazanah—
Saat ini Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Agam sedang memproses
usulan izin usaha tambak udang
vaname sebanyak 10 titik di
Kecamatan Tanjungmutiara
dengan luas 100,5 hektare.
Pernyataan itu disampaikan
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Agam, Retmiwati
di Lubukbasung, Senin (26/7).
Dikatakannya, bahan usulan
izin itu sudah dimasukan pemilik
ke Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Agam.
Retmiwati menyebut, ke
100,05 hektare itu berada di Nagari
Tiku Selatan dan Tiku Lima
Jorong.
“Izin usaha tambak udang itu
diusulkan semenjak 2018
sebanyak satu hektare, 2020

sebanyak 20,63 hektare dan 2021
sebanyak 73,92 hektare. Usulan
itu telah diproses dan kita
meminta rekomendasi lokasi ke
dinas tekait,” katanya.
Dikatakan, untuk tata ruangan,
tambahnya diminta rekomendasi
ke Dinas Pekerkaan Umum dan
Tata Ruang, izin lingkungan ke
Dinas Lingkungan Hidup.
Sedangkan untuk status lahan
ke Resor Konservasi Sumber Daya
Alam Agam, Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (UPTD KPHL)
Agam Raya Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat.
“Tim Koordinasi Penata
Ruangan Daerah Agam sudah
melakukan rapat dalam membahas
usulan itu,” katanya.
Ia menambahkan, dua dari 10
titik itu sudah keluar rekomendasi
kesesuaian tata ruang dan delapan

MEMBERI MAKAN – Seorang pembudidaya tambak udang
vaname sedang memberi makan udang peliharaannya. (ist)
titik lagi belum.
Namun
izin
tersebut
terkendala dengan regulasi yang
ada dan Perda Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW).

“Agam juga belum memiliki
Rencana Disain tata Ruang
(RDTR). Secara prinsip tambak
udang tersebut belum memiliki
izin,” katanya.  net/fahlevi

Harga Cabai di Payakumbuh Terus Turun
Payakumbuh,
Khazanah
Khazanah—
Pascalebaran Idul Adha pekan lalu
Dinas Ketahanan Pangan Kota
Payakumbuh mencatat harga cabai
di daerah tersebut terus menurun.
Ini diakui Kepala Dinas
Ketahanan
Pangan
Kota
Payakumbuh, Edvidel Arda di
Payakumbuh, Senin (26/7).
Dikatakan Edvidel Arda,
sebelum Idul Adha, Senin (19/
7) harga cabai yang dijual di pasar
mencapai harga Rp31 ribu.
Sedangkan untuk saat ini harga
cabai yang dijual di pasar
mencapai harga Rp20 ribu, harga
cabai memang sempat naik
sebelum Idul Adha kemarin.

Dikatakannya harga cabai
Rp20 ribu ini merupakan harga
yang terbilang rendah dan tidak
terlalu baik untuk keuntungan
petani.
“Harga yang baik itu Rp30
ribu karena dapat menguntungkan
petani dan tidak terlalu
memberatkan masyarakat,” kata
dia.
Ia mengatakan salah satu
penyebab turunnya harga cabai
di Kota Payakumbuh karena
cukup banyaknya masuk cabai
dari Pulau Jawa.
“Semoga dalam waktu dekat
harga cabai di Payakumbuh bisa
kembali stabil dan menyentuh

angka yang baik untuk petani
dan masyarakat,” ujarnya.
Selain
cabai,
Edvidel
mengatakan harga bahan pokok
di Payakumbuh saat ini terhitung
stabil dan masih berada di harga
yang normal.
Sedangkan untuk harga satu
kilogram bawang merah saat ini
dijual dengan harga Rp28 ribu
perkilogramnya dan masih sama
dengan harga sebelumnya.
Untuk harga bawang putih di
pasar dijual dengan harga Rp24
ribu perkilogramnya atau turun
Rp1.000 dibanding Senin (19/
7).
Harga beras juga masih stabil,

untuk beras premium saat ini
dijual Rp12.500 perkilogram
Rp11.500 perkilogram untuk beras
medium.
Selanjutnya untuk harga bahan
pokok lainnya yang juga masih
stabil, seperti daging sapi Rp120
ribu per kilogram, daging ayam
Rp22 ribu per kilogram, telur
ayam Rp1.400 per butirnya, gula
pasir Rp13 ribu untuk satu
kilogramnya.
“Alhamdulillah saat ini harga
bahan pokok kita di Payakumbuh
masih stabil, semoga harga terus
stabil sehingga petani untung dan
masyarakat tidak berat,” kata dia.
 net/fahlevi

ini BLK Komunitas tetap
mengadakan pelatihan bagi
peserta.
“Namun melihat kondisi
daerahnya, apakah daerah itu
menerapkan PPKM atau tidak.
Seperti di Padang kami tidak
membuka pelatihan, tetapi di
Kabuaten Solok masih dibuka
dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan karena daerah itu tidak

menerapkan PPKM,” kata dia.
Ia juga mengatakan BLK
Komunitas membuka kejuruan
disesuaikan dengan kebutuhan
industri sehingga bermanfaat
setelah peserta pelatihan tamat
nantinya.
Ia menyebutkan beberapa
program pelatihan vokasi yang
diadakan di BLK Komunitas
diantaranya
TIK,
Teknik
Manufaktur, Tata Kecantikan,
Bisnis Manajemen, Teknik Las,
Teknik Otomotif, Teknik Listrik,
Teknik Elektronika, Teknik
Konstruksi, Garmen Apparel, dan
Pariwisata.
“Tergantung yang dibutuhkan
oleh masing-masing BLK
Komunitas itu sendiri. Seperti di
Kabupaten Solok ada yang
mengambil kejuruan TIK dan ada
juga yang khusus tata busana atau
Garmen Apparel,” ucapnya.
Ia mengatakan keterampilan
di UPTP BLK Padang ini juga
diakui oleh industri karena para
peserta nantinya (setelah lulus)
akan mendapatkan sertifikat
kompetensi. Untuk mendapatkan
sertifikat ini, peserta pelatihan
harus mengikuti lagi tes uji
kompetensi yang dilakukan oleh
lembaga penguji independen.
“Jadi, sertifikat kompetensi
yang dikeluarkan benar-benar
teruji sehingga bisa dimanfaatkan
langsung
untuk
melamar
pekerjaan atau membuka usaha
sendiri,” ujarnya.  net/fahlevi

Produksi Ikan
Pasaman Barat
Tinggi
Simpang Empat, Khazanah
Khazanah—Kepala Bidang
Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pasaman Barat,
Zulfi Agus di Simpang Empat, Senin (26/7) mengatakan,
produksi ikan di Kabupaten Pasaman Barat, sejak
Januari hingga Juli 2021 mencapai 67.170 ton.
“Produksi ikan itu terdiri dari perikanan tangkap
sebanyak 63.522 ton, perikanan budidaya 985 ton
dan produksi pengolahan ikan sebesar 2.663 ton,”
katanya.
Zulfi Agus mengakui memang belum mencapai
target produksi ikan kita selama 2021 ini. Namun,
hingga akhir tahun kita optimis mencapainya.
Dikatakannya dari target produksi perikanan tangkap
selama 2021 adalah sebanyak 107.532 ton, perikanan
budidaya 5.780 ton dan target produksi pengolahan
ikan sebanyak 5.567 ton.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, katanya pihaknya
tetap berusaha memacu realisasi produksi perikanan
di Pasaman Barat.
Diantara upaya yang dilakukan adalah memberikan
bantuan sarana dan prasarana melalui anggaran Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan dana aspirasi anggota
DPRD Pasaman Barat.
Dana Alokasi Khusus bidang perikanan tahun 2021
sebesar Rp1,1 miliar lebih yang diperuntukan untuk
bantuan perahu fiberglass sebanyak dua unit, bantuan
alat tangkap 450 piece dan bantuan GPS sebanyak
41 unit.
Kemudian bantuan dari dana aspirasi anggota DPRD
tahun 2021 yakni bantuan mesin long tail dan mesin
tempel 28 unit, bantuan paket budidaya nila dan
lele pada lima kelompok.
Selain bantuan yang berasal dari APBD kabupaten
juga alokasi melalui anggaran propinsi dan kementerian
untuk nelayan dan pembudidaya ikan seperti bantuan
mesin diesel, bantuan alat tangkap dan bantuan fish
box ukuran 220 liter dan 100 liter.
“Dengan berbagai bantuan itu nantinya diharapkan
produksi ikan akan meningkat,” harapnya.
Ia menambahkan diantara ikan yang dihasilkan
di Pasaman Barat adalah tongkol, tenggiri, kakap
merah, bawal, udang kelong, kerapu dan teri.
Ikan yang dihasilkan nelayan di Pasaman Barat
selain dipasarkan di Sumbar juga di provinsi lainnya
bahkan ada yang sampai ke luar negeri seperti ikan
kerapu.  sta

BERITA KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar BPKB
sepeda motor merek Honda dengan
nomor polisi BA 4353 L
V atas nama
LV
Yogi Wijaya Putera.
Tercecer/hilang disekitar Bukittinggi
Bagi yang menemukan mohon untuk
menghubungi kantor polisi terdekat,
terima kasih

BERITA KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK
sepeda motor merek Yamaha dengan
nomor polisi BA 3624 LN atas nama
Adek Anggraini.
Tercecer/hilang disekitar Bukittinggi.
Bagi yang menemukan mohon untuk
menghubungi kantor polisi terdekat, terima
kasih
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Ahsan-Hendra

DARI HALAMAN 1

dibuntuti secara ketat oleh Chia/Yik yang bisa
berbalik memimpin. Ahsan/Hendra terkunci di
angka 4 sementara Chia/Yik terus menambah
laju poin. Ahsan/Hendra kemudian menambah
dua poin sebelum interval.
Setelah jeda, Ahsan/Hendra meraih lima poin
beruntun sehingga membuat kejar-kejaran angka
berlangsung seru. Poin kembali setara pada angka
12. Ahsan/Hendra lanjut menambang angka dan
mengemas keunggulan 15-12. Poin pasangan
senior Indonesia ini terus bertambah, namun Chia/
Yik tak menyerah begitu saja.
Setelah match point pertama pada kedudukan
20-17 gagal, Malaysia sempat menambah poin
dan merapatkan jarak. Sebuah pukulan pasangan
Malaysia yang melebar membuat Ahsan/Hendra
menang 21-19.
Kendati menang dan untuk sementara
memimpin klasemen Grup D, Ahsan/Hendra belum
dipastikan melaju ke babak perempat final. Ahsan/
Hendra masih akan menjalani laga penutup fase
grup menghadapi ganda Korea Selatan, Choi
Sol-gyu/Seo Seung-jae pada Selasa (27/7) siang
WIB.
Sementara ganda Campuran Indonesia, Praveen
Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan menghadapi
rintangan berat, di perempat final atau 8 besar
badminton Olimpiade Tokyo 2020. Setelah lolos
sebagai runner-up Grup C, Praveen Jordan/Melati
Daeva Oktavianti, bakal bertemu ganda campuran
ranking 1 dunia, Zheng Siwei/Huang Yaqiong
(China).
Pertemuan antara Praveen/Melati dan Zheng/
Huang diketahui setelah drawing atau undian
8 besar badminton Olimpiade Tokyo 2020
rampung digelar pada Senin (26/7/2021) malam
WIB. Adapun Zheng/Huang selaku unggulan
pertama merupakan juara dari Grup A ganda
campuran badminton Olimpiade Tokyo 2020.
Selama melakoni fase grup, Zheng/Huang
tampil sempurna dengan selalu menang straight

game atau dua gim langsung atas tiga pesaingnya.
Di sisi lain, Praveen/Melati yang lolos ke 8 besar
sebagai runner-up Grup C, sempat menelan satu
kekalahan dari wakil Jepang, Yuta Watanabe/
Arisa Higashino.
Praveen/Melati takluk dari Yuta/Arisa ketika
melakoni laga terakhir fase grup, setelah mereka
sukses menyapu besih dua laga pertama kontra
Simon Wing Hang Leung/Gronya Somerville
(Australia) dan Mathias Christiansen/Alexandra
Boje (Denmark). Berdasarkan ranking dan riwayat
penampilan di fase grup, Zheng/Huang merupakan
lawan yang bisa menyulitkan Praveen/Melati.
Namun, bukan berarti Praveen/Melati tidak
memiliki peluang untuk memetik kemenangan
dan melaju ke semifinal badminton Olmpiade
Tokyo 2020. Sebelum ini, Praveen/Melati pernah
menang dua kali atas Zheng/Huang, yakni ketika
bertemu di perempat final Denmark Open dan
Final Perancis Open 2019.
Pada Denmark Open, mereka mengalahkan
Zheng/Huang lewat rubber game, 18-21, 21-16,
dan 22-20. Sementara itu, pada Perancis Open,
Praveen/Melati juga meraih kemenangan lewat
rubber game dengan skor 22-24, 21-16, dan 2112, tas Zheng/Huang.
Kendati masih tertinggal 2-7 dalam riwayat
pertemuan kontra Zheng/Huang, Praveen/Melati
meraih sepasang kemenangan itu dalam tiga laga
terakhir. Para pencinta bulu tangkis Tanah Air
tentu berharap Praveen/Melati bisa mengulangi
kesuksesan tersebut pada perempat final badminton
Olimpiade Tokyo 2020 nanti.
Berdasarkan jadwal Olimpiade Tokyo, rangkaian
perempat final ganda campuran badminton bakal
berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza pada
Rabu (28/7/2021). Apabila mampu mengalahkan
Zheng/Huang, Praveen/Melati bakal berhadapan
dengan pemenang duel Marcus Ellis/Lauren Smith
(Britania Raya) vs Tang Chun Man/Tse Ying
Suet (Hongkong) di semifinal. ryn/cnn

Jawa Masih
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Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI,
pada hari Senin kemarin hingga pukul 12.00
WIB, terdapat 28.228 kasus baru Covid-19. Kasus
harian ini merupakan yang terendah dalam 3
minggu terakhir. Dengan pertambahan tersebut
maka total kasus di Indonesia secara keseluruhan
adalah 3,194 juta.
Adapun lima provinsi dengan penambahan
kasus tertinggi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan
penambahan kasus tertinggi sebanyak 4.368 orang
sehingga totalnya 573.437 orang. Meski demikian
pasien sembuh sedikit lebih banyak dari kasus
baru dengan penambahan 4.866 orang, sehingga
totalnya 436.218 orang. Sementara kasus kematian
bertambah 226 orang, dan totalnya 8.372 orang.
Saat ini jumlah kasus aktif atau pasien yang
membutuhkan perawatan sebanyak 137.219 orang
dan menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi
lainnya.
Penambahan tertinggi kedua, yakni Jawa
Tengah sebanyak 4.021 orang. Dengan begitu
total kasus di Jateng sebanyak 358.101 orang.
Sama seperti Jabar, pasien sembuh kali ini
mendominasi dengan tambahan 4.660 orang
sehingga totalnya 279.751 orang.
Sayangnya, Jateng juga masih mencatatkan
angka kematian yang tinggi yakni 270 kasus
sehingga totalnya 17.084 orang, dan menjadi
tertinggi kedua setelah Jawa Timur. Saat ini kasus
aktif di Jateng mencapai 61.266 orang, dan pasien
sembuh akan terus bertambah jika tertangani
dengan baik.
Ketiga, Jawa Timur dengan penambahan 3.157
orang sehingga totalnya 280.260 orang. Pasien
yang sembuh hari ini pun jauh lebih tinggi
sebanyak 4.490 orang, sehingga totalnya 208.244
orang. Saat ini kasus aktif di Jatim mencapai
53.757 orang.
Dibandingkan provinsi lainnya, Jatim
mencatatkan kasus kematian yang tertinggi
sebanyak 371 orang, sehingga totalnya 18.529
orang.
Keempat, DI Yogyakarta dengan penambahan
kaus sebanyak 2.667 orang sehingga totalnya
107.445 orang. Berbeda dengan Jateng, DI
Yogyakarta mencatatkan angka kesembuhan yang
jauh lebih sedikit dari kasus baru yakni 1.018
orang, sehingg atotalnya 71.189 orang. Sementara
kasus meninggal bertambah 77 orang menjadi
3.003 orang. Saat ini kasus aktif di DIY sebanyak
33.253 orang.
Kelima, DKI Jakarta dengan penambahan kasus
2.662 orang sehingga totalnya 794.935 orang.
Kasus baru di ibu kota akhirnya mengalami
penurunan setelah beberapa pekan melesat tajam.
Angka kesembuhan hari ini pun jauh lebih banyak
dibandingkan kasus baru, yakni 14.655 orang
sehingga totalnya 731.476 orang. Sementara kasus
meninggal bertambah 160 orang menjadi 11.599
orang.
Meningkatnya angka kesembuhan dan
menurunnya kasus aktif juga berkontribusi pada
penurunan kasus aktif di Jakarta, yang kini
sebanyak 51.860 orang.
Secara nasional, kasus kematian bertambah
1.487 orang dalam sehari sehingga total menjadi
84.766 kasus. Adapun kasus kesembuhan
bertambah 40.374 orang sehingga menjadi 2,549
juta orang. Hingga hari ini kasus aktif Covid19 di Indonesia bertahan di angka 560.275 pasien.
Kasus aktif merupakan pasien yang masih menjalani
isolasi mandiri ataupun perawatan di rumah sakit
hingga saat ini.
Menuai Kritikan
Cara Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi
menanggulangi covid-19 menuai kritikan.
Mahyeldi dianggap tidak tanggap dengan keadaan
yang terjadi dan sibuk melakukan kegiatan

seremonial.
Kritikan soal sikap Mahyeldi itu datang dari
dokter spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan
(THT) Farhan Abdullah. Menurutnya, Mahyeldi
tidak memberikan teladan kepada masyarakat dalam
menerapkan protokol kesehatan, termasuk dalam
penggunaan masker.
“Tega-teganya bapak foto dengan masker di
dagu. Kadang-kadang tanpa masker muncul
gambarmu. Saya mohon pada bapak panutan kami,
tinggalkan gaya dan tampilan tidak sesuai prokes
ini,” kata Farhan dilansir langgam.id, Senin (26/
7).
Farhan mengatakan, saat ini stok oksigen untuk
pasien covid-19 di rumah sakit mulai menipis.
Ruang-ruang ICU juga mulai penuh dan obatobatan terkadang habis. “Pasien mau rawat ICU
covid-19 nunggu yang wafat baru bisa. Mana
empati bapak, kami rakyatmu,” kata dia.
Kritikan senada juga disampaikan pengamat
Hukum Kesehatan Unes Padang, Firdaus Diezo.
Menurut Diezo, Mahyeldi masih saja sibuk
bepergian ke berbagai tempat untuk menjalankan
agenda seremonial di tengah lonjakan kasus covid19.
“Gubernur masih sibuk dengan kegiatan
seremonial yang harusnya itu tidak perlu dilakukan,
sebab ini bukan masa kampanye lagi. Gubernur
sibuk pergi ke pelosok-pelosok, ngumpulin orang.
Ketakutan kita ini jadi pembenar bagi yang tidak
percaya covid-19,” ucap Diezo.
Menurutnya, Mahyeldi menunjukkan sikap
tidak tertarik pada penanggulangan covid-19 di
Sumbar. Akibatnya, masyarakat yang percaya dan
tidak percaya pada covid-19 bisa terbelah.
“Sikap gubernur menurut saya kurang tertarik
dalam penanggulangan covid-19 di Sumbar ini.
Ini berpotensi untuk memperlebar masyarakat
terbelah, saya cemas ini menjadikan masyarakat
terbelah,” ujarnya.
Harusnya, kata dia, Mahyeldi sebagai gubernur
menunjukkan keteladanan dan tanggung jawab
dalam penanggulangan covid-19 sebagaimana
diatur Undang-undang nomor 36 tahun 2009.
Dia juga membandingkan cara gubernur di daerah
lain yang punya respons baik dalam
penanggulangan covid-19.
“Kenapa gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat,
mereka terdepan merespons persoalan di daerahnya,
artinya responsibiliti dia terhadap covid-19, mereka
respons, ini tentu akan memberikan energi positif
di daerah itu,” tuturnya.
Dia menyebut, sikap Mahyeldi yang dingin
dan banyak menyerahkan kebijakan terkait covid19 kepada bupati dan wali kota. Diezo
mengingatkan sikap seperti yang ditunjukkan
Mahyeldi bisa menjadi boomerang bagi mantan
wali kota Padang itu.
“Ini akan menjadi boomerang, batu sandungan,
ini jadi beban penanggulangan covid-19 di Sumbar.
Ini penting sebagai pemimpin di Sumbar,”
pungkasnya.
Sebelumnya, dalam keterangan resmi pada
Minggu (25/7) malam, Presiden Joko Widodo
memutuskan untuk melanjutkan penerapan
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) level 4 dari tanggal 26 Juli
hingga tanggal 2 Agustus 2021.
Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden
dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal,
baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga
dinamika sosial.
"Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan,
aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya
memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM
level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2
Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan
beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas
masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan
pelaksanaan yang ekstra hati-hati," ujar Presiden.
syaf al/lgm

KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar
STNK sepeda motor merek
Honda dengan nomor polisi BA
2132 lQ atas nama Felly.
Tercecer/hilang antara Sungai
Pua Agam dengan Jl. pemuda
Bukittinggi
Bagi yang menemukan mohon
untuk menghubungi kantor polisi
terdekat, terima kasih

KEHILANGAN

Telah tercecer/hilang 1 lembar
STNK mobil merek Toyota Calya
dengan nomor polisi BA 1497 LB
atas nama n Zarnifa.
Tercecer/hilang disekitar Padang
Lua, Agam.
Bagi yang menemukan mohon
untuk menghubungi kantor polisi
terdekat, terima kasih

Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK
sepeda motor merek Yamaha dengan
nomor polisi BA 2767 LF atas nama
Murniati.
Tercecer/hilang disekitar Bukittinggi
Bagi yang menemukan mohon untuk
menghubungi kantor polisi terdekat,
terima kasih

Pemprov Mulai
Agustus 2021.
“Kemudian akan diberikan juga untuk
beberapa sektor lain yang terdampak, termasuk
transportasi, HoReKa, pariwisata, yang ini sedang
dalam finalisasi,” akhirnya.
Fokus di Kelurahan
Kebijakan penerapan PPKM di Kota Padang,
diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.
Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan,
pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran untuk
menindaklanjuti pelaksanaan perpanjangan PPKM
Level 4 selama delapan hari ke depan. Salah
satu pointnya yakni mengintansifkan penyekatan
di tingkat kelurahan.
Dalam SE tersebut, terdapat 21 poin berisikan
aturan dan kebijakan yang wajib disikapi seluruh
pihak dan masyarakat di Kota Padang. Dari 21
poin yang tertuang di dalam SE tersebut, hanya
sedikit perubahan dibandingkan SE yang telah
dikeluarkan sebelumnya.
Poin yang baru ditambahkan dalam SE adalah,
meminta peran Satgas COVID-19 kelurahan

Indonesia Butuh
dengan cepat," ucap Budi.
Strategi kedua, menurut menkes, adalah
memanfaatkan kapasitas tambahan dari pabrikpabrik oksigen di Indonesia.
"Benar kita harus menggunakan oksigen likuid
untuk ruang ICU rumah sakit karena kebutuhan
okisgen per menitnya tinggi. Nah, itu
kekurangannya akan kita dapat dengan
memanfaatkan extra capacity dari pabrik-pabrik
oksigen yang ada di Indonesia maupun extra
capacity dari pabrik industri lain yang
memproduksi oksigen, misalnya pabrik baja,
smelter, nikel, pabrik pupuk," katanya.
Kelebihan oksigen itu, menurut dia, nantinya
akan didistribusikan ke seluruh provinsi di
Indonesia.
"Sekali lagi, mudah-mudahan oksigen ini bisa
kami distribusikan ke seluruh RS yang ada. Saya
juga ingin mengucapkan terima kasih untuk ada
banyak organisasi-organisasi sosial dan negaranegara tetangga yang sudah membantu Indonesia
untuk mengadakan oksigen," ucap Budi.
Pada Sabtu (24/7), Presiden Jokowi juga telah
meninjau Rumah Oksigen Gotong Royong di
Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Rumah oksigen tersebut diinisiasi grup
perusahaan teknologi GoTo bersama dengan Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, PT Aneka
Gas Industri (Samator Grup), dengan dukungan
dari PT Master Steel, Tripatra Engineering serta
Halodoc.
Fasilitas tersebut didirikan berdekatan dengan
pabrik oksigen milik PT Aneka Gas Industri dan
direncanakan memiliki 500 tempat tidur perawatan.
Rumah Oksigen Gotong Royong juga dilengkapi
dengan peralatan suplai oksigen dan 500 tempat
tidur perawatan bagi pasien COVID-19 dengan
gejala sedang.
Buru Remdesivir, Actemra dan Gammaraas
Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mendagri
Tito Karnavian dalam keterangan pers bersama

Lima Kapolres
Kapolres Solok yang baru dijabat oleh AKBP
Apri Wibowo yang sebelumnya sebagai Kapolres
Padang Panjang. Sedangkan pengganti Apri adalah
Koorspripim Polda Sumbar, AKBP Novianto
Taryono.
Selanjutnya Kapolres Pasaman Barat AKBP
Sugeng Hariyadi diangkat dalam jabatan sebagai
Irbid Itwasda Polda Sumbar. Sugeng digantikan
oleh AKBP M Aries Purwanto yang sebelumnya
menjabat Kasilaklat Satlat Korbrimob Polri.
Kemudian Kapolres Sawahlunto AKBP Junaidi
Nur diangkat dalam jabatan baru sebagai
Kasubagdalwas Bagdalmutu Rorenmin Itwasum

Mati Syahid
Tulisan singkat ini ingin mengulas, bahwa
menurut syariat Islam seorang Muslim yang
meninggal karena thoun (wabah), termasuk wabah
Covid -19 tergolong Muslim yang mati syahid.
Definisi mati syahid
A. Secara etimologis atau harfiyah
Syahid berasal dari kata syahida yasyhadu
syahadatan, artinya menyaksikan, orang yang
benar-benar menyaksikan. Para Ulama memberikan
penjelasan tentang kalimat tersebut.
1. “Mereka akan menyaksikan pahala dan
kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada
mereka pada saat mereka meninggal dunia “
2. Mereka menyaksikan datangnya para
Malaikat yang menaungi mereka dengan sayapsayap mereka di saat-saat kematian “.
3. “Orang yang mati syahid itu menyaksikan
dunia dan akherat “.
B. Secara terminologis atau istilah
Orang yang mati dalam perang melawan orang
kafir dalam menegakkan agama Allah, dan yang

Banyak Salah
laman Straits times pada Selasa (11/5).
Sebelumnya, dia pernah bersembunyi di toilet
umum stasiun kereta bawah tanah. Song berusaha
mencari perlindungan dari tatapan orang-orang
saat dia pertama kali memakai jilbab.
"Semua orang menatap saya, membuat saya
merasa sangat malu, jadi saya pergi bersembunyi
dan menunggu kerumunan bubar," ujar Song
Bo-ra mengenang.
Karena mengenakan jilbab itu, tiba-tiba Song
menjadi orang asing di kota asalnya, Kota
Pelabuhan Busan.
Adapun Song masuk Islam pada 2007 setelah
membaca tentang agama itu selama bertahuntahun. Dia telah tertarik dengan sejarah dan
budaya Arab sejak masih muda. Song menemukan
bahwa Islam adalah agama yang tepat untuknya.
"Banyak orang Korea bertanya mengapa saya
memakai jilbab. Mereka mengira hijab digunakan
untuk mengontrol perempuan dan kebebasan
mereka, dan kami dipaksa untuk memakainya,"
ucap Song.
Pindah agama dianggapnya sebagai keputusan
yang sangat pribadi. Akan tetapi, mengenakan
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beranggotakan lurah bersama RW/RT,
Bhabinkamtibas, Babinsa, LPM dan seluruh
komponen masyarakat, agar selama PPKM Level
4 dapat melakukan penyekatan dan pengecekan
bagi masyarakat yang masuk atau datang ke
lingkungan masing-masing.
"Diantaranya menunjukkan PCR H-2/Rapid
Antigen H-1 bagi warga yang datang dari luar
provinsi, lalu melihatkan sertifikat vaksin Covid19, minimal vaksin pertama dan meminta masyarakat
melakukan vaksinasi Covid-19," kata dia.
Sementara, untuk proses penyekatan yang
sebelumnya dilakukan di enam titik pintu masuk
ke Kota Padang, sekarang dialihkan atau
difokuskan kepada penyekatan di setiap kelurahan
melalui Satgas Covid-19 yang ada di setiap
kelurahan di Kota Padang.
"Untuk pengawasan kegiatan tersebut, akan
dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Padang
yang terdiri atas unsur Kepolisian, TNI, BPBD,
Satpol PP dan camat di masing-masing wilayah,”
katanya. Inoval Agesly
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kemarin di Jakarta mengatakan, bahwa pemerintah
juga terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan
obat terapi Covid-19. Menkes menyampaikan,
saat ini terdapat tiga jenis obat terapi yang tidak
dapat diproduksi di dalam negeri, yaitu Remdesivir,
Actemra, dan Gammaraas.
“Kita ada tiga obat lain yang belum bisa kita
produksi di dalam negeri yang sangat bergantung
kepada impor, seperti Remdesivir, Actemra, dan
Gammaraas. Ini adalah obat-obatan yang di seluruh
dunia juga sedang short supply karena semua
orang membutuhkan obat-obat ini,” ujar Menkes.
Untuk Remdesivir, ungkap Menkes, pada bulan
Juli ini akan tiba sebanyak 150 ribu vial, kemudian
di bulan Agustus akan tiba sebanyak 1,2 juta
vial. “Sekarang kita sedang dalam proses untuk
bisa membuat Remdesivir di dalam negeri, doakan
mudah-mudahan itu bisa segera terjadi,” imbuhnya.
Kemudian untuk Actemra, selain seribu vial
yang direncanakan tiba pada bulan ini, pemerintah
juga berupaya terus mendatangkan lebih banyak
pasokan dari sejumlah negara. “Agustus kita akan
mengimpor 138 ribu dari negara-negara yang
mungkin teman-teman tidak membayangkan kita
akan impor dari negara-negara tersebut, karena
kita cari ke seluruh pelosok dunia mengenai
Actemra ini,” ungkap Budi.
Sementara untuk Gammaraas, imbuh Menkes,
pihaknya akan mengimpor 26 ribu di bulan Juli
ini dan 27 ribu di bulan Agustus. “Obat-obatan
ini akan datang secara bertahap. Agustus kita
harapkan sudah lebih baik distribusinya,” ibuhnya.
Mengakhiri keterangan persnya, Budi
mengingatkan bahwa obat terapi COVID-19 hanya
boleh diberikan dengan resep dokter. “Untuk tiga
obat seperti Gammaraas, Actemra, dan Remdesivir
itu harus disuntikkan dan hanya bisa dilakukan
di rumah sakit. Jadi tolong biarkan obat-obatan
ini dikonsumsi/digunakan sesuai dengan
prosedurnya,” tegasnya. n syaf al
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Polri. Pengganti Junaidi sebagai Kapolres
Sawahlunto yakni AKBP Ricardo Condrat Yusuf.
Ricardo sebelum menjabat Kasubbagkermalemmeg
Bagkermalem Rokermaluhkum Divkum Polri.
Terakhir adalah Kapolres Sijunjung, AKBP
Andry Kurniawan diangkat dalam jabatan baru
sebagai Kabagdalpers Rosdm Polda Sumbar.
Penggantinya yaitu AKBP Muhammad Ikhwan
Lazuardi dari Pamen Divhunter Polri.
Selain lima kapolres, Wakil Komandan
Satbrimob Polda Sumbar yang baru dijabat oleh
AKBP Try Hadiyanto yang sebelumnya mengisi
posisi Kapolres Aceh Utara. ryn/lgm
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mati karena sebab-sebab tertentu, seperti dinyatakan
dalam hadits-hadits sabda Rasulullah saw.
Dalil-dalil dalam Al Qur’an dan Al Hadits.
A. Al Qur’anul Karim.
1. Surat An Nisa 69 sebagai berikut :
“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan
RasulNya mereka itu akan bersama dengan orangorang yang dianugrahi nikmat oleh Allah, yaitu
; Nabi-Nabi, para Shiddiqin, orang-orang yang
mati syahid (syuhada) dan orang-orang sholeh
. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya
“.
2. Surat An Nisa (4):74 sebagai berikut :
“Barangsiapa yang berperang di jalan Allah
, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka
kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang
besar “.
B. Rasulullah saw bersabda dalam hadits Abu
Dawud nomor 3111 sebagai berikut
“Selain yang terbunuh di jalan Allah, mati
syahid ada tujuh. Mati karena thoun (wabah) syahid,

DARI HALAMAN 1
jilbab sebagai simbol keyakinannya membuatnya
menonjol dari keramaian. Baru setelah pindah
ke ibu kota Seoul sekitar tujuh tahun lalu, Song
mulai mengenakan jilbab setiap hari.
Dia kini tinggal di Itaewon, yang dikenal sebagai
lingkungan paling multikultural di Korea Selatan.
Itu juga merupakan rumah bagi masjid pertama
di negara itu, Seoul Central Masjid.
Muslim berkumpul setiap Jumat, dan sebelum
pandemi Covid-19, turis Muslim berbondongbondong ke sini untuk makanan halal. Di sini,
dia tidak lagi menonjol dengan hijab. Meski begitu,
dia dihujani pertanyaan dari rekan senegaranya
tentang pilihan berjilbab.
Dia menyesalkan bahwa hijab sering dipandang
sebagai simbol terorisme. Untuk itu, Song ditanya
apakah dia mendukung ISIS, dan apakah dia telah
bertemu dengan anggota ISIS. "Saya akan tertawa
dulu, lalu jelaskan bahwa kami ingin hidup damai,"
kata dia.
Sementara, di negara yang sebagian besar
homogen ini, di mana Buddha dan Kristen adalah
agama yang paling dominan, Islam sering
disalahpahami dan tidak dipercayai.
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Lakukan Monitoring, Hendri Septa Ingin
PPKM Level 4 di Padang Berjalan Optimal

Hendri Septa berdiskusi dengan pejabat pemko
Padang tentang pelaksanaan PPKM Level 4 di
Padang.

Walikota Padang Hendri Septa didampingi pejabat Pemko Padang melakukan monitoring PPKM Level 4.

Padang, Khazanah - Seiring kembali diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Padang
terhitung per 26 Juli 2021, Wali Kota Padang
Hendri Septa beserta jajaran, Senin (26/7/2021),
langsung melakukan monitoring ke sejumlah titik
Posko Satgas Covid-19 Kelurahan dan Posko
Perbatasan di Kota Padang.
Seperti diketahui, penerapan perpanjangan
PPKM Level 4 yang dimulai dari 26 Juli 2021
sampai dengan 2 Agustus 2021 ini, berdasarkan
arahan Presiden Joko Widodo per 25 Juli 2021
ditambah rekomendasi Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
Kota Padang pun ikut dikelompokkan bersama
45 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali yang
diminta Pemerintah Pusat menerapkan PPKM Level
4 selama delapan hari ke depan.
Menindaklanjuti hal itu, Wali Kota Padang
Hendri Septa pun kembali menerbitkan Surat Edaran
(SE) nomor 400.660/BPBD-Pdg/VII/2021 tentang
PPKM Level 4 Pencegahan Pandemi Covid-19
ter tanggal 25 Juli 2021. Setidaknya terdapat (21
poin-red) di dalam SE yang berisikan aturan dan
kebijakan yang wajib disikapi seluruh pihak dan
masyarakat di Kota Padang.
Dalam pemberlakukan perpanjangan PPKM
Level 4 ini, Wali Kota Padang berharap dapat
berjalan dengan optimal, sehingga nantinya
penerapan PPKM tak lagi diperpanjang. Caranya
tentu bagaimana beberapa parameter yang
dijadikan acuan untuk menetapkan kebijakan
tersebut dapat terpenuhi.

Antara lain penurunan level asesmen pandemi,
kecukupan Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT)
atau Bed Occupancy Rate (BOR), penurunan kasus
aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi
di atas 50 persen dari total masyarakat yang
menjadi target vaksinasi.
Adapun pada hari pertama peninjauan
pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4 di Kota
Padang, diawali wali kota dan rombongan dengan
menuju beberapa titik di wilayah Kecamatan Koto
Tangah.
Lokasi pertama yang dikunjungi
adalah Kantor Kelurahan Parupuk
Tabing. Setelah itu menuju Kantor
Lurah Padang Sarai hingga Posko
Perbatasan Padang-Pariaman di Kayu
Kalek, Lubuk Buaya dan di By-Pass
Anak Aie.
Peninjauan pun berlanjut menuju
wilayah Kecamatan Kuranji yakni
ke Kantor Lurah Sungai Sapih hingga
RSUD dr. Rasidin yang telah diplot
sebagai rumah sakit khusus
penanganan Covid-19.
Terakhir Wako Hendri juga menyinggahi Kantor
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang
dalam rangka menyerahkan bantuan sosial dampak
pandemi Covid-19 berupa paket sembako bagi
personil lapangan DLH tersebut.
Wali Kota Hendri Septa mengatakan, monitoring yang ia lakukan tersebut guna memastikan
penerapan PPKM Level 4 di Kota Padang yang
kembali diperpanjang selama delapan hari ke depan.

Hendri Septa didampingi Amrizal Rengganis membuka penyelatan di perbatasan Kota Padang.

Menurutnya, pada beberapa poin di dalam
SE terkait, mengharapkan peran Satgas Covid19 Kelurahan se-Kota Padang yang beranggotakan
Lurah bersama RW/RT, Bhabinkamtibas, Babinsa,
LPM dan seluruh komponen masyarakat agar
selama PPKM Level 4 dapat melakukan penyekatan
dan pengecekan bagi masyarakat yang masuk
atau datang ke lingkungan masing-masing dengan
wajib menunjukkan beberapa persyaratan.
"Diantaranya harus menunjukkan PCR H-2/
Rapid Antigen H-1 bagi warga yang
datang dari luar provinsi, lalu
melihatkan sertifikat vaksin Covid19 (minimal 1 kali vaksin pertama)
dan meminta masyarakat melakukan
vaksinasi Covid-19," terang Hendri.
Wako pun melanjutkan, dalam
pengecekan di beberapa kelurahan
tadi ia telah meminta agar pihak
Satgas Covid-19 Kelurahan bisa
melaksanakan tugasnya sesuai
prosedur tetap (protap) yang
ditentukan sesuai SE Wali Kota.
Begitu juga di posko perbatasan,
bagi personil BPBD tetap diminta melakukan
pengawasan bagi orang yang keluar masuk Kota
Padang.
"Alhamdulillah, dari hasil monitoring yang
kita lakukan tadi cukup memuaskan, cuma ada
beberapa hal lagi yang mesti dipenuhi dan
dilengkapi ke depan. Seperti bagi Satgas Covid19 Kelurahan harus memiliki update data terkait
perkembangan Covid-19 di wilayah kelurahan

Posko Penyekatan di Perbatasan Dibuka
Padang, Khazanah- Pemerintah Kota
Padang membuka posko penyekatan
antar daerah di perbatasan saat
perpanjangan kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Level 4 mulai Senin (26/7/
2021).
Kebijakan ini mengikuti instruksi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
memutuskan memperpanjang PPKM
Level 4. Kebijakan itu berlaku dari
26 Juli hingga 2 Agustus 2021 untuk
usaha menurunkan kasus covid-19.
Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang
Barlius menjelaskan, pada saat
perpanjangan PPKM, tidak ada lagi
penyekatan di batas kota.
Sebelumnya dilakukan penyekatan
di perbatasan Padang-Padang Pariaman,
Padang-Solok, dan Padang Pesisir
Selatan.
Meski tidak ada penyekatan terang
Barlius, posko pemantauan darat

tersebut masih berdiri. Petugas hanya
melaksanakan pengawasan bagi
pengendara yang keluar masuk Kota
Padang. Mereka akan diingatkan agar
tetap hati-hati masuk ke wilayah
Padang.
Pengawasan di Kelurahan
“Tidak ada lagi penyekatan,
paradigmanya berubah, petugas hanya
mengingatkan situasi covid-19,
sebelumnya penyekatakan sekarang
pengawasan ada di tingkat kelurahan,”
katanya, (26/7/2021).
Kemudian kata Barlius, pengawasan
difokuskan dalam kota oleh petugas
Kongsi Covid-19 yang berada di
tingkat kelurahan. Petugas akan
melaksanakan pengawasan titik
keramaian di dalam kota.
“Setiap RT dan RW akan
memantau setiap orang yang baru datang
ke wilayahnya. Setiap yang masuk
harus menunjukkan dokumen rapid
antigen atau sertifikat vaksin,” ucap

Hendri Septa didampingi Kabag Protokol dan
Koordinasi Pimpinan Amrizal Rengganis
memberi keterangan kepada awak media
tentang pelaksanaan PPKM Level 4.

Barlius.
Apalagi kalau yang masuk dari luar
provinsi Sumbar terutama sebutnya,
mereka harus memiliki sertifikat vaksin.
Kerja sama kelurahan harus mengawasi
setiap orang yang keluar masuk.
“Masing-masing kelurahan kan ada
satgasnya, mereka bertugas dan bekerja
di bawah arahan lurah. Kalau ada yang
datang dari daerah lain maka akan
ditanya sertifikatnya,” katanya.
Barlius menambahkan, untuk
kegiatan lainnya tetap dilaksanakan
pembatasan. Seperti di restoran boleh
dengan kapasitas 25 persen dan buka
sampai pukul 21.00 WIB. Kemudian
diutamakan makan dibawa atau take
away.
“Sementara kerja juga melaksanakan
work from home sesuai ketentuan
kecuali untuk sektor esensial dan
kritikal. Kemudian bagi siswa
dilaksanakan sekolah secara daring,”
bebernya.  faisal budiman

hingga tingkat RT/RW masing-masing. Begitu
juga melakukan pengawasan dan upaya konkrit
yang mesti dilakukan dalam pengendalian
penyebaran Covid-19," ungkap orang nomor satu
di Kota Padang itu.
"Sementara dalam peninjauan kita di RSUD
dr. Rasidin tadi, alhamdulillah untuk kesiapan
rumah sakit tersebut dalam melayani pasien Covid19 saat ini cukup baik. Dimana tersedia lebih
dari 120 tempat tidur disertai 7 tempat tidur ICU,"
tutur dia.
Lebih jauh Wako Hendri pun juga berharap
penuh agar semua pihak dan warga Kota Padang
dapat mendukung pelaksanaan PPKM Level 4
yang diterapkan bagi Kota Padang. Diharapkan
warga bisa saling mensosialisasikan dan melaksanakan apa saja aturan yang ditetapkan selama
PPKM Level 4 berlangsung.
"Mari kita patuhi aturan di dalam SE ini untuk
mendukung kesuksesan penerapan PPKM Level
4 di Padang. Semoga semuanya berj
alan sesuai harapan dan setelah itu Kota Padang
kembali membaik dan penyebaran Covid-19 dapat
dikendalikan. Sementara bagi masyarakat dan pelaku
usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan
dikenakan sanksi sesuai Perda Kota Padang No.1
Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
(AKB)," imbau wali kota milenial tersebut.
Ikut mendampingi Wali Kota Padang dalam
monitoring tersebut yakni Asisten Pemerintahan
dan Kesra Edi Hasymi serta Kabag Prokopim
Amrizal Rengganis dan lainnya.
(adv)
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Wapres: Manfaatk
an P
andemi untuk
Manfaatkan
Pandemi
Tingk
atk
an Literasi Ek
onomi Syariah
atkan
Ekonomi
Tingkatk
Jakarta - Wakil Presiden
Ma’ruf Amin meminta seluruh pihak memanfaatkan
situasi pandemi COVID-19,
saat hampir seluruh kegiatan
beralih secara daring, untuk
meningkatkan literasi ekonomi syariah secara digital.
Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf di acara Temu
Ilmiah Nasional (Temilnas)
XX Tahun 2021 yang diselenggarakan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam
(FoSSEI) Universitas Diponegoro Semarang secara
virtual, Senin.
“Komitmen seluruh pihak untuk bersinergi ini
hendaknya tidak terhalangi
adanya situasi pandemi.
Justru, situasi ini hendaknya
mendorong percepatan pemanfaatan teknologi digital
agar jangkauan edukasi dan
sosialisasi menjadi lebih
luas,” kata Wapres di Jakarta,
Senin.
Menurut Wapres, kemampuan literasi masyarakat
terhadap ekonomi dan keuangan syariah menjadi
faktor penting untuk mencapai keberhasilan pengembangan sektor syariah tersebut.
“Semakin tinggi literasi
ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat, maka
akan semakin tinggi pula
penggunaan barang dan jasa
yang halal dan sesuai syariah

Menyiasati
P roblem Orang
Tua Masa Kini

Wakil Presiden Ma’ruf Amin. ANTARA/HO-Asep KIP Setwapres/pri.
oleh masyarakat,” jelasnya.
Tingginya literasi masyarakat dan penggunaan produk-produk syariah tersebut
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan di Indonesia, katanya.

Merujuk pada laporan
Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), lanjut Wapres, tingkat
literasi keuangan syariah
nasional masih tergolong
rendah yakni hanya 8,93
persen. Sementara berdasarkan data Bank Indonesia
(BI) pada 2020, Indeks

Literasi Ekonomi dan Keuangan Sosial Syariah Nasional
sebesar 16,2 persen.
“Kondisi ini mencerminkan bahwa masih diperlukan kerja keras agar pemahaman masyarakat tentang
ekonomi dan keuangan syariah lebih meningkat,” ujar

Wapres.
Upaya peningkatan literasi masyarakat tersebut bisa
dilakukan melalui jalur
edukasi formal, secara akademik, vokasi dan profesi;
maupun edukasi nonformal
dalam bentuk sosialisasi.
(ANT)

Mendag: Selama PPKM, Stok dan
Harga Bahan P
okok Stabil
Pokok
Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memaparkan stok
dan harga bahan kebutuhan
pokok relatif stabil selama
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 23 Juli 2021
dan akan diperpanjang sampai 2 Agustus 2021.
“Kalau kita lihat semua
harga barang baik, stoknya
cukup. Beras cukup sampai
17,4 bulan, gula pasir cukup
hampir tiga bulan. Minyak
goreng hampir dua bulan,
terigu juga dalam posisi
yang baik dan cukup,” ujar
Mendag Lutfi saat menggelar konferensi pers secara
virtual di Jakarta, Senin.
Mendag memaparkan
menurut data terakhir yakni
23 Juli 2021 harga beras
medium berada pada angka
Rp10.300 per kilogram (kg),
turun 1,9 persen dibandingkan periode yang sama
bulan lalu yang harganya
Rp10.500/kg.
Begitu juga dengan beras
premium, di mana harganya
Rp12.300/kg pada 23 Juli
2021, turun 0,81 persen jika
dibandingkan bulan sebelumnya yakni Rp12.400/kg.
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Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. (ANTARA/ Biro
Humas Kementerian Perdagangan)
Sementara itu tidak ada
perubahan pada harga gula
yakni Rp13.000 per kg pada
23 Juli 2021 dibandingkan
bulan sebelumnya
“Kemudian kalau kita
lihat di harga minyak goreng,
baik curah maupun kemasan
sederhana atau premium,
seluruhnya masih dalam
keadaan stabil yaitu di
Rp13.400/liter. Kalau ada
kenaikan, hanya sedikit di
harga minyak goreng curah
sebesar Rp100 rupiah atau
setara 0,75 persen,” tutur
Mendag Lutfi.
Untuk minyak goreng

kemasan sederhana, terjadi
kenaikan Rp100 pada 23
Juli 2021 menjadi Rp14.100/liter dibandingkan 23 Juni
2021.
Sedangkan, untuk harga
harga daging sapi, per 23
Juli 2021 harganya Rp126.600/ kg, terjadi penurunanRp300 dibandingkan
16 Juli 2021 yang harganya
Rp12.900/kg.
Namun, dibandingkan

bulan sebelumnya, terjadi
kenaikan harga daging sapi
menjadi Rp126.600 dari
sebelumnya Rp125.700/kg,
turun Rp900.
Hal yang sama terlihat
dari harga daging ayam ras
yang angkanya menjadi
Rp33.500/kg pada 16 Juli
2021. Kemudian, naik kembali menjadi Rp33.700/kg
pada 23 Juli 2021. Namun
harganya mengalami penurunan hampir 8 persen dari
harga di bulan sebelumnya
yakni Rp36.700/kg di bulan
lalu.
Hal yang sama terjadi
pada telur ayam ras yang
harganya menjadi Rp26.200/
kg pada 23 Juli 2021, menurun dari Rp25.700/kg pada
16 Juli 2021 dan Rp26.000/
kg pada 23 Juni 2020.
“Harga bawang merah
juga stabil. Kalau ada kenaikan juga sedikit yaitu
menjadi Rp33.300 dari
Rp32.100/kg. Hal ini disebabkan karena cuaca ekstrim
di Jawa Tengah dan Jawa

Timur dan ini mendekati
panen. Jadi, mestinya Agustus akan kembali normal,”
ungkap Mendag.
Mendag menambahkan
harga kedelai juga stabil
yaitu Rp12.400/kg pada 23
Juli 2021 dari Rp12.500/kg
pada 16 Juli 2021 dan
Rp12.500/kg pada 23 Juli
2021.
Hal berbeda terjadi pada
harga cabai yang mengalami
kebaikan menjadi Rp38.500/
kg pada 23 Juli 2021 dari
Rp36.500/kg pada 16 Juli
2021 dan Rp31.700/kg pada
23 Juni 2021.
“Ini terjadi karena siklus
musiman dan ini kita mendekati masa panen baru. Jadi
mudah-mudahan Agustus
akan lebih baik. Harga itu
juga konsisten dengan harga
cabai rawit merah, yaitu
menjadi Rp71.000/kg pada
23 Juli 2021, naik 22,41
persen dibandingkan bulan
sebelumnya yang harganya
Rp58.000/kg,” kata Mendag
Lutfi. (ANT)

Pemkot P
ariaman
Pariaman
Tunda P
ilk
ades
Pilk
ilkades
Pariaman - Pemerintah Kota (Pemkot)
Pariaman, Sumatera Barat, menunda
pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak
di 18 desa dari September menjadi Desember
2021 karena menunggu perubahan peraturan
daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa di daerah itu.
“Perda tersebut telah diajukan ke DPRD
Pariaman, sekarang menunggu pembahasan.
Kalau sudah selesai maka pemungutan suara
paling lambat dilaksanakan pada bulan
Desember 2021,” kata Pelaksana Tugas
Kepala Dinas Pemberdayaan Manusia dan
Desa Kota Pariaman Adi Junaidi di Pariaman,
Senin.
Ia mengatakan Perda Nomor 6 Tahun
2016 tersebut mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
112 tahun tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Daerah.
Permendagri tersebut telah mengalami
perubahan sebanyak dua kali yaitu Nomor
65 tahun 2017 dan Nomor 72 Tahun 2020
tentang Pemilihan Kepala Desa.
“Berdasarkan rekomendasi dari
pemerintah provinsi, perda pilkades di
Pariaman harus mengikuti Permendagri itu
(Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan
Kepala Desa),” katanya.
Ia menyampaikan tidak banyak yang
harus diubah pada Perda Nomor 6 Tahun
2016 yang diusulkan ke DPRD Kota
Pariaman tersebut sehingga menurutnya
pembahasannya tidak lama.
“Karena itu kami berharap DPRD
Pariaman dapat mendahulukan pembahasan
perda ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan Permendagri Nomor 72

Ilustrasi Logo Pilkades (ANTARA/HO/21)
tahun 2020 tersebut lebih fokus pada
pelaksanaan pilkades selama pandemi
COVID-19 sehingga karena kondisi masih
pandemi maka pihaknya menyesuaikan
perda dengan Permendagri itu.
Jika pada peraturan sebelumnya tidak
ada sub panitia kecamatan pilkades namun,
lanjutnya sekarang dibentuk sub panitia
yang melibatkan Satgas COVID-19 dan
penerapan protokol kesehatan.
Sementara itu, salah seorang tokoh
masyarakat yang berencana mendaftar
sebagai calon kepala desa di Naras 1,
Kecamatan Pariaman Utara Ikhlas Darma
Murya meminta Pemkot Pariaman dan
DPRD setempat untuk mempercepat
pembahasan perda tersebut sehingga
pilkades segera terlaksana.
“Kalau dibandingkan daerah tetangga
tentang pilkades ini Pariaman sudah
termasuk tertinggal,” kata dia.
Menurutnya jika desa terlalu lama
dipimpin oleh penjabat atau pelaksana
tugas maka program dan pemberdayaan
masyarakat desa akan terhambat. (ANT)

Jakarta - Salah satu problema dan tantangan orang
tua masa kini di tengah pandemi COVID-19 khususnya
untuk orang tua yang berkarir adalah berlakunya
tantangan multitasking 24/7 yang mengharuskan
mengurus anak dengan maksimal dan juga bekerja
dengan optimal dari satu tempat yang sama yaitu
rumah.
Rumah yang pada masa normal menjadi tempat
untuk beristirahat dan berlindung dari sebuah
kepenatan hiruk pikuk pekerjaan, kini menjadi tempat
berkumpulnya semua masalah yang tentunya tetap
harus dihadapi dengan penanganan yang tepat.
Sebagaimana diungkapkan dokter spesialis okupasi
Ade Mutiara, banyak orang yang mengalami burn
out (stres yang berhubungan dengan pekerjaan). Ibu
misalnya tidak cukup tangannya untuk melakukan
pekerjaan sambil merawat anak sekaligus di tengah
pandemi, semua tanggung jawab rasanya ada di satu
orang.
“Jadi perlu ada fungsi adaptasi orang tua dan
keluarga bagaimana menyesuaikan perubahan situasi
ini sehingga ada resiliensi ketahanan mental dan
juga imunitas sehingga individu bisa tetap waras
di situasi pandemi ini,” kata dokter Ade Mutiara.
Melakukan multiperan tentu memberikan tekanan
terutama jika dilakukan tanpa berhenti dan tanpa
adaptasi, maka tidak heran banyak bermunculan
keluhan gangguan kecemasan dan depresi.
Dokter yang juga menjabat sebagai spesialis
kesehatan okupasi di SKK Migas itu menjelaskan
tidak sedikit para orang tua yang menjalani kerja
dari rumah yang merasa mudah stres dan akhirnya
emosinya menjadi meledak-ledak.
Kondisi emosi meledak-ledak itu akhirnya
menciptakan suasana di rumah menjadi tidak nyaman
sehingga berdampak pada kualitas pola asuh anak
yang jadi tidak optimal.
Padahal di tengah pandemi ini, orang tua
seharusnya bisa menjadikan momen berada di dalam
rumah untuk memantau anak dengan lebih maksimal
dan memenuhi kebutuhan anak yang terlewatkan
ketika bekerja dari kantor.
Lalu bagaimana cara yang tepat agar kedua hal
penting ini bisa berjalan dengan selaras dan seirama
sehingga bisa menjadi harmoni yang tepat?
Berbagi Peran
Sebelum pandemi pun, semua orang tahu pola
pengasuhan anak memang seharusnya dibagi secara
merata antara ibu dan ayah.
Namun pada praktiknya sering dilakukan adalah
ibu lebih mendominasi pola pengasuhan daripada
ayah.
Di masa pandemi ini dengan situasi yang samasama bekerja dari rumah, kedua orang tua bisa
memperbaiki pola pengasuhan tersebut dengan berbagi
tugas dan peran.
Dokter Ade menyarankan baik ayah maupun ibu
harus memiliki porsi waktu yang sama untuk mengurus
anak baik di usia dini atau pun di usia bersekolah
yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh (PJJ)
dilakukan agar anak merasa diperhatikan dan
mendapatkan porsi kasih sayang yang sama besarnya
dari kedua belah pihak.
“Misalnya ayah membantu anaknya di pagi hari
untuk siap-siap PJJ, sementara ibu bersiap bekerja
karena kan pandemi ini tentu memotong waktu yang
sebelumnya dihabiskan untuk mobilisasi ke kantor
kan. Setelah ibu siap, ayahnya kemudian siap-siap
bekerja dan hal yang belum disiapkan bisa dibantu
ibu. Jadi seimbang,” kata dokter Ade.
Psikolog Klinis Ratih Ibrahim pun menyatakan
hal yang sama bahwa baik ibu dan ayah harus
memiliki peran dan porsi yang sama besarnya dalam
pengasuhan anak.
Ayah berperan besar untuk melengkapi respons
perilaku yang lebih beragam agar bisa dikenali oleh
si buah hati.
Dengan porsi peran yang seimbang antara ibu
dan ayah khususnya di masa pandemi maka anak
pun bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan bisa
melakukan eksplorasi diri dengan lebih berani.
“Kerja sama yang baik antara ibu dan ayah dalam
proses pengasuhan akan menciptakan suasana
keluarga yang hangat dan aman, suasana ini
mendukung buah hati tumbuh berkembang dengan
optimal,” kata psikolog lulusan Universitas Indonesia
itu.
Selain berbagi peran dan porsi pengasuhan, untuk
memberikan hasil yang optimal dalam menjalankan
kerja dari rumah orang tua perlu membagi ruang
dan penjadwalan waktu sehingga bisa memisahkan
antara kepentingan kerja dan keluarga.
Misalnya ayah dan ibu bekerja di ruang kerja
atau di kamar tidurnya dengan jadwal pukul 09.0017.00 WIB, sementara anak belajar di ruang tamu
atau di kamarnya mulai pukul 07.00 WIB-13.00
WIB, setelahnya ia bisa bermain atau mengerjakan
tugas sekolah hingga orang tua selesai bekerja.
Selama jam itu baik anak maupun orang tua
dilarang saling menganggu sehingga saling memahami
batasan kegiatan.
Pastikan ada waktu jeda atau istirahat sehingga
kegiatan keluarga tidak terabaikan saat berada di
dalam rumah.
“Jadi bukan berarti orang tua bekerja dari rumah
itu benar-benar mendampingi anaknya PJJ, perlu
ada ruang kerja yang berbeda juga antara orang
tua dan anak sehingga tidak saling mengganggu.
Nah di masa jeda bisa saling memperhatikan, orang
tua bisa mengapresiasi anak ketika ada pencapaian
yang diraih, ini penting loh sehingga anak bisa
menumbuhkan kemandirian. Jeda ini pun bisa
dilakukan bersama-sama dengan cara yang
menyenangkan bisa streching bersama di ruang tamu,
atau tidur siang 15 menit agar bisa produktif lagi,”
dokter Ade menyarankan. (ANT)
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Padang, Khazanah— Sebuah video
viral, seekor harimau sumatra mengadang alat berat atau ekskavator di
kawasan hutan di Sumatra Barat
(Sumbar). Dalam video, terlihat harimau
tidak mau beranjak walaupun sudah
disorot dengan lampu oleh operator
ekskavator.
Video tersebut diunggah di TikTok
oleh akun @dionglend dengan nama
pengguna Dinatha pada Minggu (25/
7) sore.
Video itu diberi caption, “Sopir
alat berat dihalangi harimau”, pada
video tersebut terlihat jelas seekor
harimau berdiri persis di depan
ekskavator karena diberi penerangan
cahaya. Satwa langka dan dilindungi
itu menghadap ke orang yang memberikan penerangan dan mengambil video.
Dalam video itu pula, terdengar
dua orang pria yang berkomunikasi
dalam bahasa Minang sembari mere-

kam video. Salah seorang mengutarakan
posisinya yang dekat sekali dengan
satwa yang bernama Latin Panthera
Tigris Sumateraetersebut.
“Sadakok iko a, kasa na kini wak
dakok an mungkin kini dapek ma
(sedekat ini. Besar sekali, saya dekatkan
(ekskavator) mungkin dapat) “ ujar
pengambil video dalam bahasa Minang.
Kemudian, pria tersebut dan
rekannya tersebut meminta harimau
tersebut pergi dari hadapan mereka.
“ Mailak la lai nyiak, bapo kok
bapatuik an jo kami, kami takuik nyiak
(menghindarlah nyiak/sebutan untuk
harimau, kenapa memperhatikan kami
terus, kami taku),” ucapnya.
Namun, sejauh ini belum diketahui
persis bagaimana kelanjutan dari video
tersebut. Di akhir video, harimau
tersebut terlihat masih berada di depan
ekskavator. Kapan dan di mana video

diambil, sejauh ini juga belum diketahui. Namun, kemungkinan besarnya
adalah di kawasan hutan di Sumbar.
Kepala Balai Konservasi Sumber
Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat
(Sumbar), Ardi Andono yang dikonfirmasi soal video tersebut, mengaku
belum mengatahui. Namun, ia menyatakan segera menelusuri kebenaran
video tersebut.
“Di mana (Lokasinya), baik saya
cek,” katanya dihubungi Padangkita.com melalui kontak WhatsAppnya.
Sebelumnya, video seekor harimau
yang mengikuti petugas perkebunan
sawit di Pasaman Barat (Pasbar), juga
sempat viral. Harimau itu kemudian
ditangkap oleh petugas BKSDA dan
telah dievakuasi ke Taman Margasatwa
dan Budaya Kinantan (BMSBK)
Bukittinggi. Setelah diobservasi,
rencananyan harimau tersebut akan

dilepasliarkan lagi.
Harimau Sumatra itu tertangkap
di kawasan perkebunan kelapa sawit
PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS),
di Sungai Aur, Pasaman Barat (Pasbar),
Senin (19/07/2021) pagi, diberi nama
“Kanti Marama”.
“Kanti” sendiri berarti kawan atau
sahabat dalam bahasa Minangkabau,
sementara “Marama” adalah nama
perusahaan yang punya area kebun
sawit di mana harimau tersebut
tertangkap.
Satwa langka dan dilindungi
benama Latin Pantera Tigris Sumatrae
itu kini telah dievakuasi petugas Balai
Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) dari lokasi penangkapan ke
Taman Marga Satwa Budaya Kinantan
(TMSBK) di Bukittinggi. Di TMSBK,
harimau berjenis kelamin betina dan
berusia sekitar 1 tahun itu akan
diobservasi.

Sebelumnya, harimau tersebut masuk
ke dalam salah satu perangkap yang
dipasang oleh BKSDA Sumbar sekitar
pukul 09.00 WIB sejak kemunculannya
lima hari lalu, Rabu (14/7).
“Setelah diobservasi nantinya,
selanjutnya kami akan lakukan rapid
assesment untuk lepas liar kembali
ke habitanya,” kata Kepala Balai
KSDA Sumatera Barat, Ardi Andono
Senin (19/7) malam.
Ardi mengungkapkan, sebelumnya
penampakan harimau tersebut sempat
menghebohkan masyarakat setempat
dan para pekerja perkebunan sawit.
Bahkan, rekaman video harimau
tersebut yang mengikuti pekerja kebun
kelapa sawit juga viral di media sosial.
Dari video itu, harimau tersebut
terlihat mengikuti kendaran yang
dikendarai oleh pekerja kebun sawit
dan kemudian hilang di balik semaksemak  Sutan Pamenan.

TERKAIT DUGAAN KORUPSI DPRD KABUPATEN SOLOK

LSM A
wak Datangi K
ejati Sumbar
Awak
Kejati
Padang, Khazanah—Diduga adanya tindak pidana korupsi di
Kabupaten DPRD Solok, Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi
Warga Anti Korupsi (LSM-AWAK), mendatangi Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Senin (276/7).
Kedatangan Ketua LSM
AWAK Defrianto Tanius yang
didampingi Koordinator Divisi
Investigasi dan Penelitian LSM
AWAK terkait memberikan
laporan ke Pelayanan Terpadu
Satu Pintu ( PTSP) Kejati Sumbar.
“Kedatangan kami kesini,
guna melaporkan dugaan korupsi
di DPRD Kabupaten Solok,”kata
Ketua LSM AWAK Defrianto
Tanius dan Koordinator Divisi
Investigasi Penelitian LSM AWAK,
Ardi, Senin (26/7).
Disebutkannya terdapat beberapa hal yang dilaporkan yaitu,
perjalanan fiktif di Sekretaris
DPRD Kabupaten Solok.
“Perjalanan fiktif sekretariat
DPRD Kabupaten Solok, hanya
diminta sekretariat DPRD yang
menjalankan perjalanan dinas serta
menyelesaikan perlengkapan
Administrasi. Dimana terdapat
video yang disampaikan oleh staf
sekretariat DPRD yang berdurasi
2 menit. Dimana pegawai DPRD
tersebut berinisial PD, DP,N, dan
kawan kawan,” sebutnya.
Selain itu, LSM AWAK juga
melaporkan, Sekretaris DPRD

Kabupaten Solok yang diduga
melakukan pemungutan liar
(pungli) di Sekretariat DPRD
dengan modus, Sekretaris DPRD
tidak mau meneken Surat Perintah
Tugas (SPT) jika tidak dikasih
uang dan bukti video terlampir
dalam laporan.
Tak hanya itu, LSM AWAK
juga melaporkan, dugaan korupsi,
karena pengalihan anggaran
Bamus 176 yang mana seharusnya sesuai agenda di Bamus.
“Acaranya di Kota Padang
sementara itu pada DPA anggaran
di DPRD tempatnya di Padang,
akan tetapi dilaksanakan di
Cinangkiek yang tidak jelas surat
izinnya dan tidak ada perefisiannya,”sebutnya.
LSM AWAK juga melaporkan
tentang, perjalanan Dinas Anggota
DPRD, yang berinisial DA dan
kawan kawan.
“Fiktif karena tidak disertai
SPT dari Ketua DPRD Kabupaten
Solok dan ada juga perjalanan
dinas yang illegal pada tanggal
1 s.d 4 Juli 2021. Perjalanan dinas
berinisial Z,LF,O, dan IM, pada
tanggal 7 s.d 10 Juli 2021 diduga

DATANGI- Diduga adanya tindak pidana korupsi di Kabupaten DPRD Solok, Lembaga Swadaya
Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM-AWAK), mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi
Sumatra Barat (Sumbar), Senin (276/7) kemarin (foto: Ist/net).
illegal dan fiktif. Dan Z yang
belum mengembalikan temuan
BPK tahun 2018, 2019 dan
2020,”terang Defrianto Tanius.
Sementara itu, terkait temuan
BPK tentang perjalanan dinas
fiktif yang tidak dibayar oleh
beberapa Anggota DPRD lama,
sudah diperintahkan oleh Bupati

Solok untuk membayar, tapi
sampai saat ini belum dibayar.
Sudah berkali-kali diperingati tetap
tidak dibayar (bukti terlampir)
“Untuk temuan BPK yang
berinisial IM dan LE ke Pekanbaru
dengan LHP nomor : 43.B/LHP/
XV.III.PDG/05/2021, bahwa
diduga keduanya tidak menginap

di Hotel Grand Madina seperti
SPJ yang mereka lampirkan ke
bendahara keuangan sehingga,
menimbulkan kerugian negara dan
disimpulkan perjalanan mereka
itu fiktif,” ungkapnya.
Disebutkannya,
untuk
perjalanan dinas fiktif atas
berinisial S dan MI dengan Nomor

SPT : 172/ /DPRD-2021 pada
tanggal 19 s.d 22 Mei 2021 Ke
Pekanbaru, akan tetapi dalam
facebook
sebagai
mana
disampaikan oleh sejumlah sumber,
terlihat MI pada tanggal 20 Mei
2021 berada di guest house atau
rumah Bupati Solok bersama
Septrismen.
“Kita hanya berpartisipasi
untuk memberikan informasi
kepada aparat yang berwenang
terkait dugaan korupsi di DPRD
Kabupaten Solok. Terkait pembuktian dari informasi dugaan
korupsi yang telah kami sampaikan, kami serahkan sepenuhnya kepada Kejati Sumbar,”
pungkasnya.
Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum)
Kejati Sumbar, saat ditemui di
ruangannya, membenarkan bahwa
ada surat masuk melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati
Sumbar, dimana alurnya diteruskan ke Tata Usaha, dan baru
pimpinan yakni Kajati Sumbar.
Ditempat terpisah, Ketua
DPRD Kabupaten Solok, Dodi
Hendra mengaku, kaget dan tidak
mengetahui prihal perkara yang
dilaporkan oleh LSM AWAK
kepada Kejati Sumbar, terkait
dugaan perjalanan fiktif pungli
dan korupsi anggota DPRD dan
sekretariat DPRD Kabupaten Solok
 Murdiansyah Eko.

DIPIMPIN DANREM 032/WBR

Satgas Oksigen Sumbar
Padang, Khazanah— Naiknya jumlah kasus Covid-19 di
Sumbar membuat tingkat hunian rumah sakit turut bertambah.
Bahkan tingkat kebutuhan oksigen juga semakin tinggi.
Pemerintah provinsi Sumbar akan membentuk Satgas oksigen.
Mereka bertugas untuk kesiapan oksigen di rumah sakit di
Sumbar.
“Harus ada Satgas oksigen jadi bisa berbagi peran. Biar
bisa mengatur suplai. Kita di sektor kesehatan siapkan pendataan
yang lebih baik, mana RS yang membutuhkan oksigen,” ungkap
Kepala Dinas Kesehatan provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Senin
(26/7/2021).
Kemudian Satgas oksigen bisa mengeksekusi penyedia
liquid. Misalnya, kata dia, penyedia tidak dapat suplai padahal
dia harus mengisi oksigen ke RS jadi Satgas bisa mengelola
itu.
“Kita sudah lakukan tapi belum maksimal. Kita akan lakukan
skala prioritas. Saat ini kita sedang siapkan SK untuk
Satgas,”imbuhnya.
Satgas ini terdiri dari Sekda, Asisten 2, kemudian Dinas
Perindag.
“Kita berupaya agar tidak terjadi kelangkaan dan agar
tak tinggi keterisian rumah sakit,” pungkasnya  */Novrizal
Sadewa.

Gantung Diri di Kinali
Kinali, Khazanah— Seorang pria ditemukan meninggal
dunia dengan posisi gantung diri di sebuah tiang tower listrik
tegangan tinggi (Sutet) di daerah Kinali, Kabupaten Pasaman
Barat.
Kapolsek Kinali, AKP Defrizal kepada Covesia.com
mengatakan jasad korban ditemukan adik kandungnya sendiri
sekitar pukul 07.00 WIB, Senin (26/7) di sebuah tower Sutet
di Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan
kinali, Pasaman Barat.
“Korban diketahui berinisial AR (37) warga Air Rau Jorong
VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan kinali, Pasaman
Barat,” terang AKP Defrizal.
Penemuan jasad korban itu kata AKP Defrizal berawal pada
saat pagi tadi orang tua korban tidak melihat korban berada
di rumahnya.
“Selanjutnya orang tua korban menyuruh saksi 1 (adik
kandung korban) untuk mencari keberadaan korban. Kemudian
saksi 1 mencari diseputaran belakang rumah dan menemukan
korban sejauh 100 meter dari rumah dalam keadaan sudah
tergantung di tower sutet (tower listrik tegangan tinggi),” katanya.
Kemudian saksi 1 langsung memanggil masyarakat beserta
dengan pihak Kepolisian dan Bhabinsa menurunkan korban
dan membawa kerumahnya.
“Kami juga turut embantu korban bersama masyarakat
menurunkan jasad korban. Melakukan lidik dan pihak ahli
waris bersedia untuk tidak dilakukan otopsi dan pemeriksaan
medis serta membuat surat pernyataan,” katanya.
Berdasarkan keterangan adik kandung korban, kata dia
bahwa korban mempunyai riwayat sakit  Sutan Pamenan.

Kasrem Serahk
an Tugas dan T
anggungjawab
Serahkan
Tanggungjawab
Padang, Khazanah— Komando
Resor Militer 032/Wbr melakukan
penyerahan tugas dan tanggung
jawab Kasrem 032/wbr Brigjen
TNI Amrizen, kepada Danrem 032/
Wbr, serta penandatanganan berita
acara penyerahan tugas Wakil
Ketua Persit KCK Koorcab Rem
032 PD I/BB.
Kegiatan yang dilaksanakan
di aula sapta Marga Makorem
032/Wbr Jalan Jendral Sudirman
nomor 29 Padang, dipimpin
langsung Danrem 032/Wbr Brigjen
TNI Arief Gajah Mada.
Danrem 032/Wbr menyampaikan bahwa, serah terima jabatan
merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari tuntutan dinamika
organisasi militer yang bermuara
pada kepentingan satuan dan
pembinaan personel, karena hendaknya perlu dipahami bersama.
“Jabatan bagi seorang prajurit
pada hakikatnya merupakan
penghargaan dan amanah yang
diberikan oleh pimpinan untuk
dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik
baiknya,” kata Danrem, Senin (26/
7)..
Danrem berharap dalam pelaksanaan tugas pengabdiannya
sebagai prajurit dapat mengemban tanggung jawab jabatannya
dengan baik kepada pimpinan

maupun kepada bangsa dan
negara.
Danrem 032/wbr juga menyampaikan, Berkenaan dengan
acara ini, selaku Komandan
Korem 032/wbr dan atas nama
keluarga besar Korem 032/wbr
menyampaikan ucapan terima
kasih serta penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Brigjen
TNI Amrizen, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung
jawab jabatan sebagai Kasrem 032/
wbr dengan baik.
“Saya juga berharap, pengalaman tugas dan kerjasama yang
telah diperoleh selama di satuan
Korem 032/wbr ini dapat dija-

dikan sebagai pelajaran dan
bekal tugas pada jabatan selanjutnya sebagai Kapok Sahli
Pangdam Iskandar Muda, semoga
keberhasilan dan kesuksesan
selalu menyertai perjalanan karier
Brigjen TNI Amrizen,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Persit KCK Koorcab
Rem 032 PD I/BB, Para Kasi
Kasrem 032/wbr, para Dandim
Jajaran Korem 032/wbr, Para Dan/
Kasatdisjan Korem 032/wbr serta
Pengurus Persit KCK Koorcab
Rem 032 PD I/Bukit Barisan.
Dalam kegiatan tersebut, tetap
menerapkan protokol kesehatan
 Murdiansyah Eko.

Polres P
asaman Gagalk
an
Pasaman
Gagalkan
Pengambilan P
aksa Jenazah
Paksa
Lubuk Sikaping, Khazanah—
Pihak kepolisian Polres Pasaman
berupaya mencegat keluarga pasien
Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Lubuk Sikaping berupaya
melarikan mayat yang dinyatakan
positif Covid-19, Minggu, (25/7).
Hal ini dibenarkan Kapolres
Pasaman melalui Kepala Satuan
(Kasat) Sabhara Polres Pasaman
yang juga sebagai ketua Perwira
Pengendali Pengaman dan pemakaman jenazah Covid-19.
AKP Yoni Handra,SH Menjelaskan bahwa hal ini dilakukan
sebagai penegakan Protokol
Kesehatan Covid-19 secara tegas
di Kabupaten Pasaman.
Dikatakan Yoni Hendra,
sekitar pukul 20.30 WIB pihaknya
mendapatkan laporan dari pihak
RSUD bahwa ada keluarga pasien
yang akan melarikan mayat.
Padahal dari hasil antigen
dinyatakan positif Covid-19.
Mendapatkan laporan tersebut
pihaknya langsung menuju RSUD
Lubuk Sikaping dan saat sampai
RSUD memang pihaknya menyaksikan keluarga pasien yang
tengah berupaya membawa paksa

mayat yang telah berada di atas
mobil,
“Alhamdulillah setelah kita
lakukan pendekatan dan memberikan penjelasan dengan baik
keluarga pasien bisa menerima,”
ungkapnya.
Lebih lanjut Kasat Sabhara
menjelaskan bahwa setelah keluarga pasien mendapatkan penjelasan dan menerima, mayat kembali di bawa ke kamar mayat.
“Kita maklum bahwa tindakan
yang mereka ambil adalah bentuk
spontanitaskeluarga tersebut
karena dalam musibah, namun
protokol kesehatan Covid-19
wajib kita terapkan karena mayat
pasien tersebut positif Covid-19,
setelah keluarga dapat memahami
maka mayat kembali dibawa ke
kamar mayat untuk dilakukan
proses penanganan lebih lanjut
dan pemakaman secara prokes
Covid-19,” tuturnya.
Untuk menghindari penyebaran Covid-19 Kasat Sabhara
menjelaskan bahwa akan dilakukan proses traking nantinya
terhadap keluarga mayat yang
terpapar Covid-19 ini.

JENAZAH- Pihak kepolisian Polres Pasaman berupaya mencegat
keluarga pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk
Sikaping berupaya melarikan mayat yang dinyatakan positif Covid19 (foto: Ist/net).
“Untuk keluarganya tentu
nanti dinas kesehatan dengan tim
Tracking yang sudah dibentuk
akan melakukan pelacakan terhadap keluarga yang sempat kontak
erat dengan mayat, untuk menghindari penyebaran virus Covid-

19,” tutupnya.
Dari pantauan awak media
hingga tengah malam regu Pengendali Pengaman dan pemakaman
jenazah Covid-19 masih berjaga
jaga di RSUD Lubuk Sikaping
 Yunefrizal.
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DPRD P
ayakumbuh Soroti PD
AM T
irta Sago
Payakumbuh
PDAM
Tirta
Payakumbuh,
Khazanah—
DPRD Kota Payakumbuh mendorong agar Perumda Air Minum
(PAM) Tirta Sago dapat segera
mengatasi permasalahan debit
air. Ketua Komisi B DPRD
Payakumbuh, Maharnis Zul
mengatakan, permasalahan debit
air membuat sejumlah daerah
belum teraliri air dengan maksimal.
“Terdapat beberapa daerah
yang bahkan mati ketika siang
hari dan baru hidup ketika
malam hari, ini menjadi pekerjaan

rumah dari PAM Tirta Sago,”
kata dia, Senin (26/7).
Selain itu, pihaknya juga
mendorong PAM Tirta Sago
juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lainnya
yang menyebabkan lemahnya
aliran air ke rumah pelanggan.
“Seperti yang disampaikan oleh
PAM Tirta Sago, beberapa permasalahan lainnya seperti kebocoran, pipa keropos dan
lainnya harus dapat diselesaikan
sehingga pelayanan kita lebih
baik,” ujarnya.

Meski begitu, Maharnis juga
memuji beberapa perbaikan dan
rencana perbaikan yang telah
mulai dilakukan oleh PAM Tirta
Sago Payakumbuh. “Semoga
nantinya rapat kerja kita ini bisa
menghadirkan perbaikan demi
perbaikan sehingga kita semua
dapat terus memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat,” kata dia.
Pada kesempatan itu juga
terdapat beberapa masukan dari
anggota komisi seperti pengembangan teknologi di PAM Tirta

Sago, peningkatan kontribusi
untuk keuangan daerah serta
pemberian penghargaan dan
hukuman kepada pegawai.
Anggota Komisi B, Heri
mengatakan permasalahan minimnya debit air dan masih adanya
rumah pelanggan yang minim
aliran air membuat banyak
masyarakat yang kecewa dengan
kinerja dari PAM Tirta Sago.
“Bahkan permasalahan kebocoran air ini merupakan permasalahan klasik dari beberapa
tahun sebelumnya. Jelas ke-

bocoran ini juga merupakan
kerugian bagi PAM Tirta Sago
Payakumbuh,” ujarnya.
Sementara itu Dirut PAM
Tirta Sago Payakumbuh, Khairul
Ikhwan mengakui saat ini memang masih banyak kendala
yang harus diperbaiki oleh
pihaknya seperti minimnya debit
air, kebocoran pipa, tumpang
tindih dan keroposnya pipa.
“Kami sudah memiliki rencana kerja dalam mengatasi
permasalahan ini, seperti membuat sistem zonasi dan menam-

KETUA DPR RI JADI KORBAN AKSI VANDALISME

Puan Maharani “Open BO”
Surabaya,
Khazanah—
Selain menjadi korban aksi
vandalisme coretan ‘Open
BO’, baliho bergambar Ketua
DPP PDIP, Puan Maharani,
yang tersebar di sejumlah
daerah di Jawa Timur juga
dicoret dengan tulisan ‘PKI’
dan ‘Koruptor’.
PDIP Jatim pun menyesalkan aksi vandalisme yang
terjadi di Blitar dan Surabaya
itu. Bagi mereka ini adalah
ulah tangan-tangan yang
tidak bertanggung jawab.
“Kami sangat menyesalkan aksi vandalisme
terhadap baliho-baliho Ibu
Puan Maharani,” kata Ketua
DPD PDIP Jatim, Kusnadi,
Senin (25/7).
Padahal baliho Puan
yang dicoret-coret itu di
antaranya mengampanyekan
pemakaian masker, taat
protokol kesehatan, kampanye vaksinasi dan menjaga imun tubuh. “Apalagi
baliho-baliho itu berisi pesan
positif kepada masyarakat
untuk mematuhi protokol
kesehatan, seperti memakai
masker, mengajak vaksinasi,
di tengah pandemi Covid19,” ujarnya.
PDIP Jatim menduga ada
pihak yang tidak senang
dengan berbagai kerja-kerja
kerakyatan partai berlambang banteng ini untuk
menyebarkan pesan optimis
menghadapi pandemi. “Karena mereka tidak berani
menyerang aksi bagi sembako, operasional ambulans
gratis, fasilitasi vaksinasi, dan
sebagainya, akhirnya mereka
menyasar baliho kader partai,” ujarnya.
Atas aksi-aksi vandalisme itu, PDIP Jatim pun
menginstruksikan kader-

VANDALISME— Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjadi korban aksi vandalisme di Blitar dan Surabaya Jawa
Timur. Sejumlah baliho milik Puan, dicoret orang tak dikenal dengan tulisan “Open BO, PKI dan Koruptor”
menggunakan cat semprot. Kini, Polisi setempat tengah mengusut kasus penghinaan terhadap pejabat negara
tersebut. IST
kadernya untuk menempuh
langkah hukum. Yakni,
melaporkan hal itu ke kepolisian.
“Kami dididik untuk taat
hukum. Tidak bertindak
anarkis untuk mereaksi aksiaksi vandalisme. Kami mempercayakan penuh kepada
aparatur kepolisian untuk
menangani kasus-kasus yang
dilaporkan,” ucapnya.
PDIP kata dia telah berpengalaman menghadapi
tekanan dan fitnah dari luar,
karena seluruh kader dilandasi sikap kesabaran, keyakinan, dan prinsip taat

hukum. “Tekanan dari luar
justru membuat PDI Perjuangan semakin solid, di
bawah komando Ibu Megawati Soekarnoputri,” pungkas dia.
Baliho Puan bercoretkan
‘Open BO’ sebelumnya ditemukan di depan kantor DPC
PDIP Blitar, Jawa Timur.
Pada baliho itu terdapat foto
diri Puan dan tertulis ucapan
‘Selamat melaksanakan Rapat
Kerja Daerah PDIP Jawa
Timur Di Bumi Bung Karno
21 Juni 2021’.
Sementara di bawahnya
terdapat coretan ‘Open BO’,

sebuah istilah yang biasa
digunakan dalam praktik
prostitusi.
Kapolres Blitar AKBP
Leonard M Sinambela, mengatakan pihak kepolisian
kini tengah mengusut peristiwa tersebut. Seorang relawan dari kader PDIP Arteria
Dahlan telah mengadukan
kasus itu ke pihaknya. “Ada
orangnya Pak Arteria yang
mengadukan,” kata Leo,
Minggu (25/7).
Menurut Leo, aksi vandalisme itu masuk dalam
kategori dugaan penghinaan
pejabat tinggi negara. Pasal-

nya, Puan juga merupakan
Ketua DPR RI. “Baliho itu
kan Ketua DPR RI ya. Jadi
memaknainya sebagai pejabat tinggi negara. Langkah
selanjutnya perlu pendalaman lagi,” ujarnya.
Tim Polda Jatim pun juga
dikerahkan untuk mendalami
kasus ini. Kabid Humas Polda
Jatim Kombes Gatot Repli
Handoko, mengatakan sejumlah personel sudah diterjunkan ke lokasi. “Tim dari
Polda Jatim sudah diturunkan
ke Polres Blitar untuk back
up penyelidikan,” kata Gatot. ryn/cnn

Pemerintah Dituntut
Kedepank
an Sense of Crisis
edepankan

ANGGOTA DPR RI, dr. Suir Syam (tengah), menuntut sense of crisis pemerintah dalam menangani pandemi
Covid-19. Pemerintah juga diminta untuk mendekatkan jurang persepsi antara harapan publik dengan kinerja.
DOK
pemerintah daerah.
Kemudian, untuk menghindari konflik horizontal di
tengah masyarakat, pemerintah harus memitigasinya
dengan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos)
bagi warga terdampak wabah
Covid-19. Netty menegaskan, jangan ada lagi kata
terlambat dalam pencairan
bansos ini karena banyak
masyarakat dengan pendapatan harian terdampak
kebijakan PPKM ini.
“Tentu saja saya ingin
mendorong vaksinasi ini
agar terus dipercepat dengan

sebuah kebijakan yang
agresif bukan lagi akseleratif
supaya bisa melengkapi
usaha kita,” kata politikus
Partai Gerindra itu.
Guru Besar Komunikasi
Universitas Indonesia, Ibnu
Hamad, menilai komunikasi
publik yang dilakukan pemerintah belum mengedepankan komunikasi krisis. Dia
menjelaskan, ciri komunikasi
krisis adalah komunikasi
yang disampaikan berdasarkan fakta atau tindakantindakan yang sudah dilakukan dalam mengendalikan
krisis ini.

“Kita jarang dengar,
katakanlah vaksinasi, berapa
vaksin yang dikirim ke Aceh,
berapa vaksin yang dikirim
ke Papua. Pokoknya laporkan saja setiap harinya.
Berapa yang sudah divaksin,” kata Ibnu.
Selama ini, ia mengatakan, setiap harinya, pemerintah hanya menyampaikan
jumlah kematian, penambahan kasus harian, dan
semacamnya. Dia menuturkan,
informasi tersebut penting,
tetapi juga harus dibarengi
dengan menyampaikan apa
saja yang telah dilakukan

Faldo Jabat
Stafsus Mensesneg
Jakarta, Khazanah—
Politikus Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) Faldo
Maldini mengisi jabatan
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bidang
komunikasi. Dia bertugas
sejak 14 Juli lalu.
“Penugasan kami per
14 Juli 2021 sebagai Staf
Khusus Mensesneg bidang komunikasi dan
media,” kata Faldo keFALDO MALDINI
pada wartawan, Senin
(26/7).
Dia mengaku bersedia mengemban tugas dalam
jabatan tersebut karena menganggapnya sebagai
panggilan negara. Oleh karena itu, dia akan menjalani
dengan maksimal.
Faldo lalu menjelaskan bahwa pemerintah
Indonesia membutuhkan dukungan dari semua pihak
dalam menanggulangi pandemi virus corona.
Dukungan bisa diperoleh pemerintah dari informasi
yang disebarkan.
Dalam hal itu, pemerintah membutuhkan kerja
sama dengan media massa agar informasi bisa sampai
ke masyarakat, sehingga menciptakan optimisme dalam
melawan pandemi virus corona.
Faldo, yang menjabat sebagai stafsus bidang
komunikasi dan media, mengaku siap menjalankan
tugas tersebut. Dia mengaku akan terbuka jika ada
informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Optimisme masyarakat bukan hanya di tangan
pemerintah, namun juga di tangan masyarakat. Apa
yang teman-teman tulis dan beritakan sangat
menentukan kebangkitan kita semua,” ucapnya.
Faldo merupakan mantan politikus Partai Amanat
Nasional (PAN). Di PAN, Faldo sempat menjabat
sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) pada
2018, lalu mengkoordinasikan DPW dan DPC di
daerah, serta membangun sistem pengkaderan.
Saat pemilu 2019, dia mendukung Ketua Umum
Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang maju sebagai
calon presiden. Ia kerap menjadi juru bicara yang
terlibat dalam debat-debat dan adu argumentasi dengan
kubu Jokowi-Ma’ruf. Dia juga menjadi caleg DPR,
namun gagal.
Dia kemudian mengundurkan diri dari PAN pada
Oktober 2019 dan menjadi kader PSI. Dia langsung
diberi tugas memimpin DPW PSI di Sumatera Barat.
Rina Akmal

Pemk
ariaman
emkoo P
Pariaman
Ajuk
an 6 Ranperda
Ajukan

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI, SUIR SYAM:

Jakarta,
Khazanah—
Anggota Komisi IX DPR RI,
dr Suir Syam mendesak
pemerintah serius menangani
pandemi Covid-19 dengan
mengedepankan sense of
crisis, atau rasa kepekaan
sosial. Pemerintah mempunyai tugas mendekatkan
jurang persepsi antara harapan publik dan kinerja
pemerintah mengendalikan
Covid-19.
“Saya mendesak, meminta, mendorong, agar pemerintah bersungguh-sungguh,
serius, harus ada sense of
crisis. Dan kemudian tugas
pemerintah adalah mendekatkan jurang persepsi
antara harapan publik dengan
kinerja pemerintah,” ujar Suir
Syam, Senin (26/7).
Saat ini, dia cukup bersyukur pemerintah menetapkan
sejumlah indikator yang
sifatnya kuantitatif untuk
memutuskan perpanjangan
kebijakan PPKM Level 4.
Salah satunya, mempertimbangkan tingkat keterisian
tempat tidur rumah sakit
atau bed occupancy ratio (BOR) untuk intensive care
unit (ICU) dan ruang isolasi.
Namun, dia meminta
pemerintah memperhatikan
banyaknya tenaga kesehatan
(nakes) yang gugur saat
menjalankan tugas di tengah
lonjakan kasus Covid-19.
Pasukan garda terdepan itu
harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah,
seperti obat-obatan, oksigen,
ventilator, dan insentif nakes,
baik yang tercatat di pemerintah pusat maupun

bah debit air,” ujarnya didampingi jajaran direksi PAM
Tirta Sago.
Ia mengatakan bahwa pihaknya menargetkan dalam dua
tahun ke depan semua permasalahan bisa terus berkurang
sehingga pelayanan dapat
semakin maksimal. “Dalam
akhir tahun ini kami juga
menargetkan ada permasalahan
yang dapat kami selesaikan.
Setidaknya beberapa daerah
yang airnya kecil dapat meningkat,” kata dia. Lili/ant

pemerintah dalam menangani
pandemi Covid-19.
Untuk di bidang ekonomi misalnya, bantuan apa
saja yang sudah diberikan
pemerintah kepada pengusaha secara periodik. Penyampaian informasi mengenai
upaya yang telah dilakukan
pemerintah tersebut bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.
“Kenapa trust itu tidak
terbangun, karena orang kan
meraba-raba apa sih yang
sudah dilakukan sebetulnya,”
tutur Ibnu. Ryan Syair

Pariaman, Khazanah— Pemerintah Kota Pariaman,
mengajukan enam rancangan peraturan daerah
(Ranperda) kepada DPRD setempat sepanjang 2021
untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
“Enam Ranperda tersebut diluar Perda APBD yang
tentunya dibahas setiap tahun,” kata Kepala Bagian
Hukum Kota Pariaman, Indra Syamsu di Pariaman,
Senin (26/7).
Ia mengatakan empat dari enam Ranperda yang
diajukan telah disidangkan sedangkan dua lagi sudah
diajukan tinggal menunggu jadwal untuk dibahas
DPRD dengan Pemkot setempat. Ia merincikan tiga
dari empat Ranperda yang sudah disidangkan telah
ditetapkan menjadi Perda yaitu Perubahan Ketiga
Perda nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi Olahraga.
Lalu Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Penataan Perumahan Kumuh dan Pemukiman
Kumuh, serta Perda Retribusi Pasar.
Sedangkan satu dari empat Ranperda yang sudah
disidangkan belum bisa disahkan karena harus ada
kajian mendalam yaitu Ranperda Perubahan atas
Perda No 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Pariaman 2010-2030.
Selanjutnya untuk Perda yang sedang diajukan
dan akan dibahas di DPRD Kota Pariaman yaitu
terkait dengan Ranperda pemilihan kepala desa serta
kota layak anak.
Ia menyampaikan masih banyak Ranperda yang
rencananya akan diajukan kepada DPRD Kota Pariaman
untuk disahkan menjadi Perda namun masih terkendala
di tingkat organisasi perangkat daerah.
“Adapun Ranperda yang sedang disusun dan masih
terkendala itu yaitu terkait narkotika, pariwisata,
dan rabies,” jelasnya.
Sementara Pelaksana Tugas Kepala Dinas
Pemberdayaan Manusia dan Desa Kota Pariaman,
Adi Junaidi meminta DPRD setempat lebih dahulu
membahas tentang Ranperda terkait perubahan Perda
tentang pemilihan kepala desa (Pilkades) karena sudah
mendesak.
Hal tersebut karena tahun ini pihaknya harus
menyelenggarakan pemilihan kepala desa untuk 18
desa yang ada di Kota Pariaman.
Rencananya pemilihan tersebut dilaksanakan
September namun diundur menjadi Desember 2021
karena Pemkot Pariaman harus mengubah Perda
Pilkades sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan
Kepala Desa. Suger/ant
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MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN KEBUDAYAAN

Pemprov Sumbar ak
an Gelar
akan
ebudayaan T
ahun 2021
Anugerah K
Kebudayaan
Tahun
Padang,
Khazanah
Memperingati Hari Lahir
Provinsi Sumatera Barat yang
ke-72, Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat
menggelar Anugerah Kebudayaan Tahun 2021, yang
diberikan kepada individu,
kelompok, dan/atau lembaga
yang melestarikan dan memajukan kebudayaan di
bidang adat dan tradisi,
kesusasteraan, cagar budaya,
kesenian, permuseuman,
perfilman, sejarah, kuliner,
dan sebagainya..
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera
Barat, Dra. Gemala Ranti,
M.Si mengungkapkan bahwa
tahun ini ada empat kategori
calon penerima anugerah
yang dapat diusulkan, yakni
pertama kategori pencipta,
pelopor, dan pembaru, kategori pelestari, kategori komunitas, dan katogori maestro seni.
Penyelenggaraan anugerah Kebudayaan ini melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Hanya saja karena
minimnya anggaran yang
tersedia, maka tahun ini
akan diberikan kepada sembilan calon penerima.
Kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaru diberikankepada seseorang yang

menciptakan karya seni di
bidang: seni rupa, seni tari,
seni musik/karawitan, seni
teater/perdalangan, seni
sastra, seni film/multimedia,
seni arsitektur, dan mode
busana (fashion).Prestasinya
memperlihatkan pembaruan
penciptaan karya seni yang
memiliki nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan nilai
kepeloporan yang menjadi
inspirasi monumental bagi
masyarakat, serta berkontribusi pada konteks kemajuan bidang seni yang ditekuninya dan menunjukkan
konsistensi, komitmen/loyalitas, dan kontinuitas di
bidang seni yang ditekuni
sekurang-kurangnya 10
tahun, khusus untuk pelaku
seni berusia anak/remaja
sekurang-kurangnya 5 tahun;
Kategori Pelestari diberikan kepada tokoh atau
beberapa orang yang memiliki integritas (personalitas
dan kreativitas) untuk menggali, mengkaji, menjaga,
mendokumentasikan, mengembangkan, dan melindungi karya budaya. Prestasinya memperlihatkan dedikasi dalam konteks pelestarian: menjaga, melindungi,
menggali, mendokumentasikan, dan mengkaji karya
budaya yang telah ada, serta

Dra. Gemala Ranti, M.Si
mempertahankan, membina
dan mengembangkan keberadaannya sehingga mendorong pelibatan masyarakat.
Kategori Komunitas diberikan kepada komunitas
yang memiliki visi dan misi
(cita-cita) untuk memajukan
kebudayaan di daerahnya
(Sumatera Barat) dan/atau
antar daerah, berbasis komunitas yang berorientasi
pada upaya merekatkan dan
memadukan kebudayaan

bangsa yang heterogen, dan
nilai-nilai komunitasnya
mencerminkan semangat
revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong
royong.
Persyaratan lainnya adalah mempunyai program yang
mendukung pengembangan
dan pelestarian kebudayaan
yang sudah diwujudkan
dalam beberapa kegiatan
konkret secara berkesinambungan, berperan aktif men-

dorong terciptanya iklim
kondusif bagi pengembangan
kreativitas dan pelestarian
kebudayaan, baik dalam
lingkup lokal, nasional, dan
internasional, memberikan
manfaat bagi komunitasnya
dan atau lingkungannya
melalui proses partisipasi dan
pemberdayaan yang bersifat
inklusif, dan memiliki konsistensi dalam menjalankan
program pelestarian dan
pengembangan di bidang

kebudayaan minimal selama
10 (sepuluh) tahun.
Kategori Maestro Seni
diberikan kepada individu
yang secara tekun dan gigih
mengabdikan diri pada jenis
seni tradisi (Sumatera Barat)
dan nontradisi.Persyaratannya
adalah telah berusia di atas
60 tahun dan telah berkiprah
di bidangnya sekurangkurangnya 25 tahun, melakukan alih pengetahuan atau
mewariskan keahliannya
kepada generasi muda, memiliki kontinuitas di bidang
pelestarian seni tradisi dan
non tradisi, dan memiliki
prestasi di bidang seni tradisi
dan non tradisi.
Pengusulan calon penerima anugerah kebudayaan
dilakukan oleh orang yang
bersangkutan atau melalui
pihak lain dengan mengisi
formulir pendaftaran yang
dapat diunduh di https://
bit.ly/AnugerahKebudayaanSumbar2021. Formulir
yang telah diisi disertai
dokumen pendukung kiprah/ kekaryaan/ prestasi
seperti foto, video, fotokopi
piagam penghargaan, buku,
dan lain-lain diserahkan
kepada Panitia Anugerah
Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 di
Gedung Kebudayaan Suma-

tera Barat Lantai 2 (UPTD
Taman Budaya) atau mengirimkan dalam bentuk softcopy (file) ke email tambudsumbar21@gmail.com paling lambat tanggal 20
Agustus 2021. Narahubung
panitia: 08126747973 (Sexri
Budiman), 085263492089
(Ade E).
Pengusulan calon penerima anugerah ini juga
berlaku bagi tokoh yang
telah meninggal dunia.
Namun, tertutup untuk tokoh
yang telah pernah mendapatkan anugerah kebudayaan. Empat belas nama
yang telah menerima
Anugerah Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat
tahun 2020 adalah Alm.
Syahrul Tahrun Yusuf, Alm.
Gusmiati Suid, Alm. Pirin
Asmara, Alm. Chairul Harun,
Jamaluddin Umar, Alm.
Ibenzani Usman, dan Alm.
Sjafrial Arifin pada kategori
pencipta/pelopor/pembaru,
Musra Dahrizal, Puti Reno
Raudhatul Thaib, Mas’oed
Abidin, dan Fadlan Maalip
pada kategori pelestari, Nan
Jombang Dance Company
dan Paguyuban Tionghoa
Padang pada kategori
komunitas, dan Sofyani
Yusaf pada kategori maestro
seni.  ati

WASPADAI LONG COVID

Meski Sembuh T
etap Belum F
it
Tetap
Fit
Jakarta, Khazanah - Mayoritas
pasien yang terkonfirmasi positif
Covid-19, dapat sembuh setelah
perawatan selama dua pekan.
Namun, ada sebagian yang
mengalami gejala lebih lama,
yang bahkan bisa berdampak pada
organ tubuh secara luas.
Trisno, warga Yogyakarta,
sudah selesai isolasi mandiri pada
22 Juni lalu. Namun dia bercerita,
kondisinya tidak langsung kembali seperti sedia kala. Dini hari,
dia sering terbangun karena
merasa sesak.
“Sekitar dua minggu lalu saya
merasa panas dan pegal, juga
mual-mual sampai dua hari dan
kondisi drop. Saya minum obat,
rasanya lumayan tetapi tetap enggak bisa langsung fit rasanya.
Kalau jalan masih sempoyongan.
Sekarang sudah baikan. Tapi ini
kan berarti saya pulihnya lebih
dari sebulan,” kata Trisno kepa-

da VOA, Minggu (25/7).
Pasien yang sembuh lebih
lama dari waktu perawatan standar, seperti Trisno, disebut
sebagai long Covid. Organisasi
Kesehatan Dunia (World Health
Organization/WHO) mulai menyebut munculnya kondisi ini sekitar
bulan September 2021.
Makin Berat, Makin Besar
Peluang
Dokter spesialis paru di
Rumah Sakit Akademik (RSA)
UGM Yogyakarta, dr Siswanto
Sp P menyebut, pasien disebut
mengalami long Covid di Indonesia jika membutuhkan perawatan hingga empat pekan atau
lebih. Biasanya ini terjadi pada
pasien yang kondisinya parah.
Gejala yang dirasakan tidak hanya
di organ paru-paru, tetapi juga
bisa menyebar ke organ lain.
“Mereka yang severity -nya

makin berat, makin berpeluang
untuk terjadinya long Covid,
ataupun geriatri, punya penyakit
penyerta atau dia mendapatkan
terapi oksigen yang lebih advance, seperti NIV atau mechanical
ventilator,” kata Siswanto
Siswato berbicara dalam
diskusi daring Long Covid dan
Pemulihan Pasca Covid-19,
Minggu (25/7) yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA).
Dia menambahkan, ada tiga
golongan terkait kondisi ini. jika
gejala dan tanda Covid masih
ditemukan pada pasien hingga
empat pekan, disebut sebagai acute Covid. Pada rentang 412 pekan, dinamakan sebagai ongoing symptomatic Covid. Sedangkan jika masih bergejala
hingga lebih dari 12 pekan,
disebut post-Covid syndrome. Dua
jenis yang terakhir inilah yang

disebut sebagai long Covid.
Kondisi ini memiliki sejumlah
sebab. Siswanto merinci, kemungkinan pertama adalah karena
kerusakan sel secara lokal ketika
virus masuk ke dalam jaringan
tubuh. Organ tubuh yang bisa
mengalami kerusakan tidak hanya
paru-paru sebagai reseptor atau pintu
masuk virus. Pembuluh darah dan
jantung serta organ lain juga bisa
mengalami kondisi yang sama.
“Kedua, adalah apakah kemudian infeksi itu menyebabkan
kerusakan yang permanen. Kerusakan permanen terjadi karena
saking beratnya serangan itu,”
kata Siswanto.
Sebab ketiga adalah inflamasi
secara terus-menerus, karena terjadi
disregulasi atau respons imun tubuh
yang tidak semestinya. Keempat
ada perusakan pembuluh darahnya,
dan penyebab terakhir adalah faktor
stres yang dialami oleh pasien.

“Jadi enggak cuman aspek
fisik, tapi juga aspek psikisnya
juga bisa berpengaruh,” tambahnya.
Dampak jangka panjangnya,
lanjut Siswanto, dapat dipetakan
menurut apa yang terjadi. Jika
sampai menimbulkan jejas di otot
jantung, maka akan terjadi cardiac
injury atau cedera jantung yang
juga memiliki dampak jangka
panjang. Di organ paru, dampaknya cukup jelas. Selain itu, otak
juga bisa menerima dampak jangka
panjang, termasuk indra penciuman.
“Penting sekali seseorang
yang sudah terkena long Covid
dilakukan monitoring untuk
memastikan bahwa proses penyembuhannya berjalan sempurna,” tambah Siswanto.
Gejala dan Tips Mengatasi
Pasien Covid-19 yang sudah
melewati masa perawatan, tetapi

masih merasakan sejumlah gejala,
patut untuk waspada. Dokter
Theressia Handayani dari RS
Bethesda Yogyakarta menyebut,
gejala yang patut dicermati antara
lain mudah lelah, batuk, hilang
penciuman, nyeri kepala, mual,
diare hingga nyeri dada.
“Tapi tenang saja, long Covid
ini tidak menular. Jadi aman,
walaupun tetap harus menerapkan
protokol kesehatan. Memang
masih ada sisanya, dan memang
mungkin membutuhkan pemeriksaan ke dokter,” kata Theresia.
Mereka yang memiliki faktor
risiko lebih, adalah pasien dengan
hipertensi, obesitas dan gangguan
kejiwaan, seperti depresi.
Kondisi ini bisa diatasi dengan
sejumlah upaya, terutama gaya
hidup sehat. Pengaturan makan
dengan menu sehat, berolahraga,
pengelolaan tidur yang baik dan
manajemen stres. voa

