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PERGANTIAN HARUS PROPORSIONAL DAN TAAT KONSTITUSI

Andika Perkasa -Yudo Margono Calon Kuat Panglima TNI
Padang, Khazanah— Dua nama
jenderal menjadi calon kuat dan
digadang akan menggantikan posisi
Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai
Panglima TNI. Kedua sosok yang
namanya santer dibicarakan adalah
KSAL Laksamana Yudo Margono

ANDIKA PERKASA

dan KSAD Jenderal Andika Perkasa.
Lantas siapa yang nantinya dipilih
Presiden sebagai Panglima TNI
yang baru?
Direktur Pusat Studi Konstitusi
(Pusako), yang juga Dosen Fakultas
Hukum Unand, Feri Amsari menga-

takan, calon pengganti panglima
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
jangan muncul dari hasil lobi-lobi
politik. Feri menyebutkan, panglima
TNI harus dipilih berdasarkan
profesionalitas, kepemimpinan,
integritas dan loyalitas terhadap

Presiden.
“Panglima TNI yang akan
datang tidak boleh ada dualisme
loyalitas, seperti kepada Presiden
dan parpol atau broker pelobi-nya.
Panglima TNI harus loyal hanya
kepada Presiden.

YUDO MARGONO

BACA HAL-7

SUMBAR JADI PENYUMBANG
TERTINGGI DI LUAR JAWA-BALI

Kematian
Makin
Sulit
Ditekan
BERBAGAI upaya telah dilakukan pemerintah,
namun angka kasus kematian akibat Covid-19
terus menunjukkan peningkatan dari hari ke hari.
Sumatera Barat selain menjadi provinsi
penyumbang angka kumulatif kasus
konfirmasi positif tertinggi di luar Jawa-Bali,
juga memecahkan rekor kasus
kematian tertinggi sepanjang Juli 2021 ini.

Padang, Khazanah— Provinsi Sumatera Barat bersama
Riau dan Kalimantan Timur, menjadi tiga provinsi
penyumbang angka kumulatif kasus konfirmasi positif
tertinggi di luar Jawa-Bali dalam rentang 15 hingga
25 Juli 2021. Per Kamis (29/7) ini, Sumbar mencatatkan
1.036 angka kasus positif baru, dari yang sebelumnya, MENINGKAT TAJAM— Angka kasus kematian akibat Covid-19 sepanjang Juli 2021, menjadi rekor tertinggi selama pandemi di Indonesia. Hingga Kamis (29/7), terdapat
Rabu (28/7) 863 kasus.
BACA HAL-7 total 30.168 kasus kematian. Angka itu meningkat tajam dibandingkan Juni 2021, yang hanya sebanyak 7.913 kasus kematian. IST

Pintu Masuk Bukittinggi Disekat Lagi

SEJUMLAH pintu masuk Kota Bukittinggi, kembali akan disekat terhitung mulai
30 Juli 2021 hingga 1 Agustus 2021 nanti. Hal itu dilakukan untuk mengurangi
mobilitas warga masyarakat luar kota Bukittinggi. DOK

Bukittinggi, Khazanah-- Kota
Bukittinggi akan kembali memberlakukan penyekatan setelah sebelu-

mnya sudah mulai dibuka seiring
peraturan PPKM level III
diterapkan. Penyekatan di pintu

masuk Kota Bukittinggi itu, akan
dilakukan terhitung mulai 30 Juli
2021 hingga 1 Agustus 2021.
“Penyekatan akan dilakukan
oleh personil Gabungan TNI - Polri,
Dinas Perhubungan dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi," kata Kasubbag Humas
Polres Bukittinggi, AKP R. Sitinjak,
Kamis (29/7).
Ia mengatakan, penyekatan
dilakukan di 11 Pos Penyekatan
di jalur pintu masuk kota Bukittinggi yakni di Simp. Jambu Air,
Simp. Petak Ikabe Jambu Air, Simp.
Taluak Aur Atas, Simp. Bakso
Nyonya, Simp. Pos Polisi Aur
Kuning, Simp. Istana Mie, Simp.
BMW 2000, Simp. By Pass Surau
Gadang, Simp. Taman Makam
Pahlawan, Simp. Taman Gadut, dan
Simp. Jembatan Ngarai Sianok.
Ia menjelaskan penyekatan
dilakukan guna mengurangi mobi-

FASILITAS HOTEL BINTANG 3
MUTLAK DIBATALKAN

litas warga Masyarakat luar kota
Bukittinggi yang akan masuk kota
tanpa tujuan yang mendesak atau
berwisata ke Kota Bukittinggi.
"Hal tersebut dilakukan guna
menekan akan penyebaran COVID-19 karena data dari Satgas Kota
Bukittinggi, dua hari terakhir
peningkatan terkonfirmasi positif
di Bukittinggi cukup tinggi," kata
dia.
Polres Bukittinggi juga
menghimbau kepada masyarakat
luar kota apabila memang tidak
ada
kepentingan
urgent
diharapkan tidak masuk kota
Bukittinggi.
"Nanti personil gabungan akan
ditempatkan
di
pos-pos
penyekatan yang telah ditentukan
sesuai surat perintah, waktu
penyekatan sendiri nantinya akan
menyesuaikan dengan situasi dan
BACA HAL-7

Padang Terima Bantuan 3 Ton Beras
Padang, Khazanah- Pemerintah Kota
Padang menerima bantuan beras
sebanyak 3 ton yang diberikan oleh
PT. Hayati Padang sebanyak 2 ton dan
PT. Jasa Raharja 1 ton.
Penyerahannya dilakukan secara
simbolis oleh General Manager PT.
Hayati Padang Hendri Faizal dan Kepala
PT Jasa Raharja Cabang Sumatera Barat
Agung Tri Gunardi kepada Wali Kota
Padang Hendri Septa di kediaman resmi
Wali Kota, Rabu (28/7/2021).
Wali Kota Padang Hendri Septa
mengatakan, bantuan yang diserahkan
ini nantinya akan dibagikan kepada
warga Padang yang terdampak secara

ekonomi akibat pandemi Covid-19
yang berkepanjangan.
"Atas nama Pemerintah Kota Padang
dan warga Kota Padang ia mengucapkan terima kasih atas bantuan
tersebut. Semoga dengan adanya
bantuan ini akan meringankan beban
masyarakat Kota Padang," ucap Wako
Hendri Septa sewaktu menerima
bantuan tersebut.
Wali kota mengatakan, sesuai
arahan Presiden RI, Kota Padang
diminta mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai 26 Juli
sampai dengan 2 Agustus mendatang.
BACA HAL-7

Mimbar

Hendri Septa terima bantuan beras untuk warga Padang dari perusahan
besar yang ada di Ibu Kota Provinsi Sumbar ini.

Oleh: Prof. Nazarudin Umar

12.20
15.45
18.22
19.37

“Menurut saya,
anggota DPR tak perlu
diberi fasilitas hotel
bintang 3. Anggota
DPR itu, ya harus
memikirkan rakyat.
Karena kita mewakili
kepentingan rakyat”.
SUIR SYAM
Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta, Khazanah— Wacana pemberian fasilitas hotel
bintang 3 sebagai tempat isolasi mandiri (isoman) anggota
DPR RI yang terpapar Covid-19, dinilai sangat bertolak
belakang dengan keadaan bangsa yang dalam kondisi darurat,
dan kehidupan rakyat yang morat-marit. Pengamat menilai,
wacana itu mutlak harus dibatalkan.
Sementara sejumlah anggota DPR RI justru mengaku
tak tahu menahu soal pemberian fasilitas isolasi mandiri
di hotel bintang 3, khusus bagi anggota dan pegawai DPR
yang terpapar Covid-19 itu.
Anggota Komisi IX DPR, dr Suir Syam mengatakan,
kebijakan tersebut dilakukan sepihak oleh kesekjenan DPR.
"Kami anggota DPR tidak tahu menahu, kok tiba-tiba kita
dikagetkan ada berita seperti itu. Kan serangannya jadi
ke DPR, padahal anggota DPR tidak tahu kebijakan itu,"
kata Suir Syam dihubungi Khazanah, Kamis (29/7).
Politisi Gerindra asal Sumbar itu mengatakan, sebaiknya
anggota DPR diberi tahu semua kebijakan yang terkait
dengan anggota DPR. Sebab, menurutnya, lembaga DPR
berbeda dengan kementerian dan lembaga lain.
"DPR itu kan lembaga politik, jadi kebijakannya nggak
bisa niru. Kalau kementerian lain bisa menyediakan, DPR
BACA HAL-7

Syiar Islam

Bersahabat dengan
Musibah
04.54

Anggota DPR Tak
Tahu Menahu

Penderitaan adalah salah satu ujian kenaikan
kelas. Tanpa ujian biasanya tidak ada kenaikan
kelas. Hanya saja masih jarang orang menyadari
bahwa musibah dan penderitaan adalah ujian
kenaikan kelas. Jika kita merenung dan
berkontemplasi sejenak, maka memang benar
bahwa di balik setiap musibah dan penderitaan
selalu ada rahasia Tuhan yang sulit ditebak.
BACA HAL-7

Ayat Hari Ini

Al Razi Konseptor
RS Islam Modern
Padang, Khazanah -- Ketika Al-Razi diminta oleh
raja Daulah bin Buwaihi untuk mendirikan rumah
sakit di Bagdad, maka ia meminta dipotongkan seekor
kambing, lalu dagingnya ditebar dan digantung ke
berbagai tempat di Bagdad. Empat hari kemudian
dikontrol daging tersebut lalu ditentukan di mana
daging paling awet dan paling lambat membusuk
di situlah dibangun rumah sakit. Rumah sakit yang
BACA HAL-7

“Dan janganlah kamu
jatuhkan (diri sendiri) ke
dalam kebinasaan dengan
tangan sendiri, dan berbuat
baiklah. Sungguh, Allah
menyukai orang-orang yang
berbuat baik.

(QS Al Baqarah: 195)

2
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Padang, Khazanah - Menurut
Gubernur Sumbar Mahyeldi
Ansharullah kualitas hasil
pertanian harus dimaksimalkan
untuk meningkatkan ekspor
produk unggulan yang ada di
Sumbar.
"Kita punya banyak produk
unggulan terutama rempah yang
dibutuhkan
oleh
pasar
internasional tetapi persoalannya
adalah kualitas produk yang
belum memadai. Ini harus menjadi
perhatian ke depan," kata
gubernur Sumatera Barat Mahyeldi
saat bersilaturahmi dengan salah
seorang eksportir di Padang,
Kamis (29/7).
Untuk meningkatkan kualitas
produk tersebut pemerintah perlu
menurunkan penyuluh ke tingkat
petani guna memberikan transfer
ilmu agar produk yang dihasilkan
memiliki kualitas yang baik.
Terkait kualitas, juga perlu
adanya lembaga sertifikasi yang
bisa mengeluarkan sertifikat untuk
memastikan kualitas produk telah
sesuai dengan permintaan pasar
internasional.
Selain
kualitas
juga
dibutuhkan kuantitas atau volume
produksi sehingga bisa memenuhi
permintaan pasar meskipun
dengan jumlah yang cukup besar.
Saat ini produk-produk
unggulan di Sumbar seperti kayu
manis, minyak atsiri, pala,
cassiavera bahkan kopi belum
memiliki luasan kebun yang
memadai sehingga secara volume
masih terbatas.
"Untuk
produk-produk
unggulan ini perlu ditambah
luasan lahan agar bisa memenuhi
permintaan pasar," katanya.
Setelah kualitas dan volume
juga penting untuk menjamin
keberlangsungan. Artinya tidak
hanya untuk satu dua kali ekspor
saja kemudian habis tetapi harus
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ada keberlanjutan.
"Karena prosesnya memang
panjang maka perlu ditentukan
peran dari masing-masing baik
pemerintah pengusaha atau
eksportir maupun petani agar
benar-benar bisa masuk ke pasar
internasional," ujar gubernur.
Eksportir asal Sumbar, Adrian
Akhza pemilik Perusahaan PT
Cassia Coop yang telah sukses
mengembangkan pabrik kulit
manis dengan kualitas ekspor dan
merambah pasar Eropa dan
Amerika Serikat mengatakan
Sumbar memiliki semua syarat
untuk mengembangkan pasar
ekspor.
"Sumbar punya lahan yang
subur, petani yang tangguh bahkan
pelabuhan untuk pengapalan
produk keluar negeri. Tinggal mau
melakukan atau tidak," katanya.
Pengalamannya di dunia
ekspor produk kayu manis dan
nilam, kualitas adalah hal yang
tidak bisa ditawar dalam
perdagangan internasional. Ada
standar yang harus diikuti agar
produk bisa dilirik oleh pembeli.
"Saat ini kualitas produk
rempah yang dihasilkan petani
sebagian belum bisa mencapai
standar tersebut karena itu
memang perlu intervensi dari
pemerintah
untuk
mewujudkannya," katanya.
Selain
penyuluh
dari
pemerintah, akademisi dan Balai
Riset dan Standarisasi Industri
(Baristand) untuk mendukung
standarisasi produk.
Ikut hadir dalam pertemuan
itu Ketua DPRD Kota Padang,
Syafrial Kani, Kepala Biro
perekonomian dan pimpinan
bidang
perdagangan
dan
perindustrian,
Kehutanan,
pertanian Sumbar dan beberapa
kepala dinas dari kota Padang.
 Rina Akmal

UNTUK TINGKATKAN EKSPOR PRODUK UNGGULAN

Kualitas Hasil Pertanian
Harus Dimaksimalkan

SILATURAHMI – Suasana kegiatan silaturahmi Gubernur Sumbar Mahyeldi dengan salah seorang eksportir di Padang

KETUA DPD RI MINTA

JABATAN DIREKSI PT. JAMKRIDA BERAKHIR

DPRD Sumbar Minta
Segera Seleksi Direksi Baru
Padang, Khazanah – Masa
jabatan Direksi PT. Jamkrida
Sumbar periode tahun 2017 -2021
tertanggal 9 Juli 2021 berakhir.
Karena Jamkrida merupakan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Komisi III/Keuangan
DPRD Sumbar menggelar hearing
dengan stake holder di Gedung
dewan, Kamis (29/7).
Dalam hearing yang melibatkan Asisten II Biro Perekonomian
Setda Provinsi Sumbar , Biro
Hukum dan dan Badan Pendapatan Daerah itu, Komisi III DPRD
Sumbar mengingatkan, pemerintah
provinsi untuk segera melaksanakan proses seleksi calon direksi
PT Jamkrida Sumbar yang sudah
habis masa jabatannya itu..
“Kita minta Panitia Seleksi
(Pansel) sudah harus terbentuk
dalam dua minggu ini, sehingga
proses rekruitmen calon direksi
bisa segera dilaksanakan,” kata
Ketua Komisi III DPRD Sumbar
Afrizal dalam hearing tersebut.
Dia menjelaskan, karena masa
jabatannya sudah habis, maka masa
jabatan direksi saat ini diperpanjang sampai direksi yang baru
dilantik. Meski begitu, DPRD
Sumbar hanya memberikan waktu
tambahan perpanjangan 2 bulan,
sesuai PP. no.54 tahun 2017,
artinya memberi amanah 6 bulan
lagi.
“Jadi harus disegerakan proses
seleksinya, sementara itu direksi
yang sekarang ini diperpanjang
dulu paling tidak untuk dua

HEARING - Suasana hearing DPRD Sumbar dengan stake holder
membicarakan masalah jabatan direksi PT. Jamkrida yang masa jabatannya
sudah berakhir

sampai paling lama enam bulan
ke depan,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan,
DPRD Sumbar minta waktu 4
bulan saja dalam rangka merekrut
percalonan direksi PT Jamkrida,
yang terdiri dari tiga orang,
yaknii satu orang direktur utama
dan 2 orang direktur.
“Sementara untuk pansel kita
berikan alokasi waktu 2 minggu
untuk keluar SK, dan 2 minggu
kesempatan untuk melakukan
kegiatan, 2 minggu lagi untuk
tambahan alokasi waktu untuk
mengumumkan di media cetak
dan elektronik,” tegas Afrizal lagi.

Dalam kesempatan itu, ia juga
mengharapkan melalui proses
seleksi tersebut, PT Jamkrida ke
depan mendapatkan direksi yang
profesional, kredibel dan visioner.
Sehingga membawa kemajuan
kepada PT Jamkrida sekaligus
memberikan dampak positif
kepada masyarakat dan pembangunan daerah.
“BUMD didirikan untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini bisa
dicapai dengan adanya pimpinan
yang profesional, kredibel dan
visioner,” sebutnya.  jer

Pemerintah agar Tekan Angka
Kematian Pasien Covid
Madiun, Khazanah - Ketua DPD RI, AA
LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah
untuk menekan angka kematian pasien Covid19 yang masih tinggi, dan tetap berharap masyarakat
tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
Menurut LaNyalla, masih tingginya jumlah
kematian pasien Covid-19 harus menjadi perhatian
serius. Apalagi, jumlahnya cenderung mengalami
peningkatan selama pelaksanaan PPKM.
Sebelum PPKM Darurat diberlakukan, kasus
kematian tertinggi sebesar 539 dalam sehari,
kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi
1.338 dan meningkat lagi pada PPKM level 14 dengan jumlah 1.487, untuk data hingga 25
Juli 2021.
LaNyalla pun menyoroti data kasus kematian
pasien Covid pada Selasa (27/7/2021), yang
menembus angka 2 ribu kematian dalam satu
hari, walaupun di hari yang sama, kasus sembuh
Corona di Indonesia mencetak rekor dunia dengan
hampir 50 ribu kasus sembuh yaitu 47.128 orang.
“Penambahan 2.069 kasus kematian akibat
Corona dalam sehari pada 27 Juli, di saat
perpanjangan PPKM level 1-4 masih dilakukan,
merupakan angka yang fantastis. Untuk pertama
kalinya kasus kematian Corona menembus angka
2 ribu dalam sehari, dan membuat Indonesia
menempati peringkat pertama penyumbang kasus
kematian Corona tertinggi di dunia,” tutur
LaNyalla, Kamis (29/7/2021).
Kementerian Kesehatan mengungkap lonjakan
kasus kematian Covid-19 pada 27 Juli diakibatkan
pelaporan data yang tertunda di beberapa
kabupaten dan kota. Penundaan laporan itu dinilai
membuat angka kematian Covid dalam sehari
menjadi tinggi.
“Tapi, tetap saja itu menjadi fakta masih
banyak kasus kematian akibat Covid di Indonesia.
Kita tidak bisa menutup mata case fatality rate
Corona di Indonesia masih sangat tinggi sehingga
diperlukan berbagai upaya perbaikan,” tegasnya.
Senator asal Jawa Timur ini pun meminta
pemerintah daerah memperbaiki program-program

penanganan Covid di wilayah masing-masing.
Menurut LaNyalla, upaya penurunan kasus
kematian Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan
oleh pemerintah pusat.
“Kepala daerah punya peranan penting untuk
menjalankan program penanangan Corona sebaikbaiknya. Selain meningkatkan testing dan tracing,
sosialisasi masif dan penerapan disiplin protokol
kesehatan masyarakat harus dilakukan. Ingatkan
warga, laporan kasus kematian Covid setiap
harinya bukan hanya sekedar angka-angka saja,”
sebutnya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai,
pemerintah dan masyarakat harus lebih kompak
dalam perjuangan melawan virus Corona,
mengingat saat ini zona merah Covid di Indonesia
justru semakin bertambah.
Berdasarkan laporan terbaru Satgas Covid19, saat ini terdapat 195 zona merah yang
menunjukkan 37,94% daerah di Indonesia masuk
dalam berisiko tinggi.
Kemudian terdapat 277 atau sekitar 53,89%
zona oranye atau risiko sedang di Indonesia per
25 Juli 2021. Lalu zona kuning dengan risiko
rendah sebanyak 41 daerah atau 7,98%, dan zona
hijau yang tidak ditemukan kasus hanya 1 daerah
saja ata 0,19%.
“Apalagi saat ini varian baru virus Covid,
yaitu 'Delta Plus’ (AY.1) yang masuk dalam kategori
variant of concern (VoC) WHO sudah ditemukan
di Indonesia. Pemerintah harus memberikan
langkah-langkah antisipasi yang tepat agar varian
baru ini tidak menimbulkan lonjakan kasus baru,”
imbau LaNyalla.
Data per 28 Juli 2021, total kasus Covid19 di Indonesia telah mencapai 3.287.727 dengan
tambahan sebanyak 47.79 dalam sehari. Sementara
itu, tambahan kasus sembuh sebanyak 43.856
sehingga pasien sembuh Corona berjumlah
2.640.676 dan pasien Corona yang meninggal
di RI sampai sekarang mencapai 88.659 orang
di mana terdapat tambahan 1.824 kasus kematian
dalam sehari.  jer/*

Nasabah Bank Nagari Padang Panjang Raih Hadiah Simpeda
Padang Panjang , Khazanah - Pemenang
III Undian Tabungan Simpeda Periode ke-2 Tahun
2021-XXXI diperoleh penabung Simpeda Bank
Nagari Cabang Padang Panjang atas nama Gho
Tjeng Tjai. Hadiah yang diterima berupa uang
tunai sebesar Rp50 juta.
Pemimpin Bank Nagari Cabang Padang Panjang
Zulhendri, Rabu (28/7) mengatakan, penyerahan
hadiah undian ini dilakukan secara simbolis oleh
Zulhendri didampingi Wakil Pemimpin Cabang,
Nina Widianengsih di Banking Hall Bank Nagari
Padang Panjang beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan tersebut, Zulhendri juga
menginformasikan, nasabah Simpeda Bank Nagari
Cabang Utama Padang juga mendapat hadiah kedua
yaitu uang tunai sebesar Rp100 juta.
Zulhendri mengatakan, peserta undian ini adalah
seluruh penabung Simpeda di seluruh Bank
Pembangunan Daerah di Indonesia, dengan hadiah
pertama uang tunai sebesar Rp500 juta.
Dalam periode undian kali ini jatuh ke
penabung Simpeda BPD Jawa Timur atau disebut
juga Bank Jatim. Pemenang II uang tunai Rp100
juta, pemenang III uang tunai sebesar Rp50 juta
dan sampai seterusnya pemenang ke VIII. Hadiah
ini belum termasuk pajak undian yang ditanggung
pemenang.
"Ini berarti periode undian ke-2 Th. 2021XXXI penabung Simpeda Bank Nagari mendapat
hadiah undian ke II dan III. Serta 13 orang lagi
mendapat hadiah IV-VIII," katanya.
Tabungan Simpeda ini, lanjut Zulhendri,
merupakan tabungan yang dikelola Bank
Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.

Tabungan ini diundi dua kali setahun, sudah
dilaksanakan selama 31 tahun. Undian Simpeda
periode ke-2 tahun 2021-XXXI dilaksanakan di
Jakarta pada 27 Maret 2021 lalu," katanya.
Di samping tabungan Simpeda, Bank Nagari
juga memiliki tabungan lain, yaitu Tahari Mabrur,
TabunganKu, Tabungan Sikoci dan sebagainya.

Tabungan Sikoci terdiri dari Sikoci Bisnis, Sikoci
Pendidikan, Sikoci Rencana dan Sikoci Pensiun.
Dengan beragamnya produk tabungan ini dapat
menampung kebutuhan menabung masyarakat
yang beragam pula secara maksimal.
"Total nominal tabungan Bank Nagari Cabang
Padang Panjang per akhir Juni 2021 adalah lebih

DISERAHKAN - Pemimpin Bank Nagari Cabang Padang Panjang Zulhendri didampingi Wakil Pemimpin Cabang, Nina
Widianengsih menyerahkan hadiah pemenang ketiga Simpeda BPD kepada Gho Tjeng Tjai, Nasabah Bank Nagari di
Banking Hall Bank Nagari Padang Panjang

kurang sebesar Rp 200 miliar dengan jumlah
penabung sebanyak 49.726," terangnya.
Dikatakannya lagi, Bank Nagari Cabang Padang
Panjang juga sudah bisa melayani masyarakat
yang ingin menabung atau mendepositokan
uangnya secara syariah. Dengan layanan syariah
ini mudah-mudahan menyimpan uang menjadi
lebih berkah.
Tabungan Bank Nagari saat ini, ujarnya, sudah
memiliki fitur Qris, Auto Debet, SMS Banking,
NCM dan M- Banking. Ini berarti di samping
transaksi di teller dan ATM, tabungan Bank Nagari
bisa ditransaksikan secara digital. Di mana dimasa
pandemi Covid-19 ini tentu akan sangat bermanfaat,
nasabah akan terhindar bersentuhan dengan uang
tunai dan orang lain.
"Sekarang fitur yang sedang tren sekarang ini
adalah Qris atau Quick Response Indonesian Standar.
Nasabah bisa melakukan pembayaran dengan
menggunakan HP yang sudah ada aplikasi MBanking atau channel lain seperti GoPay, OVO,
LinkAja, ShopeePay. Nasabah tinggal membuka
aplikasi M-Banking, pilih logo Qris lalu scan
kode yang sudah tersedia di masing-masing toko/
outlet/merchant," paparnya.
Saat ini Bank Nagari Padang Panjang sudah
memiliki 300-an merchant Qris di seluruh Padang
Panjang dan sekitarnya. Terdiri dari UMKM, masjid,
resto, rumah makan, mini market. Juga sedang
dilakukan aktivasi Qris kepada seluruh pedagang
di Pasar Kuliner Terminal Kantin Padang Panjang
berjumlah 100-an pedagang bekerja sama dengan
Dinas Perdagangan Koperasi UKM.  paulhendri
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Pulang k
eK
ampung Asing
ke
Kampung
OLEH : WARITS ROVI
Rasanya baru kemarin aku
dan teman-teman bermain di
teras surau malam-malam.
Menangkap kunang-kunang
sebelum diterbangkan kembali
dari telapak tangan yang
diarahkan ke bulan. Kami
bersorak bersama melihat
kunang-kunang yang terbang
tinggi, melawan angin malam.
Lalu Kiai Munir datang
menegur kami supaya tidur
tidak terlalu malam. Ia
membawakan kami singkong
rebus dan potongan gula
siwalan. Setelah itu kami tidur
dan sebelum subuh sudah
bangun. Sesudah salat dan
mengaji, kami mencabut
rumput, lalu menyapu halaman
surau dan halaman dalem1.
Kata tetua, menyapu halaman
surau adalah menyapu hati
sendiri hingga bersih aman dari
kotoran kebodohan.
Rasanya juga baru
kemarin aku dan teman-teman
memotong bambu wuluh
sebelum bermain tembak tiup
menggunakan amunisi buah
kendung di simpang tiga jalan
kampung, kadang juga berjamjam menunggu joran bergetar
oleh tarikan ikan di tepi
Sungai Jumariya. Siang dan
malam kami belajar dan
bermain bersama. Tetapi hari
ini, anak-anak jarang bermain
di luar rumah, kebanyakan
lebih suka bermain HP di
rumah dengan segala fasilitas
canggih lainnya kiriman dari
orang tua mereka di
perantauan. Mereka bebas
bermain HP kapan saja sesukasukanya karena kontrol yang
lemah dari kakek dan
neneknya. Bukan hanya anak
perantau, anak-anak lainnya—
yang orang tuanya bekerja di
kampung ini—juga banyak
yang mengalami hal sama;
lebih suka menghabiskan
waktu dengan HP.
Langgar, halaman, dan
jalanan kampung jadi senyap.
Jarang anak-anak yang bermain
di sana. Sudah tidak seperti
dulu. Daun nangka di musim
kemarau masih rimbun karena
selain tak ada yang mengambil
untuk pakan ternak, anak-anak
juga tak lagi membuat layanglayang kecil dari daun itu.
Bambu wuluh dan buah
kendung kian lebat dan
banyak yang melesak ke bahu
jalan hingga membuat jalan
jadi kotor. Jalan yang kotor
itu tak ada yang peduli lagi
untuk membersihkan karena
warga kampung ini sudah
tinggal yang tua-tua. Kalaupun
masih ada yang muda, mereka
sibuk mengurusi pekerjaannya,
seakan tak mau kalah dengan
mereka yang merantau.
Di antara rumah-rumah
yang
mentereng
itu,
terbentanglah jalan kotor dan
rimbun semak yang tumbuh
liar.

Suatu
ketika
aku
menempuh jalan senyap itu.
Iseng kupungut selembar daun
nangka. Kuamati lekat-lekat;
seolah ada masa kanakku yang
membangkai di tulangtulangnya
yang
halus
melengkung. Aku teringat masa
lalu. Teringat teman-temanku.
Ke mana Halim, Risno, dan
Mahrus? Aku pulang ke sini
untuk menunaikan janji yang
dulu diikat bersama mereka
untuk bersama-sama membuat
kampung ini lebih hidup. Tapi
kenyataannya, mereka enggan
tinggal di sini demi meraup
banyak rupiah.
Kumasukkan selembar
daun nangka itu ke dalam saku
sebagai cara terbaik mengemas
kenangan, lalu kupajang di
dinding kamar. Walau
mungkin terlihat tidak waras,
biar kujelaskan bahwa
begitulah caraku mengenang
masa lalu kampung yang kini
sudah
senyap
dalam
kemegahan, bagai wanita cantik
tapi sakit, membuatku kadang
bertanya pada diri, “Janganjangan sepulang dari pesantren,
aku kesasar ke kampung
asing?”
“Apa
benar
ini
kampungku? Mengapa tidak
seperti dulu?”
Aku meraba selembar daun
nangka di dalam saku. Seperti
meraba masa lalu yang kering.
Aku seperti pulang kesasar;
bentang tanah dengan banjar
pohon nyiurnya yang sunyiranau dimukim beratus burung
dan kunang-kunang telah
berganti pacak tiang-tiang besi,
cor semen, juga pernik ribuan
kilau lampu yang di bawahnya
terdapat muda-mudi yang entah
apa yang diobrolkan hingga
larut
malam;
minum,
cekikikan, dan saling pegang
tangan. Mereka duduk dan
bersenda dengan gaya yang
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Asmarandana Sangkuriang

Di manakah hutan bertabuh
pada tolakan-tolakan waktu
saat langit jenuh
dan hujan turun seperti lelatu?
Yang musykil pada ujung kujang
adalah babi hutan yang dulu kumakan
bersama ibu. Tak kuingat benar
apa yang terjadi saat aku kenyang,
tapi saat perutku kembali lapar
kutemukan bekas senduk
pada batokku…
Hidup bagiku adalah nyanyian tengah kota
yang rindu belantara. Hidup bagiku
adalah penyabung ayam yang terpesona
kuntum-kuntum bunga.
Lalu kubunuh hidup dengan tanganku
yang berlumur darah anjing itu,
babi hutan itu. Ibu, apakah kau lupakan aku
seperti tak kuingat
hangat pelukmu?
Karena saat pergi kuhancurkan peta
yang kulihat pada buah dadamu
pertama-tama. Kuremukkan batu
tempat kutatahkan di atasnya
namamu.
yang kekal dalam kelenjar pada hidungku
hanya getar tiap kali kudengar riuh
musim kawin anjing. Yang baka dalam dadaku
adalah tatapmu tiba
pada tubuh yang kubunuh dan menyatu
dalam lambungku.
Ada luka, bisikmu, yang tak dihapus embun pagi,
firman dewata, dan sepuluh lirikan mata
di pinggir telaga. Pada liang basah itu ingatan purba
menyuruh kau pergi mengingat saat
engkau kembali.
Di gerbang itu daunan sudah berganti
sekian musim, lingkar batang pohon bertambah
tua dan sepi.
Di belantara perawan itu Sangkuriang
menemukan ingatan
yang lama pergi.
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sudah tidak seperti masa
kanakku dulu. Mungkin orang
tua di kampung ini juga tak
sekhawatir ayah-ibuku dulu
bila anak-anaknya—terutama
anak perempuannya—pulang
malam.
Aku cemas. Sepulang dari
pesantren, aku seperti salah
menempuh arah pulang dan
kesasar ke kampung asing ini.
Kecemasanku memuncak
pada hari meninggalnya Oba’
Sahwi. Pagi sesudah subuh
yang dibanjur gerimis, aku
dan Kakak datang ke rumah
almarhum yang sangat megah
itu. Rumah Oba’ Sahwi tak
seperti rumah duka, di sana
hanya ada tiga orang lelaki;
Sano, Mubin, dan Huri yang
di raut wajahnya sama sekali
tak menampakkan ekspresi
duka.
Mereka
asyik
mengobrol, merokok, dan
bahkan bebas berguyon
sesukanya sambil tertawa
nyaring. Di dalam dapur ada
beberapa orang perempuan
yang hanya duduk saja, tak
perlu repot menyalakan
tungku dan memasak nasi
untuk menjamu tamu. Sepintas
kudengar keputusan mereka
saat ngobrol untuk menjamu
tamu-tamu langsung dengan
makanan dan minuman instan.
Jenazah Oba’ Sahwi
dibiarkan membujur sendirian
di pojok kamar dalam balutan
sampir cokelat seadanya, tak
ada yang menemani dan tak
ada yang mengaji di
sampingnya.
“Anak-anak Oba’ Sahwi
ke mana? Kok tidak
kelihatan?” tanyaku pada
Huri.
“Dua orang bekerja di
Malaysia. Satunya lagi yang
sudah sarjana, sukses bekerja
di sebuah perusahaan di Jawa
Barat.”
“Mereka tidak pulang?”
“Tidak. Mereka sibuk
bekerja.”
“Apa mereka tahu jika
orang tuanya meninggal?”
“Iya, tahu.”
“Kalau tahu, mengapa
mereka tidak pulang? Bahkan

mestinya mereka sudah pulang
sejak Oba’ Sahwi masih sakit.
Kasihan
Oba’
Sahwi
meninggal tanpa kehadiran
anak-anaknya,” suaraku semi
terisak karena ada irisan rasa
iba dalam dada.
Mereka bertiga malah
menertawakan omonganku
agak
lama.
Seolah
omonganku lucu dan sia-sia
belaka. “Kenapa kalian
menertawakanku?” tanyaku
sedikit tersinggung.
“Orang kampung sini jika
meninggal tanpa kehadiran
seorang anak sudah biasa,
Mat,” kata Huri melirik
wajahku.
“Apa? Biasa? Kalau anak
tidak pulang pada saat orang
tuanya meninggal menurutku
itu bukan biasa. Itu pergeseran
nilai,” sergahku agak nyaring.
Tapi mereka tertawa lebih
nyaring dari sebelumnya.
Barangkali
omonganku
semakin lucu, dan aku semakin
geram.
“Itu sudah biasa, Mat.
Yang sibuk kerja di perantauan
tak perlu pulang meski orang
tuanya meninggal, yang
penting mengirim doa dan
uang,” tegas Huri sekali lagi.
“Tidak! Ini tidak biasa. Ini
pergeseran,” suaraku membuat
tiga lelaki itu baru terdiam.
Sore harinya Oba’ Sahwi
disalatkan dan dimakamkan
hanya oleh dua belas orang.
Penggalian kubur dan
pemakamannya
pun
menggunakan jasa khusus yang
diongkos. Praktik gotong
royong sudah jarang kulihat
di kampung ini. Alasannya
sederhana; semua orang yang
merantau dan sarjana yang
punya kerja di kota sudah kaya
raya, maka pekerjaan apa pun
yang dilakukan di kampung
langsung diongkoskan.
Seusai pemakaman, setelah
orang-orang itu pulang, aku
mencoba bertahan duduk di
sebuah batu—bersandar ke
pokok pohon kamboja;
merenungkan kembali prosesi
pemakaman yang begitu sunyi
tanpa kehadiran anak-anak dan
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Sayap Malaikat

Di mana berhenti kepak sayap malaikat
jika bukan pada langit dini hari
saat angin berembus dingin
dan manusia terlelap berselimut sunyi?
Sunyi yang hangat. Sunyi yang gelap.
Ada mereka yang tugur sepanjang malam
menjaga pintu tetap menyala
di dalam mimpi.
“Tidurlah nyenyak,” bisik mereka.
“Pagi masih jauh, bangunlah saat mentari
sudah bersinar penuh.”
Dan kepak sayap berhenti
pada pucuk-pucuk minaret, pada pusat dahi
menulis firman: “Bangunlah, hai
orang yang berselimut!”
Firman yang sayup di tengah gelora
api pada tungku. Pada jalan lempang
menuju telaga, hanya sunyi, hanya dingin,
tak ada di pinggirnya toko
penjual mimpi, selimut hangat, dan bara api
pada tungku.
Di mana berhenti kepak sayap malaikat
jika bukan pada langit dini hari
saat angin berembus dingin
dan manusia terlelap enggan
membasuh dahi?
Dahi di atas mata tertutup,
Napas berkisah narasi tentang pagi
yang masih jauh. Saat api kian menyala
daun telinga memantulkan bunyi
kepak sayap yang kian rapuh
dan bisik yang kian sunyi:
Bangunlah, hai orang yang berselimut dan berilah
peringatan …

banyak orang. Menatap makammakam yang terbaring kotor
oleh serakan debu dan daundaun, pertanda jarang diziarahi
oleh keluarganya.
“Mengapa kampung ini
berubah? Banyak orang kaya,
tapi nilai kian tak berdaya,”
gumamku seperti ditertawakan
hening.
Malam itu angin kecil
menyisir beranda. Paman
datang menemuiku yang
sedari tadi duduk di kursi
kuno seraya menatap bulan
tanggal
muda
yang
mematung di balik rimbun
mangga. Setelah sedikit
mengobrol, akhirnya paman
sampai juga pada percakapan
yang selama ini paling
kukhawatirkan.
sangkolan 2
“Ladang
ayahmu sudah kujual, Mat,”
suara Paman lirih di sela
napas berat yang mungkin
lama tertahan.
“Dijual? Untuk apa,
Paman?” tanyaku pura-pura
penasaran meski sebenarnya
aku tahu arah pembicaraan
Paman ke mana. Sebentar
Paman diam dan menghela
napas. Lalu dengan canggung
melirikku.
“Kita gunakan saja untuk
modal mendirikan warung di
perantauan. Hasilnya lebih
tampak ketimbang hanya
ditanami singkong,” suara
Paman lirih tapi meyakinkan.
Ia seperti sudah punya
keyakinan besar bahwa
upayanya
itu
akan
membuahkan hasil. Aku
terdiam, menunduk, menatap
barisan sekoloni semut yang
memanjang ke arah kaki meja.
Masih membisu, karena tak
menemukan jawaban yang pas
untuk merespons.
“Begini saja, Mat.
Misalnya kamu tidak setuju,
biar kuganti dengan tanah
milikku saja yang tersisa di
perbatasan desa. Meski tanah
itu lebih bagus dari tanah
pemberian ayahmu itu, aku
rela. Biar uang dari penjualan
tanah ayahmu itu kugunakan
untuk mendirikan warung,”
imbuh Paman kemudian seraya
melirikku yang masih diam.
“Tapi itu tanah sangkol,
Man. Jika dijual biasanya akan
menyebabkan tulah,” protesku
agak nyaring.
“Jika
dijual
untuk
kebaikan, aku kira tidak akan
menyebabkan tulah, Mat.”
“Apa Paman yakin upaya
paman itu kebaikan? Apa
Paman yakin upaya itu akan
berhasil?”
Paman terdiam. Wajahnya
menunjukkan ekspresi sedikit
marah pada protesku. Ia
mengalihkan pandangannya
ke arah bulan yang mulai kian
samar, sebelum akhirnya ia
beranjak pergi, tanpa kata-kata.
Aku masuk ke kamar,
menatap selembar daun nangka
yang kupajang di dinding
untuk menampung kenangan
masa lalu kampung yang
lenyap. Daun nangka itu kian
kering dan mulai dilintasi garis
sobekan. Pada sobekan itu, masa
lalu kampung ini seperti tersisa
dalam sekarat.
Kenyataan hidup yang
meretakkan banyak nilai
membuatku semakin merasa
asing di kampung ini. Aku
pusing memikirkan itu semua.
Suatu siang, kuputuskan untuk
jalan-jalan seraya membawa
selembar daun nangka itu
dalam saku, hingga aku berdiri
di depan rumah teman lamaku,
Kardi. Rumahnya sangat luas
dan megah.
Di rumah Kardi yang besar
dan megah itu, aku hanya
bertemu Ki Supna, ayah Kardi.
Sedangkan Kardi sudah empat
tahun di perantauan. Kala itu
Ki Supna menabur roti kepada
sekoloni semut yang berbaris
di teras. Katanya, ia sedang
bersedekah untuk almarhumah
istrinya.
“Kenapa disedekahkan
kepada semut, Ki?”
“Para tetangga sudah kaya
semua, lagi pula mereka
kebanyakan ada di tanah
rantau, jadinya kukasih saja
ke semut ini.”
Mendengar pernyataan itu,
seketika air mataku berlinang.
Kuseka dengan lembar daun
nangka yang kusimpan di saku,
berharap dukaku menyatu
dengan kisah masa laluku di
daun itu. Beberapa detik
setelahnya, HP berdering,
Paman memanggil. Dia
mengabarkan kalau sudah ada
di perantauan bersama Bibi.
Aku mematung; antara mau
gembira atau sedih.

Kastel Pertapa

Berarak pada ganih langit, atmosfer mengayak
kesan sampai hijau rumputan.
Di pucuk pagar tegak, burung-burung kecil,
kicau tuntas menarik dekat terang, hangat …
Pernahkah kau bermimpi, tentang mereka?
“Aku terakhir bermimpi tentang kata-kata
kirimkan pesan pada kalimat-kalimat
dan aku bangun dengan hp tanpa wacana.”
Sebab paragraf tumbuh bersama napas
yang kita hitung saat terjaga,
tak mungkin kita rekam frasa tuntas
sambil ragu-ragu pandangi pegangan pintu.
“Aku rindu hidup, sesuwung putih langit
tapi pepat kisah, kicau burung, dongeng lumrah,
sesekali murung.”
Hidup yang hidup. (Dan Tuhan berfirman
kepada Adam, jauh sebelum sore surut
dan ia lihat binar gemintang: “Pergilah ke bumi
sebelum kau tinggalkan rindu pada batu-batu
dan pohon yang tumbuh di firdaus-Ku.
Pergilah dengan membawa seikat memori
yang diperbarui abjad setiap hari. di bumi.”
“Seberapa banyak kau timbang cinta?”
Hitunglah jumlah huruf tulisan yang sudah dan akan
kau tulis setiap hari yang sudah dan akan
kubaca setiap pagi, ditambah baris sajak yang sudah
dan akan kutulis sampai abjad tak lagi hasilkan arti.

Inilah Kita

Inilah kita, jari yang gelisah saat hujan
turun dan bumi basah. Berpaut di ruang malam
jarak pun hilang dan lesap ke dalam citra
yang hadir pada kata. Pada kata
kita beranjak, mendekat pada jalur cahaya
dan angin yang bergerak
dari utara. “Ini musim tanam,” bisikmu,
“angin datang dengan lingga
tegak menghunjam.”
Inilah kita, jari yang gelisah menghitung jeda
pada almanak, sirkus penanggalan,
dan curah hujan. “Dingin adalah urusan kata,”
kataku, “dan jariku adalah mulut yang selalu
menolak daftar tunggu.”
Maka hari-hari pun dewasa sebelum sempat
kita beri nama. Angka-angka lewat
seperti burung-burung yang terbang
entah ke mana. “Mungkin ke selatan,
di mana langit selalu ganih, tapi di sana
hujan tak ada.”
Inilah kita, jari yang adalah mulut
yang membuka
lalu mengatup, sedang hujan deras bermain
dalam gelap malam, dan bumi basah,
bumi yang lain.

Pertemuan Sore

Kita hidup di dunia imaji, katamu,
tempat kupu hinggap di baliho terang,
bukan pada kuntum kembang
yang tumbuh musim penghujan.
Aku hanya mendengarkan.
Dari jendela bising jalan raya
bunyi klakson: orang pulang kerja,
sore adalah saat kumpul keluarga.
Ada selintas temaram senja
lolos lewat jendela kotak, miniatur kota.
Kita hidup terkungkung, kudengar kembali bisikmu,
dan kita hanya bisa diam termangu.
Hanya diam? Di negeri ini setiap hari lahir
seribu puisi, menyambut bayi dengan senyum,
memberi taman bunga yang harum
cinta kasih para penyair.
Pernahkah kau beli buku puisi? Tanyaku.
Kau menggeleng. Kutatap hp sepuluh jutaan,
jam tangan Alexander Christie, jasmu
tak menyimpan jejak debu jalan.
Lalu aku tersenyum. Kureguk kopi, pahit,
dan aku pamit. Saat kuhidupkan sepeda motorku
kutatap di parkiran mobilmu turun dari kaki langit
meneriakkan kisah kelak hari tuamu.
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Polres Bukittinggi
Bagik
an Sembako
Bagikan
pada PKL
Bukittinggi,
Khazanah—
Khazanah—Seiring
dengan kebijakan pemerintah pusat
memperpanjang penerapan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
di beberapa daerah, sesuai dengan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2021, Bukittinggi kembali menerapkan
PPKM.
Hal ini sesuai dengan Edaran Walikota
Bukittinggi Nomor: 360.249/BPBD-Bkt/
VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang
Perpanjangan Pengetatan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Mikro Dalam Rangka Pencegahan
Pandemi Covid-19.
Dengan terbitnya Edaran Walikota
dimaksud, maka status penerapan PPKM
Darurat Kota Bukittinggi sebagaimana
Edaran Walikota sebelumnya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Beriring
dengan
kebijakan
perpanjangan PPKM itu, Polres
Bukittinggi
ikut
melaksanakan
pendistribusian bantuan sosial berupa
sembako kepada pedagang kaki lima
(PKL)
yang
terdampak
akibat
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) di kota itu.
Pernyataan itu disampaikan oleh

Kapolres Bukittinggi AKBP. Dody
Prawiranegara, SH, SIK, MH pada
Khazanah, Kamis (29/7)
“Meski nilainya tidak banyak, namun
itulah yang bisa kami berikan dari rezeki
yang kami dapatkan bagi masyarakat yang
terdampak akibat pemberlakuan PPKM
di Kota Bukittinggig,” kata Dody
Prawiranegara.
Dalam kegiatan ini kata Dody, Polres
Bukittingi menyiapkan ratusan paket beras
dan sembako ditambah dengan vitamin.
Dody Prawiranegara mengatakan pada
Rabu kemarin Polres Bukittinggi kembali
membagikan 30 paket sembako kepada
para pedagang kaki lima yang tengah
berjualan di kawasan Terminal Aur Kuning
Kota Bukittinggi.
“Mudah-mudahan apa yang kami
lakukan bisa memberikan manfaat dan
menjadi ladang ibadah bagi personel Polres
Bukittinggi yang turut membantu
masyarakat, khususnya yang terdampak
akibat pemberlakuan PPKM,” ujarnya.
Ia mengatakan, kegiatan ini bukan
hanya sekali ini saja, Polres Bukittinggi
akan terus berupaya untuk berbagi serta
berharap agar pandemi Covid-19 bisa segera
berakhir di Indonesia khususnya di Kota

Bukittinggi.
Selain membagikan sembako, selama
masa pandemi Covid-19 Polres Bukittinggi
juga rutin membagikan masker secara gratis
untuk masyarakat.
Dari data yang diperoleh wartawan
koran ini ratusan di Kota Bukittinggi yang
terdampak pemberlakuan PPKM telah
menerima bantuan paket sembako dari
Polres Bukittinggi. Kata Kapolres
Bukittinggi AKBP. Dody Prawiranegara
penyerahan bantuan tersebut merupakan
salah satu wujud perhatian dari jajarannya
kepada para PKL yang terdampak sosialekonominya dengan adanya kebijakan
tersebut.
“Untuk teman-teman yang terdampak,
semoga bantuan ini bisa bermanfaat. Terkait
dengan kebijakan PPKM ini kita berharap
agar tidak berlanjut dan Covid-19 ini segera
terkendali,” kata Dody.
Dody pun berharap, bantuan ini dapat
sedikit meringankan beban masyarakat yang
terdampak dengan adanya pandemi ini.
“Semoga kasus Covid-19 ini bisa segera
turun. Untuk itu kita tetap harus menjaga
protokol kesehatan, agar ke depannya
Bukittinggi dapat membaik” harap Dody
Prawiranegara.  firman sikumbang

BAGIKAN SEMBAKO – Personel Polres Bukittinggi membagikan sembako pada pedagang kaki lima yang
tengah berjualan di kawasan Terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi. (Foto : Firman Sikumbang)

Polsek Baso Pasang Stiker Isoman di Rumah Warga
Baso, Khazanah—
Khazanah—Pada hari
Rabu 28 Juli 2021 sekira jam 14.06
WIB, Bhabinkamtibmas Polsek
Baso untuk Nagari Simarasok,
Kecamatan Baso memasangkan
stiker tanda sedang melaksanakan
isolasi mandiri. Stiker tanda isolasi
mandiri ini dipasang di rumah warga
yang sedang melaksanakan isolasi
mandiridi Jorong Kampeh dan
Jorong Simarasok, Nagari
Simarasok, Kecamatan Baso
Kabupaten Agam.
Kapolsek Baso, Polres
Bukittinggi AKP Yustian Syaiful,
SH kepada Khazanah, Kamis (29/
7) mengatakan, pemasangan stiker
tanda isolasi mandiri ini bertujuan
untuk mengingatkan masyarakat
lainnya bahwa ada warga yang
sedang melaksanakan isolasi
mandiri sampai tanggal yang
sudah ditetapkan oleh petugas
di wilayah tersebut.
Dikatakan
Yustian
pemasangan stiker isolasi mandiri

yang dilakukan Bhabinkamtibmas
Nagari
Simarasok
Aiptu
Muhammad Iqbal bersama Wali
Jorong Simarasok itu dilakukan
di rumah wanita berinisial “SF”
(47 tahun) serta rumah wanita
berinisial “NAJ” (26 tahun)
“Kami berharap dengan
dilaksanakannya pemasangan
stiker ini warga serta masyarakat
di wilayah tersebut dapat
memaklumi keluarga yang sedang
melaksanakan isolasi mandiri,”
ujar Yustian.
Ia juga mengimbau warga
sekitar agar dapat bergotong
royong bersama untuk saling
membantu melengkapi, baik itu
makanan maupun kebutuhan
pokok sehari-hari untuk warga
yang sedang isolasi. Tak luput
juga tetap taat melaksanakan
anjuran prokes sehingga dapat
mencegah adanya klaster-klaster
baru yang muncul di masyarakat.
 firman sikumbang

MEMASANG STIKER - Bhabinkamtibmas Nagari Simarasok
Aiptu Muhammad Iqbal sedang memasang stiker isolasi mandiri
di rumah salah seorang warga. (Foto : Firman Sikumbang)

Polsek IV Angkat Candung Patroli di Pasar Biaro
IV Angkat Candung, Khazanah—
Pada hari Rabu (28/7) Polsek IV Angkat
Candung telah melaksanakan kegiatan
Operasi Yustisi Pendisiplinan dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru
(AKB) di kawasan Pasar Biaro dan
sekitarnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 12 orang
personil yang dipimpin langsung oleh
Kapolsek IV Angkat Candung AKP
Purwanta, SH.
Dikatakan, kegiatan tersebut
dilaksanakan
guna
menghimbau

masyarakat agar menjalankan protokol
kesehatan (Prokes) dengan 3M yaitu
menggunakan masker, menjaga jarak, dan
mencuci tangan.
Disampung itu kata Purwanta, kegiatan
itu juga untuk melakukan pembinaan
kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam
upaya
pencegahan
dan
pengendalian virus corona atau Covid19.
Pada kesempatan tersebut kata
Purwanta, pihaknya juga memberikan
imbauan kepada masyarakat agar tetap
perhatikan dan mematuhi protokol

kesehatan.
“Saat itu kita juga menegur pedagang
dan pembeli yang tidak memakai masker
dan tidak diperkenankan masuk ke dalam
pasar serta mengingatkan agar selalu
memakai masker ketika beraktifitas di
luar rumah,” kata Purwanta.
Purwanta menyebutkan, kegiatan ini
bertujuan untuk melindungi masyarakat
terhadap resiko penyebaran Covid-19,
memberikan kepastian hukum terhadap
pelaku pelanggaran dan untuk antisipasi
gangguan Kamtibmas.  firman
sikumbang

Satgas III Ditsamapta Polda
Sumbar Rutin Lakukan Patroli
PATROLI –
Tim Satgas
III Kepatuhan
Prokes
Covid-19
Ditsamapta
Polda
Sumbar saat
melakukan
patroli. (Foto
Firman
Sikumbang)

Padang, Khazanah
Khazanah—Kenaikan
kasus positif Covid-19 terus
bergerak, ini karena , 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 Covid19.

Polsek IV Koto
Laksanakan
Penyemprotan
Disinfektan
di Pasar Serikat
IV Koto, KhazanahKhazanah-—Personil Polsek IV Koto, Polres
Bukittinggi, Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama petugas
Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Agam melaksanakan
penyemprotan disinfektan di Pasar Serikat Pakan Salasa di
Jorong Guguak Tinggi Nagari Tabek Sarojo Kecamatan IV
Koto Kabupaten Agam, Rabu 28 Juli 2021.
Kata Kapolsek IV Koto Iptu Dedi Kurnia pihaknya akan
terus bekerja keras untuk memberangus wabah Covid-19
di wilayah hukumnya.
Dikatakanya, salah satu upaya yang dinilai dapat
memberikan dampak positif bagi masyarakat luas adalah
dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pasar
tradisional.
“Kami melakukan penyemprotan di pasar karena setiap
hari dipenuhi para pengunjung untuk melakukan transaksi
jual beli,” ujarnya.
Dengan penyemprotan ini diharapkan virus corona tidak
menyebar luas, sehingga masyarakat dan pedagang dapat
merasa lebih tenang dan nyaman.
“Jika pasar ditutup, masyarakat akan kesulitan mendapatkan
bahan kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Terkait dengan wabah virus corona, Dedi Kurnia
mengatakan pihaknya akan melakukan upaya pencegahan.
“Nanti kita akan menyasar rumah-rumah warga, satu persatu
runah mereka akan kita seterilisikan dengan cairan disinfektan,”
tuturnya.
Selain itu kata dia menambahkan, di Pasar Serikat Pakan
Selasa ini akan disediakan hand sanitizer dipintu pintu masuk
pasar untuk membersihkan tangan pengunjung ketika
berbelanja.  firman sikumbang

MENYEMPROTKAN – Personel Polsek IV Koto sedang
menyemprotkan cairan disinfektan di Pasar Serikat Pakan
Salasa di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tabek Sarojo.
(Foto : Firman Sikumbang)
Menurut Achmadi, perang
melawan Covid-19 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 Kamis 29 Juli
2021, pada jam 09.00 sampai 1130 WIB.
Patroli itu dimulai dari Mako
Polda jalan Jenderal Sudirman
terus menuju Jalan A Yani - Jalan
Pemuda - Plaza Andalas - Jalan

Hang Tuah - Jalan Pantai Padang
- Jalan S Parman - Ulakkarang
- Jalan Jhoni Anwar - Jalan Khatib
Sulaiman dan kembali ke Mako
Polda.
Kegiatan itu dipimpin oleh
Iptu Irawadi, Ipda Rifki Dimas
S.Tr.K, Ipda Ajuansyah dan Ipda
Ahmad Sofyan
Dikatakan, saat itu Iptu
Irawadi 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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Tanah Datar Lindungi Anak dari Kenakalan Remaja

Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah—
Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar bersama Majelis Ulama
Indonesia (MUI) sepakat menjalin kerja sama
dalam menangani kemungkaran di wilayah
Tanah Datar.
Salahsatu persoalan yang masih terjadi selain
ancaman global juga kemungkaran secara nyata
diantaranya peredaran narkoba, pergaulan bebas,
LGBT, judi dan miras yang harus terus
diminimalisasi oleh semua pihak.
“Untuk itu kita tidak boleh tinggal diam,
jangan biarkan keluarga kita sayangi terjerumus
kelembah hitam kehidupan, Kami mengajak
kerja sama MUI Tanah Datar dalam membuat
program untuk menyelesaikan persoalan tersebut
dan kasus sosial lainnya,” sampai Wakil Bupati
Richi Aprian saat acara penandatangan

Kesepaktan bersama MUI Tanah Datar di gedung
Indojolito Batusangkar, Kamis (29/7).
Turut hadir Ketua DPRD Tanah Datar Rony
Mulyadi, Forkopimda, Asisten, Pimpinan OPD,
Ketua MUI Tanah Datar Masnefi dan pengurus,
Pengurus LKAM Tanah Datar dan undangan
lainnya.
Wakil Bupati menilai, kasus sosial yang selama
ini terjadi di masyarakat harus diselesaikan bersama
dengan melibatkan kalangan masyarakat, ulama,
dan pemerintah.
“Kami berharap melalui kerja sama program,
akan mempermudah dalam menyelesaikan
persoalan yang ada di masyarakat,” kata Richi.
Dijelaskan wakil bupati, pihaknya yakin dan
percaya bahwa semua menginginkan anak/generasi
muda Tanah Datar menjadi manusia yang

berkualitas, beriman, bermoral serta handal menjadi
tauladan di tengah masyarakat.
“Untuk itu diharapkan kepedulian semua pihak,
tekad dan aksi melawan narkoba, pergaulan
bebas,LGBT,judi dan miras dan penyakit
masyarakat harus massif diseluruh nagari di Tanah
Datar,” sampai wabup Richi.
Ditambahkan Richi, melalui kesepatan tersebut
dirinya berharap seluruh ulama terlibat untuk
ikut serta dalam gerakan perang terhadap
kemungkaran tersebut dan akhirnya terwujud
keamanan dan kenyamanan serta lahirnya generasi
muda yang sehat,beriman,bermoral serta
intelektual.
Sementara itu, Ketua MUI Tanah Datar
Masnefi menyambut baik kerjasama ini dan
apresiasi kepada pemerintah daerah yang peduli

terhapa kemungkaran yang terjadi di tengah
masyarakat.
“Kerjasama ini akan kita tindaklanjuti
bersama, tentu dengan harapan dukungan dari
semua pihak, dalam waktu dekat kami juga
akan sampaikan kepada mubalig dalam berdakwa
menyampaikan perang terhadap narkoba,
pergaulan bebas,LGBT,judi dan miras,” kata
Masnefi.
Masnefi tambahkan, penandatangan
kesepatan ini tentunya akan kami dukung penuh
dalam mensukseskan program pemerintah Tanah
Datar dalam bentuk ulama berfakwa, dengan
tujuan dalam rangka mewujudkan rasa aman
bagi masyarakat dan menciptakan suasana tertib
dan terkendali di Tanah Datar  Heri
Syafrianto.

UNTUK KETIGAKALINYA

Tanah Datar Kabupaten Layak Anak
Batusangkar, Khazanah— Kabupaten Tanah Datar kembali
meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional,
yang diumumkan secara virtual pada Kamis (29/7) Kegiatan
ini disaksikan dan diikuti Bupati Tanah Datar Eka Putra beserta
istri serta Wakil Bupati Richi Aprian beserta beserta istri di
Gedung Indo Jolito, Batusangkar.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra
menyampaikan terima kasih dan
penghargaan kepada Dinas Sosial,
Perlindungan Perempuan dan Anak
beserta jajaran, seluruh perangkat
daerah dan stakeholder terkait atas
upaya
sungguh-sungguh
mewujudkan Tanah Datar menuju
Kabupaten Layak Anak.
“Anak adalah aset bangsa dan
daerah yang harus dijaga dan
dilindungi hak-hak. Pemerintah
daerah komit terhadap hal itu. Mari
bersama-sama kita menjaga dan
melindungi anak-anak dengan
memperhatikan hak-hak dan
kebutuhan mereka. Kita bersama
harus aktif memantau masyarakat,
keluarga supaya tidak terjadi
kekerasan terhadap perempuan dan
anak,” sampai bupati.
Bupati katakan sosialisasi harus
digiatkan sehingga tingkat
kekerasan anak di Tanah Datar
semakin menurun.
“Tahun ini kita mendapat
penghargaan Kabupaten Layak
Anak tingkatan Madya untuk ke
tiga kalinya, tentunya ke depan
dengan persiapan yang lebih
panjang dan program/kegiatan
perlindungan dan pemenuhan hak
anak yang lebih intens akan
menghasilkan peningkatan capaian,
“ harap bupati.
Menurut Eka Putra, hal ini
butuh dukungan lintas perangkat
daerah, stakeholder dan masyarakat
dan jangan jadikan prestasi ini
sebagai tujuan akhir, tetapi sebuah
motivasi untuk lebih baik lagi.
Dalam kegiatan pengumuman
tersebut, Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Bintang
Puspayoga mengatakan pemenuhan
hak anak dan perlindungan anak
merupakan amanat konsitusi UUD
RI dan konvensi hak anak yang
telah diratifikasi serta UU
Perlindungan Anak.
Menurutnya, secara umum, anak
memiliki 4 hak dasar, yakni hak
untuk hidup, hak untuk tumbuh
dan berkembang, hak untuk
mendapat perlindungan serta hak
partisipasi.
Ditekan Bintang Puspayoga, isu
melingkupi anak-anak sangat
komplek dan multi sektoral
sehingga komitmen lintas sektor
menjadi sangat esensial.
“Anak juga hidup dalam sebuah
sistem yang ada di dalamnya
keluarga, sekolah dan masyarakat
sehingga dibutuhkan perlindungan
khusus anak, kata dia.
Oleh karena itudibentuklah
Forum Kabupaten/Kota Layak Anak
(KLA), merupakan sistem
pembangunan berbasis hak anak
yang
dilakukan
melalui
pengintegrasian komitmen dan
sumberdaya pemerintah, masyarakat,
media dan dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam bentuk
kebijakan, program,/kegiatan yang
ditujukan untuk pemenuhan hak
anak dan perlindungan khusus anak.
Dalam UU 23 tahun 2021
tentang pemerintah daerah,
dipertegas bahwa urusan pemerintah
dalam
perlindungan
anak
merupakan urusan wajib non
pelayanan dasar yang harus
dilakukan oleh pemerintah dan

Oksigen Langka di Solok
Arosuka, Khazanah— Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten
Solok, mengeluhkan kelangkaan oksigen di rumah sakit di
daerah itu sudah berlangsung sejak dua Minggu terakhir.
“Rata-rata setiap rumah sakit di Kabupaten Solok memiliki
oksigen dengan ukuran tabung yang kecil. Biasanya setiap
rumah sakit menghabiskan dua sampai tiga tabung oksigen,”
kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Zul Hendri
di Arosuka, Kamis (29/7).
Ia mengaku hari ini untuk mendapatkan tabung oksigen
pihaknya mengalami kesulitan. Bahkan, kelangkaan oksigen
di rumah sakit sudah berlangsung sejak dua Minggu terakhir.
“Itu kondisi yang kami hadapi hari ini. Kami khawatir
dengan adanya kondisi seperti ini kasus Covid-19 di Kabupaten
Solok semakin meningkat,” ujar dia.
Sementara jika dibandingkan dengan Minggu lalu hingga
Minggu ini kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan
di Kabupaten Solok.
Ia mengatakan saat ini salah satu upaya yang dilakukan
Tim Satgas Covid-19 dengan cara mengadakan rapat dan
pembagian tugas mengupayakan setiap satuan tugas memiliki
kontak person yang bisa dihubungi sehingga dengan cepat
mampu menangani Covid-19 di Kabupaten Solok  Riswan
Jaya.

PENGHARGAAN- Kabupaten Tanah Datar kembali meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak
Tingkat Nasional, yang diumumkan secara virtual pada Kamis (29/7) Kegiatan ini disaksikan dan
diikuti Bupati Tanah Datar Eka Putra beserta istri serta Wakil Bupati Richi Aprian beserta beserta
istri di Gedung Indo Jolito, Batusangkar (foto: Istimewa).

SALURKAN BANTUAN BERAS-PPKM

Payakumbuh Gandeng Bulog dan PT. Pos

Payakumbuh,
Khazanah—
Pemerintah Kota Payakumbuh
bersama Perusahaan Umum Badan
Urusan Logistik (Perum Bulog)
cabang Bukittinggi menyalurkan
Bantuan Beras Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(BB-PPKM) tahun 2021 yang
berlangsung di kelurahan Ikua Koto
Dibalai, kecamatan Payakumbuh
Utara, Kamis (29/7).
Sebanyak 47 kelurahan di kota
Payakumbuh akan menerima BBPPKM, dan di hari pertama
penyaluran akan berlangsung di 5
kelurahan yang ada di kecamatan
Payakumbuh Utara yakni kelurahan
Ikua Koto Dibalai, Kapalo Koto
Dibalai, Koto Kociak Kubu Tapak
Rajo, Balai Tongah Koto, dan Napar.
Adapun jumlah Keluarga
Penerima Manfaat ( KPM ) Program
Keluarga Harapan ( PKH ) dan
Bantuan Sosial Tunai ( BST ) yang
akan menerima bantuan beras pada
PPKM ini ialah sebanyak 7.063
(tujuh ribu enam puluh tiga) kepala
keluarga di kota Payakumbuh. Dan
untuk bantuan beras yang akan
diterima oleh warga di kelurahan
Ikua Koto Dibalai sebanyak 221
(dua ratus dua puluh satu) kepala

Kaba Nagari

keluarga.
Bantuan secara simbolis
diserahkan kepala dinas sosial Erwan
bersama kepala Perum Bulog cabang
Bukittinggi M. Fikri Firdaus, kepala
PT. POS Indonesia Payakumbuh
Untung, Kepala Disparpora Desmon
Corina, Camat Payakumbuh Utara
Desfitawarni, dan Lurah Ikua Koto
Dibalai Eki Maiyendri.
Kepala Dinas Sosial di awal
sambutannya mengatakan bahwa
kegiatan ini merupakan kebijakan
dari Pemerintah dengan kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) untuk
memperketat aktivitas masyarakat
untuk mencegah penyebaran covid19 semakin meluas.
“Dan untuk para keluarga
penerima bantuan beras PPKM ini
semoga dapat membantu para
keluarga yang merasakan dampak
dari bencana yang kita alami saat
ini. Pemerintah dalam penyaluran
bantuan beras ini berusaha maksimal
untuk menyalurkan secara cepat dan
tepat sasaran,” kata Erwan.
Menurut Erwan, hal ini
dilaksanakan dalam rangka
melaksanakan tugas yang sangat
mulia, yaitu penyaluran bantuan beras

GANDENG- Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Perum Bulog
cabang Bukittinggi menggandeng PT Pos untuk menyalurkan
Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(BB-PPKM) tahun 2021 (foto: Lili Yuniati).
secara simbolis dari pemerintah bagi
KPM-PKH dan BST yang terdampak
PPKM tahun 2021 di kota
Payakumbuh.
Kepala
Bulog
cabang
Bukittinggi M. Fikri Firdaus
menyampaikan bahwa penyaluran
ini akan dilaksanakan atau tersalurkan
secepatnya dengan dibantu oleh dari
Forkopimcam pada masing-masing
kecamatan.
Sementara itu, kepala PT. POS

Indonesia Payakumbuh Untung juga
menyampaikan bahwa sebelumnya
PT. POS hanya menyalurkan bantuan
berupa uang tunai.
“Mungkin sebelumnya kita
semua mengetahui bahwa PT. POS
hanya menyalurkan bantuan berupa
uang tunai, akan tapi sekarang PT.
POS juga sudah ikut serta untuk
menyalurkan bantuan dalam bentuk
beras seperti saat ini,” tukuknya 
Lili Yuniati.

NAGARI PASIE LAWEH

Akan Dikukuhkan Sebagai Nagari Konstitusi

Imbauan Kesbangpol
Payakumbuh
Payakumbuh, Khazanah— Mengantisipasi lonjakan/
penambahan Kasus Positif Covid-19 Kepala Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh, Budhy Permana
mengimbau dan mengingatkan masyarakat di daerah itu untuk
tidak menggelar kegiatan yang mengundang keramaian, sebab
biasanya Peringatan HUT Kemerdekaan RI identik dengan
perayaan berbagai kegiatan sebagai bentuk kecintaan terhadap
Tanah Air.
Hal tersebut diungkapkan Budhy, Kamis siang (29/7) di
kantornya di Kawasan Koto Nan IV. Selain itu, ia juga terus
mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan Protokol
Kesehatan (Prokes) secara ketat dan tidak takut untuk divaksin
sebagai bentuk/upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Iya, kita menghimbau dan mengingatkan masyarakat Kota
Payakumbuh untuk tidak mengadakan acara/kegiatan yang
menimbulkan keramaian atau kerumunan yang berpotensi menjadi
penyebaran Virus Covid-19 saat peringatan HUT Kemerdekaan
RI bulan Agustus nanti. “ Sebutnya.
Ia juga terus mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan
Protokol Kesehatan terutama penggunaan Masker saat berada
di luar rumah.
Data terakhir Kasus Positif Covid-19 di Payakumbuh (26
Juli.red), mencapai 1.895 kasus dengan Total Sembuh, 1.690
Isolasi, 140, Rawat, 25 dan meninggal 32 orang  Lili Yuniati.

didukung oleh masyarakat, media
dan dunia usaha sebagai 4 pilar
pembangunan.
“Meski sempat tertunda akibat
pandemi Covid-19, tahun 2021 ini
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
kembali melaksanakan evaluasi
pelaksanaan KLA oleh tim
kementerian dan tim independen,
untuk mengukur capaian kinerja
pelaksanaan 24 indikator penilaian
yang pada akhirnya bermuara pada
penghargaan Kabupaten/Kota Layak
Anak yang terdiri dari 5 peringkat
yaitu pratama, madya, nindya,
utama dan KLA. Tahun ini terjadi
peningkataan
penerima
penghargaan dari 259 menjadi 275
kabupaten/kota, juga diberikan
apresiasi kepada provinsi pelopor
layak anak” urainya.
Turut hadir pada kesempatan
itu Asisten Pemerintahan dan Kesra
Suhermen,
Kadis
Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yuhardi, Kepala
Baperlitbang Alfian Jamrah dan
Kabag Humas dan Protokol Yusrizal
 Heri Syafrianto.

RENCANA- Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyambut
baik rencana Mahkamah Konstitusi yang akan mengukuhkan
Nagari Pasie Laweh Kabupaten Agam sebagai Nagari Konstitusi
(foto: Istimewa)
Padang,
Khazanah—
Mahkamah Konstitusi (MK)
berencana akan mengukuhkan
Nagari Pasie Laweh Kabupaten
Agam sebagai Nagari Konstitusi
yang merupakan bagian dari upaya
MK membangun role model dalam
penegakan konstitusi.
Gubernur Sumatera Barat
Mahyeldi Ansharullah menyambut
baik adanya Nagari Konstitusi di
Nagari Pasie Laweh, karena

masyarakat Nagari itu dinilai
memiliki semangat dan komitmen
untuk sadar berkonstitusi. Mereka
juga memenuhi kriteria sebagai
desa konstitusi, di antaranya
memiliki nilai religius, nilai gotong
royong, demokrasi, serta kesadaran
hukum.
Hal ini disampaikan Gubernur
Mahyeldi saat menerima kunjungan
Kabag Humas dan Hubungan
Dalam Negeri Mahkamah Konsti-

tusi Fajar Laksono bersama
rombongan di kediamannya,
Kamis (29/7).
“Nilai dan norma konstitusi,
harus hidup dan tumbuh di tengah
masyarakat. Konstitusi sebagai
hukum dasar tertinggi negara (the
supreme law of the land) haruslah
diketahui, dimaknai, dan dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa.
Tanpa mengetahui, termasuk di
Nagari-nagari yang ada di Sumbar,”
kata Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi berharap dengan
adanya
Nagari
Konstitusi
masyarakat akan memiliki
kesadaran
akan
hak-hak
konstitusional sebagai warga
negara, bisa menjadi fundamen
untuk mewujudkan Indonesia
sebagai negara hukum yang
demokratis dan negara demokrasi
berdasarkan hukum.
“InsyaAllah, dengan adanya
pengukuhan Nagari Konstitusi,
berkomitmen untuk melakukan
berbagai upaya sekaligus memfasilitasi kegiatan yang mengarah
penguatan konstitusi dan sadar
hukum,” ucapnya.
Untuk itu, diperlukan kerja
sama semua pihak, terutama MK
dengan pemerintah dan warga
Nagari Pasir Laweh untuk dapat
mewujudkan harapan dan tujuan

kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kabag Humas
dan Hubungan Dalam Negeri MK
Fajar Laksono mengatakan acara
mengukuhkan nagari tersebut akan
dihadiri oleh ketua MK Anwar
Usman
untuk
ditandai
penandatanganan prasasti.
Fajar Laksono menilai nagari
tersebut punya karakter khas karena
memiliki posisi dan peran strategis
dalam
menentukan
wajah
konstitusionalisme Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Juga, desa itu
dinilai memiliki kekuatan dan
semangat menopang keberlangsungan bangsa Indonesia.
“Kita berharap Nagari yang
akan dikukuhkan nanti memiliki
keunggulan, potensi, kekuatan, dan
modal sosiokultural. Hal itu penting
untuk diarahkan menjadi Nagari
dengan segenap warganya memiliki
kesadaran berkonstitusi,” ujarnya.
Dikukuhkannya Nagari Pasie
Laweh sebagai Nagari Konstitusi
karena adanya semangat dan
komitmen dari warga Nagarinya
untuk sadar berkonstitusi, disamping
itu Nagari Pasie Laweh memenuhi
kriteria sebagai desa konstitusi
diantaranya memiliki nilai religius,
nilai gotong royong, demokrasi
serta kesadaran hukum  */
Novrizal Sadewa.
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Adoh Juo Manusia nan Dipasuang Lai

ILUSTRASI –
Salah surang
panderita
gangguan jiwa
nan dipasung
keluargannyo.
(ilustrasi).

Payakumbuh¸ Khazanah
Khazanah—
Samantang
panyakik
skizofrenia
atau
panyakikgangguan mental
kronis nan manyababkan
tagaduahnyo proses bapikia
bisa dicegakan sacaro medis,

tapi masih banyak keluarga
nan maraso malu bilo salah
surang keluarganyo mangalami
panyakik gangguan jiwa ko.
Cilakonyo,
jaankan
mambaok pai barubek,
dunsanaknyo tu malah

CERMIN
MODREN

dikuruang di rumah, bahkan
adoh pulo nan dipasuang.
Saroman nan tajadi di Kota
Payakumbuah, adoh sabanyak
tujuan urang penderita
gangguan kejiwaan ko nan di
pasuang. Urang-urang tu taseba

di wilayah karjo Puskesmas
Payakumbuh.
Manuruik
laporan
masyarakaik di daerah tu,
tujuah urang nan maalami
panyakik skizofreniatu tadiri
dari laki-laki sarato padusi, dari

umua nan baragam pulo.
Dari tamuan wartawan,
baragam caro jo pola
digunoan untuak mamasuang
urang-urang nan mangalami
gangguan kejiwaan tu. Adoh
nan dirantai, dikuruang dalam
biliak sarato caro lainnyo.
Alasan masiang-masiang
keluarga
mamasuang

Nasib Angku Uban
pernah dilalui dek Angku Uban. Kini kita
babaliak ke cerita hiduik sansaro nan dilaluinya.
Dalam hiduik sansaro itu, ternyata Udin
Kepuyuk yang mau seilir semudik dengan Angku
Uban.
Kata orang di kampungnya, Udin Kepuyuk
ini termasuk lelaki beruntung. Sebab, dia berbini
dengan janda kaya raya bernama Tek Rakena.
Tapi, tak demikian dengan Udin Kepuyuk.
Ia merasa hiduiknya tak berguna. Sebab, bininya
lantas angan saja ke dia. Kok ada salah nan
dilakukan, Tek Rakena itu, tak takut untuk
mempercarutkannya.
Walau sering kena percarutkan dek Tek
Rakena, namun Udin Kepuyuk hanya bisa
mengurut dada saja. Maklum, orang menumpang
hiduik lah ke namanya! Alur hidup nan dilalui
Udin Kepuyuk ni, hanya diketahui dek Angku
Uban saja.
Untuk menghibur Udin Kepuyuk, Angku
Uban nan memiliki bakat terpendam pun
menciptakan lagu ke untuk Udin Kepuyuk.
Angku Uban terinspirasi dek lagu Susis (Suami
Sieun Istri) nan dibawakan dek si Sule Lebe.
Dek orang Bandung, Suami Sieun Istri berarti
suami takut istri!
Terinspirasi dek lagu Susis tu, Angku Uban
pun menciptakan lagu Sutbi (suami takut bini).
Dibantainya bermenung serupa orang sasak
ke rair dek Angku Uban. Didudutnya pula
Rokok Lintang Enam-nya dalam-dalam. Hanya
sekedar mendapatkan sair nan pas ke-untuk
lagunya.
Tiba-tiba Angku Uban tergelak-gelak surang,
sampai berderai-derai benar gelaknya tu. Entah
apa kolah nan terlintas di benaknya saat itu!
Nan pasti, kutika itu sampai terpencong-pencong
muncungnya dek menahan gelak.
Tak lama sesudah tu, Angku Uban
mengambil gitar, pena dan selembar kertas.

Taambo; Warih Nan Bajawek

Lalu ditulisnya apa nan baru terlintas
dibenaknya. “Ok my going to do…. But I
can do any think”. Itu nan ditulisnya pertama
(persis serupa syair lagu Susis nan dinyayikan
dek si Sule Lebe).
Walau sebelumnya Angku Uban sempat
tergelak-gelak, bahkan sampai terpencongpencong muncungnya, tapi tak ada nan lucu
dari apa nan ditulisnya barusan. Hanya baru
itu nan ditulis dek Angku Uban. Sudah tu,
dihampainya pula bermenung agak tiga belas
menit, hanya untuk mencari inspirasi.
Tak lama sesudah itu, Angku Uban kembali
tergelak-gelak surang. Bahkan, gelaknya lebih
gadang dari nan biasanya. Dek begitu gedang
benar gelak Angku Uban ini, sampai-sampai
matanya berair dek menahan gelak.
Walau sudah sempat berjam-jam bermenung
serupa orang sasak kerair, dan bahkan tergelak
terbahak-bahak, namun lagu nan diciptakan
dek Angku Uban ini tak kunjung juga selesai.
Rupanya, usut punya usut, Angku Uban
ternyata tak bisa menciptakan lagu Sutbi itu.
Lho…. , tapi kenapa dia tergelak-gelak surang?
Usut-punya usut, ternyata Angku Uban sedang
mentertawakan dirinya surang. Sebab, nasibnya
sama dengan Udin Kepuyuk. Bedanya, bininya
berlantas angan ke-dirinya, lantaran hidupnya
bansek.
Mengambil hikmah dari cerita Angku Uban
dan Udin Kepuyuk ini, mereka tak obahnya
bagai orang yang tidak pernah gagal, karena
tidak pernah mencoba untuk merobah alur
hidupnya. Makanya Angku Uban hampir
sepanjang hidupnya terperangkap dalam hidup
bansek. Begitu juga dengan Udin Kepuyuk,
karena berharap bisa menumpang hidup pada
istrinya, maka ia relakan hidupnya “diinjakinjak” oleh istrinya. Jadi, dalam hal ini memang
diperlukan kecerdasan sebelum memulai sesuatu.

RADJO BOEDJANG

OLEH : TAUFIK EFENDI
ATaambo? Iyo, urang kini
manyabuiknyo tambo. Ado tambo
nan tatulih. Tapi banyak tambo tak
tatulih, hanyo tasimpan di dalam
hati!
Karano tak tatulih, mako banyak
sejarahwan nan dak maakui tambo
sabagai referensi jo rujukan dalam
manulih sejarah. Padohal, sacaro
warih nan bajawek, justru tambo
itu lah nan paliang batue. Karano
diwarihkan dari generasi ka generasi.
Oyo, supayo labieh jaleh, paralu
dibahas istilah tambo ko daolu.
Ado nan baranggapan tambo tu
adolah warih nan batulih. Mungkin
ditulih di ateh kulik kayu, kulik
binatang, atau ditulih di ateh batu.
Nan mayakini tambo sabagai
warih tatulih, karano punyo bukti-

bukti. Banyak tambo usang nan bisa
dicaliek kini. Bisa pulo dietong
umue tambo tu jo teknologi fisika.
Sarupo urang maetong umue fosil
lah.
Ado pulo nan baranggapan
tambo tu adolah warih nan baturunan
sacaro lisan.
Alasannyo, tambo tu barasa dari
kato “ta” jo kato “ambo”. Kato “ta”
di siko manunjuak-an panakanan
makna. Makna kato “ta” adolah
“iyo sabanae bana”, “paliang bana”
atau “sangaik bana”.
Sadangkan kato “ambo” adolah
kato ganti urang nan “basatu dalam
komunal”. Mukasuiknyo, kato
“ambo” tak mawakili duri surang
doh. Tapi mawakili “diri surang
dalam komunal/kalompok” tapi ciek
adonyo (tungga).
Sungguahpun katigonyo adolah
kato ganti urang partamo tunggal,
kato ambo babeda jo kato sayo
(saya, sahaya, hamba) atau deyen
(den, denai). Katigo kato tu punyo
makna babeda.
Sayo
tu
kato
untuak
manunjuak-an sasaorang jo tuannyo.
Daolu, kok ado tuan mamanggie
anak buahnyo mako si anak buah
manjawek,”sayo tuan...”
Deyen, denai atau den, itu kato
ganti urang partamo tunggal
untuak manunjuak-an “milik
mutlak” nan ego. Misalnyo “bini
den”, itu aratie dak ado basarikek
urang lain doh! Mutlak si deyen
tu nan punyo.

nan dialami dek salah surang
keluarganyo tu marupoan aib,
nan indak paralu diketahui dek
urang lain,” kecek Bakhrizal.
Karano
panyakik
skizofrenia ko sacaro medis
bisa dicegakan, kecek
Bakhrizal, pihaknyo taruih
barusaho malakukan sosialisasi
sarato maagiah pandidikan jo
pangertian ka pihak keluarga
sarato masyarakaik.
Samantaro Fatmaneli, Kasi
Penyakit Tidak Menular
mamastikan baso dalam wakatu
dakek katujuah urang
masyarakaik nan maalami
panyakik gangguan kejiwaan
tu dibaok barubek ka rumah
sakik Kota Payakumbuah.
Langkah itu diambiak
kecek Fatmaneli, sasudah
upayo pendekatan sarato
sosialisasi nan dilakukan
mambuahkan hasil baiak. 
febriansyah
fahlevi

Carito Mangarasau

Nasib Angku Uban
OLEH : UDA FAHLEVI

Angku Uban lah kanamonyo,
jikok babilang umua alun bara lai do
Pokoknyo, gaek alun mudo talongsong pulo
Tibo ditalua, talua saparo masak namonyo
Jikok babilang angko
baru limo puluah limo umua nyo,
tapi uban alah banyak di kapalo

OLEH : FAHLEVI UBAN

Angku Uban lah kenamanya, tentu
umurnya sudah gahat. Rambutnya penuh uban
pula tu mah…!. Angku Uban tak hanya matang
di umur, tapi iya matang pula dek pengelaman
hidup.
Jangan bicara hidup sansaro ke Angku Uban,
sebab ia cukup lama merasakannya, hampir
sepanjang hayat dikandung badan. Tapi, kok
ka berbicara hidup senang—maaf maaf saja—
hanya tiga hari saja Angku Uban baru merasakan
sepanjang hiduiknya. Sangkek tu, ia bertemu
bule dan Pak Le. Nan Bule ni orang Perancis,
sedangkan Pak Le ni orang Jawa.
Antara Bule dan Pak Le ini tak ada hubungan
berlaki bini. Pak Le ini hanyalah sebagai
pemandu, guide….disebut dek orang adalah
orang barat ! Jadi, kapasitas Pak Le ini hanya
sekedar memandu Bule untuk berwisata ke
kampung Angku Uban. Pokoknya….., tak lebih
dari itu !
Tapi, dek karena Pak Le ini tak tau benar
seluk beluk kampungnya Angku Uban, maka
ia meminta tolong pula ke Angku Uban untuk
mengawani Pak Le dan Bule untuk berkeliling
menikmati pesona wisata di kampung Angku
Uban, kampung Tajorok nama kampungnya
tu !.
Antara Angku Uban dan Pak Le ini sudah
berkawan sejak lama. Makanya Pak Le meminta
tolong ke Angku Uban untuk mengawani (bukan
mengawini) Bule itu. Disinilah kesenangan itu
didapat dek Angku Uban. Sebab, bule ni pitisnya
banyak. Dek Angku Uban ini pandai berminyak
air, makanya Bule ini senang benar dengan
pelayanan Angku Uban. Tak salah pula bila
pitisnya teroroh ke Angku Uban.
Sayangnya, kesenangan nan di dapat Angku
Uban ini hanya tiga hari. Sudah tu, ia kembali
ke perasaian lama.
Kita lepaskan cerita huduik senang nan

dunsanaknyo tu ampia samo
kasadonyo. Inyo takuik
keluarganyo nan maalami
panyakik
skizofrenia tu
mangaduah atau mancilakokan
urang lain.
Fakta pasuangan manusia
nan tajadi di wilayah karjo
Puskesmas Payakumbuh tu
diakui dek Bakhrizal, Kapalo
Dinas Kesehatan Kota
Payakumbuh.
“Dari data nan dihimpun
dek petugas kito, ditamui
sabanyak tujuah urang panderita
gangguan jiwa nan dipasuang
dek keluarganyo,” keceknyo.
Mangatahui kajadian nan
indak manusiawi tu, kecek
Bakhrizal, pihaknyo alah
barupayo maagiah pangariatian
ka pihak kaluarga basangkutan.
Tapi hasil nan didapek masih
kurang mamuaskan.
“Katiko tu, pihak kaluarga
masih maraso baso panyakik

Kato ta-ambo, lalu jadi tambo
dalam pangucapan, aratie “sasuatu
nan sabanae takaik kasatuan diri
dalam komunal, nan diwarihkan
turun tamurun sacaro lisan atau caro
lain, tapi idak tatulih doh”. Bukan
takaik diri surang!
Taambo dalam konteks iko
takaik jo hal nan rasio (secret). Mako
caro pawarisannyo sacaro lisan.
Babisiek-an ka talingo.
Nah, apo-apo sajo nan
“diwarihkan turun tamurun, nan
sabanae bana” tu? Bisa sajo tantang
riwayat soko, sako jo pusako. Atau
bisa pulo tantang kaji spesifik nan
dipunyoi dek komunal basangkutan,
sajak daolu.
Lalu caro pawarisannyo bisa
lisan. Bisa jo caro lain, misalnyo
mimpi. Kok lisan tantu lah jaleh
kato-kato nan diucapkan dari
seseorang (mungkin mamak,
mandeh, dll) ka seseorang nan lain
(mungkin kamanakan, anak, dll) nan
barado dalam komunal nan samo.
Komunal nan samo itu, di
Minangkabau disabuik saparuik jo
sapasukuan. Saparuik adolah urang
nan sadarah. Sarayah sarande (saayah
samande) atau patalian tali darah
ka ateh. Sapasukuan adolah urang
nan samo sukunyo, tapi lum tantu
sadarah.
Kok nan saparuik, pasti sasuku.
Nan sasuku lum tantu saparuik.
Adopun garih katurunan nan
manjadi dasar untuak maetong
saparuik jo sasuku itu adolah dari

garih mande. Itu nan disabuik
matrilineal. Bukan garih apak,
patrilineal.
Kaduo pandapek tantang
definisi tambo ko samo dipakai.
Ado tambo nan tatulih. Ado nan
tak tatulih.
Sadangkan pakaro pawarisan
tambo nan dak tatulih ko, bisa lisan
lansuang, bisa pulo tibo di mimpi.
Hanyo sajo, dunia akademik tak
manarimo pawarisan lisan sabagai
sandaran utamo (referensi) untuak
manulih sejarah. Walau balakangan,
hal-hal nan basipek lisan ko mulai
diakui jadi referensi pandukuang.
Karano tambo cuma diakui jadi
referensi pandukuang, mako
kaabsahannyo kurang diakui.
Tarutamo dek kalangan akademisi.
Sahinggo tambo tingga tambo.
Tak ditarimo jadi sejarah. Tak ado
bukti, tak ado sejarah.
Apolai pawarisan nan tajadi
sacaro mimpi, saratuih parsen urang
akademik tak kan satuju. Padohal,
pawarisan sacaro mimpi ko banyak
juo tajadi.
Singkek curito, kito di
Minangkabau maakui kabaradaan
tambo. Malalui tambo, hal-hal
substansi di komunal basangkutan
dituruntamurunkan sajak daolu.
Bagi urang Minangkabau, tambo
adolah warih nan bajawek. Diakui
tak diakui, tambo Minangkabau
adolah sejarah nan usali, tarutama
di komunal nan samo.
Nah, adokah tambo dunsanak?

 Founder Minangsatu, Wartawan Utama

Tu kabaa juo lai,
dek iduik marasai, muko indak pernah bakasai
Bilo urang mamakai rantai, nan awak mamakai
kajai.
Eeehhh.... ya yai !
Jaan bacarito iduik sansaro,
sabab Angku Uban cukuik lamo marasoannyo
Soal iduk barado, ampia ndak pernah dilaluinyo
Kok ka lai paliang-paliang tigo hari se nyo

Jinih Nan Ampek
“Bila/Bilal”
OLEH : BAHREN

Alah sapakan pulo lamonyo kito indak basuo
dunsanak, aaratinyo bana alah tibo pulo wakatunyo
kito mauling-ulang carito sarato kaji dari tuantuan guru kito. Di hari baiak kitiko elok kini ko
kito mancubo untuak mambahas tantang jinih nan
ampek, nan lainnyo yaitu bila/ atau bilal dalam
nagari. Sasuai jo urutan nan lah kito urai di pakan
nan paratamo dulu sasudak imam jo katik iyolah
bila nan manjadi jinih nan ampek ko.
Sungguah jikok kito maurai parakaro bila ko,
sabananyo kito marujuak ka surang sahabat nabi
Muhammad SAW, surang budak nan dimerdekakan
dan urang nan paratamo sakali mangumandangkan
azan, liau juo dikenal sabagai muadzinnyo nabi.
Surang bila mustilah mampunyoi suaro nan lantang
sarato kareh jo tageh, iko disebabkan karano karajo
bila sangkek jaman nabi iyolah maagiah tando
sarato komando baso wakatu sholat atau sholat
akan dimulai, jikok wakatu sholat lah masuak mako
bila akan azan untuak maagiah tando, samantarao
jikok wakatu sholat ka dimulai mako bila akan
ikhamah untuak maagiah isyaratnyo.
Konsep itu lah agaknyo, nan dipakai dalam
adaik kito di Minangkabau, maangkek surang bila
dalam nagari sabagai bagian dari jinih nan ampek,
mako di tiok-tiok nagari dimusajik jamiak nyo
ado surang nan biaso di imbau sabagai bila, itu
bukan gala untuak urang nan biaso azan (abang)
atau kamad sajo tapi itu manunjuakkan baso liau
adolah masuak dalam jinih nan ampek dalam nagari.
Tapi, limbak nan dari pado itu, agaknyo untuak
saat sakarang kini nangko, iyolah agak payah kito
mancari bahkan hanyo mandanga sajo urang nan
diimbao bila ko di nagari-nagari nan ado di
kampuang-kampuang kito. Antah iko lah manjadi
sabuah kamunduran dalam caro kito baadaik atau
mamahami adaik, atau urang nan lah dipicayo manjadi
bila sabagai bagian dari jinih nan ampek ko maraso
anggan sarato malu liau diimbau sabagai bila. Jikok
kasus nan paratamo nan tajadi (kamunduran) mako
alun talambek rasonyo lai kini ko kito baliak kumbali
ka tataran nan ideal nan lah digarihkan dalam adaik
kito baso salain ado urang nan ampek jinih, dalam
adaik ado juo jinih nan ampek nan mambatu tugeh
malin dalam kampuang.
Jikok. Sabab nan kaduo nan tajadi (urang nan
diangkek jo dipiliah jadi bila) tanyato liau anggan
disabuik jo diimbau bila, mako ambo bapandapek
indoh doh cocok liau diangkek manjadi bila, karano
sapangatahuan ambo nan namo nyo gala ko ito
diimbaukan sarato dilewakan. Mako, jikok di
kampuang kito masih ado urang nan diimbau bila
karano liau masuak dalam jinih nan ampek, basyukur
kito masih ado liau nan ka maingek kan dan
maimbaukan ka kito untuak salalu ingek dan indak
lupo sumbayang, karano diwakatu-wakatu sumbayang
tibo mako liau pasti akan abang (azan) maagiah
tando wakatu alah masuak. Namun, jiko lah indak
ado lai, di kampuang kito nan diimbaukan bila
sabagai bagian dari jinih nan ampek, ado eloknyo
kito maingekkan ka urang nan ampek jinih kito
di kampuang untuak kumbali maiduikkan jinih
nan ampek dalam nagari, Wallahu alam. *Dosen
Sastra Minangkabau Unand
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Andika Perkasa
Lebih tepatnya, Panglima TNI harus loyal
kepada negara, bangsa dan konstitusi," ucap Feri
dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/7).
Feri menjelaskan, panglima TNI harus seorang
figur yang apolitis. Oleh karena itu, tidak boleh
berkaitan dengan kepentingan politik kubu
manapun. Sehingga Panglima TNI yang dipilih
tidak ikut politik praktis dan patuh pada konstitusi
serta HAM. Panglima TNI juga harus loyal dan
patuh pada Presiden, karena Presiden adalah
Panglima Tertinggi TNI.
Komunikasi politik yang dibangun dengan
Presiden pun harus baik dan langsung, tidak
melewati orang lain. Sehingga dapat
menerjemahkan semua perintah arahan Presiden
secara komprehensif.
Sementara itu, pegiat Hak Asasi Manusia
(HAM), Ahmad Fanani Rosyidi, menambahkan,
pergantian
Panglima
TNI
harus
mempertimbangkan keseimbangan antar-matra
sesuai yang berlaku dalam UU TNI Nomor 34
tahun 2004.
Oleh karena itu, jika melenceng dari UU
tersebut maka akan merusak tatanan atau kultur
yang sudah ada di organisasi TNI. Apalagi jika
dalam
pergantian
Panglima
TNI
mempertimbangkan alasan politik atau kekuasaan
semata.
"Jika hal itu yang terjadi maka akan merusak
profesionalitas dan keseimbangan di tubuh TNI,"
ujar Ahmad.
Mantan peneliti bidang HAM Setara Institute
ini menegaskan, Pasal 14 ayat 4 UU TNI
menjelaskan bahwa Panglima TNI dapat dijabat
secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari

Padang Terima
Menindaklanjuti hal tersebut sejumlah aturan
telah dikeluarkan, salah satunya dengan
menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang PPKM
Level 4 Pencegahan Pandemi Covid-19 tertanggal
25 Juli 2021 lalu. Semuanya guna mengendalikan
penularan Covid-19 dan menjaga stabilitas
ekonomi masyarakat di masa PPKM Level 4.
"Dengan adanya penerapan PPKM ini banyak
warga kita yang terdampak. Salah satunya para
Pedagang Kaki Lima (PKL). Kita ingin
menghimpun bantuan yang nantinya kita salurkan

Bersahabat dengan
Suatu saat Nabi Yusuf berdoa: “Rab al-sijn
ahbbu ilaiyya” (Ya Allah penjara aku lebih sukai)
(Q.S. Yusuf/12:33). Ini diungkapkan ketika ia
dipaksa oleh raja melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan hati nuraninya. Ia memilih
hidup menderita di ruang gelap dan sempitnya
penjara ketimbang gemerlapnya istana yang
ditawarkan kepadanya. Ternyata bukan hanya
Nabi Yusuf, sejarah panjang perjuangan bangsa
Indonesia memiliki daftar panjang nama-nama
yang rela menderita demi untuk meraih
kemerdekaan untuk anak-cucunya. Mungkin kita
pun pernah mengalami dalam kadar tertentu. Ini
membuktikan bahwa ternyata penderitaan tidak
selamanya menyakitkan tetapi kadang dirasa lebih
asyik, karena boleh jadi merasa sedang bersama
dengan Tuhan. Banyak orang yang bukan Nabi
juga lebih memilih penderitaan secara fisik demi
ketenangan batinnya, ketimbang bahagia secara
fisik tetapi menderita secara batin.
Musibah,
bala,
kekecewaan,
dan
ketidaknyamanan bisa diubah menjadi sebuah
kenyamanan, jika suasana batin aktif di dalam
hati seseorang. Musibah dan penderitaan yang
seharusnya menjadi sesuatu yang merepotkan,
mengecewakan, menyakitkan, dan memalukan
tetapi ada orang yang berhasil menjadikannya
sebagai suatu kenikmatan. Penyakit yang mendera
Nabi Ayyub sekujur badannya dikerumuni
belatung membuatnya ia dibuang di sebuah gua
di pegunungan di luar perkampungan, ia tibatiba mengatakan kepada para belatung di sekujur
tubuhnya, kalian dulu makhluk yang paling aku
benci, di mana-mana saya mencari tatbib untuk
memusnahkanmu tetapi kalian tetap betah di
tubuhku. Sekarang kalian bersenang-senanglah,
karena ternyata kalian adalah sahabat setiaku.
Satu-satunya yang bisa menemaniku di kegelapan
gua ini hanya kalian. Ayub tidak lagi merasa
sakit dari gigiran belatung-belatung itu.
Penderitaan, rasa sakit, kecewa, malu,

Al Razi Konseptor
diberi nama Adhudi ini dibangun dengan anggaran
yang amat mahal ketika itu. Rumah sakit itu bukan
hanya dilengkapi dengan kamar-kamar pemeriksaan
dan ruang rawat-ianap pasien tetapi juga dilengkapi
dengan tidak kurang 24 dokter, perpustakaan yang
menyimpanbuku-buku kedokteran yang lengkap,
apotek, gudang, dan dapur, serta kantin. Rumah
sakit ini dianggap yang paling pertama memenuhi
standard rumah sakit modern dan sekaligus rumah
sakit pendidikan pertama dalam sejarah rumah
sakit. Sudah ada beberapa sakit yang pernah hadir
sebelumnya tetapi dengan standard peralatan masih
sangat terbatas.
Nama lengkap Al-Razi ialah Abu Bakar
Muhammad Ibn Zakaria al-Razi yang dikenal
di dunia Barat dengan Rhazes. Ia lahir di Ray,
Teheran, ibukita Iran sekarang antara tahun 864930M. Al-Razi pada masa mudanya gemar dengan
seni music, di samping rajin menekuni beberapa
disiplin ilmu lain seperti kimia, fisika, filsafat,
logika, matematika dan dan ilmu-ilmu agama.
Begitu tekunnya sehingga suatu saat matanya
kepercik dengan zat kimia yang membuatnya
harus meninggalkan disiplin ilmu kimia karena
adanya gangguan pada bola matanya. Secara
khusus Al-Razi berhasil mencatat sejarah
memberikan informasi oaling komperhensif
beberapa reaksi kimia, deskripsi, dan desain lebih
dari 20 instrument analisis kimia, suatu prestasi
yang amat langka pada masanya.
Di antara karya-karya Al-Razi yang masyhur
ialah Kitab al Asrar (semacam pengantar ilmu
kimia), Liber Experimentorum, Ar-Razi membahas
pembagian zat kedalam hewan, tumbuhan dan
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tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah
menjabat kepala staf angkatan. Selain itu merujuk
prinsip yang diatur pada Pasal 4 ayat 2 UU TNI
bahwa tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan
yang sama dan sederajat.
"Tapi pergantian Panglima TNI merupakan
hak prerogatif Presiden dan juga produk politik
di forum DPR. Namun demikian, pergantian
Panglima TNI harus proporsional dan taat konstitusi
sesuai UU TNI Nomor 34 tahun 2004, khususnya
pada pasal 4 ayat 2 menyangkut prinsip kedudukan
tiap tiap angkatan yang sama dan sederajat agar
tidak ada dominasi," tutur Ahmad.
Terkait upaya dan antisipasi agar Panglima
TNI ke depan tidak dimanfaatkan untuk agenda
2024, mantan peneliti bidang HAM di ELSAM
ini meminta agar Presiden Jokowi untuk segera
menyodorkan nama calon Panglima TNI ke DPR
sesuai dengan waktunya. Sehingga DPR bisa
menentukan dan mengusulkan siapa yang bisa
menjadi Panglima TNI untuk menggantikan
Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Walaupun penentuan Panglima TNI hak
prerogatif Presiden tapi harus sesuai konstitusi
sehingga tidak ada dominasi matra untuk menjadi
Panglima TNI," ucap-nya.
Oleh karena itu, sambung Fanani, saat ini
Presiden Jokowi diuji untuk memilih siapa yang
bakal menjadi Panglima TNI. Pilihan Jokowi juga
harus menghindari polemik. Karena jika yang
dipilihnya keluar dari konstitusi maka akan
menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Oleh
karena itu dipastikan Jokowi akan taat UU dan
kultur TNI dalam menentukan Panglima TNI. ryn/
ant
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kepada mereka. Untuk itu sekali lagi kami ucapakan
terima kasih kepada PT. Hayati dan PT. Jasa Raharja
yang telah memberikan bantuan beras ini," pungkas
Wako.
Juga hadir mendampingi Wali Kota dalam
kesempatan itu diantaranya, Asisten Pemerintahan
dan Kesra Edi Hasymi, Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Endrizal, Kadis Sosial Afriadi,
Kepala DPMPTSP Corri Saidan, Kabag
Perekonomian dan SDA Syahendri Barkah, dan
Kabag Hukum Yopi Krislova.  faisal
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menderita, dan tertekan hanyalah masalah
psikologis. Musibah bisa diajak berkompromi.
Musibah bisa dijadikan batu loncatan untuk naik
lebih tinggi dari tempat semula. Banyak contoh
dalam kehidupan kita musibah dijadikan sebagai
hikmah untuk lebih maju, kreatif, dan berhasil.
Jangan memusuhi musibah karena pasti terasa
lebih sakit. Jangan memusuhi penyakit karena
pasti penyakit itu lebih terasa mendera. Nikmati
penderitaan itu, niscara kadar rasa sakitnya akan
berkurang secara signifikan. Demikian pendapat
para ahli anastesia.
Penderitaan atau musibah sesunggunya adalah
“surat cinta Tuhan”. Tuhan merindukan hambaNya tetapi undangannya berupa kenikmatan dan
kemewahan tidak digubris, maka Tuhan mengubah
surat undangannya dalam bentuk musibah. Musibah
adalah ujian keburukan (balaun sayyiah) tetapi
mengangkat martabat kemanusiaan. Ada juga ujian
kebaikan (balaun hasanah) tetapi lebih sulit untuk
dilulusi hamba-Nya, sehingga lebih banyak orang
gugur dari ujian kemewahan daripada ujian musibah.
Jika orang ditimpa musibah maka yang paling
pertama dipanggil biasanya Allah, Tuhan Yang
Maha Kuasa. Akan tetapi jika orang diuji dengan
kemewahan atau pangkat, dan jabatan, yang paling
sering dihubungi, di SMS adalah makhluk Tuhan,
berupa orang yang disayanginya. Tidak jarang
di antara mereka adalah bukan muhrimnya dan
sering terjadi dosa dan maksiyat karenanya. Dengan
demikian, musibah dan penderitaan tidak
selamanya negatif. Ingat pesan nabi: “Jika Tuhan
menyayangi hambanya maka siksaannya
didatangkan lebih awal di dunia supaya di akhirat
nanti lunas. Jika Tuhan tidak menyukai hambanya
Dia menunda siksaan-Nya di akhirat yang amat
pedih”. Hadis lain dikatakan: “Orang yang
menjalani sakit demam sehari maka akan
dihapuskan dosanya setahun”. Subhanallah.
(Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA Imam Besar
Masjid Istiqlal Jakarta)
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mineral, yang menjadi cikal bakal kimia organik
dan kimia non-organik. Sirr al-Asrar (lmu tentang
obat-obatan yang gersumber pada tumbuhan, hewan,
dan galian, serta simbolnya dan jenis terbaik bagi
setiap satu untuk digunakan dalam rawatan. Juga
memuat Ilmu dan peralatan yang penting bagi
kimia serta apotek dan ilmu dan teknik pemrosesan
kimiawi dengan menggunakan bahan dan zat
lain, seprti air raksa, belerang (sulfur), arsenik,
serta logam-logam lain seperti emas, perak, tembaga,
timbal, besi, dll. Di sini kelihatan selain ia seorang
dokter yang amat piawai terhadap berbagai macam
penyakit, ia juga ahli pembangunan rumah sakit
sekaligus ahli manajmen rumah sakit, dan sekaligus
ahli kimia dan obat-obatan lainnya.
Rumah sakit yang dibangun Al-Razi sangat
fro-pasien. Ia juga memiliki kemampuan manajerial
yang baik, karena biaya pembangunan rumah
sakit dan peralatannya diambilkan dari dana wakaf
dan dana-dana sosial ummat lainnya, yang ketika
itu dana abadi umat memang sangat besar. Para
pasien tidak perlu dibebani dengan biaya
pengobatan dan perawatan yang mahal. Rumah
sakit ini juga tercatat paling pertama menggunakan
system kebersihan dan kedisiplinan yang tinggi,
sehingga dokter diupayakan tidak melakukan
malpraktek.
Selain berbagai keahlian disebutkan tadi ia
juga amat ahli di bidang filsafat dan ushuluddin
(teologi Islam). Banyak tulisan-tulisannya di bidang
filsafat dan teologi membuat kita tidak percaya
kalau dia seorang dokter atau ahli kimia. Bahkan
disebutkan dalam sumber lain, ia juga menguasai
ilmu-ilmu fikih. Luar biasa.  numar

Kematian Makin
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Tak hanya itu, angka kasus kematian akibat
positif Covid-19 di Ranah Minang, juga kembali
memecahkan rekor dalam satu bulan ini (Juli
2021). Sampai dengan Kamis (29/7) kemarin,
sudah 252 warga Sumatera Barat meninggal dunia
akibat Covid-19.
Epidemiolog Universitas Andalas (Unand)
Padang, Defriman Jafri kemarin mengatakan,
belum genap 30 hari bulan Juli ini, angka
kematian dilaporkan sudah mencapai 252 orang.
Menurut Defriman, kalau hal ini tidak diantisipasi,
belajar dari Agustus 2020 tahun lalu, laju
kematian bisa meningkat tajam sampai Oktober
2020 mendatang.
“Jangan sampai, untuk tahun ini lebih dari
itu. Padahal peningkatan angka kematian ini
sudah terlihat dari awal Maret 2021, dan terus
meningkat sampai Juli 2021 ini,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, untuk menekan angka
kematian bagi orang yang sudah terinfeksi dan
dirawat saat ini, tentu yang diharapkan adalah
kesiapan rumah sakit. Baik infrastruktur, sarana,
tenaga serta alat pendukung lainnya. Hal itu
bisa terjaganya kapasitas respon rumah sakit
yang sudah kewalahan dalam memberikan rawatan
dan treatment kepada pasien yang terinfeksi.
“Untuk lebih detail, saya juga menyarankan
agar data medical record dianalisis dengan tajam.
Hal ini untuk mengetahui risiko dan penyebab
kematian secara komprehensif,” ungkapnya.
Tak lupa ia mengingatkan agar pemerintah
terus berupaya tetap memperkuat di hulu. Hal
ini agar bisa mencegah lonjakan yang terjadi
di hilir atau rumah sakit. Caranya dengan
memberikan pemahaman ke masyarakat terkait
protokol kesehatan.
“Pemerintah mesti memperkuat dengan
mengingatkan betapa pentingnya disiplin
terhadap prokes di dalam setiap aktivitas sosial,
ekonomi dan keagamaan,” akhirnya.
Sementara Juru Bicara Pemerintah Penanganan
Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan,
pemerintah terus meningkatkan kesiapan fasilitas
pelayanan kesehatan (fasyankes) di berbagai
daerah menyusul lonjakan kasus kematian yang
terus menerus terjadi. Meskipun berbagai upaya
telah disiapkan, namun masih terjadinya
peningkatan kasus kematian saat ini, harus menjadi
evaluasi pemerintah.
“Namun, masih terjadinya peningkatan
kematian ini tentunya perlu untuk terus
dievaluasi,” kata Wiku saat konferensi pers, Kamis
(29/7).
Wiku mengatakan, berbagai upaya yang telah
dilakukan pemerintah untuk menekan angka
kematian ini, yakni dengan menambah tempat
isolasi terpusat dan rumah sakit lapangan. Satgas
mencatat penambahan tempat isolasi terpusat
dan rumah sakit lapangan ini hingga sebanyak
868 tempat tidur di Banten, 17.594 tempat tidur
di DKI Jakarta, 4.310 tempat tidur di Jawa Barat,
6.089 tempat tidur di Jawa Tengah, 2.031 tempat
tidur di DI Yogyakarta, 7.339 tempat tidur di
Jawa Timur, dan 1.001 tempat tidur di Bali.
Selain itu, pemerintah juga memberikan
bantuan ke rumah sakit berupa tenda serbaguna,
toilet portable, fold bed, dan selimut.

“Penambahan pasokan oksigen berupa lebih
dari 1.000 ton oksigen dari hibah dalam dan luar
negeri, pengelolaan truk armada untuk menyalurkan
oksigen, dan penyaluran 3.825 oksigen
konsentrator,” tambah Wiku.
Pemerintah juga meningkatkan suplai obatobatan di rumah sakit dan memberikan paket gratis
obat untuk masyarakat yang sedang melakukan
isolasi mandiri. Untuk membantu penanganan
pasien di rumah sakit, pemerintah juga berencana
menambah tenaga kesehatan dari perawat yang
belum mengambil uji kompetensi dan dokter yang
telah selesai internship.
Wiku menyampaikan, jumlah kematian yang
terjadi pada Juli ini merupakan yang tertinggi
selama pandemi di Indonesia. Hingga kemarin
terdapat total 30.168 kematian. Angka ini sangat
tinggi mengingat pada sebelumnya kasus kematian
tertinggi yang tercatat pada Juni lalu sebesar 7.913
kasus.
“Jumlah kematian di Juli ini menjadi bulan
dengan jumlah kematian yang paling banyak selama
pandemi di Indonesia,” kata Wiku.
Lebih lanjut, jika dilihat dari provinsi yang
mengalami kenaikan kematian mingguan per 25
Juli lalu, sebanyak 5 dari 10 provinsi berasal dari
luar Jawa Bali. Meskipun Jawa Tengah, Jawa
Timur, dan DKI masih menjadi penyumbang
tertinggi kenaikan kematian, Satgas meminta agar
daerah mewaspadai kenaikan kasus di Kalimantan
Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah,
dan Sumatera Selatan.
Angka kematian harian Covid-19 selalu di
atas 1.000 orang dalam 10 hari terakhir. Dari grafik
kematian harian yang dirilis Satgas Penanganan
Covid-19, terlihat bahwa tren lonjakan kematian
secara signifikan mulai terjadi sejak pertengahan
Juni 2021, sampai hari ini. Padahal pada April
2021, angka kematian sempat beberapa kali tercatat
di bawah 100 orang per hari.
Wiku pun meminta agar lonjakan kasus kematian
ini menjadi alarm bagi pemerintah daerahnya.
Sebab, sebagian besar kabupaten kota di provinsi
tersebut tidak menjalankan PPKM level 4.
“Pemerintah terus memasifkan upaya 3T selama
PPKM melalui instruksi kepada Dinkes untuk
masifkan testing dan tracing serta peningkatan
aksesibilitas distribusi skala nasional," kata Wiku.
Sementara itu untuk kabupaten/kota yang
menyandang asesmen situasi Covid-19 level 3
dan 4, imbuh Wiku, maka hasil rapid test antigen
boleh dijadikan sebagai alat dukung klaim diagnosis.
Catatannya, penggunaan rapid test antigen dilakukan
apabila alat diagnostik berupa PCR test terbatas.
"Bagi kontak erat wajib melakukan entry dan
exit test dan selama hasilnya belum keluar,
diwajibkan untuk isolasi," katanya.
Sedangkan terkait peningkatan aksesibilitas
alat dan material kesehatan, Wiku melanjutkan,
pemerintah mendorong upaya impor untuk
pemenuhan daerah perbatasan dan pemenuhan
kebutuhan jangka pendek. Namun di sisi lain,
ujarnya, pemerintah tetap perlu memasifkan industri
dalam negeri agar bisa memenuhi kebutuhan
domestik.
"Yang nantinya akan didistribusikan sesuai
prioritas," katanya. inoval/ryn/dbs
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kondisi di lapangan nanti," kata dia.
Kota Bukittinggi sebelumnya juga telah
melakukan penyekatan jalur lalu lintas yang
dilakukan sejak penetapan PPKM hingga 25 Juli
lalu. Jalur lalu lintas terlihat mulai ramai kembali
dan pergerakan warga juga sudah kembali normal

sejak dihentikan penyekatan, dan kini Bukittinggi
kembali disekat untuk tiga hari ke depan.
Bukittinggi saat ini berada di level tiga PPKM,
angka positif COVID-19 di daerah ini mencapai
3.085 dengan angka kematian sesuai data per
tanggal 26 Juli sebanyak 57 orang. ryn/ant

Anggota DPR
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bisa disediakan juga, nggak bisa begitu. Jadi,
yang pertama anggota DPR tidak dilibatkan
dalam pengambilan keputusan," ujar Walikota
Padang Panjang periode 2003-2013 itu.
Di sisi lain, Suir Syam menganggap fasilitas
tersebut tidak diperlukan. Menurutnya, masih
ada Wisma DPR, di Kopo, Bogor, Jawa Barat
yang bisa dimanfaatkan untuk isolasi mandiri.
"Iya nggak usah di hotel, di Wisma DPR kan
cukup banyak juga fasilitas di sana," ujarnya.
“Menurut saya, anggota DPR tak perlu diberi
fasilitas hotel bintang 3. Anggota DPR itu, ya
harus memikirkan rakyat. Karena kita mewakili
kepentingan rakyat. Jadi kita harus membantu
rakyat,” tandas Suir Syam lagi.
Senada, Anggota Komisi II DPR RI Yanuar
Prihatin, menilai rencana Kesekjenan DPR RI
yang akan menggunakan fasilitas hotel untuk
isolasi mandiri bagi anggota DPR terpapar COVID19 sangat menyakiti hati rakyat Indonesia.
"Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi
masyarakat, rencana semacam ini sungguh
menyakiti hati rakyat," kata Yanuar, Kamis (29/
7).
Menurut dia, kondisi saat ini sangat sulit
karena warga yang terpapar COVID-19 harus
antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit,
bahkan belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi
di RS. Selain itu dia menilai bagi masyarakat
yang terpapar COVID-19 dengan gejala berat
dan ada penyakit bawaan, belum tentu juga rumah
sakit memiliki ketersediaan kamar untuk
menampungnya.
"Coba rasakan situasi darurat semacam ini,
bagi masyarakat bawah yang terpapar COVID19 situasi mereka pasti lebih sulit lagi. Obatobatan gratis yang disiapkan pemerintah belum
tentu menjangkau mereka sepenuhnya," ujarnya.
Yanuar menilai agak memalukan apabila

anggota DPR minta diberikan fasilitas khusus untuk
isoman saat suasana rakyat sedang kesusahan.
Menurut dia, anggota DPR memiliki kemampuan
untuk mengurus dirinya sendiri jika terpapar
COVID-19 karena pasti paham apa yang harus
dilakukan, misalnya, mampu beli obat-obatan sendiri
dan bisa isolasi sendiri.
Politisi PKB itu menilai apabila ada anggaran
khusus untuk fasilitasi isoman anggota DPR, lebih
baik disalurkan untuk kebutuhan masyarakat.
Mutlak
Dibatalkan
Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII)
memandang pemberian fasilitas isoman mewah
telah nyata-nyata mengabaikan keadaan darurat
ini sehingga mutlak harus dibatalkan.
"Penetapan Kebijakan (yang dikeluarkan
eksekutif maupun legislatif), khususnya DPR
seharusnya memperhatikan keadaan kedaruratan
kesehatan masyarakat dampak pandemi Covid19. Pemberian fasilitas isoman mewah (hotel
berbintang) telah nyata-nyata mengabaikan keadaan
darurat ini sehingga mutlak harus dibatalkan,"
tegas Direktur PSHK FH UII, Allan Fatchan Gani,
Kamis (29/7).
Memang, sambung Allan, tidak ada peraturan
yang dilanggar, tetapi pemberian fasilitas mewah
isoman sangat bertentangan dengan etika dan
moralitas hukum. Sebagai wakil rakyat yang dipilih
langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 UUD NRI 1945, seharusnya memiliki
rasa empati kepada keadaan rakyat dan tidak
memikirkan diri sendiri.
"Pemberian fasilitas isoman mewah sangat
melecehkan marwah lembaga DPR sebagai penyalur
aspirasi rakyat yang harusnya mengutamakan
kepentingan rakyat. Bukan mengutamakan pribadi
maupun keluarga, " tegas Allan. ryn/eko/rol

KEHILANGAN
Tercecer/hilang 1 lembar STNK dan 1 lembar
BPKB mobil merek Toyota Kijang Super
dengan nomor polisi BA 1262 LI atas nama
Chulfia Hendri.
Tercecer/hilang disekitar Surau Lauik.
Panampuang. Agam.
Bagi yg menemukan mohon menghubungi
kantor polisi terdekat. Terima kasih.

Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK dan 1 lembar
BPKB mobil merek Toyota Kijang Comando dengan
nomor polisi BA 1573 LB atas nama Sukri.
Tercecer/hilang di Surau Lauik. Panampuang. Agam
Bagi yg menemukan mohon menghubungi kantor
polisi terdekat. Terima kasih.
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Padang Raih Penghargaan
Kota Layak Anak 2021

Hendri Septa menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan
Pemberdayaan dan Perlindungan Anak secara simbolis.

Menteri Pemberdayaan Pemberdayaan dan Perlindungan
Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Padang, Khazanah - Meski pandemi,
Kota Padang tak berhenti berprestasi.
Terbukti, Kamis (29/7/2021), Kota
Padang berhasil merengkuh penghargaan
Kota Layak Anak Tahun 2021 dari
Kementerian
Pemberdayaan
Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
"Alhamdulillah, kita kembali meraih
penghargaan ini secara berturut-turut,"
tutur Wali Kota Padang Hendri Septa
usai menyaksikan langsung penyerahan
penghargaan secara virtual dari Rumah
Dinasnya.

Hendri Septa bersama pejabat Pemko Padang usai menerima penghargaan.

Penghargaan Kota Layak Anak yang
didapat Kota Padang merupakan
kategori Nindya. Penghargaan kategori
ini merupakan kali keempat yang diterima
Padang secara berturut-turut.
"Semoga dengan meraih penghargaan
ini, Padang terus menjadi kota yang
diidamkan oleh anak-anak sehingga pada
tahun mendatang meraih penghargaan
kategori utama," harap Hendri Septa.
Dikatakan Wako Hendri Septa, ke
depan pihaknya akan terus memenuhi
kebutuhan serta hak anak. Termasuk

menggerakkan seluruh OPD di lingkup
Pemko Padang untuk memerhatikan
kebutuhan bagi anak lewat anggaran
yang ada.
"Di tahun ini, semua SKPD akan ada
penilaian kinerjanya, terutama dalam
pemenuhan hak anak, ini akan saya lihat
dan pantau terus," tuturnya.
Hadir dalam penerimaan penghargaan
secara virtual di Rumah Dinas Wali Kota
Padang diantaranya yakni Asisten I
Bidang Pemerintahan Edy Hasymi,
Sekretaris DP3AP2KB Kota Padang

Walikota Padang Hendri Septa mengakat piala untuk Kota Layak Anak 2021.

Guswenny, Kepala Bappeda Kota
Padang, Ketua Ruang Anak Dunia
(Ruandu) Wanda Laksmana, Forum Kota
Layak Anak Kota Padang, dan lainnya.
Sementara
itu,
Menteri
Pemberdayaan Pemberdayaan dan
Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang
Darmawati menyatakan telah terjadi
peningkatan penerima penghargaan KLA
dibanding tahun sebelumnya yakni 2019.
"Menjadi kebanggaan kita bersama
bahwa pada 2021 penerimaan KLA
meningkat dari tahun 2019, yakni dari

249 menjadi 275 kabupaten/kota," ujar
Menteri PPPA.
Ia juga berharap penghargaan ini
tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir,
tetapi menjadi penyemangat bagi daerah
lain untuk melindungi anak di daerahnya
masing-masing.
"Besar harapan kami bahwa daerah
yang telah mendapatkan penghargaan
dapat menjadi praktik bagi daerah lain
guna menuju Indonesia layak anak 2030
dan Indonesia emas 2045," pungkasnya.
(adv)

STRATEGI MAJUKAN PERUMDA AM

Semangat
Nelayan
Harus
Dibangkitkan

Padang Bakal Buat Terobosan Baru
Padang, Khazanah - Selaku
Pembina pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum (Perumda AM)
Kota Padang, Wali Kota Padang
Hendri Septa membeberkan kiatkiat yang telah dilakukan, sehingga salah satu BUMD yang dibinanya tersebut meraih prestasi dan
termasuk sebagai salah satu
kandidat pemenang TOP BUMD
Awards 2021.
"Memang saya sudah punya
rancangan-rancangan untuk kemajuan Perumda AM yang nantinya
juga diperbantukan oleh para
direksi Perumda AM Kota Padang.
Yaitu bagaimana nantinya bisa
meningkatkan kapasitas Perumda
AM untuk bisa lebih maju lagi
tentunya," tutur Wako Hendri
didampingi Dirut Perumda AM
Kota Padang Hendra Pebrizal
dalam presentasinya pada acara
Webinar TOP BUMD 2021 yang
diikutinya secara virtual dari
kediaman resminya, Kamis (29/
7/2021).
Diketahui, kegiatan tersebut
digelar oleh Majalah Top Business dengan tema “Membangun
Kinerja dan Layanan BUMD
Tetap Produktif di Masa Pandemi
Covid-19”.
Wali Kota Hendri Septa
mengatakan, sejak dirinya dilantik
sebagai Wali Kota Padang
defenitif tanggal 7 April 2021
lalu, ia telah bertekad untuk
bekerja ekstra dalam menjalankan
program pembangunan di Kota
Padang..

Selanjutnya ia pun memaparkan
seputar kondisi dan strategi yang
telah dan akan diterapkan dalam
memajukan dan meningkatkan
kinerja BUMD di Kota Padang,
salah satunya Perumda AM.
"Alhamdulillah, kita di Perumda AM Kota Padang saat ini
secara teknis telah mampu melayani 92,57 persen dari jumlah
penduduk Kota Padang yang
berjumlah 900 ribu lebih. Dimana
cakupan layanannya berada di
kisaran 61,53 persen. Dengan itu
Perumda AM Kota Padang mendapatkan jumlah pelanggan 111.084
rumah yang ada di Kota Padang,"
sebutnya.
Ditambahkan wako, begitu
juga terkait kapasitas produksi
Perumda AM Kota Padang, yakni
mencapai 1.500 liter per detik
dengan panjang pipa distribusi
dan transmisi air 2,1 juta meter.
Sementara pemakaian air di
kisaran 24 kubik per bulan dan
jumlah pipa sebanyak 11 unit
dengan 3 sumur bor.
"Dengan keterbatasan produksi
yang ada kita terus berusaha
melayani masyarakat Kota Padang
secara keseluruhan terkait
kebutuhan air minum dengan
baik," tambahnya.
Adapun papar Hendri, sekaitan
strategi dalam meningkatkan
kinerja BUMD dalam dinamika
politik dan otonomi daerah,
pertama yang telah dilakukan
yaitu membuat Peraturan Daerah
(Perda) No. 8 Tahun 2013 dan

Walikota Padang Hendri Septa

juga Perda No. 7 Tahun 2018
tentang Penyertaan Modal Pemko
Padang.
"Realisasi dari penyertaan
modal tersebut dari tahun ke
tahun dimulai sejak 2016 terus
meningkat. Hal ini berdasarkan
kesepakatan Pemko Padang
bersama DPRD Kota Padang.
Alhamdulillah kita juga didukung
investasi dari Bank Nagari sebesar

Rp23 miliar untuk digunakan
dalam perbaikan sarana-prasarana
dan hal terkait lainnya yang
dibutuhkan."
"Di samping itu kita juga
membentuk dewan pengawas
yang tugasnya melakukan pengawasan, pengendalian dan
pembinan terhadap pengurusan
perbaikan dan pengembangan
Perumda AM Kota Padang terkait

pengangkatan direksi mengenai
program kerjanya serta rencana
perubahan status kekayaan Perumda AM. Kemudian rencana
pinjaman dan ikatan hukum dari
pihak_ lain serta menerima,
memeriksa dan menandatangani
laporan triwulan dan tahunan.
Demikian beberapa poin yang
bisa saya sampaikan," tukas wali
kota.  faisal budiman

Padang, Khazanah- Dinas
Perikanan dan Pangan Kota
Padang menargetkan kelompok
nelayan bisa memiliki 20 buah
kapal tuna berukuran kecil 15
GT tahun ini.
“Insya Allah target itu bisa
kita wujudkan. Kami beserta
jajaran akan membina, membantu
dan memfasilitasi untuk kemajuan
dan pengembangan nelayan ke
depannya,” kata Kepala Dinas
Perikanan dan Pangan Kota
Padang, Guswardi.
Guswardi menjelaskan, untuk
penangkapan tuna, nelayan tidak
perlu membeli kapal besar dengan
harga yang mahal. Cukup dengan
mengubah dan memodifikasi
kapal tonda 15 GT tersebut
menjadi kapal penangkap tuna.
Diperkirakan biaya yang
dihabiskan untuk modifikasi kapal
tersebut berkisar antara Rp 100
juta hingga Rp 150 juta. Modifikasi ini dinilai lebih efisien
daripada membeli kapal besar
dengan harga mala.
“Jadi jangan membeli kapal
baru. Kapal tonda 15 GT ini saja
yang kita modifikasi bentuknya,”
jelas Guswardi.
Guswardi optimis jika ini bisa
berjalan maka akan menjadi
langkah awal untuk bangkitnya
nelayan kecil di Kota Padang dan
Sumbar menuju nelayan maju,
 faisal
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LOLOS SEMIFINAL OLIMPIADE

Ahsan/Hendra Har
us
Harus
Eksra W
aspada
Waspada
ATASI PASANGAN CHINA

Greysia/Apriyani
Emoh Emosional

Tokyo, Khazanah - Mohammad
Ahsan/Hendra Setiawan menjadi
tumpuan ganda putra Indonesia
untuk membawa pulang medali
emas dari Olimpiade Tokyo 2020.
Sang pelatih, Herry Iman Pierngadi,
berharap mental dan pengalaman
bisa membantu The Daddies memenangi semifinal hingga meraih
medali emas.
Pada laga semifinal, Mohammad
Ahsan/Hendra Setiawan akan
menghadapi pasangan kuda hitam
asal Chinese Taipei, Lee Yang/
Wang Chi-Lin. Sang pelatih
meminta Ahsan/Hendra mewaspadai
dua senjata berbahaya Lee/Wang,
yaitu power dan kecepatan.
The Daddies, julukannya, diharapkan mampu memanfaatkan pengalaman guna menjaga irama permainan menghadapi laga lanjutan

Olimpiade Tokyo 2020.
Herry IP mengatakan panggung
Olimpiade memang tak bisa diprediksi. Namun, ia percaya jam
terbang yang dimiliki Ahsan/
Hendra dapat menjadi nilai positif
bagi anak latihnya untuk menjaga
mental hingga mengatur ritme
permainan.
“Ahsan/Hendra ini pemain
senior, sudah tiga kali tampil di
Olimpiade. Saya percaya mereka
bisa mengatur semangat,keinginan,
dan kemauan saat menghadapi
lawan,” kata Herry setelah pertandingan perempat final, Kamis (29/
7/2021).
The Daddies kini menjadi
tumpuan sektor ganda putra setelah
Marcus Fernaldi Gideon/Kevin
Sanjaya Sukamuljo kalah di
perempat final. Sebagai informasi,

Ahsan/Hendra melewati perempat
final setelah menang 21-14, 16-21,
21-9 atas andalan tuan rumah
Jepang Takeshi Kamura/Keigo
Sonoda . Sementara, Marcus/Kevin
yang tampil sebagai unggulan satu
kalah dari 14-21, 17-21 dari Aaron
Chia/Wioi Yik Soh (Malaysia).
Pada laga selanjutnya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan
bertemu Lee Yang/Wang Chi-Lin.
Pasangan China Taipe ini berhasil
menyingkirkan tuan rumah Hiroyuki
Endo/Yuta Watanabe dengan skor
21-16, 21-19.
Ahsan/Hendra, ranking dua
dunia, wajib mewaspadai Lee/Wang
yang berada satu peringkat di
bawahnya. Meski The Daddies
unggul head-to-head 6-4, tetapi
Ahsan/Hendra pernah kalah 17-21,
21-23 di final BWF World Finals

2020.
Secara pengalaman, The Daddies
juga lebih unggul. Hendra pernah
juara saat ajang empat tahunan ini
digelar di Beijing pada 2008
bersama Markis Kido. Hendra dan
Ahsan juga sudah tiga kali tampil
di Olimpiade.
“Saya percaya secara mental
mereka bisa mengatasi. Terpenting,
adalah mereka harus bisa atur irama
permainan,” tukas Herry.
Terpisah, Ahsan/Hendra bersykur
bisa menjejak semifinal. Mereka
akan segera berdiskusi dengan
pelatih untuk menentukan strategi
menghadapi Yang/Chi-Lin.
“Yang/Chi-Lin ini punya speed
dan power, itu harus kami waspadai.
Untuk strategi akan kami diskusikan dulu dengan pelatih,” kata
Hendra.  faisal

Tokyo, Khazanah- Ganda putri Indonesia, Greysia
Polii/Apriyani Rahayu, berhasil melaju ke semifinal
Olimpiade 2020 setelah mendepak wakil China, Du
Yue/Li Yunhui, Kamis (29/7/2021). Greysia punya
alasan khusus tak terlalu emosional selepas meraih
kemenangan tersebut.
Menjalani pertandingan Olimpiade 2020 di
Musashino Forest Sports Plaza berlangsung seru sejak
awal. Greysia/Apriyani mendapatkan perlawanan sengit
dari Du Yue/Lin Yinhui.
Namun, semuanya berhasil diatasi Greysia/Apriyani
hingga meraih kemenangan 21-15 pada gim pertama.
Namun, pada gim kedua Du Yue/Li Yinhui berhasil
bangkit pada dengan menang 22-20.
Alhasil, pertandingan harus dilanjutkan ke gim
penentuan. Greysia/Apriyani akhirnya berhasil menyegel
tiket semifinal dengan kemenangan 21-17.
"Saya ingin merasa emosional, akan tetapi memilih
untuk tidak melakukannya karena kami masih memiliki
pertandingan lain," kata Greysia Polii usai pertandingan.
"Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan lolos ke
semifinal. Saya rasa itu adalah cara terbaik untuk
memikirkannya. Pikiran kami harus fokus pada
pertandingan berikutnya yang akan digelar beberapa
hari lagi," tegasnya.
Pertandingan semifinal Olimpiade 2020 akan
digelar pada Sabtu (31/7/2021). Greysia Polii/Apriyani
Rahayu akan menghadapi ganda Korea Selatan, Lee
So-hee/Shin Seung-chan.
Greysia Polii/Apriyani Rahayu tak menampik
adanya tekanan yang berat sepanjang pertandingan
di perempat final Olimpiade 2020. Namun, mereka
berhasil menaruh konsentrasi dan mengabaikannya
untuk tetap fokus pada pertandingan.
Inilah yang membuat Greysia/Apriyani mampu
keluar dari tekanan hingga akhirnya berhasil meraih
kemenangan. Greysia Polii mengaku puas dengan
kemenangan yang diraih mereka atas wakil China
tersebut.
"Mereka telah menunggu kami untuk ini. Kami
tahu memiliki beban dan tekanan, akan tetapi kami
tidak terlalu banyak memikirkannya. Kami hanya ingin
menikmatinya dan itulah hal yang ada di pikiran
kami," tegas Greysia Polii.  faisal

BERHARAP KOMPETISI LIGA 1 DAN LIGA 2 SEGERA BERGULIR

APPI Kirim Surat k
e P
residen
ke
Presiden

“The Minions”
Akui Berada
Dalam T
ek
anan
Tek
ekanan
Tokyo, Khazanah- Bermain di bawah tekanan menjadi
salah satu faktor kekalahan unggulan ganda putra
Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya
Sukamulyo.
“The Minions” dipaksa mengubur asa untuk mengukir
prestasi di Olimpiade 2020 Tokyo setelah terhenti di
perempat final usai kalah 14-21 17-21 dari Aaron Chia/
Wooi Yik Soh (Malaysia), Kamis (29/07).
Pil pahit yang ditelah Marcus/Kevin ini di luar
dugaan. Sebab, “The Minions” merupakan salah satu
pemain yang diunggulan Merah Putih untuk mencuri
medali di Tokyo.
Kini, satu-satunya harapan ganda putra ada di pundak
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang menjejak
semifinal usai menang 21-14 16-21 21-9 atas tuan rumah
Takeshi Kamura/Keigo Sonoda.
Marcus menjelaskan, mereka sebenarnya sudah
menjalani persiapan Olimpiade Tokyo dengan baik.
Hanya saja, ia menilai tekanan di Olimpiade cukup
memengaruhi penampilan mereka.
“Faktor tekanan ke kami banyak, diharapkan menang
atau membawa pulang medali. Tapi, sebenarnya semua
pemain yang tampil di Olimpiade ini kan (kemampuannya)
seimbang dan kita semua tidak ada yang tahu seperti
apa,” kata Marcus.
Selama pertandingan berjalan, “The Minions” banyak
melakukan kesalahan yang justru menguntungkan lawan.
Sebaliknya, Chia/Soh tampil lepas. Padahal dalam tujuh
pertemuan sebelumnya, Marcus/Kevin selalu menang
atas Chia/Soh.
“Permainan kami memang di bawah tekanan, kami
juga sangat ingin menang. Sementara lawan bermain
nothing to lose dan permainan mereka memang lebih
baik dari kami,” kata Marcus.
Terpisah, Kevin mengaku sudah melakoni persiapan
matang dan maksimal untuk Olimpiade Tokyo.
Pemanasan jelang pertandingan, dikatakan Kevin, juga
sudah lebih awal dibanding saat mereka menghadapi
babak penyisihan.
“Kami bermain buruk dan hasilnya seperti ini. Mau
 faisal
apa lagi,” terang Kevin.

Jakarta,
KhazanahAsosiasi
Pesepakbola
Profesional Indonesia (APPI)
mengirimkan Surat Terbuka
untuk Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo.
Dalam surat tersebut, APPI
berharap Liga 1 dan Liga
2 bisa kembali bergulir.
Surat Terbuka untuk
Presiden Joko Widodo itu
ditandatangani
secara
langsung oleh Presiden APPI,
Firman Utina, dan Wakil
Presiden APPI, Andritany
Ardhiyasa. Selain itu, ada
juga pemain perwakilan klub
Liga
1
yang
turut
membubuhkan tanda tangan.
Surat
erbuka
ini
dikirimkan APPI untuk
mencurahkan segala bentuk
kegelisahan akan ketiadaan
kompetisi sepak bola di
Indonesia selama hampir dua
tahun, karena pandemi
COVID-19.
Surat tersebut juga
menjadi tindaklanjut adanya
tagar #KamiSiapMain dan
#PesepakbolaBersatu yang
beredar di media sosial
beberapa hari terakhir.

"Bapak Presiden yang
kami hormati, izinkan kami,
para
pesepak
bola
profesional
Indonesia
menyampaikan kegelisahan
kami selama 16 bulan ini
dikarenakan tidak adanya
kompetisi sepak bola, sebuah
penghidupan bagi kami
karena bermain sepak bola
bukan hanya sekadar hobi

yang dibayar, namun
merupakan sebuah profesi
yang
memberikan
kehidupan," tulis APPI dalam
suratnya.
"Dulu
tagar
#PesepakbolaBersatu kami
buat pada 2012 sebagai
gerakan solidaritas akan
permasalahan tunggakan
gaji yang dialami hampir

seluruh pesepak bola
Indonesia. Kini tagar tersebut
kami gunakan kembali
sebagai gerakan bersama
untuk menyatakan kami
pesepak bola Indonesia siap
untuk bermain sepak bola
lagi," tambah APPI.
Selain itu, APPI juga
menambahkan mayoritas
pemain di Indonesia sudah

divaksin. Para pemain juga
siap membantu pemerintah
dalam program vaksinasi
nasional
dengan
memanfaatkan jejaring
pesona yang dimiliki.
"Bapak Presiden yang
kami hormati, kami memang
sangat ingin kompetisi bisa
berjalan kembali. Namun,
tetap dengan mengutamakan
keselamatan, sehingga kami
siap untuk menyukseskan
agenda
kampanye
pemerintah
untuk
penyelesaian
pandemi.
Dengan kapasitas jejaring
pesona yang kami miliki
dapat dimanfaatkan untuk
mendukung
program
pemerintah ke seluruh
pelosok tanah air," ujar APPI.
PSSI dan PT Liga
Indonesia Baru (LIB) sampai
saat ini belum bisa
memastikan jadwal pasti
Liga 1 dan Liga 2. Adanya
perpanjangan
masa
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan
Masyarakat
(PPKM) Darurat di Jawa Bali
berpotensi menunda kembali
rencana kick-off.  faisal

Eko dan W
indy K
embali k
e T
anah Air
Windy
Kembali
ke
Tanah
Jakarta, Khazanah- Lifter
Eko Yuli Irawan, Windy
Cantika Aisah, dan lima atlet
lain pada Kamis kembali ke
Tanah Air setelah menyelesaikan kompetisi mereka
di Olimpiade Tokyo 2020.
Lima atlet lain yang
juga telah meninggalkan
Tokyo pada Kamis ini
adalah Deni (angkat besi),
Mutiara Putri dan Melani
Putri (dayung), Azzahra
Permatahani (renang) dan
Rio Waida (surfing).
Kepulangan mereka dilepas oleh Duta Besar RI
untuk Jepang Heri Akhmadi,
Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja
Sapta Oktohari, dan Chef de
Mission Rosan P Roeslani.
Rosan mengatakan bahwa tim Indonesia sangat
terbantu selama di Jepang
berkat bantuan KBRI Tokyo.

“Kami sangat berterima
kasih atas dukungan dan
bantuan yang diberikan
Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Tokyo kepada
Tim Indonesia sejak kami
datang hingga saat ini.
Rombongan pertama Tim
Indonesia akan kembali ke
tanah air dan kelancaran
segala urusan kami di sini
tidak lepas dari peran Pak
Dubes dan seluruh staf
KBRI Tokyo,” ujar Rosan
dalam siaran pers KOI.
Sementara itu, khusus
peraih medali Olimpiade
Tokyo, yakni Eko dan Windy, Heri Akhmadi memberi
penghargaan berupa tiket
pulang-pergi Garuda Indonesia Jakarta-Tokyo yang
berlaku selama setahun.
“Kami ingin mengundang para peraih medali untuk
kembali ke Tokyo. Untuk
itu, kami menyediakan tiket

Jakarta – Tokyo yang diberikan oleh Garuda Indonesia
dan BNI. Kami berharap bisa
bertemu lagi dengan kalian,”

kata Heri.
Rombongan pertama tim
Indonesia rencananya akan
disambut langsung oleh

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali di
Bandara Soekarno – Hatta,
 faisal
Kamis malam.
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Limapuluh Kota, Khazanah—
Kementerian Hukum dan Ham
(Kemenkumham) menyalurkan bantuan
ribuan paket Sembako bagi masyarakat
di seluruh Indonesia yang terdampak
ekonomi akibat dampak Pandemi
Covid-19.
Ribuan paket Sembako tersebut
juga diterima masyarakat di Kabupaten
Limapuluh Kota, khususnya yang
berada di sekitar Lingkungan Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Tanjung Pati.
Penyaluran bantuan ribuan paket
Sembako itu dilakukan secara serentak
pada Kamis (29/7) dalam program
“Kumham Peduli Berbagi”.

Di Kabupaten Limapuluh Kota,
penyaluran bantuan itu dilakukan oleh
Kepala LPKA Tanjung Pati, Ronald
Heru Praptama didampingi sejumlah
pejabat LPKA langsung kerumah
masyarakat sekitar yang terdampak
Covid-19.
Ronald Heru Praptama juga
menyebutkan, bantuan tersebut
diharapkan dapat meringankan beban
masyarakat disekitar Lapas yang dulu
bernama LP Tanjung Pati itu.
“Iya, hari ini ribuan lebih Paket
Sembako diserahkan Kemenkumham
RI kepada masyarakat di seluruh
Indonesia yang terdampak ekonomi
akibat
Pandemi
Covid-19,”

sebutnya.
Adapun bantuan tersebut berupa,
beras, gula pasir, minyak dan lainnya
itu diserahkan langsung ke
masyarakat.
Ronald juga menambahkan, selain
menyerahkan bantuan Sembako dari
Kemenkumham secara langsung
kerumah masyarakat penerima, Bantuan
itu juga diserahkan di halaman depan
LPKA bagi masyarakat yang rumahnya
dekat dengan LPKA.
“Selain kerumah warga terdampak
Covid-19, bantuan Sembako dari
Kemenkumham ini juga kita serahkan
kepada penerimanya di halaman depan
LPKA,” jelas Ronald diamini Humas

LPKA, Hendri.
Sementara itu, khusus pada Kantor
Wilayah Kemenkumham Sumatera
Barat beserta 28 Satuan Kerja
dilingkungan
Kemenkumham
Sumatera Barat berhasil dikumpulkan
donasi sebesar Rp. 338.256.000.- yang
disalurkan dalam bentuk paket
sembako kepada 1.235 masyarakat
tidak mampu se-Sumatera Barat dan
bagi 66 ASN di lingkungan
Kemenkumham Sumatera Barat yang
terpapar Covid-19.
Penyaluran bantuan di lingkungan
Kemenkumham Sumbar dibagi pada
5 zona titik pemberian bantuan sosial
kepada masyarakat kurang mampu di

seluruh wilayah Sumatera Barat dengan
titik utama penyaluran yakni, Kantor
Wilayah Kemenkumham Sumbar,
Rutan Painan, Lapas Lubuk Basung,
Lapas Solok, dan Lapas Muaro
Sijunjung.
Untuk penyaluran bantuan di Zona
1 dipusatkan pada rumah dinas Kepala
Kantor Wilayah Kemenkumham
Sumbar dan juga dihadiri oleh Wakil
Gubernur.
Pada kesempatan ini Kakanwil R.
Andika Dwi Prasetya menyerahkan
secara simbolis 3 bantuan sembako
kepada masyarakat yang membutuhkan
di daerah Kota Padang n Lili
Yuniati.

BUNTUT KEMELUT PPDB ONLINE DI PADANG PANJANG

Penambahan Dua Rombel SMA Disetujui
Padang Panjang, Khazanah— Akhirnya karut-marut
penerimaan siswa baru tingkat SLTA tahun ajaran 2021 di Kota
Padang Panjang dengan sistem zonasi mendapat angin segar.
Melalui komunikasi yang dijalin pemerintah setempat melalui
dinas terkait dengan pihak provinsi dan dilanjutkan ke
pemerintah pusat akhirnya disetujui penambahan dua Rombel
untuk SMA di kota itu
Usai Komisi 3 DPRD Kota
Padang Panjang hearing dengan
wali kota dan OPD terkait membahas persoalan PPDB online
yang kacau beberapa waktu lalu,
walikota dan OPD terkait melakukan pertemuan dengan gubernur dan Dinas Pendidikan Sumatera Barat (sumbar).
Komunikasi yang dijalin
Pemerintah Kota Padang Panjang
melalui dinas terkait dengan
pemerintah provinsi yang dilanjutkan ke pemerintah pusat itu
guna memperjuangkan rombongan belajar (rombel) untuk
siswa-siswi yang belum tertampung pada Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) online untuk
SMA beberapa waktu lalu.
Komunikasi yang intensif
tersebutpun , akhirnya membuahkan hasil dengan diizinkannya
Koata Padang panjang menambah
dua Rombel lagi untuk tingkat
SMA guna menampung siswa

yang tidak diterima saat PPDB
lalu .
“Alhamdulillah, hari ini dari
pusat telah menyetujuinya. Mudah-mudahan mulai besok,
pendaftaran anak-anak yang belum
tertampung PPDB untuk dua
rombel bisa dilaksanakan di SMA
Negeri 2,” kata Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,
Padang Panjang, Drs. M. Ali
Tabrani, M.Pd, kepada wartawan
, Kamis (29/7).
Dikatakannya lagi, untuk
sementara akan memakai ruangan
di kantor Disdikbud yang lama
yang saat ini gedung itu digunakan untuk Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB).
“Mudah-mudahan anak-anak
kita yang belum terdaftar di
sekolah negeri dengan catatan
belum terdaftar di sekolah negeri
lainnya, bisa mendaftar ulang
besok ke SMAN 2,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu saat

6T
ahun untuk P
encabul
Tahun
Pencabul
Padang, Khazanah— Diduga melakukan perbuatan tindakan
pidana asusila, terdakwa C (33), dijatuhi hukuman pidana oleh
Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang.
“Menghukum terdakwa selama enam tahun, denda Rp800
juta dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman
pidana penjara selama tiga bulan,” kata Hakim ketua sidang
Juandra, saat membacakan amar putusan, Kamis (29/7).
Majelis hakim berpendapat, terdakwa melanggar pasal 76
Jo pasal 81 ayat 2.
Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH), Rezki
Februarianto bersama tim, akan mengajukan banding.
Sidang yang berlangsung secara online, tampak membuat
tim PH terdakwa kecewa.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut terdakwa
dengan hukuman pidana, selama delapan tahun penjara.
Tak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda
sebesar lima ratus juta rupiah, bila tidak membayar maka diganti
dengan hukuman pidana penjara selama tiga bulan penjara.
Kejadian berawal saat pelaku mendatangi rumah korban
di jalan Kampung, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang
Selatan.
Waktu itu, terdakwa meminta izin kepada orang tua korban,
untuk membawanya ke Polsek Padang Selatan sebagai saksi
namun korban malah dibawa ke rumah terdakwa yang tidak
jauh dari, rumah korban.
Lalu terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam rumah
dan membawa korban ke dalam kamar adik terdakwa. Sesampai
disana terdakwa melepaskan pakaiannya, korban tidak bisa
menolak dan terjadilah perbuataan asusila tersebut, akibatnya,
korban mengalami kesakitan pada kemaluannya  Murdiansyah
Eko.

Bendera Putih UMKM
Padang, Khazanah— Aksi pengibaran bendera putih yang
dilakukan lebih dari 100 orang perwakilan Pelaku Usaha, aksi
dari Aliansi Masyarakat Terdampak PPKM ini berlangsung
di Dimpang Rambia, Kota Padang, Kamis (29/7).
Aksi demo ini sebagai simbol penolakan dilakukan karena
Pelaku Usaha menginginkan agar sektor ekonomi diberikan
kelonggaran di masa PPKM Level 4.
Para pelaku usaha yang terdiri para pengusaha coffe shop
hingga pelaku seni ini tergabung dalam Aliansi Masyarakat
Terdampak PPKM. Mereka menyebar di persimpangan dengan
kompak berseragam warna hitam sambil memegang bendera
putih.
Dari pantauan Khazanah, massa melakukan aksinya sekitar
pukul 16.22 WIB. Mereka juga membawa berbagai spanduk
bertulisan berbagai macam keluh kesah dari aturan PPKM.
“Kami ingin berjualan tanpa dirazia setiap hari. Kami musisi,
butuh makan #janganusirkami” begitu salah satu dari beberapa
spanduk yang dibawa massa.
Selain mengibarkan bendera putih, massa juga menyanyikan
lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian, beberapa perwakilan
berorasi di tengah bundaran persimpangan.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Sumbar, khususnya
yang terdampak PPKM,” ujarnya.
Massa juga bergantian bersorak tolak PPKM. Aksi tolak
PPKM ini juga dijaga pihak kepolisian, khususnya dari Satuan
Lalu Lintas (Satlantas) agar arus lalu lintas di sekitar aksi
tetap berjalan baik.
Hingga pukul 17.21 WIB, aksi para pelaku usaha dan seni
ini masih berlangsung  Inoval Agesly
Agesly..

SEGAR- Akhirnya karut-marut penerimaan siswa baru tingkat SLTA tahun ajaran 2021 di Kota
Padang Panjang dengan sistem zonasi mendapat angin segar dengan disetujuinya penambahan
dua Rombel untuk SMA di kota itu (foto: Paulhendri).
kunjungan Gubernur Sumbar,
Mahyeldi Ansharullah, SP ke
SMAN 1 Padang Panjang, Wali
Kota Fadly Amran menceritakan
berbagai persoalan terkait perm-

asalahan zonasi pada PPDB online.
Bahkan ketika itu, Fadly
Amran meminta kebijakan khusus
gubernur agar semua calon siswa
asal Padang Panjang bisa

bersekolah di Kota Padang
Panjang.
“Kami telah berdiskusi dengan
gubernur terkait persoalan PPDB
online yang dialami calon siswa

di Padang Panjang ini. Kami juga
meminta kebijakan dari Bapak
Gubernur agar calon siswa Padang
Panjang bisa bersekolah di Kota
Padang Panjang,” ujar Fadly.
Berawal dari situ, Pemko
kemudian secara administrasi
mengirim surat usulan yang
ditandatangani walikota dan ketua
DPRD ke Pemprov.
Surat tersebut menjadi acuan
Pemprov guna diteruskan ke
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
melalui Direktorat SMA yang
akhirnya mendapat persetujuan.
Ketua komisi 3 DPRD Padang
Panjang Yudha Prasetia pada
Khazanah mengatakan, sebagai
mitra kerjanya dinas pendidikansudah melakukan yang terbaik.
“Kita memberikan apresiasi
yang tinggi atas telah selesainya
kemelut persoalan PPDB di kota
Padang Panjang ini. Semoga
kedepan persoalan persoalan yang
seperti ini tak lagi terulang,” kata
dia.
Selanjutnya Yudha mengajak
semua pihak untuk merancang
dan
mewujudkan
serta
melaksanakan apa yang menjadi
kesepakatan dalam hearing itu
dulu untuk kemajuan pendidikan
kota Padang Panjang  Paulhendri.

Mahasiwa Stik
es T
ewas
Stikes
Tewas
Tersambar K
ereta Api
Kereta
Padang, Khazanah— Mahasiswi D III Kebidanan Stikes
Syedza Saintika Padang bernama
Andini Dwi Rahma (20) dinyatakan tewas usai ditabrak Kereta
Api Minangkabau Ekspres, Kamis
pagi(29/7).
Peristiwa ini diketahui terjadi
di Simpang Polonia, Kelurahan
Air Tawar Timur, Padang Utara,
Kota Padang, sekitar pukul 09.00
WIB.
Menurut Kanit Reskrim Polsek
Padang Utara, Ipda Hendrizal, usai
kecelakaan, korban langsung
dilarikan ke Rumah Sakit Umum
Pusat (RSUP) M Djamil Padang.
“Iya benar, mahasiswi Stikes
Syedza Saintika Padang. Korban
diantara meninggal dunia,” kata
Hendriza.
Ia menambahkan bahwa mahasiswi ini informasinya berasal
dari Pasa Dama, Parit Malintang,
Kabupaten Padang Pariaman.
Korban diduga tidak mendengar akan kereta api Minangkabau Ekspres yang datang dari
arah Simpang Haru menuju
Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
“Saat itu hujan sangat deras,

korban lalu melintas. korban
kemungkinan tidak mendengar
ada kereta lewat,” ujarnya.
Humas PT KAI Divre II Sumatera Barat, Erlangga Budi.juga
membenarkan adanya kecelakaan
melibatkan kereta api kembali
terjadi di Kota Padang. Kamis (29/
7) sekitar pukul 09.14 WIB.
Erlangga menyatakan kecelakaan terjadi temperan Kereta Api
Bandara Minangkabau Ekspres
(KA 24) arah dari Padang menuju
Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan seorang
pejalan kaki.
“Benar sudah terjadi temperan
(kecelakaan melibatkan kereta
api), tadi pagi,” sebut Humas PT
KAI Divre II Sumatera Barat,
Erlangga Budi.
Dikatakannya, temperan itu
terjadi pada petak jalan KM.
13+200 antara Stasiun Padang dan
Stasiun Tabing.
Tepatnya, di Jalur Kereta Api
depan Simpang Polonia, Keluarahan Air Tawar Timur, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang.
Kondisi Korban saat di lokasi
mengalami luka berat, dan meninggal dunia selanjutnya di

DITABRAK- Mahasiswi D III Kebidanan Stikes Syedza Saintika
Padang bernama Andini Dwi Rahma (20) dinyatakan tewas usai
ditabrak Kereta Api Minangkabau Ekspres, Kamis pagi(29/7) di
Simpang Polonia, Air Tawar, Padang (foto: Ist/net).
evakuasi ke Rumah Sakit Dr. M.
Djamil Padang sedangkan kondisi
Awak KA maupun sarana baik.
“Informasi yang kami dapat
dari lapangan, korban turun dari
angkutan kota dan melintasi jalur
kereta api tanpa memperhatikan
KA yang akan melintas.
Masinis telah membunyikan
Semboyan 35 (Klakson Kereta
Api), namun karena jarak semakin

dekat, dan korban tidak dapat
menghindar, akhirnya terjadi
temperan,” paparnya.
Untuk itu, Erlangga kembali
mengingatkan bagi pejalan kaki
atau pengendara lainya agar
selalu berhati- hati.
“Berhentilah sejenak untuk
memastikan tidak ada kereta api yang
lewat saat melintas di jalur kereta
api,” kata dia..  */Inoval Agesly
Agesly..

BUPATI PASAMAN BERI PERHATIAN SERIUS

Persediaan Oksigen Menipis,
Nak
es Mulai L
elah
Nakes
Lelah
Pasaman Khazanah— Meningkatnya angka kasus positif Covid19 di Kabupaten Pasaman menjadi
perhatian serius Bupati Pasaman
H. Benny Utama, SH, MM.
Benny Utama menghimbau
agar semua pihak serius, tidak
neka neko, kawal ketat sehingga
warga di Kabupaten Pasaman
terlindungi dan tidak terpapar
Covid 19.
“Keselamatan rakyat adalah
yang utama, kita tidak boleh
lengah, kita semua harus siap
menghadapi ini, tidak ada alasan
apapun, ayo patuhi prokes”, Tegas
Benny Utama kepada media ini,
Kamis (29/7).
Hal ini menjadi serius ditegaskan Benny Utama dengan memperhatikan grafik angka covid
yang terus meningkat beberapa
hari belakangan.

Bahkan berdasarkan informasi,
tiap hari sejak seminggu belakangan di Pasaman selalu ada yang
terpapar covid 19. baik yang OTG
maupun suspect.
Untuk itu Benny Utama menegaskan, agar seluruh masyarakat (warga) Pasaman mematuhi
protokol kesehatan (memakai
masker, hindari kerumunan, atur
jarak, cuci tangan dan pakai
sanitizer).
Senada dengan himbauan
Bupati, Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kabipaten
Pasaman, Yong Marzuhaili,
menerangkan dengan angka
kematian pasien Covid 19 hampir
tiap hari, membuat sejumlah
tenaga kesehatan (nakes) yang
bertugas di fasilitas fasilitas
kesehatan juga mulai kelelahan.
Yong Marzuhaili mengatakan,

jumlah ruangan isolasi di RSUD
18 dengan kapasitas tempat tidur
46 dan yang telah terpakai 34.
“Yang pasti sampai hari ini
RSUD Lubuk Sikaping ruang
tempat tidur hampir penuh yang
sudah di tambah dari 10 sampai
46 tidak akan cukup karena
peningkatan pasien positif Covid19,”ujar dr Yong Marzuhaili.
Ia juga menyampaikan ketersedian oksigen untuk kesehatan
sudah mulai langka. ini juga
menjadi perhatian kita semua,
untuk itu menurutnya, solusi
terbaik yang bisa diambil saat
ini adalah meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap protokol
kesehatan.
“Jadi mohon masyarakat sadar
bahwa kami nakes juga lelah dan
butuh istirahat,” ucap Yong
Marzuhaili.

Sementara data dari Pasamankab.go.id hari per Rabu 29 Juli
2021, total terkonfirmasi 131
warga Pasaman terinfeksi Covid
-19. Telah terjadi penambahan
10 orang warga Pasaman Positif
terinfeksi covid 19 dan ada satu
pasien suspect Covid yang
meninggal kemaren dan hasil
swabnya diketahui pasien positif
Covid-19 pada hari ini Kamis (29/
7).
Dari keseluruhan data didapat
rincian dengan total Sembuh 39
orang, total meninggal 6 orang
dan yang dirawat di ruang isolasi
RSUD 7 orang sedangkan 78
orang lainnya melakukan isolasi
mandiri  Yunefrizal.
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PDIP
-Demokrat Memanas L
agi
PDIP-Demokrat
Lagi
Jakarta, Khazanah— Politikus
PDIP, Hendrawan Supratikno
mengklaim kritik-kritik yang
disampaikan partainya saat Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY)
menjabat sebagai presiden
bersifat konstruktif, bukan justru
destruktif.
Hal itu Hendrwan sampaikan
untuk merespons sindiran politikus Partai Demokrat, Rachland
Nashidik yang menyebut Ketum
PDIP Megawati Soekarnoputri
kerap mengkritik dan sempat
mengerahkan kader PDIP demo
dan mendiskreditkan SBY.
“Yang saya ingat kami
pernah berdemo soal menolak
kenaikan harga BBM dan
mendorong percepatan pengesahan UU BPJS. Namun sifatnya
kritik konstruktif, tidak destr-

uktif,” kata Hendrawan, Kamis
(29/7).
PDIP menjadi salah satu
parpol yang berada di luar
pemerintahan ketika SBY menjabat sebagai presiden RI pada
periode 2004-2009 dan 20092014.
Hendrawan menyatakan
sikap PDIP kala itu meminta
rezim SBY tegas memproses
hukum semua hal yang keluar
dari keadaban publik. Menurutnya, rekan-rekan Demokrat
merupakan mitra PDIP dalam
demokrasi. “Semua punya peran
untuk memajukan kehidupan
kebangsaan kita,” kata Hendrawan.
Meski demikian, Hendrawan
meminta kepada semua pihak
untuk memperkuat kebersamaan

dan persatuan dalam kondisi
pandemi Covid-19. Ia berharap
semua pihak menjauhi saling
serang selama pandemi Covid19. “Lebih arif bila kita demokrasi yang kita kembangkan
adalah demokrasi inklusif,”
ujarnya.
Politikus Demokrat Rachland
Nashidik sebelumnya menjawab
pernyataan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
yang mengkritik SBY.
Rachland menyebut Ketua
Umum PDIP Megawati kerap
mengkritik SBY saat menjabat
presiden dua periode. Bahkan,
kata Rachlan, Megawati sampai
mengerahkan kader PDIP untuk
demo dan mendiskreditkan SBY.
Sebelumnya, Presiden ke-6

RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan
harapan agar Tuhan membimbing pemerintah dan masyarakat
bisa mengatasi pandemi COVID19 di Twitter. SBY berkomentar
soal pandemi Corona. SBY
berharap Tuhan membimbing
pemerintah dan masyarakat
melewati ujian ini.
“Tuhan, seraya gigih berikhtiar, kami tetap memohon
kemurahan hati-Mu. Selamatkan
negeri kami dan kami semua.
Bimbinglah pemerintah kami dan
juga kami masyarakat Indonesia
agar dapat mengatasi pandemi
besar ini. Amin,” tulis SBY.
PAN dan Gerindra justru
mengapresiasi cuitan SBY itu.
Wakil Ketua Umum Gerindra
Habiburokhman menilai cui-

tan SBY itu merupakan bentuk
kepedulian terhadap musibah.
Dia menilai hal itu positif.
“Kami memandang positif
cuit Pak SBY. Itu bentuk kepedulian beliau atas musibah
pandemi ini. Substansi pesan
beliau juga bagus, yakni memohon pertolongan Tuhan seraya
mendorong kerja sama antara
masyarakat dan pemerintah,”
kata Habiburokhman, Kamis
(29/7).
Anggota Komisi III DPR
ini menyebut perlu partisipasi
masyarakat terkait persoalan
pandemi ini. Habiburokhman
memaknai cuitan SBY sebagai
persatuan. “Pandemi ini sangat
dahsyat, tidak mungkin hanya
kita
serahkan
kepada
pemerintah
untuk

PEMKO PAYAKUMBUH CAIRKAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL

Suara Sah P
ileg 2019
Pileg
Dibanderol Rp651 Juta

BANTUAN PARPOL— Pemko Payakumbuh mencairkan bantuan keuangan partai politik pemilik kursi di DPRD Payakumbuh sebesar Rp651
juta. Sekda Kota Payakumbuh, Rida Ananda (tengah), berharap dana bantuan itu dipergunakan parpol untuk memberikan pendidikan politik
kepada masyarakat. LILI
Payakumbuh, Khazanah—
Delapan dari 10 partai politik (Parpol) yang memiliki
keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Payakumbuh,
menandatangani berita acara
serah terima bantuan keuangan parpol tahun 2021 di
Aula Randang Balai Kota
Payakumbuh, Kamis (29/7).
Sebelum penandatanganan, Wali Kota Payakumbuh
yang diwakili Sekretaris
Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh, Rida Ananda, berpesan kepada seluruh parpol
yang hadir supaya memanfaatkan dana bantuan
tersebut dengan sebaik mungkin.

“Gunakanlah dana bantuan ini untuk memberikan
pendidikan politik bagi
masyarakat kita. Dan jangan
lupa setiap melaksanakan
kegiatan harus menerapkan
protokol kesehatan, karena
saat ini kondisi daerah kita
sangat rawan. Tetap terapkan
6M,” kata Rida Ananda.
Lebih lanjut, Rida juga
mengharapkan adanya masukan-masukan yang membangun dari parpol atas
kinerja pemerintah daerah
demi meningkatkan kualitas
pelayanan publik kepada
masyarakat Kota Payakumbuh.
Sementara itu Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik (Kesbangpol) Kota
Payakumbuh Budhy D.
Permana menyebut, dana
bantuan parpol tersebut
diprioritaskan untuk pendidikan politik disamping
digunakan juga untuk penunjang operasional sekretariatnya.
“Untuk tahun 2021 ini
besaran dana bantuan parpol
sama dengan tahun lalu.
Dimana setiap suara sahnya
dihargai Rp9.929 yang
diberikan berdasarkan jumlah
perolehan suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2019
lalu. Total suara sah ada
65.597 suara. Jika dirupiahkan yaitu sebesar Rp651.312.313,” katanya.

Berikut besaran penerima dana
bantuan Parpol di Kota
Payakumbuh untuk tahun 2021:
1. Partai PKB Rp. 37.720.271
2. Partai Gerindra Rp. 103.142.452
3. Partai PDI-P Rp. 35.645.110
4. Partai Golkar Rp. 69.095.911
5. Partai Nasdem Rp. 41.483.362
6. Partai PKS Rp. 137.308.141
7. Partai PPP Rp. 49.307.414
8. Partai PAN Rp. 63.764.038
9. Partai Demokrat Rp.
80.117.101

10. Partai PBB Rp. 33.728.813
Setelah dilakukan verifikasi sejak Juni lalu maka
saat ini dijelaskan Kakankesbangpol, baru delapan
parpol yang bisa dicairkan
karena dua parpol lainnya
yaitu PDI-P dan PBB belum
bisa dicairkan. Karena kedua
parpol tersebut sedang ada
perubahan struktur organisasi
di partainya dan masih
belum mendapatkan SK dari
DPPnya masing-masing.
“Pihak dari kedua parpol
tersebut akan segera melengkapinya dalam waktu dekat
ini, supaya bisa secepatnya
dilakukan proses pencairannya,”
pungkasnya. Lili Yuniati

Kantor PDIP Disulap Jadi Sek
olah P
artai
Sekolah
Partai
Jakarta,
Khazanah—
Kantor DPP PDI Perjuangan
di Lenteng Agung, Jakarta Selatan akan dialihkan
fungsinya menjadi lokasi
Sekolah Partai.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
menyebut, renovasi kantor
untuk menjadikannya salah
satu pusat pendidikan dan
pelatihan tingkat pusat para
kader dan anggota partai.
“Para calon pemimpin
dan pelayan masyarakat akan
dididik dan dilatih sesuai
dengan ideologi partai.
Pendidikan dan pelatihan ini
adalah krusial. Mengapa?
Seperti pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, sekolah Partai adalah bagian dari
sistem kaderisasi yang dibangun oleh partai demi menghasilkan calon pemimpin
yang berproses dari bawah,
dan mengabdi pada bangsa
dan negara Indonesia,” kata
Hasto dalam keterangannya,
Kamis (29/7).
Pada sekolah partai itu,
kata Hasto, calon pengurus,
calon anggota legislatif, dan
calon kepala daerah-calon
wakil kepala daerah dibina
agar memiliki kesadaran ide-

KANTOR DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, akan dialihkan
fungsinya sebagai salah satu pusat pendidikan dan pelatihan tingkat pusat bagi para
kader dan anggota partai berlambang banteng moncong putih itu. IST
ologi berdasarkan Pancasila.
“Secara khusus Ibu Megawati juga menginstruksikan
agar dalam kurikulum Sekolah Partai juga diberi pemahaman tentang geopolitik
dan bagaimana kepemimpinan Indonesia di dunia
internasional,” katanya.
Selain itu, sekolah partai
juga akan dibuat sangat

disiplin. Disiplin ideologi,
teori, organisasi, dan disiplin
di dalam menjadikan rakyat
sebagai sumber energi perjuangan Partai.
“Kader Partai yang terdidik dan terlatih di Sekolah
Partai juga wajib memahami
hakikat politik untuk turun
ke bawah dan berpihak pada
Wong Cilik,” katanya.

Adapun sekolah partai
terdiri dari sebuah aula besar,
tiga ruang kelas pendukung,
tempat tidur dengan kapasitas 200 orang, ruang makan
dan ruang medis, kantin
Mustika Rasa, serta sebuah
ruang khusus bernama Soekarno Corner.
“Kantin Mustika Rasa
terinspirasi dari buku resep

asli kuliner Indonesia, satusatunya yang dibuat di era
Bung Karno. Sedang Soekarno Corner adalah perpustakaan yang menggambarkan keseluruhan sejarah
perjuangan Bung Karno, dan
bagaimana Partai menaruh
perhatian yang begitu besar
terhadap pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi demi memajukan
bangsa,” ujarnya.
Hasto menyatakan, rencananya gedung Sekolah Partai
akan diresmikan pada 22
Agustus. Hal ini terinspirasi
dari peristiwa ketika sidang
Komite Nasional Indonesia
Pusat pada tanggal 22 Agustus 1945.
“PDI Perjuangan meyakini hanya dengan pendidikan politik dan kaderisasi berbagai upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan kader Partai dapat
dilakukan. Sekolah Partai
yang berjalan secara berjenjang, sistemik, dan visioner
bagi perjalanan bangsa dan
negara ke depan adalah
jawaban PDI Perjuangan
guna memerbaiki seluruh
kehidupan politik di tanah
air,” tandasnya. ryn/rol

mengatasinya. Perlu partisipasi
seluruh elemen masyarakat,”
ujarnya.
“Kami memaknai cuit ini
sebagai pesan persatuan, kita
tanggalkan dahulu segala
perselisihan politik selama ini.
Sekarang kita semua harus
bergandeng tangan bahu-membahu dan tolong-menolong,”
lanjutnya.
Apresiasi juga datang dari PAN.
Ketua DPP PAN Saleh Daulay
mengatakan cuitan itu tidak perlu
dimaknai macam-macam.
“Saya hakulyakin bahwa doa
itu dipanjatkan dengan sungguhsungguh. Tidak perlu ditafsirkan
macam-macam. Sebagai orang
beriman, doa adalah salah satu
sumber inspirasi dan kekuatan,”
ujarnya. ryn/dbs

Sidang T
ahunan
Tahunan
MPR Digelar Ekstra
Minimalis
Jakarta, Khazanah— Sekretaris Jenderal (Sekjen)
DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa
pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato
Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan
HUT ke-76 RI.
Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16
Agustus 2021 mendatang, akan dilaksanakan dengan
cara yang ekstra minimalis, sederhana dan tanpa
memakan waktu yang lama. Indra menyebut
penyederhanaan sidang tahunan sudah dilakukan
sejak tahun kalu atau sejak awal pandemi Covid19.
“Tahun lalu sebenarnya sudah kita lakukan dengan
protokol kesehatan, new normal begitu bahasanya.
Yang untuk tahun ini sudah kita sepakati akan kita
lakukan dengan cara yang ekstra minimalis,” ungkap
Indra pada wartawan, Kamis (29/7).
Meski agenda ini akan dilaksanakan dengan
lebih sederhana karena pandemi Covid-19, diharapkan
informasi-informasi yang disampaikan dalam sidang
tetap dapat diterima oleh publik secara utuh.
“Tentu ini akan menjadi tantangan bagi kita
untuk bisa melaksanakan sebaik mungkin acara ini
dengan aturan-aturan yang lebih detail dan ketat,”
tambahnya.
SeKepala Biro Protokol Setjen DPR RI Suratna
mengatakan, sebanyak 60 orang direncanakan yang
akan hadir langsung dalam agenda tersebut di Gedung
Nusantara DPR RI.
Sedangkan undangan virtual rencananya akan
diberikan kepada sebanyak 1.050. Terdiri dari Anggota
DPR RI, Anggota DPD RI dan undangan lainnya.
Sementara itu lebih dari 1.000 undangan virtual
juga akan diberikan kepada duta besar perwakilan
negara-negara di Indonesia.
Waiting room untuk peserta sidang virtual akan
dibuka 2 jam sebelum rapat dimulai yakni pada
pukul 06.30 WIB, karena sidang akan dimulai tepat
pada pukul 08.30 WIB. ryn/rol

Perek
aman K
TP
-el
erekaman
KTP
TP-el
Ditar
getk
an Tutas
Ditargetk
getkan
Jelang P
emilu
Pemilu
Jakarta, Khazanah— Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
menyampaikan, perekaman KTP elektronik (KTPel) mencapai 98,50 persen dari target penduduk
wajib KTP per 31 Desember 2021. Perekaman KTPel ditargetkan tuntas menjelang Pemilu dan Pilkada
2024.
“Saat kita menyerahkan data di November 2022
kepada KPU mudah-mudahan data yang sudah
melakukan perekaman KTP-el semua supaya
memudahkan kita dalam berkoordinasi dengan KPU,”
ujar Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Erikson
P Manihuruk dikutip siaran daring rapat kerja nasional,
Kamis (29/7).
Dukcapil akan menyerahkan Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) pada November 2022 untuk
dilakukan sinkronisasi dan disusun menjadi Daftar
Pemilih Tetap (DPT). Di samping itu, Dinas Dukcapil
di seluruh daerah juga diminta melakukan perekaman
KTP-el untuk penduduk yang sudah berusia 17 tahun
pada 2024 nanti.
Sehingga, warga yang telah memiliki hak pilih
bisa mencoblos surat suara pada Pemilu dan Pilkada
2024. Sebab, KTP-el menjadi syarat wajib bagi
pemilih untuk bisa memakai hak pilihnya pada Pemilu
dan Pilkada.
Data perekaman KTP-el mencapai 98,50 persen
atau lebih 195 juta jiwa dari target penduduk wajib
KTP sebanyak 198 juta jiwa per akhir 2021. Ada
30 kabupaten/kota yang tuntas menyelesaikan
perekaman KTP-el, tetapi ada pula 27 kabupaten/
kota dengan perekaman KTP-el di bawah 70 persen
yang mayoritas berada di Papua, seperti Jayawijaya,
Puncak Jaya, Paniai, dan Sorong.
Seain itu, ada 56 kabupaten/kota yang masih
melakukan pemutakhiran data karena jumlah
penduduknya turun karena meninggal dunia, sehingga
data kependudukan perlu dideaktivasi. Kemudian,
ada 206 kabupaten yang perekamannya di atas 90
persen.
Kendati demikian, Erikson mengatakan, data
kependudukan tersebut masih terjadi anomali atau
ketidakwajaran. Misalnya, kesalahan menempatkan
data atau memasukkan keterangan tidak pada
tempatnya, seperti menambahkan status sudah
meninggal pada nama lengkap atau nomor induk
kependudukan (NIK) yang ada di akta lahir atau
akta perkawinan.
Hal itu berakibat pada flag status, sehingga
penduduk tersebut dianggap masih hidup karena
statusnya aktif.  ryn/rol
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YATIM PIATU AKIBAT COVID

Pengasuhannya Diupayak
an
Diupayakan
Berbasis K
eluar
ga
Keluar
eluarga
Sejak pandemi merebak, banyak anak mendadak
yatim piatu setelah orang tua mereka meninggal akibat
Covid. Sesuai undang-undang, pengasuhan anak itu
dialihkan ke keluarga besar. Kesulitan finansial dan
luasnya pandemi tidak memungkinkan keluarga
memikul tanggung jawab itu.
Jakarta,
Khazanah
Pandemi Covid-19 memaksa
anak menjadi yatim piatu
ketika salah satu atau kedua
orang tua mereka meninggal
akibat Covid.
Di kutai barat, kalimantan timur, media setempat
melaporkan tentang Aldiano
Dafa Raharjo alias Vino, usia
10 tahun, yang ditinggal
kedua orangtuanya hampir
bersamaan, 19 dan 20 Juli
lalu. Di Gambir, Jakarta Pusat,
Salma Ramadayanti, usia 15
tahun, kini yatim piatu.
Setelah ditinggal ayah 12
tahun lalu, ia ditinggal
ibunya pada 13 Juli lalu
akibat Covid.
Dalam bencana kesehatan, sekaligus bencana kemanusiaan, siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak yatim piatu?
“Negara, khususnya kementerian sosial,” cetus Dr. Seto
Muljadi, lebih dikenal sebagai Kak Seto, ketua Lembaga
Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).
Seto menyamakan situasi
mereka sebagai terlantar atau
korban bencana umumnya,
sehingga pemerintah harus
bertanggung jawab mengambil alih perlindungan. “Tentu
pertama adalah negara karena negara juga punya berbagai rumah singgah, rumahrumah Perlindungan Anak.”
Sebelum negara ‘turun
tangan’, wakil ketua Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati
mengatakan, keluarga besar
harus diajak berunding
mengenai masa depan anak
yang kehilangan orangtua.
“Dalam hukum Indonesia, keluarga besar sampai
derajat ketiga yang (seharusnya) mengambil alih soal
perwalian,” kata Rita.
Derajat yang dimaksud
Rita adalah kakak-adik
sebagai derajat pertama.
Kemudian nenek-kakek, dan

derajat ketiga, paman-bibi.
Masalahnya, pada masa
pandemi virus corona, keluarga besar pun terimbas, secara
kesehatan maupun finansial.
Mengasuh anak lain, walaupun masih kerabat, akan
menjadi tambahan beban.
Direktur Rehabilitasi
Sosial Anak di Kementerian
Sosial, Kanya Eka Santi,
membeberkan proses panjang
perwalian. Proses itu juga
menuntut ketekunan pekerja
sosial di lapangan.
Kalau tidak memungkinkan pengasuhan dialihkan ke keluarga besar, maka
akan dicarikan alternatif. Di
Indonesia, pilihannya adalah,
“Satu, foster care atau orangtua asuh. Kedua, wali. Yang
ketiga, pengangkatan anak,”
ujar Kanya.
Kanya menunjuk kasus
di Tangerang di mana seorang anggota DPR bersedia
menjadi orangtua angkat
untuk anak yatim di wilayahnya. Di Sinjai, seorang
bupati bersedia menjadi
orangtua asuh.
Banyak beredar kabar,
anak-anak itu dititipkan ke
panti asuhan. Yang Muslim
menarget pondok pesantren
untuk pengasuhan dan pendidikan. Rita dari KPAI mengingatkan bahwa anak-anak
itu juga harus ditanya. “Anak
sebagai individu juga punya
hak. Sebenarnya, dia ingin
seperti apa? Itu yang paling
penting karena ini berkaitan
dengan perencanaan pengasuhan yang menyangkut
anak ini.”
Rita berharap kerabat
yang kesulitan mengambil
alih pengasuhan tidak serta
merta ‘membuang’ anak itu,
sehingga anak merasa tidak
diinginkan. “Itu kan membuat situasi psikologis anak
menjadi lebih berat karena
dia sudah kehilangan orangtua, tiba-tiba harus berubah
kehidupannya secara drama-

Jumlah kematian pasien Covid-19 di Sumbar

DALAM SATU BULAN

Kegiatan dari Yayasan “Sayangi Tunas Cilik” dan Tata Sudrajat (kaos biru).
tis, apalagi kemudian dipindahkan ke tempat yang juga
asing sama sekali,” imbuhnya.
Menurut Kanya, panti
ada dalam alternatif solusi
pengasuhan. “Panti sebenarnya ada dalam continum of
care, dari sisi pengasuhan
alternatif. Dan itu the last
resort (pilihan terakhir),”
tukasnya.
Wakil Kepala Program
Dampak dan Kebijakan
Yayasan Sayangi Tunas
Cilik atau Save the Children, Tata Sudrajat setuju panti
atau pondok menjadi solusi
terakhir. Sebelum ke sana,
“Dicarikan pengasuhan
alternatif yang masih berbasis
keluarga, (seperti) diatur
dalam peraturan pemerintah
yang baru.”
Sejauh ini, Satgas Covid19 dan Kementerian Sosial
sama-sama mengakui tidak
mempunyai data tentang
jumlah anak yang yatim
piatu dalam pandemi virus
corona. Juga tidak ada data
mengenai nasib pengasuhan
anak-anak itu. Kanya sudah
mengusulkan data itu ke
Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Tata mengatakan data

yang tersedia dari Satgas
Covid-19 hanya menunjukkan jumlah anak yang
positif, sembuh, dan meninggal, dari usia 0 sampai dua
tahun dan terus sampai 18
tahun. “Oleh karena itu,
betul-betul harus ada riset
atau pendataan untuk mengetahui, pertama, status
yatim piatunya,” ungkapnya.
Kembali ke Vino di
Kutai Barat, dari luar masyarakat bergantian menjaga
Vino yang sendirian menjalani isolasi mandiri di dalam
rumah. Ia tertular Covid dari
orangtuanya.
Kementerian Sosial, melalui kantor dinas setempat,
kata Kanya, rutin mengunjungi Vino, memberi bantuan
langsung, terutama bimbingan psikologis. Kalau sudah
sembuh, Vino akan diasuh
paman dan pihak sosial akan
terus memantau perkembangannya.
Sedangkan Salma, yang
tidak mengidap virus corona,
kini: “Ikut kakak,” ujarnya.
Salma, bungsu dari enam
bersaudara, bergabung dengan empat kakaknya yang
berpatungan mengontrak
rumah di Srengseng, Jakarta
Barat. Rumah dengan satu
kamar tidur di kawasan padat

itu ditempati tujuh orang.
Salma menjelaskan perwaliannya, “Jadi, Kak Fira
(anak nomor tiga) yang
menjadi kakak, mamah,
ayah.”
Pusat data virus corona
Johns Hopkins University
menunjukkan, Indonesia
mencatat hampir 3,3 juta kasus
Covid dengan hampir 89 ribu
kematian. Mengutip data ini,
kata Tata, hampir 15 persen
yang meninggal berusia
antara 19 dan 45 tahun.
“Umur ini adalah umur
ketika mereka masih punya
anak (usia 0 sampai 17
tahun). Katakanlah satu saja,
maka kurang lebih ada 11
ribu yang yatim piatu,”
tambah Tata.
Protokol pengasuhan
anak terkait Covid, kata
Tata, menegaskan bahwa
fasilitas kesehatan harus
melengkapi data tentang
status serta orangtua si anak.
Rita mengingatkan, ini
adalah pe-er besar bagi
kementerian sosial.
“Kementerian harus
membuka semacam hotline untuk menerima laporan
tentang kondisi anak-anak
yang memang yatim piatu
dan sebagainya karena Covid-19,” pungkasnya.  voa

Angk
a
Angka
Kematian
Covid-19
Pecahk
an
ecahkan
Rekor di
Sumbar
Padang, Khazanah — Angka kematian akibat
positif covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar) kembali
memecahkan rekor dalam satu bulan. Tercatat angka
kematian sudah 252 orang hingga Kamis (29/7/
2021).
Epidemiolog Universitas Andalas (Unand) Padang
Defriman Jafri mengatakan, belum genap 30 hari
bulan Juli ini, angka kematian dilaporkan sudah
mencapai 252 orang.
Menurut Defriman, kalau hal ini tidak diantisipasi,
belajar dari Agustus 2020 tahun lalu, laju kematian
bisa meningkat tajam sampai Oktober 2020.
“Jangan sampai, untuk tahun ini lebih dari itu.
Padahal peningkatan angka kematian ini sudah
terlihat dari awal Maret 2021 kemarin dan terus
meningkat sampai Juli 2021 ini,” terangnya, Kamis
(29/7/2021).
Ia juga menyampaikan, untuk menekan angka
kematian bagi orang yang sudah terinfeksi dan dirawat
saat ini, tentu yang diharapkan adalah kesiapan
rumah sakit. Baik infrastruktur, sarana, tenaga serta
alat pendukung lainnya. Hal itu bisa terjaganya
kapasitas respon rumah sakit yang sudah kewalahan
dalam memberikan rawatan dan treatment kepada
pasien yang terinfeksi.
“Untuk lebih detail, saya juga menyarankan
agar data medical record dianalisis dengan tajam.
Hal ini untuk mengetahui risiko dan penyebab
kematian secara komprehensif,” ungkapnya.
Tak lupa ia mengingatkan agar pemerintah terus
berupaya tetap memperkuat di hulu. Hal ini agar
bisa mencegah lonjakan yang terjadi di hilir atau
rumah sakit. Caranya dengan memberikan
pemahaman ke masyarakat terkait protokol kesehatan.
“Pemerintah mesti memperkuat dengan
mengingatkan betapa pentingnya sekarang selalu
disiplin terhadap prokes di dalam setiap aktivitas
sosial, ekonomi dan keagamaan dilakukan,” katanya
mengakhiri. n inoval agesly.

