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65 TAHUN UNIVERSITAS ANDALAS

Presiden:
Unand Mesti
Buka Diri
Jika Universitas Andalas hendak menjadi pusat
pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, maka
kampus ini menurut Presiden Joko Widodo mesti
membuka diri, membua seluas-luasnya kesempatan
kepada para pemilik talenta-talenta hebat dari luar
kampus untuk mengajar para mahasiswa.

Rektor Universitas Andalas Padang Prof.
Dr. Yuliandri, SH. MH

Padang, Khazanah – Harapan
sekaligus dorongan untuk maju itu,
disampaikan Presiden Joko Widodo
pada sambutan di acara Dies Natalis
ke-65 atau Lustrum ke-13 Universitas
Andalas, Senin kemarin.
Pidato yang disampaikan secara
virtual itu, langsung menukik ke arah

harapannya terhadap Universitas tertua
di luar Jawa ini. Presiden sangat
berharap, Unand menjadi salah satu
kampus yang menyertai Indonesia
menuju negara yang maju. Ia berharap
peran signifikan Unand untuk bersama-sama kampus yang lain mewujudkan Indonesia Maju.
Ia juga menyinggung tentang
harapan-harapan salah satu founding
father Indonesia yang lahir dari Ranah
Minang, Bung Hatta. Menurut Presiden Joko Widodo, harapan-harapan
Bung Hatta ada pada segenap civitas
akademika Universitas Andalas.
Kata Jokowi, hadirnya Universitas
Andalas di Sumatera Barat sebagaimana harapan Bung Hatta, adalah
untuk mempertinggi kecerdasan
bangssa dalam arti seluas-luasnya”.
Kecerdasan dalam menguasai berbagai
bidang ilmu pengetahuan, untuk
mencapai kejayaan bangsa,” kata
Presiden menyinggung motto terkenal
dari Unand ‘Demi Kdjajaan Bangsa’.
Menyangkut lompatan yang mesti
BACA HAL-7

DIALOG JOKOWI DAN PELAJAR SUMBAR

Onde Mande, Sanang
Bana Bisa Sobok jo
Pak Presiden

Sulit dapat Keturunan Morula IVF Solusinya

Presiden Jokowi meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar SMA sederajat se-Kabupaten
Sukoharjo, di SMAN 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Senin (13/09/2021)
(Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Padang, Khazanah -- Presiden Joko
Widodo meminta agar para kepala
sekolah dapat mengejar kepala daerah
masing-masing
untuk
segera
menuntaskan vaksinasi bagi para
pelajar.
"Kemudian seluruh kepala
sekolah, kejar bapak ibu bupati, wali
kota agar vaksinasi pelajar-pelajar kita
segera diselesaikan, dirampungkan,"
kata Presiden Jokowi di SMA Negeri
1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, Senin.
Presiden Jokowi menyampaikan
hal tersebut didampingi Ibu Iriana
Joko Widodo, juga menyapa para

04.56
12.16
15.26
18.19
19.28

peserta vaksinasi pelajar dari sejumlah
lokasi lain seperti di SMA Negeri
2 Pulau Punjung, Dharmasraya,
Sumatera Barat dan SMA Negeri 9
Gowa, Sulawesi Selatan melalui
konferensi video.
Presiden Jokowi juga berharap
agar para kepala sekolah dapat
memperhitungkan kondisi penerapan
pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) di masing-masing daerah.
"Kepada semua bapak ibu kepala
sekolah, kalau sudah divaksin
segerakan
untuk
melakukan
pembelajaran tatap muka terbatas,
BACA HAL-7

Ayat Hari Ini

“Sesungguhnya orangorang yang beriman,
orang-orang yang
berhijrah dan berjihad
di jalan Allah, mereka
itu mengharapkan
rahmat Allah, dan Allah
Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”
(QS. Al-Baqarah: 218).

Padang, Khazanah -- Morula In Vitro Fertilization
(IVF) Indonesia hadir di Padang, Sumatera Barat untuk
mewujudkan mimpi para pasangan suami istri yang
kesulitan untuk mendapatkan keturunan.
Morula IVF Indonesia sendiri telah berhasil meraih
penghargaan sebagai ‘2021 Best Practices Award –
IVF Company of The Year’ dari lembaga riset
internasional Frost & Sullivan. Pencapaian tersebut
menjadi harapan bagi Morula untuk terus memberikan
layanan terbaik program bayi tabung kepada masyarakat
dan membantu mewujudkan mimpi semakin banyak
pasangan untuk memiliki buah hati.
Ade Gustian Yuwono, Managing Director Morula
IVF Indonesia mengatakan, Morula IVF Indonesia telah
melakukan total 4.015 prosedur IVF pada tahun 2020

Ade Gustian Yuwono, Managing Director Morula IVF Indonesia bersama timnya.

BACA HAL-7

KISAH MAYA PILOT PEREMPUAN INGGRIS

Perang, Mengungsi, Cari Suaka, dan
Tetap Muslimah
Padang, Khazanah -- Maya Ghazal adalah
satu dari jutaan orang yang harus mengungsi
dari Suriah karena perang saudara.
Keluarganya mendapatkan suaka di Inggris
enam tahun lalu, namun dia sempat
mengalami kesulitan untuk mengenyam
pendidikan. Kini, dia memiliki ijazah sebagai
pilot dan Goodwill Ambassador untuk Badan
Pengungsi PBB.

Syiar Islam

BACA HAL-7

Mimbar

Australia Punya
Bank Syariah IBA

Larangan Kecurangan
dalam Perdagangan

Melbourne, Khazanah -- Dalam ekonomi Islam
global, Australia paling dikenal sebagai pengekspor
makanan halal. Tahun lalu, penjualan daging mereka
mencapai 1,45 miliar AS dolar ke negara-negara
Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di atas 1,72
miliar AS dolar dalam bentuk sereal, hewan hidup,
dan susu.
Di dalam negeri, ekonomi Islam domestik
Australia akan segera mendapatkan dorongan dengan
BACA HAL-7

Oleh: Alimin Mukhtar

Surat ke-83 dalam Al-Quran, yaitu al-Muthaffifin, adalah surah
yang unik karena turun dalam masa transisi Periode Makkah
ke Periode Madinah dalam Sirah Nabawiyah. Menurut Jabir bin
Zaid dan Ibnu as-Saib, surah al-Muthaffifin turun di tengahtengah perjalanan hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah.
Sebagiannya turun di daerah yang dekat Makkah, sedang sisanya
di daerah yang lebih dekat ke Madinah (Tafsir Zaadul Masir,
IV/413).
BACA HAL-7
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KONDISI SUMBAR DEFISIT

KUPA PPAS 2021 Akhirnya Ditetapkan

149 Pelajar
SMPN 5 Padang
Panjang Divaksin
Padang Panjang, Khazanah - 149 pelajar SMPN
5 Padang Panjang mengikuti vaksinasi Covid-19
di ruangan UKS sekolah itu, Senin (13/9), yang
dipantau langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan, Syahdanur, SH, M.Si.
"Kita apresiasi para pelajar yang mengikuti vaksinasi
ini," katanya.
Dia melihat para pelajar SMPN 5 ini semangat
mengikuti pelaksanaan vaksinasi. Dari pantauan dia,
tidak ada permasalahan yang ditemukan selama
vaksinasi. Para siswa juga mengatakan tidak ada
keluhan dan dampak yang dirasakan setelah
mendapatkan vaksinasi.
Pihaknya berharap hal ini bisa mencapai target
vaksinasi di Kota Padang Panjang khususnya di
kalangan pelajar. Dia juga berharap Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi (KIPI) dapat diminimalisir
pascavaksinasi Covid-19.
Sementara itu Kepala SMPN 5, Ermita, S.Pd
mengatakan, pelaksanaan vaksinasi diikuti 149 pelajar
yang sudah diberi izin orang tua, sementara 42 orang
lainnya sudah melaksanakan vaksinasi sebelumnya.
“Kita berharap bagi yang belum mendapatkan
izin orang tua dan tidak ada alasan untuk tidak bisa
divaksin, kita imbau agar sebaiknya melakukan
vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok
di sekolah kita ini. Dengan begitu, semoga kita bisa
melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan
baik,” harap Ermita.  paulhendri

Ketua DPRD Sumbar Supardi disaksikan Wakil Gubernur Audy Joinaldy sedang menandatangani keputusan penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon
Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun 2021

Padang, Khazanah - Setelah
melakukan pembahasan mendalam
terkait berbagai kendala dan potensi
anggaran daerah yang dalam kondisi
yang memprihatinkan, akhirnya
DPRD Sumbar menyetujui penetapan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran
Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2021.
"Rancangan KUPA PPAS yang
telah disampaikan gubernur sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan,"
ujar Ketua DPRD Supardi saat
membuka rapat paripurna pengambilan keputusan penetapan KUPA
PPAS tahun 2021, Senin (13/9/2021).
Karena menurut dia, terdapat
defisit murni setelah dikurangi
kelebihan Sisa Lebih Penggunaan
Anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar
lebih kurang Rp91 miliar.
"Belum lagi masih cukup banyak

program unggulan gubernur dan wakil
gubernur yang belum ditampung di
dalamnya,” kata Supardi.
Menyikapi kondisi itu, tambah
Supardi, Badan Anggaran DPRD
bersama Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) telah bekerja keras
untuk kembali menyeimbangkan
neraca keuangan daerah dalam
rancangan KUPA PPAS tersebut.
Pembahasan mendalam tersebut
menurut Supardi menghasilkan
beberapa kebijakan strategis.
“Memperhatikan defisit yang
cukup besar sementara untuk
mendapatkan tambahan pendapatan
daerah masih sulit karena situasi
pandemi yang belum pulih,
pengurangan proyeksi pendapatan
dari pos Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah yang sebelumnya

diusulkan, dikembalikan kepada target
yang telah ditetapkan dalam APBD
2021,” ujarnya.
Untuk menutup pengembalian
pengurangan proyeksi tersebut, lanjut
Supardi, maka dalam Rancangan
perubahan APBD tahun 2021 harus
dilakukan pendalaman kembali untuk
melihat potensi pendapatan yang
masih bisa dioptimalkan.
“Dengan
melakukan
pengembalian target seperti yang
sudah ditetapkan APBD, maka defisit
dapat dikurangi menjadi Rp27 miliar.
Namun, dalam rancangan APBD
perubahan nanti harus digali lagi
potensi pendapatan yang bisa
dioptimalkan dan mana yang memang
bisa dikurangi,” jelasnya.
Supardi menambahkan, dengan
disetujuinya Rancangan KUPA-PPAS
menjadi KUPA PPAS maka

selanjutnya pemerintah daerah telah
bisa mengajukan Rancangan APBD
Perubahan
ke
DPRD.
Dia
mengingatkan, hal-hal yang menjadi
catatan dan rekomendasi DPRD
bersama saran dan masukan fraksifraksi menjadi perhatian bagi
pemerintah daerah sehingga defisit
yang terjadi bisa diminimalisir.
Sebelum membuka rapat, terlebih
dahulu Supardi menyampaikan berita
duka cita yang mendalam atas
wafatnya mantan Ketua DPRD Sumbar
H. Djohari Kahar pada Minggu (12/
9) dalam usia 89 tahun.
“DPRD Sumbar turut berduka atas
berpulangnya Djohari Kahar, pada
Minggu (12/9). Sebagai ungkapan
belasungkawa, marilah bertafakur
sejenak untuk mendoakan almarhum
agar mendapat tempat yang mulia
di sisi Allah,” kata Supardi.  jer

MENUJU PON XX PAPUA

Riza Falepi Lepas 5 Atlet Payakumbuh

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi menyampaikan rasa bangga ada juga lambang Payakumbuh dan Sumatera Barat yang berkibar
pada PON XX Papua

Payakumbuh, Khazanah - 5 atlet
asal Kota Payakumbuh yang
mewakili provinsi Sumatera Barat
dalam Pekan Olahraga Nasional
(PON) XX di Papua dilepas secara
resmi oleh Wali Kota Riza Falepi
di balai kota, Senin (13/9).
Suci Kurnia Dewi (28 tahun)
cabang Kempo, Kelas Randori Putri
55 kg, kemudian Fadila Rahmi (22
tahun) cabang Karate Kelas Kumite

+68 kg putri, serta Iqlimatul Aini (22)
cabang Karate, Kelas kumite -61 kg
putri, lalu dua atlet Paralayang
Abdurrahman Hidayat (16) dan Febri
Yulito (26) datang ditemani Ketua
KONI Yusra Maiza, Kadisparpora
Desmon Corina, Kabid Pemuda dan
Olahraga Delni Putra, pelatih
Paralayang Dodo Kurdi, serta Saidina
Irawan selaku pelatih Kempo
Payakumbuh bersama pengurus cabor

terkait.
Ketua KONI Payakumbuh, Yusra
Maiza menerangkan pada PON 2016
lalu Payakumbuh hanya bisa
mengirim dua atlet saja mewakili
provinsi Sumatera Barat, untuk kali
ini Kota Randang sudah berhasil
mengirim 5, termasuk cabang olahraga
Paralayang, mereka telah sukses
menjalani seleksi Pra PON.
"Ini sebuah peningkatan yang

cukup baik. Mudah-mudahan menjadi
cambuk pelecut bagi cabor-cabor lain
untuk mengikuti jejak atlet kita ini.
Ditambah dengan telah bertambahnya
fasilitas olah raga di Payakumbuh
tentu memudahkan kita dalam
melakukan pembinaan dan latihan,
serta mencari bibit atlet baru," kata
Yusra.
Sementara itu, Wali Kota Riza
Falepi menyampaikan rasa bangga
ada juga lambang Payakumbuh dan
Sumatera Barat yang berkibar pada
PON XX Papua, terlepas apakah nanti
para atlet bisa dapat medali atau tidak,
sebagai kepala daerah, dirinya
menyebut sudah tampil saka sangat
bersyukur.
"Kami berpesan kepada atlet agar
menjaga kebugaran tubuh mereka
jelang bertanding, jangan sampai imun
tubuh menurun karena itu akan
menurunkan performa. Selamat jalan,
jaga nama baik Payakumbuh dan
sukses meraih prestasi terbaik, ada
doa dari kami semua warga
Payakumbuh," kata Riza Falepi
sembari menyerahkan bantuan dana
dari Pemko kepada atlet.
Menurut
keterangan
dari
Kadisparpora Desmon Corina, atletatlet ini akan berangkat ke Papua
secara bertahap, dimana untuk
Paralayang pada 15 September,
Kempo pada 5 Oktober, dan Karate
pada 7 Oktober.  lili yuniati

Salah seorang pelajar SMPN 5 Padang Panjang sedang
melaksanakan vaksinasi

Sukseskan Ujian
P3K,SMAN 1
Harau Bersiap Diri
Sarilamak, Khazanah - SMAN 1 Kecamatan
Harau Kabupaten Limapuluh Kota menjadi salah
satu sekolah tempat pelaksanaan Tempat Ujian
Kompetensi (TUK) bagi Ratusan peserta ujian
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Tahun 2021 yang digelar sejak 13 hingga 17
September 2021.
Menyukseskan pelaksanaan ujian itu, SMAN
1 Harau menyiagakan/menyiapkan puluhan
Komputer di dua labor Komputer bagi peserta
ujian dari berbagai daerah itu. Puluhan Komputer
tersebut juga didukung jaringan Internet serta
layanan listrik dari PLN.
Afrizal, Penanggung Jawab TUK menyebutkan
bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari menyiapkan
berbagai sarana prasarana untuk menyukseskan
TUK bagi Ratusan Peserta Ujian P3K di Kabupaten
Limapuluh Kota. Selain itu dukungan berbagai
pihak, Tim Medis serta Satpol-PP juga bersiaga
terkait Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) bagi
peserta ujian yang didominasi guru wanita itu.
"Iya, kita menyiapkan puluhan unit komputer
untuk mendukung pelaksanaan ujian Kompetensi
yang digelar hari ini hingga tanggal 17 September
nanti. Untuk peserta ujian disekolah ini mencapai
488 orang," sebut Afrizal.
Kepala SMAN 1 Harau itu juga menambahkan,
tiap sesinya peserta mencapai 61 orang peserta
ujian. Namun dari sesi satu yang digelar tadi pagi
hanya 1 orang peserta yang tidak hadir tanpa
keterangan.
"Perharinya kita laksanakan dua sesi ujian di
dua labor Komputer. Sesi pertama pagi hari (08.0010.50 Wib) dan siang pukul 14.00 hingga pukul
16.50 Wib," tambahnya.
Dalam pelaksanaan ujian, pelaksana ujian
mengetatkan Protokol Kesehatan sejak peserta
memasuki kawasan sekolah (lokasi ujian red). Mulai
dari pemeriksaan suhu tubuh, surat keterangan
hasil swab, pemeriksaan identitas diri serta surat
ujian. Peserta juga dibekali cara pelaksanaan ujian
diruangan terpisah dari labir ujian.
"Untuk Prokes kita awasi dari awal peserta
memasuki kawasan sekolah. Mulai dari pemeriksaan
suhu hingga pemeriksaan surat hasil Swab,"
ili yuniati
tutupnya.  lili

SUARA FRAKSI DI DPRD TANAH DATAR

Segera Lakukan Pilwanag di Nagari yang Sudah Waktunya
Batusangkar
Khazanah
Batusangkar,,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Tanah Datar
menggelar Rapat Paripurna
dengan Agenda Pandangan Umum
Fraksi-Fraksi terhadap Nota
Penjelasan Bupati Tanah Datar
soal Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) APBD Perubahan
Kabupaten Tanah Datar Tahun
Anggaran 2021, Senin (13/9) di
Ruang Rapat DPRD Setempat.
Rapat paripurna dipimpin
Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.
Bungsu, didampingi Sekretaris
DPRD Elizar dihadiri 28 anggota,
dihadiri Bupati Tanah Datar
diwakili Plt. Sekretaris Daerah
Edisusanto, Asisten dan Pimpinan
OPD.
Dalam
penyampaian
Pemandangan Umum Fraksi DPRD
diawali Fraksi PPP Arianto, Fraksi
PKS Oleh Istiqlal, Fraksi Nasdem
Nova Hendria, Fraksi Gerindra
Kamrita, Fraksi Perjuangan Golkar
Asrul Jusan, Fraksi PAN Zulli

Rustam, Fraksi Demokrat Syafril,
Fraksi Hanura Benny Ermon.
Pada umumnya Fraksi-fraksi
menyampaikan tanggapan, saran
dan pertanyaan dalam Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2021 dan atas
penyampaian Nota Penjelasan
Bupati Tanah Datar Terhadap
Ranperda APBD Perubahan tahun
2021 serta mengharapkan alam
penyajian laporan keuangan
dilakukan secara transparan,
akuntabel dan tepat sasaran.
Sebagaimana Disampaikan
Fraksi PPP melalui Juru bicara
Afrianto, dalam Nota Keuangan
pengantar Ranperda APBD
Perubahan tahun 2021 masih
adanya penurunan pajak daerah,
untuk itu kami menginginkan
penjelasan penyebab terjadinya
penurunan dan apa strategi dan
kajian yang telah disiapkan
pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan kembali PAD di
semua sektor, ungkpanya.
Sementara itu Fraksi Demokrat

melalui juru bicara Syafril juga
tambahkan,
peningkatan
kepariwisatan merupakan salah
satu unggulan serta program
unggulan kepala daerah, untuk
meningkatkan PAD, kepada OPD
terkait diharapkan menjelaskan
program apa saja yang akan
dilakukan mengingat anggaran
cukup besar di alokasikan,
harapnya.
Dalam penyampaian pendapat
fraksi juga mendesak pemerintah
daerah untuk segera melakukan
pemilihan beberapa walinagari
yang saat ini sudah banyak yang
masa periode yang sudah habis,
dengan alasan agar terlaksananya
pembangunan
dan
pertanggungjaban yang jelas atas
penggunaan anggaran Dana Desa
dan APBD dan lainnnya.
Pada Sidang Sebelumnya
Bupati Eka Putra menjelaskan,
pendapatan daerah pada Ranperda
Perubahan APBD diperkirakan
sebesar Rp1.252.424.455.199,40,.

Dimana terjadi penurunan sebesar
Rp 47.929.109.726,60, atau 3,69%
dibandingkan APBD tahun
anggaran
2021
sebesar
Rp1.300.353.564.926,00.
“Dalam rinciannya, Pendapatan
Asli Daerah dianggarkan sebesar
Rp 113.794.044.985,00 secara
umum terjadi penurunan sebesar
Rp 16.774.959.7882,60 atau
(12,85%) dibandingkan APBD
2021.
Sedangkan
dana
perimbangan
sebesar
Rp
916.144.409.557,00 juga terjadi
penurunan secara umum sebesar
Rp 41.975.908.443,00 atau 4,38%
dibandingkan APBD 2021,”
jelasnya.
Sedangkan, anggaran belanja
daerah pada Ranperda tentang
perubahan APBD tahun2021 ini
sebesar Rp1.320,500.644.172,00
terjadi penurunan sebesar Rp
28.301.652.769,67 atau 2,10%
dibandingkan dengan APBD
tanun anggaran 2021 sebesar
Rp1.348.802.296.941,00.

Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu Menyerahkan nota tanggapan fraksifraksi kepada Plt. Sekretaris Daerah Edisusanto. heri

Lebih lanjut, pembiayaan
sebesar Rp 68.076.188.972,93
bertambah
sebesar
Rp
19.627.456.956,93 atau 40,51%
dibandingkan dengan APBD
tahun 2021
sebesar Rp
48.448.732.016,00.
Sementara Itu Ketua DPRD
Rony Mulyadi menyampaikan
dengan telah disampaikan

tanggapan oleh 8 fraksi fraksi di
DPRD selanjutnya sidang akan
dilaksanakan pada Rabu (15
September 2021) dengan agenda
Tanggapan atau Jawaban Bupati
Tanah datar atas Pemandangan
Umum Fraksi Fraksi DPRD atas
Nota Penjelasan Bupati Tanah
Datar Terhadap Ranperda APBD
Perubahan tahun 2021.  heri
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Gempa Masih
Mengancam
Berdasar catatan data sejarah kegempaan,
daerah Sumatera Barat (Sumbar) memang sudah
beberapa kali mengalami gempa bumi merusak.
Sejak tahun 1822 hingga 2009, telah terjadi
setidaknya 14 kali kejadian gempa bumi kuat
dan merusak di provinsi ini, dan di antaranya
menyebabkan tsunami.
Sejarah panjang gempa bumi merusak di
Sumbar dimulai dengan terjadi gempa bumi
kuat yang diikuti suara gemuruh berpusat
di antara Gunung Talang dan Gunung Merapi
tahun 1822, 28 Juni 1926 gempa bumi
dahsyat 7,8 skala Richter pernah
mengguncang Padang Panjang tahun 1835,
gempa bumi Singkarak (1943), gempa bumi
Pasaman (1977), 1981, 1991, gempa bumi
Agam (2003). Lalu gempa bumi tahun 2005,
2007 dan 2009.
Sepanjang gempa bumi yang terjadi itu
rata-rata telah meluluhlantakan bangunan dan
berbagai infrastruktur lainnya. Akibatnya,
korban pun berjatuhan.Sesungguhnyagetaran
gempa tidak membunuh. Justru yang
membunuh adalah bangunan yang runtuh
akibat tidak tahan gempa atau fondasinya
jelek. Misalnya, karena ada proses pelulukan
lapisan pasir di bawah tanah (liquefaction),
yang menyebabkan bangunan di atasnya
ambles.
Sebagai kawasan yang sangat rawan gempa
bumi, daerah Sumbar diprediksi para ahli
akan selalu menjadi kawasan yang sering
diguncang gempa bumi. Karenannya, banyak
pihak yang berharap agar Pemerintah Provinsi
Sumbar lebih serius dalam memperbaiki sistem
penanganan bencana alam, baik dalam
memperbaiki sistem pamantauan gempa bumi,
pembuatan peta rawan gempa bumi, menyusun
peta mikrozonasi gempa bumi, merencanakan
bangunan tahan gempa bumi, maupun
pendidikan masyarakat melalui sosialisasi
mitigasi bahaya gempa bumi.
Pasca gempa bumi berkekuatan 7,6 SR
yang mengguncang Sumbar pada 30 September
2009 lalu berbagai kalangan memang mulai
memperhatikan bagai mana membuat
konstruksi bangunan yang tahan gempa.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Sumbar pun
mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor
6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.
Dalam Perda tersebut, diminta peran
pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk
mensosialisasikan pendirian bangunan harus
sesuai standar bagi bangunan tidak bertingkat
dan menerapkan teknologi khusus untuk
bangunan bertingkat.
Khusus untuk bangunan bertingkat sedang
dan tinggi, dalam Pasal 24 ayat 5, Perda Nomor
6 Tahun 2011 itu, ditegaskan harus
direncanakan dengan memanfaatkan teknologi
untuk mereduksi atau menyerap energi gempa,
memperbesar redaman ataupun menambahkan
kekakuan, agar dapat langsung berfungsi
untuk melayani kepentingan masyarakat.
Sebenarnya dibanyak negara banyak cara
yang telah diterapkan untuk meminimalisir
kerusakan akibat gempa bumi. Jepang sebagai
salah satu negara terdepan dalam teknologi,
telah mengaplikasikan salah satu teknologi
tahan gempa yakni penggunaan kontrol pada
struktur bangunan untuk mereduksi respon
dinamik yang diakibatkan oleh beban seismik.
Nah....., sebagai kawasan yang sangat
rawan gempa bumi, Sumbar benar-benar harus
mempersiapkan diri dalam meminimalisir
jatuhnya korban.

RUNDO
Mau direnovasi menteri, pasar bawah terbakar
Itu lo gaya e ma bro !
Jutaan HP tak bisa pakai whatsapp bulan depan
Lai dak cito ambuih-ambuih tu kawan
Saipul Jamil akui masa bodo dengan petisi
boikot
Bak kato ang se lah !
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Perang Candu Madat
dan Narkoba
BUYA MASOED ABIDIN

Hati hati ada upaya kuat menghancurkan
generasi bangsa melalui kecanduan Narkoba
.... Bila generasi bangsa sudah lemah maka bangsa
dan tanah air tercinta ini akan mudah mereka
kuasai dan mereka jajah.
Karena itu mari bersungguh sungguh perangi
jaringan sindikat narkoba ini.Ini sesungguhnya
perang besar yang sudah dirintis dan menjadi
Jejak Harimau Nan Salapan di Minangkabau yang
sengaja dihapus karena dalam catatan Ulando
(Holland) tidak ada perang yang paling banyak
biayanya dan paling besar pengerahan pasukan
dan paling banyak korban dari pihak kolonial
Belanda adalah Perang Minangkabau satu dan
Perang Minangkabau dua yang oleh penulis
sejarah dialih menjadi Perang Paderi (meniru istilah
Rafles dalam ekspedisinya ke Simawang).
Ingat juga sejarah nusantara seluruh raja rajanya
dibebaskan untuk menjadi ujung tombak
kekuasaan penjajah Belanda, tetapi di
Minangkabau rajanya ditangkap dan diasingkan
Inilah sebuah hidden history yang dihapus
sehingga hiduplah paradigma konflik antara kaum
adat dan kaum agama di Minangkabau.
Menurut saya, ingatlah sejarah Perang
Minangkabau satu dan Perang Minangkabau
dua dalam kurun setengah abad (1800-1850)
yang oleh Ulando (Holland) disebutnya Perang
Paderi, yang sesungguhnya adalah perang candu
di Minangkabau.

J-A-N-O

Bahkan sampai 1908 gerakan perlawanan
Inyiek Manan yang dikenal dengan Perang
Kamang itu semata menjaga generasi bangsa
ini dari penjajahan fisik maupun mental.
Sebab, candu madaik, sabuang judi, arak
tuak, rampok rampeh, dago dagi devide et impera
nan dikembangkan oleh VOC sebagai kapalo
galeh mereka dengan dukungan parewa angku
gadang di batipuah, sahinggo basilanteh angan
urang Ulando menjadi panjajah di nagari awak
ko.
Ingatlah geest dari sejarah yang merupakan
hidden history itu. Makanya sekarang hati-hatilah
kita dengan tayangan hiburan tampak pandang
ditambah bahaya narkoba.Sebuah gerakan
pelemahan bangsa yang sangat sistematis.
Salah satu dampaknya yang paling terasa
melemahnya budaya literasi, hilang baso basi.
Padahal generasi bangsa nusantara ini sejak
dulu suka membaca dan rajin menulis.
Namuah taat mangaji? Makanya kini ko
jangan mau takicuah juo lai. Hati hati lah !!!!
Zaman sudah diubah oleh orang yang datang.
Begitu juga dengan istilah wahabi yang
dikenalkan pertama kali di Minangkabau dan
Atjeh oleh Snouck Hougronye baru menyebar
ke nusantara. Kenapa??? Mohon teliti lebih
dalam. Ada hidden script menganggap tambo
itu dongeng dan legenda.
Kesimpulan saya jangan belajar sejarah

Minangkabau ke Belanda atau KITLV Leiden
saja. Mereka catat Minangkabau menurut
keinginannya semata.
Bahkan kita pun enggan mengakui bahwa
mungkin kata Minangkabau menyimpan rahasia
makna yang sangat dalam dari kata muk MINAN
KA na BAW iyah (artinya adalah orang mukmin
sebagaimana telah diimani oleh para nabi-nabi,
maknanya masyarakat bertauhid ) sebagaimana
diungkap oleh Hamka dan ada tulisan kuno
1821.
Apa kata penulis sejarah tentang ini ? Isapan
jempol tak berdalil ilmiah. Padahal kekuatan
budaya inilah kekuatan ampuh memerangi
narkoba.
Wahabi dalam konotasi Snouck Hougronye
itu penentang dan penjungkir balikan kekuasaan.
Sampai masa ini pikiran sedemikian masih hidup.
Sebenarnya tidak ada, pertanyaan apa ada
hadist Wahabi? Sama sekali tidak ada. Jujur,
yang ada hanya movement, gerakan.
Memang penggeraknya perpaduan antara
dua kekuatan alu syaikh keluarga syaikh, ahli
agama dan alu saud (keluarga kekuatan) keduanya
bergabung jadi kekuasaan.
Namun kini, luput dari pengamatan bahkan
luput dari penelitian, ketika kelompok salafi
dan mujahidin diidentikkan dengan wahabi.
*Tokoh agama dan adat
Satu misminded !*Tokoh
Sumatera Barat

Negeri 1001 Maling
Kalau Irak disebut negeri 1001
malam, maka Indonesia bisa disebut
negeri 1001 maling. Demikian
celoteh mengawali suatu dialog
intelektual dengan teman-teman di
Pascasarjana Ilmu Politik UI
mengenai Teori Ketergantungan
beberapa waktu yang lalu.
Salah satu di antaranya yang
menarik diperdebatkan adalah
keasyikan pemerintah Indoensia
selalu menggunakan fasilitas bantuan
luar negeri. Hal ini menjadi menarik
dikritisi, karena fakta tidak
terbantahkan selama Orde Baru
sampai Orde Reformasi sekarang,
utang bangsa Indonesia bukannya
berkurang, tetapi justru sebaliknya
bertambah terus.
Ada kecenderungan pemimpin
yang berkuasa memanfaatkan
kesempatan untuk memperbanyak
utang tanpa harus melihat
dampaknya, karena menurut logika
politiknya yang akan bertugas
menyelesaikan utang adalah
pemimpin berikutnya.
Sebagai catatan pada bulan
Maret 1998, total utang luar negeri
Indonesia mencapai 138 miliar dolar
AS. Pada akhir tahun anggaran 1998/
1999 jumlah utang luar negeri
Indonesia telah mencapai 146,5
miliar dolar AS.
Jumlahnya
kemudian
membengkak tahun 2002 dengan
total 213 miliar dolar AS, dan sampai
pertengahan tahun 2004 ini utang
bangsa yang subur ini sudah kurang
lebih 500 miliar dolar AS.
Bahkan sekarang menurut
pengamat setiap bayi yang baru lahir
di Indonesia sudah harus
menanggung beban utang sekitar
delapan juta. (Artikel terkait Manusia
Serigala – Konspirasi 3P Merampok
Uang Negara).
Dalam dunia yang semakin
mengglobal hampir tidak ada negara
yang mampu berdiri sendiri tanpa
bantuan dari negara lain.
Persoalannya kemudian ketika ada
beberapa negara yang sukses
mengolola pinjaman luar negerinnya
dengan baik, tetapi ada juga negara
yang justru setiap tahun hanya
menamba beban hutangnya.
Jadi pada dasarnya pinjaman

RUSLAN ISMAIL MAGE

luar negeri itu bisa menguntungkan,
selama dikelola dengan jujur dan
transparan. Tetapi kalau pinjaman
itu dikendalikan oleh birokrasi yang
korup, kemudian berkolaborasi
dengan maling-maling berdasi, maka
sebanyak apa pun pinjaman itu pasti
habis tanpa hasil yang menjanjikan.
Tulisan ini bukan untuk mencela
bangsa sendiri, tetapi faktanya
menunjukkan bahwa negara kita
adalah termasuk negara terkorup
di dunia, maka jangan pernah
bermimpi kalau hutang luar negeri
bisa berkurang apalagi terlunasi.
Soalnya, pinjaman itu hampir
tidak pernah dikelola dengan baik
untuk bisa membangun bangsa
apalagi mensejahterakan rakyat,
tetapi hanya dijadikan lahan korupsi
oleh beberapa orang untuk tujuantujuan tertentu.
Siapa yang menyangsikan kalau
negara ini tidak dihuni 1001
macamnya maling, mulai dari
pejabat tertinggi sampai pejabat
terendah sengaja atau tidak sengaja
pintar semua memanfaatkan
kesempatan dalam kesempitan untuk
memperkaya diri sendiri dan
kelompoknya dengan menghalalkan
segala macam cara, tanpa
memikirkan nasib rakyat kecil yang
semakin
banyak
menderita
kelaparan. Mulai maling sandal jepit,
kambing, sampai maling triliunan
rupiah ada semua bercokol di
republik subur ini.

Kesadaran intelektual kita
sebagai anak-anak bangsa, terkoyakkoyak lagi katika di tengah rakyat
menderita kelaparan, uang negara
justru seenaknya dicuri oleh orangorang elite ekonomi. Mulai
dibobolnya dana BNI Rp I,7
triliunan oleh seorang wanita yang
seenaknya ongkan-ongkan kaki di
Singapura, kemudian menyusul
uang BRI dicuri ratusan juta rupiah,
sampai salah satu anak perusahaan
pertamina yang berbasis di
Singapura dibobol 8,2 juta dollar
AS.
Terhangat tengoklah kasus
Bank Century, Gayus Tambunan,
Nazaruddin, Kemenakertrans, dan
entah siapa menyusul lagi. Belum
lagi korupsi yang terjadi di daerahdaerah.Lalu kapankah korupsi di
republik ini bisa dihentikan atau
minimal dikurangi?
Terlalu pagi rasanya kalau
mengatakan lima atau sepuluh tahun
lagi, bahkan bisa sampai mati
korupsi akan tumbuh subur di
negeri yang subur ini. Indikatornya
bisa dilihat dari mulai jaman Orde
Baru sampai Orde Reformasi ini,
presiden terpilih tetap saja seakan
memberi ruang gerak kepada
koruptor untuk menggerogoti uang
negara, tanpa memberi hukuman
yang seberat-beratnya.
Tengoklah beberapa koruptor
yang kendatipun sudah memenuhi
persyaratan hukum untuk ditahan,

tetapi masih tetap bebas berkeliaran.
Kalaupun ada yang masuk bui, itu
hanya sekedar pembuktian publik
bahwa pemerintah masih ada
keinginan untuk memberantas
korupsi. Lebih dari itu penahanan
koruptor di republik ini biasanya
tergantung besar kecilnya kontrak
politik yang ada di baliknya.
Sebenarnya harapan korupsi bisa
diberantas pernah muncul pasca
terpilihnya SBY yang kedua kalinya,
sesuai iklannya KATAKAN TIDAK
PADA KORUPSI, tetapi realitas
pemerintahannya
kemudian
menunjukkan kalau korupsi
bukannya menurun, bahkan korupsi
semakin menjadi-jadi dihampir
semua kalangan masyarakat. Kalau
pada jaman Orde Baru korupsi
masih tersentralisasi dan terbatas
dilakukan oleh orang-orang tertentu
di lingkaran birokrasi, tetapi di era
reformasi ini korupsi sudah
terdesentralisasi dan hampir merata
bisa
dilakukan oleh semua
kalangan masyarakat.
Saking banyaknya uang negara
yang dicuri maling-maling
terhormat, sampai Kwik Kian Gie
ketika masih menjabat Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
mengakaui sangat kesulitan
menghitung berapa besarnya
korupsi yang terjadi di berbagai
daerah. Tetapi menurutnya, tidak
kurang selama setahun uang negara
yang dikorup mencapai Rp 306
triliun.
Sehingga tidak mengherankan
ketika Biro Konsultasi Risiko
Politik dan Ekonomi (PERC) yang
berkedudukan di Hongkong, setiap
mengeluarkan hasil surveinya selalu
menempatkan Indonesia sebagai
negara terkorup pertama di Asia.
Menurut PERC Indonesia tetap
menempati peringkat pertama
negara paling korup di Asia dengan
indeks korupsi 9,25. menyusul
kemudian India (8,90), Vietnam
(8,67), Filipina (8,33), Thailand
(7,33), Malaysia (7,33), China (7,33),
Korsel (6,67), Thaiwan (6,10),
Hongkong (3,60), Jepang (3,50) dan
terakhir Singapura (0,50). Direktur
Eksekutif SIPIL Institut
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DALAM PENGAMANAN PILWANA SERENTAK

Polres P
ariaman K
edepank
an
Pariaman
Kedepank
edepankan
Sik
ap P
rofesional dan Humanis
Profesional
Sikap
Pariaman, Khazanah-Khazanah--Hingga
kini tahapan demi tahapan
pemilihan wali nagari (pilwana)
serentak di Kabupaten Padang
Pariaman terus berjalan. Seperti
diketahui, pilwana yang akan
digelar pada Rabu 31 Oktober
2021 dikuti 167 bacalon dari 29
nagari.
Seperti diketahui, dari sebagian
dari nagari yang akan melaksanakan
pesta demokrasi enam tahunan itu
berada di wilayah hukum Polres
Pariaman Kota, Polda Sumatera
Barat.
Artinya kata Kapolres Pariaman
AKBP. Deny Rendra Laksmana
yang dihubungi Khazanah, Senin
(13/9/2021), personel Polres
setempat bersama Polsek jajaran
juga akan menurunkan sekitar 180
personel untuk melakukan
pengamanan pemilihan walinagari
serentak tersebut.
Deny Rendra menyebutkan ada
sebanyak enam kecamatan di
wilayah hukumnya yang merupakan
wilayah administrasi Pemerintahan
Kabupaten Padang Pariaman yang
akan melakukan pemilihan
walinagari 31 Oktober mendatang.
Dikatakannya, enam kecamatan
tersebut adalah Kecamatan Sungai
Limau yang memiliki 2 kenagarian
dan 18 desa, Kecamatan Kampung
Dalam memiliki 2 kenagarian, 8
desa dan 26 korong, Kecamatan
V Koto Timur memiliki 3 kenagarian
dengan 10 desa dan 28 korong.
Kemudian
kata
Deny

menambahkan, Kecamatan Sungai
Geringging memiliki 2 kenagarian
dan 10 desa, Kecamatan Batang
Gasan memiliki 2 kenagarian, 7
desa dan 7 korong. Serta Kecamatan
IV Koto Aur Malintang dengan 4
kenagarian dan 5 desa.
“Kita di Polres Pariaman Kota
siap melaksanakan pengamanan
pemilihan langsung wali nagari
serentak tahun 2021 yang akan
diikuti 29 nagari se-Kabupaten
Padang Pariaman. Semua pihak siap
mensosialisasikan
dan
mempublikasikan terkait pilwana
ini, karena ini adalah agenda besar
Pemerintah Padang Pariaman dan
tentunya setiap stakeholder wajib
menyukseskan sesuai fungsinya
masing-masing,” ujar Deny Rendra.
Kendati ini agenda tingkat
nagari, namun Kapolres Pariaman
Deny
Rendra
tak
mau
menyepelekan dalam melakukan
dan
mengambil
langkah
pengamanannya.
“Ini adalah pesta demokrasi
pelaksanaan pemilihan wali nagari,
tentu kelak akan ada pihak yang
tidak menerima hasil dari pungut
dan hitung surat suara. Oleh karena
itu kita akan menurunkan sekitar
180 personel untuk melakukan
pengamanan,” ujarnya
Dikatakannya, Polres Pariaman
juga akan melakukan atau
melaksanakan sistem pengamanan
kota dalam rangka mengantisipasi
unjuk rasa yang mungkin akan
terjadi pada Pilwana langsung

MENINJAU KESIAPAN - Kapolres Pariaman AKBP. Deny Rendra Laksmana meninjau kesiapan
personel untuk memberikan pengamanan pada Pilwana serentak yang akan berlangsung 21 Oktober
2021. (Foto : Firman Sikumbang)
2021 itu di wilayah hukum Polres
Pariaman Kota.
Ditambahkan oleh Deny,
menjelang perhelatan pesta
demokrasi alek pilwana itu
pihaknya terus meningkatkan
pelatihan bagi para personel dalam
memastikan persiapannya untuk
memberikan pengamanan pilwana

langsung 2021 di Kabupaten
Padang Pariaman.
“Melalui pelatihan itu kita
akan dapat melihat dan tau sejauh
mana kesiapan personel dan
peralatan dalam melaksanakan
pengamanan pada Pilwana nanti,”
ujarnya.
Meski Deny Rendra mengaku

wilayah hukum Polres Pariaman
dinilai tidak terlalu rawan di bidang
keamanan, namun kata dia
mesmasikan, persiapan pengamanan
tersebut harus dilakukan secara
matang.
“Meski wilayah hukum kita
aman, namun kami tetap bersiap
dan bersiaga untuk menghadapi

pengunjuk rasa atau peristiwa
lainnya dalam proses tahapan
Pilwana, apalagi sekarang juga
masih di tengah mewabahnya
pandemi Covid-19,” katanya.
Dikatakan, untuk pengamanan
pada pelaksanaan Pilwana ini,
Polres Pariaman juga mengerahkan
personel untuk mengamankan
tempat pemungutan suara (TPS)
yang didukung oleh beberapa
Linmas.
“Kita sudah mempersiapkan
personel dan sarana pendukung
lainnya
agar
pengamanan
pendistribusian logistik Pilwana
dapat berjalan lancar,” ujar Deny.
Ia
mengatakan,
dalam
pelaksanaan Pilwana serentak pada
31 Oktober mendatang, ia juga
mengingatkan pada seluruh
personel agar gencar melakukan
deteksi dini atas potensi
kerawanan dan kecurangan yang
dapat
memicu
gangguan
Kamtibmas.
“Oleh sebab itu meningkatkan
kepekaan dan kewaspadaan adalah
mutlak untuk dilakukan demi
menciptakan kelancaran dan
keamanan bagi seluruh pihak dan
masyarakat pemilik suara saat
memilih nanti,” ujar Deny.
Ia pun mengaku telah
meinstruksikan personel agar
melaksanakan pengamanan secara
profesional dan humanis, dengan
tetap mengedepankan sikap netral
dan mengayomi seluruh lapisan
masyarakat.  firman sikumbang

Tak Gampang Menjadi Bintara Polri Handal itu Ada di Sat Samapta
Anggota Raimas
Polres Pariaman
Padang, Khazanah
Khazanah—Tak gampang untuk bisa menjadi anggota
Peleton Pengurai Massa (Ton Raimas) Subdit Dalmas Direktorat
Samapta (Ditsamapta) Polda Sumbar. Sebab seorang anggota Raimas
harus mampu mengantisipasi tindakan yang mengarah pada
anarki dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Dirsamapta Polda Sumbar Kombes
Pol Achmadi SIK pada Khazanah, Senin (13/9/2021)
Achmadi mengatakan, seorang personel Raimas dalam
melaksanakan tugasnya harus memiliki kompetensi atau keterampilan
dalam mengurai, membubarkan, mencerai beraikan dan melokalisir
massa, guna melindungi warga masyarakat dari ekses kerusuhan
massa yang berkadar tinggi, dalam meningkatkan kemampuan atau
keterampilan dilakukan melalui pelatihan.
Dikatakannya, seorang personel Raimas harus bisa mengantisipasi
perbuatan anarki yang dapat menyebabkan terjadinya : kerugian
jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap
stabilitas Kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas atau
keselamatan masyarakat.
Gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas itu kata Achmadi bisa
menyebabkan fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian
masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar.
Achmadi mengatakan, sebenarnya pengertian anarki massa adalah
adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan
oleh seseorang atau sekelompok orang yang
bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan
kekacauan, membahayakan keamanan umum mengancam keselamatan
jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik
orang lain.
“Bentuk-bentuk anarki massa itu ada beberapa macam, seperti
bentuk ambang gangguan (AG) yang dapat menjadi perbuatan
anarki. Bentuk AG tersebut yang dapat menjadi perbuatan anarki
adalah membawa senjata api maupun senjata tajam, membawa bahan
berbahaya berupa padat, cair dan gas, melakukan tindakan provokatif
dan lainnya,” kata Achmadi.
Ini lah kata Achmadi menambahkan yang menjadi tugas dan
tanggungjawab anggota Raimas Subdit Dalmas Direktorat Samapta
(Ditsamapta) Polda Sumbar.
Makanya sebelum perbuatan anarki itu muncul anggota Raimas
Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Sumbar harus rutin melakukan
patroli. Seperti yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Direktorat
Samapta Nomor Sprint : 259/PAM.5.1/IX/2021 tanggal 11 September
2021 tentang pelaksanaan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan)
Patroli yang dimulai dari Mako Poldadi jalan Jend Sudirman
itu bergerak menuju jalan Ujung gurun- jalan Veteran - jalan Raden
Saleh - depan Mesjid Raya - jalan Pasar Alai - jalan Jati - jalan
Simpang Haru- jalan Nipah - jalan-jalan di kawasan Pasar Raya
- jalan Pemuda - jalan Samudra Pantai Padang , jalan Ulak Karang
- jalan Joni Anwar - jalan Lapai - Simpang Tinju - Gunung Pangilun
- pasar Siteba dan kembali ke Mako Polda itu dipimpin Komandan
Kompi C Iptu Andra Nova SH.MH dan Danto 1C Ipda Aditya
Farhan Dwi Putra Tambunan S.Tr.K beserta sepuluh anggota Raimas
Subdit Dalmas
Iptu Andra Nova yang dihubungi Khazanah mengatakan, dalam
melaksanakan patroli dengan kendaraan roda empat (R4) dan kendaraan
roda dua (R2) mereka menyasar tempat tempat rawan C3 (curat,
curas, curanmor) serta memberikan imbauan kepada masyarakat
yang masih beraktifitas untuk tidak berkerumun dan tetap menggunakan
masker.
“Kita juga melakukan pemeriksaan kepada orang maupun
kendaraan yang diduga akan melakukan tindak pidana. Kita juga
memberikan tindakan hukuman fisik kepada masyarakat atau para
pemuda yang melanggar aturan di masa pemberlakukan pembatasan
kegiatan masyarakat atau PPKM Level IV,” ujar Andra Nova. 
firman sikumbang

Pariaman, Khazanah-—
Khazanah-—Kasat
Samapta Polres Pariaman, Polda
Sumatera Barat (Sumbar) AKP
Adlis menyadari betul bahwa
Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai alat negara
yang berperan dalam memelihara
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat harus bisa benar-benar
menegakan
hukum,
serta
memberikan
perlindungan,
pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat.
Untuk itu kata Adlis yang
dihubungi Khazanah, Senin (13/
9/2021) dalam melaksanakan
tugas-tugas pokok kepolisian
dibutuhkan anggota yang
memiliki kemampuan, kemahiran,
dan keterampilan yang tangguh
dan baik.
“Bintara Polri merupakan aset
SDM terbesar dan merupakan
garda terdepan Polri yang
nantinya akan bertugas sebagai
pelaksana utama tugas Kepolisian
dan ujung tombak yang langsung
berhadapan dengan masyarakat
di kesatuan wilayah seluruh
Indonesia. Oleh karena itu
pendidikan pembentukan Bintara
Polri merupakan bagian yang
penting dalam mewujudkan
Bintara Polri yang profesional,
modern, terpercaya, berintegritas
serta siap kerja,” katanya.
Ia mengatakan, Bintara Polri
yang handal itu saat ini ada Sat
Samapta Polres Pariaman, yang
selalu rutin melakukan patroli
kewilayahan maupun patroli dan
sosialisasi dalam melakukan
imbauan tentang protokol
kesehatan dan pendisiplinan

masyarakat dalam rangka
mencegah penyebaran Covid-19.
Bahkan kata AKP Adlis,
kemarin pihaknya baru saja
melaksanakan patroli kegiatan
rutin yang ditingkatkan (KRYD)
di masa PPKM Level 2, agar
masyarakat tetap disiplin
menerapkan protokol kesehetan.
“Patroli kali ini mengambil
rute atau lokasi di rumah dinas
pejabat Kota Pariaman, Terminal
Bus Tipe A Jati, dan Stasiun Kereta
Api PJKA di Wilayah Polres
Pariaman, dan sosialisasi imbauan
tentang protokol kesehatan dan
pendisiplinan masyarakat dalam
rangka mencegah penyebaran
Covid-19,” ujarnya.
Adlis mengatakan, Patroli
KRYD tersebut berdasarkan Surat
Perintah Kapolres Pariaman Nomor
: Sprin/607/VIII/OPS.2/2021
tanggal 06 September 2021
tentang pelaksanaan Kegiatan
Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)
Dijelaskan AKP Adlis , dalam
pelaksanaannya, Patroli KRYD
menyasar orang, tempat, benda
guna menyosialisasikan aturanaturan pada masa PPKM Level
2 yang harus dipedomani dan
dipatuhi untuk mencegah
penularan COVID-19 di wilayah
Polres Pariaman.
“Kita melaksanakan patroli dan
sosialisasi atau imbauan kepada
masyarakat, pemilik, pengelola,
penjual makanan maupun
minuman tentang aturan pada
masa PPKM Level 2 yang harus
dipedomani dan dipatuhi untuk
mencegah penularan Covid-19,”
terang Adlis.

BINTARA HANDAL – Kasat Samapta Polres Pariaman AKP Adlis
bersama Ps. Kanit Patroli Sat Samapta Aiptu Weskito terlihat
tengah berbincang dengan para bintara handal Sat Samapta
Polres Pariaman. (Foto : Firman Sikumbang)
Dia menyebutkan, bagi masyarakat yang beraktitas di luar
rumah dan melanggar aturan
PPKM Level 2, terutama yang
tidak menggunakan masker, tidak
menjaga jarak, dan berkerumun
petugas akan melakukan teguran.
“Terhadap pelanggaran aturan
PPKM Level 2, kita akan
melakukan teguran secara
humanis kepada masyarakat yang
beraktitas di luar rumah dan
melanggar aturan terutama yang
tidak menggunakan masker, tidak
menjaga jarak, dan berkerumun,”
ujarnya.
Terakhir, AKP Adlis menambahkan, kegiatan itu bertujuan
agar masyarakat mematuhi peraturan pemerintah pada masa PPKM
Level 2, terutama para penjual

makanan maupun minuman, para
pedagang kaki lima wajib
menggunakan masker dan tidak
berkerumun.
Selain itu, Patroli KRYD
bertujuan guna menekan dan
menurunkan jumlah kasus positif
yang terpapar Covid-19 serta
memutus mata rantai penyebaran
Covid-19 di wilayah hukum Polres
Pariaman.
Kegiatan patroli dipimpin oleh
Ps. Kanit Patroli Sat Samapta
Polres Pariaman Aiptu Weskito,
SE, MM beserta lima orang
personil Sat Samapta Polres
Pariaman. Pelaksanaan kegiatan
yang menggunakan kendaraan
dinas Sat Samapta R4 dan R2
itu berjalan aman, lancar dan
terkendali.  uk1

Polsek Sungai Limau Monitor Giat Vaksin Bagi Pelajar
Pariaman, Khazanah
Khazanah—Kapolsek
Sungai Limau, Polres Pariaman Kota,
AKP Nasirwan SH menintruksikan
kepada personilnya melaksanakan
pengamanan
sekaligus
memonitoring giat vaksin dinas
kesehatan (Dinkes) di SMA 1
Sungai Limau, Jum’at (10/9/2021).
Giat vaksinasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman itu
diikuti oleh siswa-siswi, serta tenaga
pendidik dan masyarakat umum

di SMA 1 Sungai Limau tersebut.
Sementara pihak vaksinator
berasal dari Puskesmas Sungai
Limau berjumlah 10 orang.
Kata Nasirwan, pengamanan
kegiatan pemberian Vaksin COVID19 ini untuk memberikan rasa aman
dan nyaman, sekaligus monitoring
kegiatan tersebut.
Pada kesempatan itu personil
juga memberikan imbauan supaya
siswa-siswi, tenaga pendidik dan

masyarakat tetap mematuhi protokol
kesehatan
(prokes),
yakni
menggunakan masker, menjaga
jarak dan mencuci tangan, katanya.
Dikatakan Nasirwan, kegiatan
monitoring dan pengamanan
Vaksinasi Covid-19 itu bertujuan
dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan Pandemi Covid19 di Wilayah hukum Polsek
Sungai Limau.
Meski demikian, ia berharap

kepada masyarakat meskipun sudah
dilakukan vaksinisasi, namun harus
tetap mematuhi protokokn
kesehatan, ucapnya.
“Pandemi ini belum berakhir,
dan karena itu mari kita perkuat
vaksinasi dengan mematuhi prokes,”
tutupnya.
Selama giat berlangsung hingga
berakhirnya kegiatan berjalan
dengan kondisi terkendali, kondusif
dan aman.  uk1

Kasman Berikan Pembekalan Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
Pariaman, Khazanah
Khazanah—Kapolsek
V Koto Kampung Dalam, Polres
Pariaman Kota, AKP Kasman, S.Sos.,
M.H memberikan pembekalan
tentang wawasan kehidupan
berbangsa dan bernegara kepada
mahasiswa, dosen dan pengurus
BEM STIA, Sabtu (11/09/2021).
Saat kegiatan tersebut Kapolsek
V Koto Kampung Dalam AKP

Kasman memberikan pembekalan
tentang wawasan kebangsaan.
“Wawasan kebangsaan di era
melinial memang harus kita kita
pupuk dan tingkatkan, agar
menumbuhkan rasa cinta tanah air
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara,” terang Kasman.
Selain itu, kata Kapolsek V
Koto Kampung Dalam ini,

pihaknya , juga menyampaikan
untuk secara bersama ikut
berpartisipasi dalam menjaga
keamanan dan ketertiban di wilayah
Polres Pariaman khususnya Polsek
V Koto Kampung Dalam.
“Karena tidak mungkin tercipta
keamanan tanpa partisipasi dan
kerjasama masyarakat dengan
Polri,” ungkap AKP Kasman.  ce
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9 Prioritas Pembangunan Padang Pariaman dalam APBD P 2021
Padang Pariaman, Khazanah— Prioritas
pembangunan Kabupaten Padang Pariaman pada
tahun 2021 memiliki 9 program utama yang
menjadi acuan dalam penyusunan perubahan
anggaran tahun 2021.
Hal tersebut disampaikan Bupati Padang
Pariaman Suhatri Bur, S.E,M.M. yang didampingi
Wakil Bupati Drs.Rahmang, M.M., dalam Rapat
Paripurna DPRD penyampaian rancangan
perubahan anggaran pendapatan dan belanja
Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021
di ruang Rapat DPRD Padang Pariaman, Senin
(13/9).
Dalam pidatonya Bupati menyampaikan

sebagaimana yang tertuang pada perubahan KUA
dan PPAS yang telah disepakati bersama legislatif,
prioritas pembangunan Kabupaten Padang
Pariaman tahun 2021 memiliki 9 program.
Program tersebut antara lain Pertama peningkatan
kualitas kehidupan beragama dan berbudaya, Kedua
peningkatan kualitas SDM dan derajat kesmas,
Ketiga pengembangan infrastruktur berwawasan
dan tata ruang, Keempat peningkatan produksi
pertanian, peternakan dan perikanan,
Kelima peningkatan potensi pariwisata
unggulan, Keenam peningkatan kontribusi sektor
industri dan perdagangan, Ketujuh penurunan
tingkat kemiskinan dan pengangguran, Kedelapan

peningkatan kinerja dalam pelayanan daerah
serta terakhir pengurangan resiko bencana, kesiap
siagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca
bencana seperti yang telah dikemukakan pada
dokumen perubahan kebijakkan umum APBD
Tahun 2021.
“Untuk melaksanakan berbagai kebijakan
tersebut, kita telah menyusun program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan, kita
memproyeksikan anggaran pembiayaan dalam
rancangan perubahan APBD Tahun anggaran
2021,” ujar Suhatri Bur.
Bupati juga menyampaikan seluruh program
tersebut berdasarkan pada proyeksi dan kondisi

yang berkembang ditengah-tengah masyarakat,
serta permasalahan yang muncul yang harus di
hadapi pemerintah daerah yang dihimpun dari
masyarakat dan Legislatif sebagai mitra
pemerintah daerah.
“Untuk itu pemerintah daerah akan berusaha
keras menyikapi dan menangani nya dengan
baik guna pencapaian tujuan bersama yaitu
peningkatan kesejahteraan masyarakat demi
Padang Pariaman Berjaya,” ujar Bupati
Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Padang Pariaman, Staf Ahli, Asisten
dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman  Syafrial Suger
Suger..

TPA REGIONAL DI PAYAKUMBUH

Pemprov Harus Ambil Langkah Cepat
Payakumbuh, Khazanah— Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) berencana melakukan
perluasan TPA regional Payakumbuh mengingat volume
sampah yang masuk terus meningkat, bahkan mencapai 220
ton sampah per hari.
Dengan rata-rata kenaikan
volume sampah sebesar 6% setiap
tahunnya di Payakumbuh,
Pemprov Sumbar berupaya
melakukan
pengembangan
wilayah TPA setidaknya seluas
2,7 hektar untuk digunakan 5
hingga 7 tahun ke depan
Gubernur Sumbar Mahyeldi
Ansharullah meninjau Tempat
Pembuangan Akhir (TPA)
Regional Payakumbuh yang
berlokasi
di
Kecamatan
Payakumbuh Selatan, Senin (13/
9).
Dalam peninjauan tersebut
Mahyeldi didampingi Wali Kota
Payakumbuh Riza Falepi, Bupati
Limapuluh Kota Safaruddin, Wali
Kota Bukittinggi Erman Safar,
Bupati Agam Andri Warman,
Kepala Balai PPW Wilayah
Sumbar, General Manager PLN
Wilayah 3, beserta Pimpinan OPD
terkait.
Menurut Mahyeldi, Pemprov
Sumbar berencana melakukan
perluasan
TPA
regional
Payakumbuh mengingat volume
sampah yang masuk terus
meningkat, bahkan mencapai 220
ton sampah per hari dengan ratarata kenaikan 6% setiap tahunnya.
Untuk itu Pemprov Sumbar
berupaya
melakukan
pengembangan wilayah TPA
setidaknya seluas 2,7 hektar untuk
digunakan 5 hingga 7 tahun ke
depan.
Urgensi pengembangan cell
landfiill Tempat Pembuangan

Akhir
(TPA)
Regional
Payakumbuh yang menampung
sampah dari Payakumbuh,
Limapuluh Kota, Bukittinggi, dan
Agam itu sangat tinggi, saat ini
kondisi
TPA
sudah over
capacity, hampir 200%, ketinggian
sampah sudah sampai 30 meter
dari idealnya hanya 15 meter.
Menindaklanjuti hal tersebut,
Gubernur Mahyeldi tengah
mempersiapkan eksekusi perluasan
cell landfill baru guna memenuhi
kebutuhan penampungan dan
pengolahan sampah. Hal ini telah
dibahas dalam dalam rapat
pembahasan kondisi TPA regional
Payakumbuh
dan
upaya
penanganan yang diinisiasi Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat di Istana Bung
Hatta, Bukittinggi, Minggu (12/
9) lalu.
Mahyeldi menyampaikan
langkah cepat yang harus diambil
oleh pemerintah provinsi maupun
kabupaten
kota
untuk
menghindari kelongsoran sampah.
Di antara opsi yang dimiliki
pemerintah daerah adalah
perluasan cell landfill , serta
memperbaiki maupun menambah
membran sementara untuk TPA
yang berlokasi di Kelurahan
Padang
Karambia,
Kota
Payakumbuh ini.
“Untuk itu, penting adanya
sinergitas antara Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan, pemerintah provinsi,
serta kabupaten/kota dalam

Epyardi Ikuti Pembekalan
Solok, Khazanah— Bupati Solok H. Epyardi Asda, M.Mar
dan Wakil Bupati Jon Firman Pandu, SH, mengikuti kegiatan
Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun
2021 Gombang III dan IV secara virtual, Senin (13/9).
Bupati Epyardi Asda mengikuti kegiatan tersebut dari
Rumah Kediaman Bupati Solok dan Wakil Bupati Jon Firman
Pandu juga mengikuti kegiatan itu dari Rumah Kediaman
Wakil Bupati Solok.
Saat mengikuti kegiatan itu, Bupati Solok Epyardi Asda
dan Wakil Bupati Jon Firman Pandu juga didampingi Kabag
Pemerintahan Syahrial dan Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten
Solok Syafriwal.
Kegiatan Pembekalan Pemerintahan Dalam Negeri ini,
di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan
di ikuti secara Virtual oleh Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/
Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
tahun 2020.
Kegiatan ini, dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian dan diselenggarakan dari tanggal 13
sampai dengan 17 September 2021.
“Kepala Daerah diminta untuk memahami UUD No 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena aspek yang
menyangkut pemerintahan daerah tercantum disana “ tutur
Mendagri Tito Karnavian  Riswan Jaya.

BKMT Ampek Angkek
Ampek Angkek, Khazanah— Ketua Badan Kontak Majelis
Taklim (BKMT) Kabupaten Agam, Ny. Yennita Andri Warman
hadiri pembukaan Muscab BKMT Ampek Angkek, di aula
SMN 1 Ampek Angkek, Minggu (12/9).
Pembukaan yang dilakukan Bupati Agam, Dr. H. Andri
Warman ini, dalam rangka pemilihan pengurus BKMT Ampek
Angkek periode 2021-2026.
Ny. Yennita ucapkan terimakasih kepada pengurus lama
yang telah menjalankan program serta kegiatan-kegiatan selama
lima tahun terakhir.
“Kepada pengurus baru kita harapkan juga nanti
mensinkronkan kegiatannya dengan program pemerintah, agar
bisa menyentuh pada kepentingan masyarakat,” pintanya.
Pad kesempatan itu, ada beberapa harapan yang disampaikan
Ny. Yennita Andri Warman. Diantaranya, Ketua BKMT
Kabupaten Agam ini berharap, melalui Muscab agar terpilih
pengurus yang mampu bekerjasama dengan pelaku UMKM,
dalam menambah usaha dan menggalakkan koperasi majelis
taklim untuk menunjang kegiatan sosial keagamaan tersebut.
“Sebab organisasi ini tidak miliki dana, maka pengurus
dituntut untuk berinovasi dalam menjalankan organisasi ini,”
ujarnya.
Bersama pemerintah dan lembaga keagamaan, ia juga
mengajak pengurus BKMT terpilih mendorong terbentuknya
koperasi syariah majelis taklim, untuk membantu dan
memberikan beasiswa kepada santri berprestasi bidang tahfizul
Qur’an.
Dengan begitu, Ny. Yennita berharap pada pemilihan nanti,
terpilih pengurus yang mampu membawa BKMT ke arah
lebih baik, dan jadi teladan bagi masyarakat  Heppy
K u s n a n d a rr..

SAMPAH- Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mendampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi
meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh yang berlokasi di Kecamatan
Payakumbuh Selatan, Senin (13/9) kemarin (foto: Lili Yuniati).
menyikapi persoalan ini,” kata
Mahyeldi.
Sementara itu, Wali Kota Riza
Falepi mengatakan urusan sampah
adalah hal yang paling vital, tidak

bisa main-main, kalau dibiarkan
maka nanti akan muncul masalah
berkelanjutan. Meski kewenangan
TPA Regional ini berada di tangan
Pemprov Sumbar, tetapi lokasinya

berada di wilayah administrasi
Pemko Payakumbuh, serta
manfaatnya dibagi untuk 4
kabupaten/kota.
Dijelaskan
Riza,

pengembangan TPA ini, untuk
tahap pertama adalah meminta
anggaran ke pusat, karena
dibutuhkan dana untuk membikin
cell landfill baru, karena yang
lama sudah penuh, maka perlu
diselesaikan secepatnya.
“Kedepan
kita
perlu
mencarikan solusi agar bagaimana
TPA untuk jangka panjangnya,
tentu harus dicari juga tempat yang
representatif dan memadai, kalau
bisa kata Riza seenggaknya 50
tahun. Rencana sementara ya
disiapkan di sini dahulu, dan ini
menjadi konsentrasi kita bersama
dengan Pemprov Sumbar,” tukuk
Riza.
Dijelaskan Riza lebih lanjut,
bahkan
untuk
lahan
pengembangan TPA juga sudah
disediakan oleh Pemko. Bila
perlu, dikatakannya Pemko siap
kapanpun untuk membeli lahan
warga, bila ada lahannya yang
ingin dibebaskan di sekitar TPA.
“Ke depan kita upayakan
pengendalian dan pengolahan
sampah organik yang lebih ramah
lingkungan supaya bisa menjadi
pupuk.,” pungkasnya  Lili
Yuniati.

HKTI Pariaman Apresiasi Organic Tower Garden
Pariaman, Khazanah — Ketua
Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI) Kota Pariaman,
Ny. Lucyanel Genius, Apresiasi
Lisa yang sukses dengan Organic
Tower Garden (OTG) yang
dibuatnya untuk dikembangkan.
Hal ini disampaikan oleh
Ketua HKTI Kota Pariaman ketika
melihat secara langsung OTG
karya si cantik Lisa yang biasa
dipanggil icang, gadis asal desa
Bungo Tanjuang, Kecamatan
Pariaman Timur, Minggu (12/9)
kemaren.
“Kami mengapresiasi Lisa
yang merupakan Sarjana lulusan
Universitas Andalas (Unand) ini,
yang berhasil meraih satu diantara
12 pemuda se dunia, yang
mendapatkan
CSR
dari
Bangladesh Youth Leadership
Centre (BYLC) pada Tahun 2021
pada Juli kemaren,” sebut Lucy.
Organic Tower Garden buatan
Lisa Rizka Amelia, nama lengkap
Lisa ini, merupakan alat yang
terbuat dari ember cat bekas dan
paralon sebagai bahan utama,
sampah rumah tangga dibuang
di ember ini dan sekaligus
menjadi pupuk pada media tanam
disekelilingnya.
“Banyak pengolahan sampah
organik RT yg seperti ini.
Beberapa waktu lalu, kami juga
mendapat bantuan dari PT Semen

NAGARI SAKO SELATAN

Padang sebanyak 100 buah solar
biodegester. Alat ini ditanam
sebagian di dalam tanah untuk
selanjutnya menjadi tempat
sampah organik yang juga
menjadi pupuk untuk tanaman
di sekitar,” ujarnya.
Istri walikota Pariaman ini
juga menuturkan bahwa terkait
penemuan Lisa ini, lebih praktis
dan bisa sekaligus memilih jenis
tanaman yang mau ditanam, dan
untuk yang tidak punya lahan
bisa juga memanfaatkan alat ini.
“Alat OTG yang dibuat icang
ini, telah dibuat sebanyak 30
buah dan dibagikan ke dasawisma
di Desa Bungo Tanjung untuk
menjadi percontohan dan inovasi
bagi masyarakat desa sekitar,”
terangnya.
Rencana ke depan Lisa akan
membuat inovasi lagi yang bisa
didanai oleh lembaga Internasional.
Program-program Lingkungan
memang banyak yang berminat
menjadi donor, dan semoga semakin
sukses kedepanya, ucapnya
mengakhiri.
Lisa Rizka Amelia, merupakan
Putri Kota Pariaman, dan merupakan
satu-satunya Wakil Indonesia di
Youth Climate Champion (YCC)
pada Global Youth Climate Summit
2021, yang digelar oleh Bangladesh
Youth Leadership Center (BYLC),
dimana organisasi ini adalah

APRESIASI- Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
Kota Pariaman, Ny. Lucyanel Genius, Apresiasi Lisa yang sukses
dengan Organic Tower Garden (OTG) yang dibuatnya untuk
dikembangkan (foto: Isttimewa).
lembaga kepemimpinan pertama
di Bangladesh.
“Dalam proposal kegiatan
yang diajukan Lisa, Treasure Not
Trash, berupa pengomposan dan
penanaman sayur dan buah,
dengan menggunakan alat Organic
Tower Garden (OTG), dimana
nantinya alat OTG ini, akan
dibagikan kepada 30 ibu-ibu PKK
di Desa Bunga Tanjung,” tutur
tamatan Teknil Sipil Universitas

Andalas (Unand) pada Februari
2021 kemaren.
“Kedepan, agar proyek
Treasure Not Trash dalam bentuk
OTG ini, dapat dipakai oleh
Pemko, untuk disebarluaskan
untuk masyarakat lainya, sehingga
kita bersama-sama, dapat
mendorong masyarakat ikut andil
dalam kesejahteraan ekosistem
lingkungan di daerah kita,”
tutupnya  Syafrial Suger
Suger..

Kaba Nagari

Dukung Pemerintah dengan Vaksinasi Massal

MASSAL- Upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi
masyarakat dilakukan dengan melaksanakan vaksinasi Covid-19
massal perdana di Nagari Sako Selatan (foto: Ist/net).
Padang Aro, Khazanah—
Upaya percepatan pelaksanaan
vaksinasi
Covid-19
bagi
masyarakat dilakukan dengan
melaksanakan vaksinasi Covid19 massal perdana di Nagari Sako
Selatan, Kecamatan Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan (Solsel)
yang memiliki empat jorong .
Sesuai dengan edaran dari

Bupati Solsel, H. Khairunas dalam
rangka
percepatan
dan
optimalisasi vaksinasi Covid-19
di Kabupaten Solsel, Nagari turut
serta menggelar pelaksanaan
vaksin di nagari masing-masing.
Wali Nagari Sako Selatan,
Pepi Suhendra didampingi
Sekretaris Nagari (Sekna), Junaidi
disela-sela kegiatan vaksin

menambahkan,
pelaksanaan
vaksinasi Covid-19 di nagari
adalah bagian dari dukungan
pemerintah nagari pada Pemkab
Solsel
untuk
percepatan
pelaksanaan vaksin, selain itu juga
dalam rangka memimilisir
penyebaran Covid-19 di Solsel.
“Kita mendorong seluruh
lapisan masyarakat di Nagari untuk
ikut melaksanakan vaksin.
Sehingga persoalan pembatasan
aktivitas masyarakat akan dapat
kembali normal, seiring kembali
meningkatnya perekonomian
masyarakat,” harap Pepi Suhendra.
Dari jumlah penduduk Nagari
Sako Selatan, Kecamatan Sungai
Pagu sebanyak 2081 jiwa.
“Saat ini Pemerintahan Nagari
melalui Kasi Kesra sudah
menargetkan 50 orang per jorong
dari empat jorong yang ada di
nagari untuk ikut melaksanakan
vaksin hari,” tegas Pepi.
Meski demikian, tentu
pelaksanaan akan disesuaikan
dengan ketersediaan vaksin yang
sudah disiapkan oleh pihak
Puskesmas Muara Labuh.
“Apresiasi dan ucapan terima
kasih juga disampaikan untuk
tenaga kesehatan dari Puskesmas

Muara Labuh yang sudah turut
menyukseskan vaksinasi massal
perdana di nagari ini,” terangnya.
Sementara tenaga kesehatan
dari Puskesmas Muara Labuh,
sebagaimana dikatakan Yolla
Anamela, pelaksanaan vaksinasi
untuk masyarakat nagari ini
pihaknya menyiapkan vaksin
sebanyak 10 vial atau 100 dosis,
yang bisa divaksinkan kepada
100 orang.
Pelaksanaan vaksin saat ini,
pihak Puskesmas Muara Labuh
sudah menyiapkan vaksin jenis
Moderna selain vaksin jenis
Sinovac. Untuk pelaksanaan
vaksin di Sako Selatan ini telah
memakai vaksin Sinovac dan
vaksin Moderna.
Sementara untuk vaksin jenis
Moderna terpakai untuk satu
orang, lebih dari pemakaian yang
dilaksanakan di Puskesmas Muara
Labuh.
Hadir pada pelaksanaan
vaksin massal di Nagari Sako
Selatan tersebut, Kanit Intel
Polsek Sungai Pagu, Aipda
Ridwan,
Bhabinkantibmas,
Bripka, Lery Mack Donal, serta
seluruh perangkat nagari  */
Novrizal Sadewa.
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DARI UDARA – Foto Kampus Unand di kawasan Limau Manis dengan luas sekitar 500 hektar yang berada pada ketinggian sekitar 200 m di atas permukaan laut,
difoto dari udara. (dok humas)

UNAND DITETAPKAN SEBAGAI PTNBH

Alumni Berharap Bisa Menjadi
Penggerak Kolaborasi Indonesia Maju
DILAPORKAN OLEH : FEBRIANSYAH FAHLEVI

Universitas Andalas (Unand) Padang butuh waktu panjang
menunggu persetujuan menjadi Perguruan Tinggi Negeri
Berbadan Hukum (PTNBH). Pengusulan status PTNBH itu sudah
dimulai sejak 2016, pada masa kepemimpinan Prof. Werry Darta
Taifur menjadi rektor. Harapan itu baru terwujud dalam
kepemimpinan Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH. Beriringan dengan
“disandangnya” status PTNBH itu, para alumni berharap
perguruan tinggi yang sudah berusia 65 tahun ini bisa menjadi
penggerak kolaborasi Indonesia maju.
Padang, Khazanah
Khazanah—Ketika Ir.
H. Muhammad Syafitri MM
kembali
membolak-balik
kenangan tentang masa silamnya,
terutama ketika masih menimba
ilmu di Fakultas Teknik,
Universitas Andalas (Unand) Kota
Padang, yang kala itu memiliki
kampus yang terpisah-pisah di
beberapa lokasi, di Kota Padang.
Kendati Fakultas Teknik
merupakan yang terakhir pindah
dari kampus Air Tawar ke Kampus
Unand Limau Manis dengan luas
sekitar 500 hektar yang berada
pada ketinggian sekitar 200 m
di atas permukaan laut, dimana
kepindahannya pun dilakukan
secara bertahap selama 7 tahun,
dan Muhammad Syafitri tak
sempat mengikuti perkuliahan di
Limau Manis karena telah
menamatkan kuliah tahun 1993,
namun beribu kenangan masih
sempat dirangkainya di kampus
tercinta, baik kenangan yang lewat
dan tak tercatat maupun kenangan
yang tergenggam dan tergapai
tangan, sampai ke kenangan yang
bermukim dalam ingatan.
Termasuk kisah romantis
tentang sebuah cerita anak muda
yang ingin membagi ideologi,
cinta dan cita-citanya kepada
orang banyak di luar sana, yang
bermula dari penggalan kisah
pertemuan dengan seorang dara
jelita yang saat itu kuliah di
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA), yang
pada tahun 1985 itu merupakan
“rahim” bagi Prodi Teknik Mesin
dan Teknik Sipil untuk lahir dan
tumbuh menjadi Fakultas Teknik.
Intinya, sejak Kampus Unand
Limau Manis diresmikan oleh
Presiden Soeharto pada tanggal
4 September 1995 kampus yang
berdiri megah di area perbukitan
itu
terus
menunjukan
perkembangan luar biasa, begitu
pula
kisah
yang
diukir

Muhammad Syafitri bersama dara
pilihan hatinya yang merupakan
alumni FMIPA, Hj Merlinda
Agustini, Ssi, Apt, M.Kes.
Sebagai sesama alumni Unand,
baik Muhammad Syafitri maupun
Merlinda Agustini sama-sama rajin
memantau
perkembangan
almamaternya yang merupakan
perguruan tinggi yang didirikan
pertama kali di pulau Sumatera
tahun 1955 itu. Bahkan mereka
tak sungkan memberi garansi pada
anak-anaknya untuk memilih
Unand menjadi pilihan guna
menimba ilmu pengetahuan
sebagai bekal kehidupan di masa
mendatang.
Unand pantas dibanggakan,
dan Muhammad Syafitri bersama
Merlinda Agustini ternyata tak
salah pula menyarankan pada
anaknya Muhammad Fariz dan
Muhammad Kevin untuk memilih
Unand sebagai pilihan dalam
menuntut ilmu.
Muhammad Fariz ternyata
sukses mengikuti perkuliahan di
Fakultas Teknik Mesin dan telah
diwisuda tahun 2018 bahkan pada
Maret 2019 diterima bekerja di
sebuah BUMN. Sedangkan
Muhammad Kevin saat ini masih
menjalankan kuliah di Fakultas
Teknik Industri.
Bahkan, meski telah disibukan
dengan aktifitas pekerjaan sebagai
Kepala Departemen Pemeliharaan
PT Semen Padang, namun
Muhammad Syafitri masih terus
memantau perkembangan, bahkan
ia juga begitu mengetahui tiga
program studi di Fakultas Teknik
Unand Padang yaitu Teknik
Industri, Teknik Mesin dan Teknik
Lingkungan meraih sertifikasi
internasional dari the Accreditation
Board for Engineering and
Technology (ABET) tahun 2020
lalu.
“Ini prestasi luar biasa karena
ABET ini merupakan lembaga

yang mengakreditasi program
pendidikan tinggi yang berbasis
di Amerika Serikat untuk seluruh
dunia,” katanya.
Ia pun mengaku girang dan
bersyukur begitu mengetahui
Unand Padang resmi menyandang
status sebagai Perguruan Tinggi
Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
yang ditetapkan Presiden RI Joko
Widodo
dalam
Peraturan
Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021
tentang PTNBH per 31 Agustus
2021 lalu.
“Ini tentu akan menjadi kado
istimewa karena bertepatan dengan
Dies Natalis Unand ke-65 atau
lustrum ke-13 pada 13 September
ini,” kata Muhammad Syafitri
yang dihubungi Khazanah¸ Senin
13 September 2021.
Sebagai alumni Unand,
Muhammad Syafitri berharap
dengan perubahan status ini bisa
membuat Unand lebih otonom,
baik dalam bidang akademik
seperti pendirian program studi
(Prodi) maupun melakukan
berbagai kerjasama yang bisa
meningkatkan
dan
mengembangkan baik proses
pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
Tak hanya itu, dengan pondasi
yang kuat dan visi yang maju,
ia berharap Unand bisa melompat
lebih tinggi dan mengambil sikap
yang lebih signifikan dalam
merespon destruksi yang begitu
cepat untuk mewujudkan kejayaan
bangsa.
“Saya berharap dengan
otonom penuh itu, Unand sebagai
suatu perguruan tinggi negeri bisa
secara mandiri mengelola rumah
tangganya sendiri sesuai dengan
tujuan kampus tersebut. Dengan
begitu diharapkan perguruan
tinggi bisa lebih cepat berkembang
dan berinovasi,” kata Muhammad
Syafitri.
Rasa syukur dan optimisme
itu juga ditunjukan oleh alumni
Fakultas Peternakan Universitas
Andalas Padang, Hj Putri Reni
Suryani, yang saat ini menjabat
sebagai Wakil Pemimpin BNI
Wilayah 02 Padang.
Reni bersama suaminya H.
Hendri Hariandi yang juga
merupakan alumni Faterna Unand
yang saat ini menekuni usaha
pembibitan dan penggemukan
sapi potong di beberapa daerah
di di Provinsi Sumbar dan
Provinsi Riau ini tak lupa pula
mengucapkan selamat atas status
baru
yang
telah
lama
diperjuangkan itu.

Baik Reni maupun sang suami
menegaskan, setelah resmi
menyandang status sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan
Hukum Unand harus bisa terbuka
dan kemampuan menyajikan
informasi yang relevan secara
tepat waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
dan standar pelaporan yang berlaku
kepada pemangku kepentingan.
“Dengan berubahnya status
sebuah perguruan tinggi negeri
atau PTN menjadi PTNBH
menuntut adanya perubahan yang
meningkat dalam PTN tersebut
secara
reputasi
maupun
kualitasnya. Baik secara institusi
maupun sumber daya begitu pula
dengan lulusannya,” kata mereka
saat bincang-bincang dengan
Khazanah, Minggu 12 September
2021.
Ditambahkan Reni, sebenarnya
tujuan awal perguruan tinggi negeri
berubah statusnya menjadi
berbadan hukum adalah untuk
meningkatkan kualitas, seperti
PTNBH yang disandang Unand
saat ini. Oleh sebab itu, ia yakin
manajemen Unand mampu dan
mau melakukannya.
Reni bersama sang suami tak
sungkan mengakui bahwa kualitas
yang ditunjukan Unand tidak
kalah dengan perguruan tinggi
negeri lainnya di Indonesia. Maka
tak mengherankan bila tiga orang
anaknya disarankan untuk
memilih
Unand
sebagai
“jembatan” untuk menimba ilmu
pengetahuan. Anak pertamanya
Muhammad Syauqi Hariandi telah
menamatkan kuliah di Teknik
Sipil Unand pada tahun 2019,
dan langsung mendapat pekerjaan
di sebuah perusuhaan BUMN,
anak keduanya Atika Hariandi
tercatat sebagai mahasiswi
Kedokteran Unand tahun 2017
dan anak ketiganya Raisya Putri
Hariandi juga sebagai mahasiswi
Kedokteran Unand angkatan 2020.
Hendri Hariandi menyadari di
balik keuntungan status PTNBH
yang disandang Unand itu, bukan
berarti tak ada kelemahannya
tersua di sana. Yang pasti, kata
dia pemerintah akan mengurangi
dana subsidi untuk PTN,
sementara PTNBH diberikan
keleluasaan dalam mencari dana
tambahan dari pihak swasta guna
menjalankan aktivitas kampus
untuk pembangunan infrastruktur
dan lainnya.
“Itu artinya, Unand harus rela
dimasuki oleh korporasi yang
sebelumnya
tidak
ada.

Dampaknya, tentu saja pihak
swasta mempengaruhi kebijakan
agar sesuai dengan motif
ekonominya,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, dengan
status PTNBH itu, pelan namun
pasti akan ada penilaian dari
masyarakat bahwa Unand tidak
lagi berpihak pada rakyat
golongan ekonomi bawah yang
ingin menempuh pendidikan
tinggi, meski tujuan kenaikan
biaya kuliah itu.
Kelemahan lainnya, adanya
peningkatan biaya kuliah di
PTNBH. Hal tersebut membuat
seolah PTNBH tidak lagi berpihak
pada masyarakat golongan
ekonomi bawah yang ingin
menempuh pendidikan tinggi dan
terkesan cenderung berpihak
kepada golongan ekonomi
menengah atas. Meski demikian,
tujuan dari kenaikan biaya kuliah
itu juga bertujuan untuk
meningkatkan kualitas.
Hendri bersama sang istri
berharap pengembangan Unand
lebih bisa ditingkatkan, terutama
daya saing baik di tingkat
regional, nasional maupun
internasional.
Sementara
pengelola PTNBH-nya memiliki
kemauan dan tujuan tulus dan
ikhlas
untuk
mengabdi
mencerdaskan anak bangsa.
Sementara Ir. H. Iskandar
Zulkarnain MT, yang pernah
setahun kuliah di Fakultas
Peternakan Unand, kemudian
tahun 1988 berhasil lulus dan
diterima di Fakultas Teknik
Pertambangan dan Perminyakan,
Program
Studi
Teknik
Perminyakan Institut Teknologi
Bandung (ITB), tak lupa
memberikan apresiasi dengan
status PTNBH yang disandang
Unand, meski tahun 2013 hal
yang sama juga telah disandang
Universitas Indonesia (UI),
Universitas Gadjah Mada (UGM),
Institut Teknologi Bandung (ITB),
dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
“Seperti kita ketahui, semenjak
keempat perguruan tinggi negeri
bergengsi itu menyandang status
PTNBH sejak Oktober 2013,
pengelolaan keuangan pun lebih
fleksibel. Keempat PTN ini juga
leluasa mengembangkan kerja
sama
dan
usaha
serta
pendapatannya tidak masuk
sebagai pendapatan negara bukan
pajak,” kata Ketua PPI Provinsi
Riau ini, Senin 13 September
2021.
Iskandar
menyebutkan,
sebenarnya kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah terkait dengan
pendidikan tinggi yang dianggap
menyebabkan
terjadinya
diskriminasi, terutama bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
ini, sebenarnya ingin memberikan
otonomi penuh untuk perguruan
tinggi negeri dalam mengelola
sumber dayanya seiring intervensi
pemerintah yang semakin minim.
“PTN yang memiliki status
PTNBH diberikan keleluasaan
untuk
menyelenggarakan
pendidikan tinggi secara otonom
untuk menghasilkan pendidikan
tinggi yang bermutu. Bukan malah
lebih mengedepankan dan
menimbulkan kekhawatiran akan
semakin
mahalnya
biaya
pendidikan tinggi, karena dengan
status Badan Hukum, sehingga
PTNBH bebas menentukan besaran
biaya kuliah untuk membiayai
biaya operasionalnya, tapi justru
bisa menjadi penggerak kolaborasi
Indonesia maju,” katanya.
Hal yang sama juga ditegaskan
Rektor Universitas Andalas Padang
Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH saat
konferensi pers Lustrum XIII dan
Launching Unand menjadi PTNBH di Ruang Sidang Senat Lantai
4, Rektorat Kampus Unand Limau
Manis, Jumat 10 September 2021.
Dikatakannya meski Unand
resmi berstatus PTNBH namun
tidak akan menjadi kampus yang
berorientasi bisnis.
“Tujuan kami bukan bisnis,
namun bagaimana cara berkreasi
dan mendatangkan konsekuensi
tambahan. Sehingga dengan status
PTNBH itu Unand menjadi word
class university,” kata Yuliandri.
Ia mengatakan ada dua hal
keunggulan dalam perubahan
status Unand menjadi PTNBH,
pertama perguruan tinggi diberi
kemandirian di dalam pengelolaan
untuk akademik dan non
akademik. Kedua, perguruan tinggi
nanti akan lebih bisa meningkat
secara kelembagaan, misalnya
dengan membuka program studi,
kemudian menyesuaikan program
studi tertentu dan itu prosedurnya
dilakukan hanya melalui internal
saja. Di sisi lain perguruan tinggi
dituntut untuk bisa memberikan
kontribusi yang lebih banyak di
dalam proses penyelenggaraan
pembangunan
ataupun
penyelenggaraan kebijakkan
pemerintah.
“Yang
lebih
penting,
walaupun ada perubahan status,
tapi tanggung jawab sosial
perguruan tinggi tidak berkurang,”
kata Yuliandri.

Dinas Koperasi UKM Sumbar Gelar Workshop di Bukittinggi
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Workshop
peningkatan kapasitas usaha koperasi
sektor pertanian dan perkebunan
dengan tema “Penataan manajemen
dan perluasan akses pasar bagi
koperasi/anggota” yang digelar Dinas
Koperasi UKM Sumatera Barat
berlangsung selama 2 hari, tanggal
8-9 September 2021, di Grand Rocky
Hotel Bukittinggi, dihadiri Wakil Wali
Kota Bukittinggi, Marfendi, ini
disampaikan M.Taufik kepada
Khazanah, Sabtu (11/9).
Lebih lanjut disampaikannya
dalam workshop tersebut, Wakil Wali
Kota Bukittinggi, Marfendi, pada
sambutannya mengatakan menyambut

baik acara peningkatan kapasitas ini
yang difasilitasi oleh anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat. Marfendi
sepakat sektor pertanian perlu
digalakkan kembali oleh masyarakat,
perlu warga masyarakat merasa senang
bertani dan meningkat pendapatannya.
Kemudian
pendapatannya
dikembangkan dengan adanya
koperasi.
Menurut dia, saat ini kreativitas
sangat dibutuhkan, terutama dalam
masa pandemi. Karena itu Marfendi
berharap koperasi tidak saja hanya
mengurus anggotanya saja tapi juga
ikut memikirkan inovasi-inovasi
pertanian yang bisa dipakai oleh para

petani. “Apalagi dengan kebersamaan
maka diharapkan berkah Allah akan
datang kepada kita,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas
Koperasi UKM Sumatera Barat, Nazwir
mengatakan, sektor pertanian dan
perkebunan dinilai masih potensial
untuk dikembangkan sebagai upaya
pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi
Sumatera Barat. Sektor pertanian dan
perkebunan menjadi sektor yang
strategis untuk pemulihan ekonomi
2021. Sehingga perlu bagi Pemerintah
Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/
Kota untuk mengoptimalkan seluruh
program dan kegiatan di sektor
tersebut.

Selanjutnya disampaikan Nazwir,
kegiatan
workshop
ini
diselenggarakan berkat bantuan
anggota DPRD Provinsi Sumatera
Barat, Rinaldi, dari segi pendanaan
sehingga kegiatan bisa berjalan
dengan baik. Apalagi Kota
Bukittinggi dan Kabupaten Agam
adalah daerah konstituen beliau. Ini
adalah bentuk perhatian beliau kepada
masyarakat sekaligus ajang menjaring
aspirasi masyarakat.
“Peserta workshop kali ini adalah
kelompok tani sektor pertanian dan
perkebunan, termasuk kelompok
ternak. Kami berharap dari kelompok
sejenis yang berkumpul dapat

terbentuk koperasi, agar sejenis
usahanya dan jenis kegiatannya.
Sehingga lebih gampang diurus oleh
koperasi. Dengan sejenisnya usaha
koperasi maka koperasi diharapkan
benar-benar
hadir
ditengah
anggotanya.
Koperasi bisa bekerja dari hulu
hingga ke hilir, mulai dari mencari
bahan baku hingga akhirnya
memasarkan. Pemerintah pun akan
lebih mudah memfasilitasi dan
mengadakan perikatan dengan pihak
lain untuk mengembangkan koperasi
tersebut. Ujungnya timbullah kegiatan
saling menguntungkan,” jelasnya. 
iwin sb
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Presiden:
dicapai oleh Unand ke depan –setelah memperoleh
status PTN Berbadan Hukum – adalah hal yang
sudah semestinya dan tak diragukan lagi, lantaran
menurut Presiden, Unand sudah punya pondasi
dan visi yang kuat. Ini semua, katanya, bisa membuat
Unand mengambil peran signifikan dalam merespon
disrupsi besar-besaran yang sedang terjadi.
Kembali kepada kemungkinan Unand membuka
diri seluasnya terhadap masukan dari luar, Presiden
mengingatkan agar Unand mengembangkan
ekosistem pembelajaran yang adaptif dan inovatif.
"Perkuatlah riset dan inovasi terus menerus,
dan jangan lupa ikutlah berkontribusi memberi
solusi dalam memecahkan persoalan bangsa," kata
Presiden Joko Widodo.
Universitas kata dia, mesti membangun
networking dengan praktisi, dunia usaha, industri
serta, memfasilitasi para mahasiswa untuk dapat
belajar dan magang kepada siapapun dan lembaga
apapun.
Sementara itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem
Makarim mengatakan kebijakan Kampus Merdeka
hendaknya dimanfaatkan oleh segenap civitas
akademika Unand. Kampus Merdeka, kata Nadiem,
memiliki berbagai macam kemudahan yang
menguntungkan bagi perguruan tinggi. Salah satunya,
memberi kemudahan bagi perguruan tinggi untuk
membuka program studi (prodi) baru.
"Kami melakukan transformasi untuk kebijakan
perguruan tinggi, di mana kampus dimudahkan
untuk membuka Prodi baru. Sehingga saya berharap
ibu dan bapak dapat memanfaatkan kesempatan
ini," ujar Nadiem.
Menurut Nadiem, perguruan tinggi harus mampu
membuka prodi baru, utamanya yang sesuai dengan
tuntutan zaman. Ia mengatakan, prodi baru yang
dibuka oleh kampus juga harus relevan dengan
kebutuhan masa kini dan masa depan.
"Membuka prodi-prodi baru dengan bidang ilmu
yang relevan dengan kebutuhan zaman," tutur
Nadiem.
Selain itu, Nadiem meminta agar perguruan
tinggi mampu mengembangkan program Kampus
Merdeka dengan menjadi profil akademik kampus.
Menurut Nadiem, hal tersebut perlu dilakukan
perguruan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan
para mahasiswa.
"Saya juga berharap bapak ibu akan
menghadirkan beragam inovasi yang dapat

Perang, Mengungsi
"Setiap kali naik pesawat, saya merasa sangat bersemangat…
Saya adalah seorang pilot sekarang. Betapa gila pencapaian
ini. Saya adalah orang yang dulu ditolak oleh banyak
sekolah."
Maya Ghazal meninggalkan Damaskus bersama ibu
dan saudara-saudaranya saat usianya 16 tahun. Mereka
berangkat ke Inggris, di mana ayahnya sudah terlebih dulu
berada.
Enam tahun kemudian, Maya adalah pengungsi Suriah
pertama yang memenuhi syarat untuk mendapatkan lisensi
pilot pesawat pribadi, dan kini menjalani pelatihan untuk
lisensi pilot pesawat komersial.
Namun jalan yang harus dilaluinya terjal dan berliku.
Ketika pertama kali tiba di Birmingham, Maya berharap
bisa melanjutkan pendidikan. Tapi ia mengaku kesulitan
masuk ke sekolah.
"Mungkin karena begitu mereka mengetahui bahwa
saya dari Suriah, mereka pikir saya tak berpendidikan atau
datang ke Inggris secara ilegal. Padahal tidak begitu," kata
perempuan 22 tahun.
Ketika Maya tiba di Inggris, dia tidak diwajibkan untuk
menempuh pendidikan lanjut atau mendapatkan pelatihan,
karena usianya sudah lebih dari 16 tahun.
Dia juga telah menyelesaikan pendidikan menengah
di Suriah, sehingga tak ada kewajiban bagi sekolah-sekolah
di Inggris untuk menerimanya.
Dia mengaku mendaftarkan diri ke empat lembaga
pendidikan dan bersedia melakukan tes fisik dan matematika,
namun keempat sekolah itu menolaknya.
Badan pengungsi PBB, UNHCR, berkata Maya ditolak
karena ijazah sekolahnya dari Suriah tak diakui di Inggris.
"Tidak ada satu pun yang mau mendengarkan kisah
saya dan ini membuat saya sedih. Saya patah hati setiap
kali saya ditolak oleh sekolah," ujar Maya. "Saya merasa
tak berguna."
Lebih dari 6,6 juta warga Suriah hidup di dunia sebagai
pengungsi, menurut UNHCR. Sekitar 20.000 di antaranya
mendapatkan suaka di Inggris.
Di puncak krisis migran enam tahun lalu, foto-foto
para pengungsi yang putus asa dan mendatangi Eropa dalam
jumlah besar dipublikasikan oleh berbagai media.
Beberapa menyelipkan pesan-pesan kebencian.
"Karena stereotip yang ada di media, beberapa orang
menyangka para pengungsi datang ke negara mereka untuk
mencuri," kata Maya.
"Saya tidak mau berpikir seperti itu tentang diri saya
sendiri. Pengungsi bukanlah kata yang baik untuk dikaitkan
dengan diri seseorang."
Saat Maya masih kecil, dia bermimpi memiliki karir
di bidang diplomasi, dan ingin belajar ilmu politik untuk
menjadi duta besar.
Namun karena konflik berkepanjangan, dia kehilangan
kepercayaan kepada negaranya sendiri dan tak lagi ingin
mewakilinya.
Meski begitu, Maya mengaku memiliki banyak kenangan
masa kecil yang indah di Suriah, dikelilingi keluarga yang
tinggal berdekatan.
Ayahnya menjalankan usaha pabrik kain di pinggiran
ibu kota. Ketika area tersebut kemudian dipenuhi oleh
tentara, Maya berkata sang ayah tak punya pilihan selain
meninggalkan negara dan mencari pekerjaan lain. Ayah
Maya kemudian mencari suaka ke Inggris.
Maya, saat itu berusia belasan tahun, melanjutkan
pendidikan di Suriah dan harus pindah sekolah tiga kali
untuk menyelesaikan sekolah menengah.
Pada 2015, keluarganya memutuskan melakukan
perjalanan ke Inggris. Maya yang berharap ada masa depan
baru menantinya, justru menemukan pintu-pintu tertutup
di hadapannya.
Kesempatannya untuk meraih kesuksesan sangat rendah.
Akses pendidikan adalah penghalang bagi 83 juta pengungsi
yang ada di seluruh dunia.
Saat anak-anak pengungsi beranjak dewasa, kesempatankesempatan untuk mereka berkurang drastis, menurut UNHCR.
Secara global, hanya 3% pengungsi mendapatkan akses
ke pendidikan tinggi, jauh lebih rendah dari populasi nonpengungsi yakni sebanyak 37%.
"Penolakan dan anggapan meremehkan secara terusmenerus inilah yang justru memberi saya kekuatan," ungkap
Maya.
Perubahan mimpi
Maya akhirnya diterima untuk menempuh pendidikan
diploma di bidang teknik.
Saat hendak mendaftar kuliah, Maya dan ibunya pergi
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mendorong peningkatan pengetahuan dan
kemampuan mahasiswa," kata Nadiem.
Gubernur Sumbar periode (2005-2009)
Gamawan Fauzi juga ikut mengucapkan selamat
secara virtual atas semua pencapaian Unand.
Mulai dari peningkatan kuantitas, kualitas hingga
pencapaian baru-baru ini sebagai PTN-BH.
"Saya percaya Unand akan terus melahirkan
generasi yang berkualitas, selama ini juga kita
ketahui banyak alumni Unand yang berjaya.
Baik itu di dalam maupun luar negeri, bahkan
ada beberapa diantaranya di kementrian," jelas
mantan Menteri Dalam Negeri periode (20092014) ini.
Bersejarah
Hari jadi (dies natalis) Universitas Andalas
yang ke-65 ini memang sangat bersejarah bagi
Universitas negeri tertua di luar Jawa ini. Karena
pada usianya yang ke-65 itu pula Universitas
Andalas menyandang status sebagai PTN
Berbadan Hukum.
Maka menjawab tantangan yang diberikan
oleh Presiden Jokowi tersebut, Prof. Yliandri sebagai
Rektor mengatakan bahwa dengan penetapan Unand
sebagai PTN Berbadan Hukum, Unand akan lebih
fokus untuk mengejawantahkan visinya menjadi
universitas terkemuka dan bermartabat.
Menurut Yuliandri, dalam kurun waktu 20202024 ini pengelola Universitas Andalas
berkonsentrasi untuk mencapai target peringkat
700 QS World University Ranking, akreditasi
internasional 15 persen dan atmosfer riset dan
inovasi yang baik.
Saat ini Unand mengelola sebanyak 126
Prodi. Dari jumlah 126 Prodi itu, hampir semuanya
sudah berakreditasi A dan B (dari BAN-PT).
Rinciannya adalah 13 jenjang doktor, 43 jenjang
magister, 47 jenjang sarjana, empat jenjang D
III, ditambah tujuh profesi dan 12 spesialis.
“Alhamdulillah, kini jumlah mahasiswa kita
32.451 orang yang terdiri dari 3.799 orang di
program Diploma III, 24.833 orang di program
sarjana atau 84 persen, 842 orang di program
profesi 415 orang di program Sp-1, sebanyak
2.082 orang di program magister dan 413 orang
di program doktor, serta 105 orang mahasiswa
asing yang berasal dari 16 negara,” kata Yuliandri.
 rina akmal
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ke London dan menginap di sebuah hotel yang terletak
di sebelah Bandara Heathrow.
Maya melihat dengan takjub bagaimana pesawatpesawat bergantian lepas landas dan mendarat. Mimpi
baru terbentuk dalam benaknya, dia memutuskan ingin
menjadi pilot.
Tentu saja, banyak yang meragukan mimpinya
itu. Beberapa teman dan keluarga bahkan berkata, "Kamu
perempuan, mengapa ingin menjadi pilot? Siapa yang
mau mempekerjakan pilot perempuan?"
Industri penerbangan komersial hingga kini masih
didominasi kaum pria. Secara global hanya satu dari
20 pilot adalah perempuan, menurut data Air Line Pilots
Association.
Meski begitu, tekad Maya sudah bulat. Dia kemudian
diterima masuk sebuah universitas di London untuk
belajar teknik penerbangan jurusan pendidikan pilot
pada 2017.
Dia mencari pekerjaan paruh waktu, menjadi pembicara
di berbagai acara, meminjam uang, dan menabung untuk
bisa masuk kokpit.
"Penerbangan pertama saya sangat membuat tertekan
dan saya tak menyukainya. Saya merasa sangat kewalahan
dan tak seperti yang saya bayangkan sebelumnya,"
kenang Maya.
"Telinga dan kepala saya sakit. Kami lepas landas
dan saya sama sekali tidak bisa memahami apa yang
dikatakan oleh radio."
Namun empat tahun setelah tiba di Inggris, Maya
akhirnya berhasil terbang solo. Ketika sedang bersiap
lepas landas, namanya disebutkan di radio dari ruang
kontrol lalu lintas udara.
Maya merinding mendengarnya.
"Penerbangan pertama saya sangat cepat. Saya
memutari bandara lalu mendarat lagi. Itu sangat
menyenangkan, dan saya bangga pada diri sendiri."
Mimpi Maya belum berakhir. Dia masih ingin
mendapatkan gelar master dan mengambil lisensi pilot
untuk pesawat komersial.
Untuk bisa melakukannya, dia harus mengumpulkan
150 jam terbang. Untuk setiap jam terbang, dia harus
mengeluarkan uang sebesar £200 (Rp3,9 juta).
Selain melanjutkan kuliah, Maya juga terus
mengkampanyekan hak-hak untuk para pengungsi. Dia
berbicara di TED talk dan tahun ini ditunjuk menjadi
duta persahabatan (goodwill ambassador) untuk UNHCR.
UNHCR berharap bisa mengajak Maya ke kampkamp pengungsian dan bertemu dengan para pengungsi
setelah pembatasan perjalanan karena Covid telah diangkat.
Badan PBB ini menargetkan 15% populasi pengungsi
bisa melanjutkan pendidikan tinggi hingga 2030.
Maya sendiri meyakini bahwa pendidikan adalah
hal yang penting, seperti halnya makanan dan minuman,
namun dia berkata prioritas utamanya saat ini adalah
mengubah persepsi tentang pengungsi dan mendapatkan
lebih banyak dukungan dari masyarakat.
"Membantu pengungsi bisa dengan hal-hal mudah.
Dari memberikan kebaikan kecil seperti tersenyum pada
mereka, membantu mereka mengenali kota dengan lebih
baik, dan membantu mereka mendapatkan keterampilan
untuk mendapat pekerjaan."
Dia mengungkapkan kesuksesannya bisa menginspirasi
pengungsi lain untuk melewati segala kesulitan dan
meneruskan pendidikan.
"Saya ingin orang tahu kalau kesuksesan tidak akan
diraih dengan mudah. Saya datang dari Suriah, saya
datang dari tengah-tengah konflik dan saya seorang
pengungsi.
"Saat saya pertama kali sampai di Inggris, saya sangat
membutuhkan kisah-kisah sukses dari pengungsi. Saya
ingin tahu, apakah ada orang yang telah melalui hal
yang sama dengan saya, dan berhasil sukses.
"Menurut saya, sangat penting untuk menggambarkan
itu. Untuk menunjukkan kepada mereka, jangan pernah
menyerah, percaya pada diri sendiri dan bekerja keraslah."
Dia juga mengatakan, saat orang-orang mendengar
ceritanya, mereka terperangah — dan ini, lanjutnya,
sangat membantu mengubah persepsi tentang pengungsi.
"Saya distereotip karena saya pengungsi. Jangan
berasumsi tentang saya, hanya karena saya seorang
pengungsi, Muslim, etnis Arab, dan perempuan," kata
Maya.
"Tak satupun stereotip atau label itu mengubah
saya. Saya dapat mengendalikan hidup saya sekarang,
sama seperti saya dapat mengendalikan pesawat."

Onde Mande
segerakan, yang paling penting sudah berada
di level 3 atau 2 kalau masih di level 4 memang
agak direm dulu jangan di pembelajaran tatap
muka," ujar Presiden.
Presiden pun tidak lupa memberikan
semangat dan menyampaikan pesan kepada para
pelajar untuk tetap belajar dengan giat, meskipun
masih dalam suasana pandemi COVID-19.
"Semua anak-anakku selamat belajar,
semuanya giat belajar," ucap Presiden.
Presiden Jokowi dalam acara tersebut
menyatakan ada 58 ribu pelajar yang akan
divaksin secara serentak di berbagai lokasi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi melakukan video conference dengan peserta
vaksinasi.
Agista, salah satu peserta vaksinasi dari SMA
Negeri 2 Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatera
Barat mewakili sekolahnya mengaku sedih
lantaran belum bisa berkumpul dengan temanteman di sekolah untuk belajar tatap muka.
"Mohon perkenalkan saya Agista, onde mande
sanang bana awak sobok jo apak Presiden. Tapi
pak dibalik kesenangan yang ada, saya juga
masih sedih pak, sedih masih belum bisa
berkumpul ke sekolah sama teman-teman lagi,"
ujar Agista kepada Jokowi dalam video
conference, Senin.
Karena itu ia meminta Jokowi
memperbolehkan sekolah tatap muka di
sekolahnya usai divaksin.
"Nanti kalau sudah selesai vaksin, boleh
ya Pak sekolah bareng bareng lagi. Makasih
pak Salam Indonesia sehat salam Indonesia

Sulit dapat Keturunan
dan memiliki tingkat keberhasilan bulanan ratarata 53 persen.
"Mencapai tingkat keberhasilan bulanan
tertinggi 71 persen, dengan prognosis yang
baik di antara wanita di bawah 35 tahun," ungkap
Ade, Senin (13/9).
Menurut Ade, bagi para pasangan yang sudah
lama belum memiliki momongan, program bayi
tabung atau IVF menjadi salah satu metode
yang paling efektif dari kategori teknologi
reproduksi untuk mendapatkan kehamilan.
Namun untuk menjalankan program IVF
bukan hanya dibutuhkan persiapan mental tapi
juga kesiapan finansial. Melalui program Morula
Care, pasangan terpilih akan mendapatkan
program bayi tabung secara gratis tanpa dipungut
biaya apapun hingga keseluruhan program bayi
tabungnya selesai.
Setelah sebelumnya pada bulan Juni 2021
terpilih 10 nominasi pasangan yang
berkesempatan mengikuti tahapan akhir
pemilihan program Morula Care, akhirnya
terpilih sepasang suami istri yang beruntung
bisa menjalani program bayi tabung/IVF secara
lengkap dari Morula IVF Padang.
“Hari ini dengan sangat gembira kami
umumkan pasangan yang terpilih dari program
CSR Morula Care di Morula IVF Padang, kami
ucapkan selamat kepada mom Rosa Mardiah
Batubara dan dad Wahyu Utama Putra Lubis.
Mari kita berjuang bersama untuk menjemput
impian buah hati yang sudah lama dinanti mom
dan dad," tambah Dokter Kandungan - Ahli
Fetomaternal di Morula IVF Padang, Dr. dr.
Dovy Djanas, SpOG. KFM.
Dovy berharap, dengan diadakan Morula
Care dapat membantu semakin banyak pasangan

Australia Punya
peluncuran bank Islam ritel lengkap pertama
di negara itu. IBA, kepanjangan dari Islamic
Bank Australia atau Bank Syariah Australia,
berharap untuk menerima lisensi perbankan dari
Otoritas Pengawas Industri Jasa Keuangan
Australia (APRA) pada awal 2021, menurut CEO
Dean Gillespie.
“Covid-19 adalah penundaan yang tidak
terduga tetapi kami sedang berupaya untuk
mendapatkan lisensi dan peluncuran kami,”
kata Gillespie dikutip Salaam Gateway. “Selain
itu, kami berencana untuk mengumpulkan
pelanggan. Kami memiliki daftar tunggu yang
kuat. ”
Setelah mendapat lisensi, aplikasi perbankan
IBA akan tersedia di Android dan iOS Apple.
Pengguna akan dapat mendaftar dengan SIM,
paspor atau bentuk identifikasi lainnya.
Perusahaan pemberi pinjaman itu juga berencana
untuk membuka cabang fisik di Sydney, New
South Wales, yang berkantor pusat.
“Kami akan menawarkan deposito berjangka
ritel serta pembiayaan rumah melalui murabahah
dan musyarakah yang berkurang,” kata Gillespie,

Larangan Kecurangan
Apa hikmah di balik posisi penurunan yang
unik ini?
Bila kita perhatikan profesi warga Madinah
(kaum Anshar) di masa itu, sebagian besar adalah
petani atau pekebun. Sampai saat ini pun kebunkebun kurma masih eksis di Madinah, yang bisa
jadi merupakan kawasan perkebunan tua sejak
era jahiliyah.
Di sisi lain, profesi penduduk Makkah (kaum
Muhajirin dan kabilah Quraisy pada umumnya)
adalah berdagang. Rasulullah sendiri termasuk
kalangan pedagang sejak masa mudanya.
Kecurangan sejatinya merupakan potensi laten
dalam kegiatan ekonomi di mana pun di seluruh
dunia, salah satunya dalam hal takaran dan
timbangan. Posisi penurunan Surah al-Muthaffifin
yang unik ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa
Allah hendak menegur semua pihak yang terlibat
dalam proses ekonomi; baik produsen, distributor,
maupun konsumen.
Dengan lugas Al-Qur’an menyerukan:
“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang
curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima
takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.
Dan apabila mereka menakar atau menimbang
untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS: Al
Muthaffigin: ayat 1-3).
Kenyataannya, ketika berposisi sebagai pembeli
seseorang biasa meminta agar timbangan untuknya
dipenuhi bahkan diberi bonus. Akan tetapi, pada
saat berperan sebagai penjual diam-diam ia justru
mengurangi timbangan demi mendongkrak
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Hebat," pinta Agista.
Mendengar permintaan pelajar tersebut, Jokowi
mengatakan bahwa para pelajar diizinkan sekolah
tatap muka jika sudah divaksin dan wilayah
sekolahnya tidak masuk kategori PPKM Level 4.
"Ya nanti semuanya setelah divaksin langsung
bisa pembelajaran tatap muka, asal sudah tidak
berada di level 4," kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga
menanyakan stok vaksin kepada Bupati Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat Sutan Riska Tuanku
Kerajaan.
"Vaksinnya ada, Pak bupati?" tanya Jokowi.
Menanggapi pertanyaan Jokowi, Bupati Riska
mengklaim bahwa stok vaksin aman. Bahkan kata
dia vaksinasi di Dharmasraya sudah mencapai 35 persen.
"Siap lengkap vaksin kita stoknya ada pa
presiden dan Alhamdulillah kita sudah capai 35
persen. Kami mengucapkan terima kasih kepada
bapak presiden vaksin kami tersalur dengan baik
dan atas bantuan dari Forkopimda dan kami
mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden
yang telah begitu perhatian dengan vaksinasi dan
Insyaallah Dharmasraya semakin baik dan Indonesia
semakin hebat. Terima kasih bapak presiden," kata
Sutan.
Jokowi pun mengingatkan Bupati Dharmasraya
untuk menghabiskan stok vaksin. Ia menyebut jika
stok habis namun tak dikirim Kementerian Kesehatan,
ia meminta Bupati Sutan menghubungi dirinya.
"Pak bupati kalau ada stok vaksin segera habis
kan, segera suntikan. habis minta lagi Kemenkes
Kalau kemenkes nggak kirim kirim, telepon ke
saya," katanya.  eko/setkab/s.c
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untuk segera mewujudkan kehadiran buah hati.
Selain itu, ia berharap pasangan suami istri bisa
mendapatkan kesempatan yang sama dalam berjuang
memiliki buah hati.
Program Morula Care saat ini sedang memasuki
tahap 2 yang akan segera dilakukan di kota-kota
lainnya di Indonesia. Bagi pasangan yang
membutuhkan program IVF dan ingin mengikuti
program Morula Care bisa mengikuti informasi
lengkapnya di akun sosial media Morula IVF.
“Alhamdulillah Ya Allah, seneng banget dan
kaget sekali, gak nyangka kita akhirnya dikasih
kesempatan untuk berjuang lagi untuk punya
keturunan, semoga Allah ridhoi usaha kita dengan
bantuan Morula ini,” ungkap Rosa pemenang
program Morula Care 2021.
Diketahui, perkembangan program IVF di
Indonesia sudah semakin pesat. Saat ini terdapat
lebih dari 36 layanan bayi tabung di tanah air
dengan angka siklus mencapai 10.000 ribu. Jika
dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah siklus
bayi tabung di Indonesia saat ini sudah semakin
besar.
Morula IVF Indonesia merupakan bagian dari
Bundamedik Healthcare System yang fokus dalam
pengembangan klinik fertilitas “Morula IVF” di
Indonesia. Dalam pengembangan Bundamedik
Healthcare System, pada tahun 1997 mendirikan
Klinik Fertilitas Morula yang saat ini telah berganti
nama menjadi Morula IVF Jakarta.
Dengan pengalaman lebih dari 23 tahun serta
mengantongi sertifikasi internasional, Morula IVF
telah membantu 90.000 pasangan dari seluruh dunia
dengan tingkat keberhasilan kehamilan tertinggi
hingga 72 persen, menjadikan Morula IVF sebagai
salah satu klinik fertilitas terbesar di Indonesia.
 rina akmal
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yang merupakan mantan kepala sales pinjaman
di Commonwealth Bank dan kepala hipotek di
Bankwest. “Untuk jangka panjang, kami berencana
menawarkan pembiayaan UKM.”
Tujuan jangka panjangnya adalah menawarkan
dana terkelola, pembiayaan usaha kecil, dan layanan
konsultasi. Gillespie juga mengatakan IBA sedang
melihat zakat dan wakaf dalam jangka panjang
karena bidang-bidang ini merupakan peluang besar.
IBA dimulai pada tahun 2012 ketika didirikan
oleh sekelompok Muslim Australia. Namun, proyek
tersebut benar-benar berjalan pada 2017 dan 2018,
menurut Gillespie.
Sekelompok investor Muslim Australia
menyediakan 50% dari modal sementara separuh
lainnya berasal dari investor yang dirahasiakan
yang berbasis di UEA. Modal awal IBA adalah
20 juta AS dolar Australia ( 14,6 juta AS dolar).
Akademisi Australia terkenal Dr. Rashid Rasheed,
yang memegang gelar PhD dari Macquarie University
Law School, menjabat sebagai ketua dewan Syariah
bank. Selain itu, Sultan Choudhury, mantan CEO
Bank Al Rayan Inggris, menjabat sebagai direktur.
.  nashirul haq/hidayatullah
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keuntungannya.
Al-Qur’an mencerca perilaku sewenang-wenang
dan egois dalam muamalah tersebut. Mestinya,
seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana
ia berharap untuk diperlakukan oleh orang lain. Bila
ia senang timbangan untuknya dipenuhkan bahkan
ditambahi bonus, seharusnya ia pun senang menimbang
dengan penuh dan bahkan memberi bonus.
Alhasil, praktik-praktik penipuan dalam transaksi
ekonomi pada hakikatnya mengindikasikan jauhnya
jiwa dari keadilan dan empati, serta dominannya
kebebalan pikiran dan kerasnya hati. Sebab, pelakunya
tidak mau tahu perasaan orang lain dan sengaja
menimpakan kerugian kepada mereka.
Kecurangan dalam muamalah (transaksi ekonomi)
bukan suatu kejahatan sepele. Al-Qur’an bahkan secara
khusus mengisahkan perilaku buruk ini di kalangan
umat terdahulu, tepatnya umat Nabi Syu’aib, sebagai
pelajaran bagi kita.
Al-Qur’an juga mengabarkan azab yang Allah
timpakan sebagai balasan atas kecurangan kepada
pelaku kecurangan dalam muamalah. Umat Nabi Syu’aib
dikenal juga sebagai penduduk Madyan atau penduduk
al-Aykah, yang digambarkan oleh Al-Qur’an sebagai
para pelaku ekonomi yang nakal dan gemar menipu.
Dalam Surah al-A’raf: 85, keculasan mereka
disajikan dengan gamblang: “Dan (Kami telah
mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka,
Syu’aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah,
sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya.
Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang
nyata dari Tuhanmu. .  dari hidayatullah
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Padang Bangun Sumur Wakaf di Palestina

Padang bangun sumur wakaf di Palestina

Padang,
KhazanahKhazanah-Dibawah
kepimpinan Wali Kota Padang Hendri
Septa, Pemerintah Kota Padang
berhasil menghimpun donasi sebesar
Rp 195 juta. Melalui Aksi Cepat
Tanggap (ACT) Donasi tersebut akan
dipergunakan untuk membangun
Sumur Wakaf di Palestina.

Donasi tersebut diserahkan oleh
Wali Kota Padang Hendri Septa
kepada Kepala Cabang ACT Sumbar
Zeng Welf disela-sela Musrenbang
penyusunan rancangan perubahan
RPJMD Kota Padang tahun 20192024 di Hotel Grand Zuri, Senin pagi
(13/9/2021).

“Alhamdulillah, kita (Pemko
Padang) telah menyerahkan donasi
yang dikumpulkan dari warga Kota
Padang sebesar Rp 195 juta yang kita
serahkan melalui ACT Sumbar,” kata
Hendri Septa.
Wako berharap, donasi yang
diberikan ini diridhoi oleh Allah SWT

dan bisa menjadi ladang amal bagi
masyarakat Kota Padang.
“Kita doakan, mudah-mudahan
warga Palestina sehat wal afiat dan
terlindungi dari segala marabahaya.
Kemudian bantuan yang kita berikan
ini dapat meringan penderitaan
mereka,” tutur Wako.
Pada kesempatan itu, Wako juga
menyampaikan ucapan terima kasih
kepada warga Kota Padang yang telah
banyak membantu, menyerahkan uang,
wakaf, infak dan sedekahnya untuk
warga Palestina.
“Semoga Allah SWT membalas
kebaikan bapak/ibu warga Kota
Padang,” ucap Wako.
Sementara itu, Branch Manager
ACT Padang, Aan Saputra mengungkapkan, bantuan yang diberikan
Pemerintah Kota Padang ini akan
dimanfaatkan untuk pembangunan
Sumur Wakaf untuk kebutuhan air
bersih bagi masyarakat Palestina.
"Semoga dengan adanya sumur
wakaf ini, nantinya warga Palestina
dapat menikmati air bersih secara gratis
sepanjang tahun. Kami ucapkan terima
kasih kepada warga Kota Padang atas
kedermawanannya," ucapnya.
Ikut menyaksikan penyerahan
donasi tersebut, Ketua DPRD Kota
Padang Syafrial Kani, Plh Sekdako
Padang Edi Hasymi, Kabag Kesra Fuji
Astomi, dan Kasubag Bina Mental
dan Keagamaan Bagian Kesra Zul Asfi
Lubis.
 faisal

Susun Rancangan Perubahan RPJMD 2019-2024
Padang – Pemerintah Kota Padang
mengelar Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Musrenbang) terkait
penyusunan rancangan perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun
2019-2024.
Kegiatan tersebut di gelar di Hotel
Grand Zuri, Senin pagi (13/9/2021). Hadir
mendampingi Wali Kota, Plh Sekdako
Padang Edi Hasymi, Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Endrizal dan Asisten
Administrasi Umum Didi Aryadi.
Wali Kota Padang Hendri Septa
mengatakan, banyak hal yang mendasari
penyusunan rancangan perubahan RPJMD
Kota Padang tahun 2019-2024. Pertama,
munculnya pandemi Covid-19 pada tahun
2019 yang menyebabkan seluruh sektor
terdampak. Meskipun saat ini sudah mulai
melandai namun diperkirakan tidak akan
selesai pada 2021 ini.
“Dengan munculnya pandemi covid19, pertumbuhan ekonomi terkoreksi
menjadi rendah, berkurangnya pendapatan
asli daerah (PAD), meningkatnya
pembiayaan
sektor
kesehatan,
meningkatnya jumlah pengangguran,
terdampaknya ribuan UMKM. keadaan
inilah yang menyebabkan RPJMD yang
sudah ditetapkan pada tahun 2019 lalu
harus dilakukan perubahan,” sebut Wako
Hendri Septa sewaktu membuka kegiatan
tersebut.
Kedua, lanjut Wako, adanya beberapa
regulasi yang terbit dan belum di akomodir
pada saat penyusunan RPJMD 2019-2024.
Regulasi yang terbit harus dipedomani
dan diselaraskan dengan dokumen
perencanaan daerah melalui perubahan

RPJMD 2019-2024 ini, terutama terkait
dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020 Tentang RPJMN tahun
2020-2024 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta
Peraturan Turunannya.
“Munculnya beberapa aturan tersebut
merubah secara keseluruhan struktur
anggaran pendapatan dan belanja daerah
sampai kepada klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur urusan, program, kegiatan
dan sub kegiatan perangkat daerah, serta
rancangan RPJMD Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026,” sambungnya.
Wali kota menambahkan, dalam
penyusunan rancangan perubahan RPJMD
harus mempedomani RPJPD dengan tetap
menjadikan visi dan misi wali kota dan
wakil walikota terpilih sebagai acuan
utama, karena visi dan misi tersebut
merupakan janji politik kepada masyarakat.
“Visi Kota Padang adalah
mewujudkan masyarakat Kota Padang
yang madani berbasis pendidikan,
perdagangan, dan pariwisata unggul, serta
berdaya saing. Penyusunan RPJMD Kota
Padang harus mengacu pada visi Kota
Padang sehingga janji kepala daerah
kepada masyarakat dapat terwujud,” tutur
Wako.
Orang nomor satu di Kota Padang
itu berharap, pelaksanaan Musrenbang
ini dapat memberikan masukan terhadap
rancangan perubahan RPJMD Kota
Padang 2019-2024, sehingga dokumen
yang disusun akan berkualitas,
berdayaguna dan dapat menjawab
permasalahan pembangunan Kota Padang.
“Kepada bapak ibuk pimpinan

Walikota Padang Hendri Septa buka Bimtek Pilar-pilar sosial

organisasi perangkat daerah (OPD) agar
berperan aktif dan mempunyai inovasiinovasi yang bisa melahirkan ide-ide
cemerlang guna memaksimal penyusunan
rancangan perubahan RPJMD ini. Dan
kepada bapak ibu mitra pemerintah daerah,
dan seluruh lapisan masyarakat kami
mohon dukungan dan partisipasinya untuk
pembangunan Kota Padang yang lebih
baik,” pungkas wako.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota
Padang Syafrial Kani menyampaikan,
bahwa penyusunan rancangan perubahan
RPJMD Kota Padang harus mampu
menjawab permasalah yang dihadapi Kota
Padang. Seperti halnya penangan pandemi
Covid-19, masalah sektor pendidikan,
upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan hal-hal terkait lainnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota padang Yenni Yuliza
mengatakan, tujuan dari pelaksanaan

Musrenbang RPJMD ini adalah untuk
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan terhadap tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, dan program
pembangunan daerah yang telah
dirumuskan dalam rancangan awal
perubahan RPJMD.
“Diharapkan melalui Musrenbang ini
rancangan perubahan RPJMD memperoleh
masukan, saran penyempurnaan sehingga
dokumen ini mampu mengakomodasi
semua kebutuhan masyarakat sesuai dengan
dinamika kehidupan Kota Padang,”
ungkapnya.
Peserta yang mengikuti Musrenbang
diantaranya, pimpinan DPRD Kota Padang,
OPD di lingkup Pemko Padang, utusan
daerah tetangga, beserta para pemangku
kepentingan. Sementara narasumber yakni,
Kepala Bappeda Kota Padang dan Provinsi
Sumbar, pimpinan Bank Indonesia,
akademisi, pakar kesehatan dan ekonomi.
 faisal budiman

Hendri Septa
Buka Bimtek
Peningkatan
Kapasitas
Pilar-pilar Sosial

Walikota Padang Hendri Septa

Padang, Khazanah- Wali Kota Padang Hendri
Septa mengungkapkan persoalan generasi muda
memang penting untuk terus menjadi perhatian.
Termasuk beberapa hal yang dapat merusak masa
depannya.
Hal itu dikatakan Wali Kota Padang Hendri
Septa ketika membuka kegiatan Bimbingan Teknis
(Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pilar-pilar Sosial
yang digelar Dinas Sosial Kota Padang di Hotel
Axana, Senin (13/9/2021).
"Kita berharap semoga melalui kegiatan Bimtek
ini terciptanya sinergi baik dari Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) serta Karang Taruna untuk
berperan menangkal kenakalan generasi muda
di Kota Padang," harapnya.
Hendri menjelaskan, sejatinya pilar pilar sosial
mempunyai tugas pokok secara bersama dengan
pemerintah dan komponen masyarakat lainnya
dalam menanggulangi berbagai kesejahteraan sosial,
terutama persoalan bagi generasi muda.
Permasalahan generasi muda tidak bisa ditutup
sebelah mata harus diselesaikan dengan bijak.
Jadi inilah peran PSM, TKSK dan Karang Taruna
sebagai pilar-pilar sosial.
"Untuk itu, perlu kerja sama bagaimana dalam
menyelamatkan generasi muda kita dari beberapa
hal yang dapat merusak masa depan mereka. Baik
itu pergaulan bebas, kenakalan remaja dan narkoba
serta masalah sosial lainnya," tandas Hendri Septa.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Padang
Afriadi melaporkan tujuan dilaksanakannya Bimtek
Peningkatan Kapasitas Pilar- pilar Sosial tersebut
adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di
Kota Padang.
"Peserta kegiatan ini sebanyak 86 orang terdiri
dari unsur TKSK, Karang Taruna, PSM, LK3 Kota
Padang dan Sakti Peksos. Kegiatan tersebut digelar
selama Senin dan Selasa (13-14/9/2021) dengan
dibagi dua angkatan," bebernya.  faisal budiman

Manajemen Terapi Obat Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Oleh: Aldo Maihendra, Amelia Pratiwi Zukhruf, Amelia Saputri, Amelia Utami Putri, dan Diza Sartika
(Prodi Profesi ApotekerFakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia Padang)

Salah satu cara untuk mengatasi kesehatan dalam mengidentifikasi,
kasus masalah terkait obat di rumah menyelesaikan, dan mencegah
sakit adalah manajemen terapi terjadinya masalah-masalah dalam
medik (medication therapy terapi obat. Salah satu cara untuk
management/MTM). Manajemen mengatasi kasus masalah terkait
Terapi obat merupakan suatu obat di rumah sakit adalah manalayanan yang bertujuan untuk jemen terapi medik (Medication
mengoptimalkan hasil terapi Therapy Management/MTM).
pasien. Manajemen Terapi Obat Pelayanan ini bergantung pada
berfungsi sebagai mekanisme kerjasama antara apoteker dengan
tinjauan rejimen terapi obat pasien, dokter dan tenaga kesehatan lain
dilakukan apoteker bersama dengan untuk
mengoptimalkan
tenaga kesehatan lain. Manajemen penggunaan obat sesuai dengan
Terapi Obat memiliki lima elemen pedoman berdasarkan bukti.
yaitu Tinjauan Terapi Obat Kolaborasi sebagai suatu proses
(Medication Therapy Review), berpikir di mana pihak yang terlibat
Catatan pengobatan pribadi memandang aspek-aspek perbedaan
(Personal Medication Record), dari suatu masalah serta meneTindakan terkait pengobatan mukan solusi dari perbedaan
(Medication-related action), Inter- tersebut dan keterbatasan pandavensi dan Rujukan, serta Dok- ngan mereka terhadap apa yang
umentasi dan Follow Up. Apoteker dapat dilakukan. Hubungan kolamemainkan peran penting dalam borasi dalam dunia kesehatan
meningkatkan kualitas perawatan melibatkan sejumlah pihak profesi
yang diterima pasien. Dengan kesehatan seperti dokter, apoteker,
meninjau pengobatan dengan dan perawat yang merupakan faktor
pasien dan mendidik mereka penentu yang sangat penting bagi
tentang status penyakit dan kualitas proses perawatan. Praktek
pengobatan mereka, apoteker dapat kolaborasi memperkuat sistem
membantu meningkatkan hasil kesehatan dan memperbaiki hasil
terapeutik.
kesehatan (Nita dkk, 2020).
Kata Kunci: Manajemen Terapi
Apabila terjadi masalah terkait
Medik (MTM), Pelayanan Kefar- obat pada pasien. Untuk menggali
masian
informasi yang lebih dalam, dokter
Pendahuluan
atau apoteker dapat melakukan
Masalah terkait obat merup- visit kepada pasien. Dari hasil
akan suatu kejadian atau keadaan visitasi, dokter dan apoteker dapat
tidak diinginkan yang dialami oleh berdiskusi untuk mengubah jenis
pasien yang terlibat atau dicurigai atau jumlah obat yang digunakan
yang melibatkan terapi pengobatan dalam terapi. Dokter dapat
yang bersifat aktual dan potensial merekomendasikan tes laboratorium
yang mempengaruhi luaran klinik. Lalu dari hasil diskusi antara
kesehatan.
Oleh
dokter dan apoteker, informasi
Salah satu
objek sebab
wisata di itu,
Kota Padang
dibutuhkan kontribusi tenaga tersebut diberikan kepada pasien.

Manajemen Terapi Obat ini akan
menyatukan kinerja dokter, apoteker, perawat, dan tenaga kesehatan
lainnya di rumah sakit. Ruangan
dokter, apoteker, dan perawat akan
dijadikan satu ruangan. Dalam
rumah sakit, akan terbentuk timtim kecil yang berisi dokter,
apoteker, dan perawat misalnya
dibagi sesuai dengan bangsal. Timtim kecil ini akan fokus pada
pasien-pasien yang berada di
bangsal tersebut. Pada saat dokter
apoteker, dan perawat tidak
melalukan visitasi, Mereka dapat
berdiskusi dalam satu ruangan
untuk membahas masing-masing
profil pasien (Nita dkk, 2020).
Pembahasan
Pengembangan konsep asuhan
kefarmasian dilengkapi dengan
kolaborasi interprofesional antara
apoteker dengan dokter berbasis
Manajemen Terapi Obat diberikan
pada penderita penyakit kronis.
Manajemen Terapi Obat berfungsi
sebagai mekanisme tinjauan
rejimen terapi obat pasien, dilakukan apoteker bersama dengan
tenaga kesehatan lain. Manajemen
Terapi Obat memiliki lima elemen
yaitu Tinjauan Terapi Obat
(Medication Therapy Review),
Catatan pengobatan pribadi
(Personal Medication Record),
Tindakan terkait pengobatan
(Medication-related action),
Intervensi dan Rujukan, serta
Dokumentasi dan Follow Up.
Lima Elemen Mnajamen
Terapi Obat
1. Tinjauan Terapi Obat (Medication Therapy Review)

Medication Therapy review
(MTR) adalah proses yang
sistematis untuk mengumpulkan
informasi spesifik pasien, menilai
terapi obat untuk mengidentifikasi
masalah yang terkait pengobatan,
mengembangkan daftar prioritas
masalah dan membuat rencana
untuk mengatasinya (AMCP, 2008).
2. Personal Medication Record
Personal Medication Record
adalah catatan komprehensif
mengenai pengobatan pasien (baik
itu pengobatan resep, pengobatan
nonresep, produk herbal dan
suplemen makanan). Umumnya
PMR dicatat secara elektronik tapi
dapat juga dicatat secara manual.Informasi dari PMR untuk
membantu pasien dalam melakukan
manajemen terapi pengobatan
sendiri (AMCP, 2008).
3. Medication Related Action
Plan
Rencana tindakan terkait
pengobatan (MAP) adalah dokumen pasien-sentris yang berisi
daftar tindakan yang harus digunakan pasien dalam melacak
kemajuan untuk pengelolaan diri
sendiri.
4. Intervensi Dan Atau Rujukan
Intevensi dan atau rujukan
digunakan untuk mengoptimasi
pengobatan yang digunakan,
meningkatkan keberlanjutan
pelayanan dan memberikan dukungan kepada pasien untuk menyedian pelayanan kesehatan pencegahan di masa depan yang
memiliki efek merugikan yang kecil
(AMCP, 2008).
5. Dokumentasi Dan Follow Up
Pelayanan
MTM

didokumentasikan secara rutin dan
di follow up bahwa visit pasien
merupakan dasar bagi pengobatan
yang dibutuhkan pasien. Pelayanan
dokumentasi bertujuan untuk
mengevaluasi progres dari pasien
dan tujuan pengobatan tercapai.
Dokumentasi merupakan elemen
penting dalam model pelayanan
MTM. Pelayanan dokumen apoteker dan intervensinya dilakukan
dengan cara yang sesuai dalam
mengevaluasi kemajuan pasien dan
cukup untuk mencapai tujuan
(AMCP, 2008).
Konsep MTM memberdayakan
pasien turut berperan aktif dalam
proses pengobatan. Bila mana obat
yang diresepkan oleh penyedia,
rasional digunakan untuk mengurangi reaksi obat yang merugikan,
maka efektivitas terapi obat
berdampak pada peningkatan
kualitas hidup pasien dan mengurangi biaya pengobatan. Dari sisi
psikologis memberi hasil perilaku
positif pasien terhadap penggunaan
obat. Penyelenggaraan upaya
kesehatan ini pada dasarnya
dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan manusia akan kesehatan meliputi asuhan medis,
asuhan keperawatan, asuhan
kefarmasian, dan asuhan gizi
(Lemay G, 2012).
Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung
dan bertanggungjawab kepada
pasien, yang berkaitan dengan
sediaan farmasi dengan maksud
mencapai hasil yang pasti untuk
meningkatkan kualitas kehidupan
pasien. dengan adanya MTM
memberikan kesempatan bagi

apoteker untuk memberikan
layanan secara langsung kepada
pasien di komunitas. Konseling
dimulai dengan fokus pada pasien,
memberikan informasi yang
berkaitan
dengan
obat,
menjelaskan tanggung jawab pasien
untuk mengikuti petunjuk yang
sesuai untuk pasien (Baroroh,
Darmawan, 2016).
Pengembangan konsep asuhan
kefarmasian dilengkapi dengan
kolaborasi interprofesional antara
apoteker dengan dokter berbasis
Manajemen Terapi Obat diberikan
pada penderita penyakit kronis.
Masalah yang sering terjadi pada
pasien diabetes adalah kurangnya
pengetahuan terkait pengobatan
dan penyakitnya. Hal tersebut
diketahui akan menjadi hambatan
dalam pelaksanaan terapi yang
pada akhirnya akan berdampak
pada ketidakoptimalan terapi dan
penurunan kualitas hidup. Permasalahan ini dapat diatasi dengan
memberikan edukasi kepada pasien
secara kolaboratif dan kontinu.
Salah satu bentuk intervensi yang
dapat dilakukan adalah Manajemen Terapi Obat. Manajemen
Terapi obat merupakan suatu
layanan yang bertujuan untuk
mengoptimalkan hasil terapi
pasien. Pelayanan yang belum
lama dilaksanakan ini memiliki
elemen yang cukup banyak.
Sehingga pada penelitian yang
dilakukan modifikasi Manajemen
Terapi obat yang diacu dari
pelayanan Manajemen Terapi obat
BPJS (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) Kesehatan
(Trinovitasari, dkk, 2020).
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TC TIMNAS INDONESIA U-18 TAHAP KETIGA DIGELAR

Shin Tae-yong Panggil 36 Pemain
Jakarta, khazanah - PSSI kembali
menggelar pemusatan latihan Timnas
Indonesia U-18 tahap ketiga mulai
Senin (13/9/2021). Kegiatan ini
dilakukan demi memenuhi keinginan
pelatih Shin Tae-yong tak puas
dengan kualitas pemain pada TC tahap
sebelumnya.
Pemusatan latihan Timnas Indonesia U-18 tahap ketiga diikuti 36
pemain. Mereka berasal dari klub dan
Asprov PSSI. Kegiatan ini digelar
sampai 18 September 2021 di Stadion
Madya, Jakarta.
Pelatih Shin Tae-yong berharap
para pemain yang mengikuti TC
Timnas Indonesia tahap ketiga bisa
tampil bersemangat dan menunjukkan
kemampuan maksimal. Harapannya
agar mereka bisa membuka peluang
menembus skuad Merah Putih.
"Saya berharap para pemain di TC
Timnas U-18 tahap ketiga ini dapat
memperlihatkan kemampuannya
dengan maksimal. Sejauh ini, saya
melihat banyak talenta bagus. Namun
perlu diingat, pemain harus memiliki
postur tubuh yang oke, fisik, mental
yang bagus," kata Shin Tae-yong.
Shin Tae-yong sudah memantau

108 pemain muda untuk skuad Timnas
Indonesia U-18. Pelatih asal Korea
Selatan itu diyakini belum menemukan
kualitas pemain seperti keinginannya.
Sang pelatih akan memilih pemain
terbaik untuk persiapan Piala Dunia U-20
yang digelar pada 2023. Shin Tae-yong
masih punya banyak waktu untuk membentuk
skuad Timnas Indonesia U-18.
Pesan Ketum PSSI
Ketua Umum PSSI, Mochamad
Iriawan, berharap para pemain yang
dipanggil ke TC Timnas Indonesia
U-18 tahap ketiga bisa memberikan
penampilan terbaik. Hal itu wajib
dilakukan untuk bisa menembus
skuad Merah Putih.
Iriawan juga berpesan agar pemusatan latihan kali ini digelar dengan
tetap menegakkan disiplin protokol
kesehatan. Seperti diketahui, situasi
Indonesia masih belum kondusif dari
pandemi COVID-19.
"Mulai hari ini lanjut TC tahap
ketiga hingga 11 September nanti.
Saya berharap para pemain menunjukkan permainan terbaik dan selalu
bekerja keras selama TC," ucap
Iriawan.  faisal budiman

BUNTUT SEPAKBOLA KUNGFU

Menpora: Pemain Brutal Jangan Dipanggil
Jakarta,
khazanah
Menpora Zainudin Amali
mengomentari sepakbola
kungfu. Ia meminta Timnas
Indonesia tak perlu memanggil pemain yang melakukan tindakan brutal dalam
pertandingan.
Amali kecewa betul
dengan insiden yang terjadi
pada uji coba antara Persiraja
Banda Aceh dan AHHA PS
Pati di Jakarta pada 8 September. Syaiful Indra Cahya
paling disorot atas aksinya
mendaratkan kaki di wajah
Muhammad Nadhiif.
Selain Syaiful, ada juga
aksi emosional yang melibatkan Zulham Zamrun. Baik
Syaiful maupun Zulham
sama-sama berlabel Timnas
Indonesia.
"Tentang kejadian yang
sempat heboh itu, saya kira
sepakbola kita ini mulai ditata
menuju ke arah yang lebih
baik. Kita mulai menumbuhkan
kepercayaan publik terhadap
sepakbola, ada kejadian
kelakuan tidak profesional
yang dilakukan pemain

profesional," kata Amali dikutip
dari pernyataannya di laman
Kemenpora.
Menpora menilai, selain
memiliki fisik dan teknik
bagus, pesepakbola profesional juga harusnya
memiliki sikap dan mental
yang baik. Itu dinilai sangat
penting dalam jiwa sebagai
seniman lapangan hijau.
"Pembinaan sepakbola
kita menyangkut itu semua.
Bukan yang terampil dalam
mencetak gol, bagus dalam
bertahan dan sebagainya.
Kita tidak cukup sampai di
situ. Harus punya mental
dan attitude yang bagus,"
ujar Amali.
Lebih lanjut, Amali pun
meminta kepada PSSI agar
skuad Timnas Indonesia
diisi dengan pesepakbola
yang betul-betul profesional.
Jangan sampai ada oknum
yang mencoreng nama baik
tim Merah Putih.
"Semua pemain berkeinginan untuk main di
Timnas. Saya titip, bagi
mereka yang main di kom-

petisi, kalau mental dan
attitude kurang baik seperti
contoh tersebut, itu tolong
dipertimbangkan betul untuk
masuk ke timnas," ucapnya.
"Sebaik apapun pemain
kalau mental dan attitude
tidak bagus, maka menurut
saya tak pantas berada di
Timnas. Terus terang saya
memberi dukungan penuh
kepada Ketum PSSI, karena

kita mulai dapat kepercayaan
dari publik. Pemain profesional, perilaku juga harus
profesional," tutur menteri
asal Gorontalo itu.
Sementara itu, Ketua
Umum PSSI Mochamad
Iriawan juga menyayangkan
insiden tersebut. Dia berharap hal serupa itu tidak
terjadi lagi. Iriawan juga
menyampaikan kekece-

waannya atas tindakan Syaiful dan Zulham Zamrun.
"Mereka tidak melapor
saat pertandingan itu. Kalau
melapor ada perangkat pertandingan yang memonitor.
Yang jelas itu sudah dievaluasi. Itu oknum. Saya juga
sangat kecewa, kok pemain
seperti itu masih ada di
zaman sekarang," ucap Iriawan.  faisal budiman

Jebolan SSB PERSEGATP Ulakan, Bintang
Dipanggil PSSI Mengikuti Pelatnas U-18
Ulakan, khazanah - Talenta
Muda Sepakbola Sumatera Barat
(Sumbar), Bintang Arrahim yang
merupakan salah satu putra terbaik
Nagari Ulakan yang memulai ilmu
dasar sepakbola di Sekolah Sepak
Bola (SSB) Persatuan Sepakbola
Gantiang
Tangah
Padang
(PERSEGATP) Nagari Ulakan.
Bakatnya mulai terlihat menonjol
sejak usia 12 tahun, dengan
kemampuan dan teknik mengolah
bola yang selalu diasah dan dibina
oleh Coach Edi Law dan Ady
Kurniawan selaku pemerhati
sepakbola usia dini di Nagari
Ulakan.
Pemanggilan itu, berawal dari
Surat yang ditandatangani oleh
Yunus Nusi, SE. Sekretaris Jenderal
PSSI kepada Direktur Teknik
Taruna Mandiri U-18, untuk
memanggil Sdr. Bintang Arrahim
mengikuti Pemusatan Latihan Tim
Nasional (Pelatnas) Usia 18 Tahun
Putra Indonesia mulai tanggal 12
hingga 18 September 2021 di
Jakarta. Disamping pembentukan
Timnas U-18, Tim Pelatnas ini juga
dipersiapkan untuk Tim Nasional

Putra Indonesia dalam mengikuti
Piala Dunia U-20 pada tahun 2023
mendatang.
Menurut Ady Kurniawan kepada
Media, pada Minggu (12/9), bahwa
bakat dan penampilan Bintang
dalam bermain sepakbola membuat
kagum seluruh mata yg melihat.
Semenjak usia 12 tahun, Bintang
sudah melakoni laga tingkat
Provinsi. Seperti kejuaraan Danone
Nations Cup
dan turnamen
bergengsi lainnya di tingkat
regional Sumatera Barat.
"Setelah menginjak usia 14
tahun, sang Bintang melanglang
buana bermain sepakbola. Dengan
tetap gigih berlatih dan terus
mengasah kemampuan bermain di
SSB PERSEGATP Ulakan. Kala
itu, Klub GMMS Pasaman dibawah
komando Coach Reymond, juga
ikut membina Bintang Arrahim.
Sehingga ia dipercaya untuk
memperkuat Akademi Gama Muda
Soccer School U-13, pada ajang
turnamen GMMS memperebutkan
Piala Bupati Pasaman tahun 2018
lalu. Ketika itu, terbukti Bintang
Arrahim memuluskan langkah

GMMS ke semifinal, setelah gol
yang dicetaknya menentukan
kemenangan atas SSB Gumarang
Medan dibabak 8 besar." ungkap
Ady Kurniawan yang juga Direktur
BUMNag Ulakan Pesisir Madani.
Dikatakan Ady, Coach Surya
yang juga pelatih ternama di Padang
Pariaman
dengan
beragam
prestasinya, juga kerap membina
dan memotivasi Bintang secara
langsung. Pada usia 14 tahun,
Bintang Arrahim sudah berkeliling
Sumbar untuk mengikuti beragam
pertandingan dan turnamen bersama
SSB PERSEGATP Ulakan, seperti
Liga Desa Nusantara, Piala Gojek,
Suratin dll.
Prestasi yang luar biasa ini,
adalah hasil pembinaan yang
dilakukan dengan serius dan
berkelanjutan. Saat menginjak usia
16 tahun, Bintang menaikkan
levelnya untuk memperdalam teknik
mengolah si kulit bundar dengan
memilih untuk masuk ke Sekolah
Keberbakatan Olahraga (SKO)
Sumbar di Pusat Pelatihan dan
Latihan Pelajar (PPLP) Aia Pacah
Padang. Selain menimba ilmu

pendidikan formil, Bintang Arrahim
juga akan dibina dan dilatih khusus
teknik sepakbola. Yang bertujuan
untuk mempertajam bakat dan
talenta sang stoper muda, yang
terlahir di Korong Padang Pauh
Nagari Ulakan Kabupaten Padang
Pariaman tersebut.
"Saat ini, bersama SKO Sumbar
Bintang Arrahim harus terbang
untuk
berjuang
memenuhi
panggilan Timnas Indonesia U-18.
Sungguh kabar bahagia dan sangat
mengembirakan, yang dirasakan
masyarakat nagari Ulakan dan
Padang Pariaman secara umum.
Ketika putra terbaiknya atau anak
kemenakannya, bisa ikut bergabung
memperkuat Tim Garuda Muda
Indonesia." ucap Ady dengan
bangga dan mata yang berkacakaca.  Eri Suger

Menang di Aragon, Rasanya Spesial untuk Bagnaia
Jakarta,
khazanah
Francesco Bagnaia menang
di MotoGP Aragon 2021
usai balapan sengit dengan
Marc Marquez. Menaklukkan 'raja' Aragon membuat
kemenangan Pecco lebih
spesial.
Di Motorland Aragon,
Minggu (12/9/2021), Bagnaia menjadi yang tercepat
dalam 23 lap dengan catatan
waktu 41 menit 44,422 detik.
Dia lebih cepat 0,673 detik
dari Marquez.
Marquez merupakan rider paling sering menang di
MotoGP Aragon. Sejak 2012,
dia berhasil 5 kali menjadi
juara.
Race MotoGP Aragon

2021 berjalan seru di 3 lap
terakhir. Marquez mencoba
melakukan overtake ke
Bagnaia sebanyak 7 kali,
tapi Bagnaia bisa mempertahankan posisi pertama.
Mekanik Ducati, Christian Gabarrini, menyebut
kemenangan ini akan membuat Bagnaia selangkah
lebih maju. Ini merupakan
gelar juara perdana Bagnaia
di MotoGP.
"Kami tahu bahwa dia
akan menjadi satu-satunya
yang akan menyulitkan
kami," kata Gabarrini di GP
One.
"Tapi pada akhirnya,
anda tak pernah bisa benarbenar bersiap dan ini mem-

beri nilai tambahan pada
kemenangan Pecco: dia
menang di Aragon, tapi juga
mengalahkan Marc."
"Memang ada fakta bahwa Marquez belum ada di
performa puncak, tapi podium
ketiga, Mir, tertinggal 4
detik. Saya tak menghitung
ada beberapa percobaan
overtaking, saya pikir ada
tujuh, dan dalam semua itu
Francesco tetap dingin, jelas,
dan ini merupakan suatu hal
yang tak bisa diremehkan,
terutama saat Marc ada di
belakang anda. Ini akan
membawanya selangkah
lebih maju," kata dia menambahkan.  faisal budiman

Ole Gunnar Solskjaer
Tak Jamin Ronaldo
di Starting XI MU

Jakarta, khazanah - Manajer Manchester United,
Ole Gunnar Solskjaer, tak menjamin Cristiano
Ronaldo akan selalu menghuni starting XI timnya.
Pasalnya, Solskjaer juga harus memberikan
kesempatan bermain kepada pesepak bola muda.
Ronaldo telah menjalani debut kedua bersama
Tim Setan Merah. Kapten Timnas Portugal itu tampil
sejak menit awal ketika MU bersua Newcastle United,
pada laga lanjutan Premier League di Old Trafford,
Sabtu (11/9/2021) malam WIB.
Cristiano Ronaldo bermain moncer dalam
pertandingan tersebut. Ronaldo berhasil mendulang
dua gol, yakni pada menit ke-45 dan 62' sekaligus
membantu Manchester United menang 4-1 atas
Newcastle.
Dua ol lainnya milik MU dicetak Bruno Fernandes
pada menit ke-80 dan Jesse Lingard pada injury
time. Adapun The Magpies cuma bisa membalas
pada menit ke-56 melalui aksi Javier Manquillo.
Dua gol yang dipersembahkan Ronaldo
memberikan hasil positif buat Manchester United.
Sudah jelas, kehadirannya akan sangat membantu
terutama pada laga berikutnya di Liga Champions.
Manchester United akan bertemu Young Boys
pada matchday pertama Grup F Liga Champions,
Selasa (14/9/2021) malam WIB. Fans pastinya ingin
melihat aksi Cristiano Ronaldo lagi pada
pertandingan tersebut.
Beri Kesempatan Pemain Muda
Sayangnya, Solskjaer tak bisa menjamin apakah
Cristiano Ronaldo bakalan tampil di laga itu atau
tidak. Manajer asal Norwegia itu juga harus memberi
kesempatan kepada pemain muda.
"Ada pertandingan pada Selasa nanti. Lihat saja
nanti. Tetapi tidak, bukan hal mustahil untuk
meninggalkan dia," ujar Solskjaer dikutip dari Goal
International.
"Dia 36 tahun, Mason [Greenwood] baru 19
tahun, jadi sama saja. Saya harus mengatur menit
bermainnya, dan saya juga harus mengatur menit
bermain pemain berumur 36 tahun juga," lanjutnya.
Ketika masih membela Juventus, Ronaldo nyaris
tak pernah duduk di bangku cadangan. Kecuali
untuk diistirahatkan agar bisa fit pada laga krusial
yang akan datang, Cristiano Ronaldo tak akan
pernah menyentuh bagian tersebut.
"Cristiano sangat memerhatikan dirinya sendiri,
jadi saya tahu dia akan pulih dengan cepat dan
sudah menjalani masa pra-musim," kata Solskjaer.
"Tentu saja penting buat kami untuk membuat
semuanya bangkit dan berlari serta membuatnya
bangun dan berlari lalu memberinya waktu bermain
 faisal budiman
90 menit," pungkasnya.
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Dicopot Gusmal, Walinagari Kinari Menang di PTUN
Solok, Khazanah—
Walinagari Kinari,
Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok,
Sumatera Barat, Yandrifa, memenangani gugatan
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang,
atas pencopotan dirinya sebagai Walinagari Kinari
oleh Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo pada
19 Juni 2020.
Atas gugatan yang dimenangi Yandrifa di
PTUN Padang, Bupati Solok kemudian
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PT TUN) Medan, yang kembali
dimenangi Yandrifa.
Namun, eksekusi PTUN Padang dan PT TUN
Medan tersebut, tidak dieksekusi oleh Bupati
Solok saat ini, Capt. Epyardi Asda, M.Mar.
Bahkan, Epyardi Asda sudah dua kali mangkir
atas panggilan PTUN.
Kuasa Hukum Yandrifa, Yosprimo Putra
mengingatkan Bupati Solok, Capt. Epyardi Asda,
M.Mar untuk patuh dan taat terhadap hukum,
serta berlaku adil dengan mengembalikan jabatan
Walinagari Kinari.

Menurutnya, tuduhan perselingkuhan yang
dialamatkan terhadap kliennya tidak terbukti
di pengadilan, dan saat ini pihaknya sedang
menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kotobaru
Solok atas kasus pencemaran nama baik kliennya.
Pertamapemecatan Yandrifa dibatalkan oleh
pengadilan. Di PTUN Padang Yandrifa menang,
silakan dicek Perkara Nomor 11/G/PTUN. PDG.
Kemudian Bupati mengajukan Banding ke PT
TUN di Medan dengan Nomor Perkara 35/B/
2021/PTTUN-MDN tertanggal 25 Maret 2021,
kedua putusannya memenangkan Yandrifa.
“Pengadilan menghukum Bupati agar
mencabut SK Pemecatan Yandrifa dan
mengembalikan jabatannya sebagai Wali Nagari
Kinari,” ungkapnya.
Yosprimo juga mengatakan, Keputusan Bupati
Solok Nomor 421.1-293-2020 tertanggal 19 Juni
2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari
atas nama Yandrifa seharusnya sudah dicabut.
Namun, karena tidak ada itikad Bupati Solok
untuk mengembalikan jabatan Yandrifa, kliennya

kemudian mengajukan Eksekusi dengan Nomor
register : 11/Eks/2020/PTUN.PDG di PTUN
PADANG, dan sudah dua kali pemanggilan Bupati
Solok tidak datang ke pengadilan. Yosprimo
Putra SH, pengacara Yandrifa sangat menyesalkan
hal ini.
“Seharusnya ucapan Bupati Solok yang
menjunjung tinggi putusan PTUN PADANG saat
pelantikan kembali beberapa pejabat yang juga
dipecat sebelumnya, harusnya Yandrifa
dikembalikan juga jabatannya sesuai dengan
amar putusan PTUN Padang, jangan pilih-pilih
orang untuk dilantik kembali, karna Bupati Solok
adalah milik masyarakat Solok,” ujarnya.
Selain di PTUN Padan dan PT TUN Medan,
Yosprimo juga menegaskan pihaknya juga
mengajukan tuntutan berlapis terhadap sejumlah
orang yang diduga mendalangi fitnah keji
terhadap kliennya.
Menurutnya, sejumlah laporan sudah
dilayangkan ke Polres Solok, bahkan di Polda
Sumbar. Saat ini, perkara dugaan pencemaran

nama baik terhadap kliennya, sedang berproses
di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok.
“ Kami sudah menyurati sejumlah orang,
termasuk Ketua Partai dari orang yang ikut
terlibat langsung dalam tuduhan tersebut. Jadi
tunggu saja, perkara ini tidak akan berhenti
di PTUN Padang dan PT TUN Medan, tapi
juga akan bergulir di ranah hukum pidana,”
tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Solok Gusmal, SE, MM,
Dt Rajo Lelo menerbitkan Keputusan Bupati
Solok Nomor 421.1-293-2020, tentang
Pemberhentian Walinagari Kinari, Kecamatan
Bukit Sundi. Dalam surat tertanggal 19 Juni
2020 tersebut, Walinagari Kinari, Kecamatan
Bukit Sundi, Yandrifa, diberhentikan dengan
tidak hormat sebagai Walinagari Kinari,
Kecamatan Bukit Sundi periode 2017-2023.
Dalam keputusan tersebut, disimpulkan bahwa
Yandrifa berselingkuh dengan RN, staf di Kantor
Walinagari Kinari, yang merupakan istri dari
seseorang berinisial TM  Rijal Islamy
Islamy..

54 SISWA SMANN 1 PADANG PANJANG POSITIF COVID-19

Pembelajaran Tatap Muka Dihentikan
Padang Panjang, Khazanah— Setelah 54 siswa dinyatakan
terkonfirmasi positif Covid-19, SMAN 1 Padang Panjang hentikan
sementara pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, Dinas
Kesehatan setempat telah melakukan langkah-langkah
pencegahan terjadinya penyebaran yang terkonfirmasi positif
Covid-19.
Setelah munculnya kasus 54
orang siswa SMA Negeri 1 Padang
Panjang yang dinyatakan positif
terpapar Covid-19, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan sejumlah upaya pencegahan.
Sementara itu, pihak SMAN
1 Padang Panjang juga telah
menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.
“Sejak Sabtu (11/9), PTM
sudah kita alihkan ke proses belajar
mengajar (PBM) secara daring.
Ini merupakan salah satu upaya
kita mengantisipasi penularan
Covid-19 setelah 54 siswa asrama
terkonfirmasi positif beberapa yang
lalu,” sebut Kepala SMAN 1
Padang panjang, Sefriadi, S.Pd,
M.Si, Senin (13/9).
Sefriadi menyampaikan, pengalihan pembelajaran secara
daring ini akan berlangsung
sampai waktu yang belum ditentukan.
“Bagi siswa asrama yang sudah
dinyatakan negative, hari ini

sudah boleh pulang dengan
dijemput orang tua. Mereka juga
akan tetap melakukan PBM secara
daring,” sebutnya.
Lebih lanjut ia mengatakan,
selain pengalihan PTM ke PBM
daring, SMAN 1 juga melakukan
upaya lain untuk memastikan
tidak ada penularan Covid-19
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk pengobatan bagi siswa yang terpapar.
Selain itu juga telah dilakukan
tes swab seluruh guru, pekerja yang
ada di SMAN 1 dan juga yang
masuk dalam daftar kontak erat.
Serta melakukan sterilisasi dengan
penyemprotan disinfektan di
semua lingkungkan SMAN 1 oleh
BPBD Kesbangpol.
Sebelumnya, terkait penambahan kasus positif Covid-19
sebanyak 54 siswa dari klaster
SMAN 1 Kota Padang Panjang,
Dinas Kesehatan setempat beserta
jajaran langsung bergerak cepat.
Minggu (12/9) Kepala Dinas
Kesehatan Padang Panjang, Drs.

Maling Laptop Ditangkap
Padang, Khazanah— Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang
berhasil mengungkap tiga tersangka pencurian yang terjadi
pada Sabtu (11/9) sekitar pukul 23.00 Wib di jalan Parak
Karakah,Kecamatan Padang Timur.
“Kami amakan 3 orang laki-laki pelaku tindak pidana
pencurian dengan pemberatan dan pertolongan yang jahat
yang terjadi pada Jumat (3/9) yang berlokasi di salah satu
konter pulsa di jalan Parak Karakah, Padang Timur,” kata
Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda, Minggu
(12/9).
Rico Fernanda menambahkan korban yang sebelumnya
lagi mengecas notebook dan handphone (HP) ketiduran sesaat.
Namun pada saat terbangun ia melihat notebook dan hp yang
dicas telah hilang.Atas kejadian tersebut korban mengalami
kerugian sekitar Rp3.500.000.
Kehilangan, ia pun langsung melaporkan kepihak yang
berwajib. Mendapat laporan dari korban,Tim Klewang Polresta
Padang langsung bergerak cepat.
Mendapati informasi tersebut petugas pun langsung
mendatangi lokasi yang sudah di informasi sebelumnya.sesampai
di lokasi. Petugas langsung mengamankan pelaku
Setelah diminta menunjukkan barang bukti, si pelaku
mengakui barang yang dicuri itu dijual dibantu temanya yang
bernama Son.
Son mengakui perbuatannya yang telah menjual notebook
hasil curian tersebut ke Dav.
Tim Pun langsung melakukan penangkapan Dav dan langsung
dibawa ke Polresta Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih
lanjut  */Novrizal Sadewa.

Investasi Mukena Diperiksa
Padang, Khazanah— Sejumlah korban investasi bodong
di Ampek Angkek, Kabupaten Agam, mulai menjalani pemeriksaan
sebagai saksi dari penyidik Polda Sumbar, Senin (13/9)
Pemeriksaan korban didampingi kuasa hukumnya, M. Nur
Idris dari Kantor Pengacara M. Nur Idris & Associates di Polda
Sumbar.
Kuasa hukum korban investasi bodong, M. Nur Idris,
membenarkan sejumlah korban sudah mulai dimintai keterangan
sebagai saksi untuk mendukung laporan polisi 28 Agustus
2021 lalu.
Dihadapan penyidik korban menyampaikan kronologis proses
mulai investasi hingga hingga kerugian yang dialaminya, akibat
iming-iming janji manis terlapor berinisial RY dan dua orang
pembantunya (siller) berinisial WH dan WR.
Mereka yang diperiksa sebagai saksi rata alami kerugian
Rp2 juta sampai ratusan juta, karena tidak ada lagi diberikan
keuntungan bagi hasil termasuk pengembalian modal karena
ternyata pengelolaan mukena dan selendang.
“Jadi awalnya ini penawaran investasi mukena dan selendang.
Modusnya pengelola menawarkan investasi dengan imingiming keuntungan 20-40 persen dengan memperlihat fotofoto pengelolaan dan pengiriman mukena ke Malaysia dan
toko-toko di pasar Sumbar. Ternyata foto itu adalah diambil
dari google yang di screenshot dan photo mukena dari tokotoko lain yang seolah-olah punya pengelola berinisial RY
 */Novrizal Sadewa.

POSITIF- Setelah 54 siswa dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19, SMAN 1 Padang Panjang
hentikan sementara pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, Dinas Kesehatan setempat telah
melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya penyebaran yang terkonfirmasi positif Covid19 (foto: Ist/net).
H. Nuryanuwar, Apt, MM, M.Kes.,
menegaskan, pihaknya telah
melakukan langkah-langkah
pencegahan terjadinya penyebaran
yang terkonfirmasi positif Covid-

19.
“Kami sudah menegaskan
kepada pihak sekolah agar melaksanakan isolasi dan protokol
kesehatan (prokes) yang ketat,”

ujar Nuryanuwar.
Ditambahkannya, pihaknya
juga telah berkoordinasi dengan
Dinkes Provinsi Sumatera Barat
dan Komisi V DPRD Sumbar, agar

penambahan kasus positif di
SMAN 1 ini dapat dicegah segera
penyebarannya.
Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan, katanya,
pelajar asrama yang hasil swabnya
negatif, agar disampaikan pihak
sekolah kepada orang tua untuk
dijemput dan dipulangkan ke
rumah masing-masing, sedangkan
yang terkonfirmasi positif, tetap
menjalani isolasi di asrama.
“Tenaga kesehatan kami akan
terus melakukan pemantauan
intensif agar tidak menyebar
kemana-mana, dan yang terkonfirmasi positif dapat menjalani
isolasi dengan baik hingga
terkonfirmasi negatif,” jelas
Nuryanuwar.
Nuryanuwar juga meminta
kepada pihak SMAN 1 agar
menerapkan prokes yang ketat
agar tidak terjadi penambahan
konfirmasi positif terhadap siswa
lainnya.
“Kami berharap siswa yang
saat ini menjalani isolasi agar tetap
dipantau dengan baik, dan jalankan protap penanganan isolasi
agar tidak terjadi penularan
berikutnya,” pungkas Nuryanuwar
 Paulhendri.

Ratusan Miras Disita dari Tiga Tempat
Pulau Punjung, Khazanah—
Ratusan botol minuman keras
berbagai jenis disita oleh Anggota
Satresnarkoba Polres Dharmasraya
pada Jumat malam (10/9) lalu
berbagi tempat di Kabupaten
Dharmasraya yang dipimpin
lansung oleh Kasat Narkoba Polrs
Dharmasraya Iptu Rajulan Harahap
Kapolres Dharmasraya AKBP
Anggun Cahyono melalui Kasat
Narkoba Polrs Dharmasraya Iptu
Rajulan Harahap saat di hubungi
awak media melalui WhatsApp
pada hari Minggu (12/9) membenarkan perihal pengangkapan
itu.
“Memang betul sekali kami
telah mengamankan ratususan
botol minuman keras berbagai
jenis,berbagai tempat ruko dan
toko di dua kecamatan,” ujar dia.
Adapun penangkapan tersebut
dilakukan di Jorong Pasar Koto
Baru Nagari Koto Baru Kecamatan
Koto Baru,Kababupaten Dharmasraya dengan mengamankan
barang bukti Minuman Keras

berbagai jenis Anggur merah 42
Botol, Asoka 4 Botol,Drum
Whisky 1 Botol.
Sedangkan lokasi kedua di
Jorong Ranah Makmur Kenagarian Koto Gadang Kecamatan
Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, barang bukti Minuman
Keras berbagai jenis Anggur
merah 122 Botol, Topi miring
63 Botol,Asoka 29 Botol,Beras
kencur cap orang tua 17 Botol.
Dan kemudian yang terakhir,
Jorong Ranah Jaya Kenagarian
Koto Gadang Kecamatan Koto
Besar Kabupaten Dharmasraya,
barang bukti Minuman Keras
berbagai jenis,Neo port 17 Botol,
Anggur merah 29 Botol,Asoka
61 Botol,Beras kencur cap orangtua 12 Botol.
“Keberhasilan ini berkat
adaanya informasi masyarakat.
Barang bukti Ratusan botol
minuman keras berbagai jenis
tersebut kami amankan dipolres
Dharmasraya,” kata dia.
Dijelaskan Rajulan, untuk

MIRAS- Ratusan botol minuman keras berbagai jenis disita oleh
Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya pada Jumat malam
(10/9) lalu berbagi tempat (foto: Ist/net).
pemilik minuman keras,diberikan
peringatan dan teguran untuk
tidak lagi menjual minuman keras
di tempatnya.

Akan tetapi semua minuman
keras tersebut disita untuk kemudian dimusnahkan  Ahmad
Habibie.

Unand PTN-BH Mahasiswa Tagih Janji Rektor
Padang, Khazanah— Persiapan
Universitas Andalas (Unand)
menjadi Perguruan Tinggi Negeri
Berbadan Hukum (PTN-BH)
mendapat tanggapan dari mahasiswa melalui aksi demonstrasi
di depan Rektorat Kampus tersebut di Limau Manis, Senin (13/
9).
Rombongan mahasiswa tersebut datang membahas persoalan
Uang Kuliah Tunggal (UKT),
Fasilitas Kampus dan perubahan
Unand menjadi PTN-BH.
Mahasiswa tersebut datang
sekaligus dengan maksud merayakan Dies Natalis Unand ke-65.
Diketahui rombongan mahasiswa
tersebut juga membawa kue
sebagai bentuk perayaan.
Rombongan aksi mahasiswa
tersebut juga bertekad ingin
bertemu Rektor Unand, setelah
cukup lama menunggu, akhirnya
Rektor Unand, Yuliandri menghampiri dan menemui mahasiswa.
Kemudian Presiden (Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM
Unand Teza Sungger Alsunggali
menyampaikan isi tuntutan mahasiswa sebanyak 6 poin.
Adapun isi tuntutan itu adalah,

AKSI- Persiapan Universitas Andalas menjadi Perguruan Tinggi
Negeri Berbadan Hukum mendapat tanggapan dari mahasiswa
melalui aksi demonstrasi di depan Rektorat Kampus tersebut di
Limau Manis (foto: Ist/net).
pertama, meminta transparasi
beserta sosialisasi PTN-BH Unand
kepada mahasiswa secara langsung,
kedua, membuat nota kesepahaman dengan mahasiswa terkait
pelaksanaan PTN-BH Unand,
ketiga adalah, pimpinan Unand
melakukan evaluasi dan meningkatkan fasilitas dari platform
pembelajaran yang dibutuhkan
untuk mendukung proses per-

kuliahan.
Poin keempat yaitu, memberikan kebebasan berpendapat
kepada mahasiswa dalam pengawalan PTN-BH, kelima memberikan hak kepada mahasiswa
Unand untuk menentukan MWA
unsur mahasiswa melalui hasil
musyawarah mahasiswa, keenam,
menuntut Rektor menepati janji
yang telah diucapkan pada masa

kampanye lalu.
Adapun janji Rektor masa
kampanye yang ditagih adalah
memperbaiki dan melengkapi
fasilitas sarana dan prasarana
kampus untuk mendukung proses
belajar mengajar, meningkatkan
keamanan di lingkungan kampus.
Membangun gedung fakultas teknologi pertanian dan
fakultas kesehatan masyarakat,
dana operasional mahasiswa
intra kampus secara Dhar masraya, merealisasikan pembangunan kampus Payakumbuh
dan kampus Dharmasraya,
menambah jumlah bus kampus
di Limau Manis, Payakumbuh
dan Dharmasraya.
Berikutnya memberikan transparasi terhadap sistem penentuan
UKT mahasiswa, melengkapi alat
dan bahan laboratorium di masing-masing fakultas, meningkatkan anggaran dan praktikum,
dan memberikan dana kepada
mahasiswa untuk mengikuti
agenda nasional dan internasional.
“Ini saya terima, kita pelajari
dulu nanti dijawab. Tapi tidak
saya tanda tangani,” ujar Yuliandri.  */Novrizal Sadewa
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Padang
Panjang,
Khazanah—
Badan Pembentukan Peraturan Daerah
(Bapemberda) DPRD Kota Padang
Panjang menggelar rapat kerja bersama
narasumber dan OPD terkait, Senin (13/
9). Sedikitnya ada tiga Ranperda usulan
eksekutif yang dibahas pada rapat
yangt digelar siang itu.
Ketua Bapemperda, Drs. Aditiawarman mengatakan, rapat kerja
Bapemperda, Senin (13/9) bertujuan
menindak lanjuti Program Pembentukan
Perda Kota Padang Panjang tahun 2021.
Selain ketua Bapemperda rapat dipimpin dihadiri anggota, H. Yandra Yane,
SE, Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom,
dan Herman. jajaran Disporapar, Dinas
Pangan dan Pertanian, serta Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sementara itu Yandra Yane pada
khazanah usai rapat mengatakan
Pembentukan peraturan perundangundangan adalah proses pembuatan

peraturan perundang-undangan pada
dasarnya dimulai dari perencanaan,
persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan dan penyebarluasan.
Di antara rangkaian proses di atas
ada proses yang tidak disebutkan secara
tegas tetapi mempunyai peran yang
sangat penting, yaitu proses harmonisisi.
Terkait proses harmonisasi kali ini
dimana pengharmonisasian ini merupakan salah satu dari rangkaian proses
pembentukan peraturan perundangundangan, juga dimaksud agar tidak
terjadi atau mengurangi tumpang tindih
dari peraturan perundang-undang,
termasuk peraturan daerah.
Pemerintah Daerah Kota Padang
Panjang mengirimkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu Ranperda
tentang pembangunan kepemudaan,
pernyataan modal pada Bank Nagari
yang telah tiga tahun terbengkalai,

YANDRA YANE
dan tata cara penyelengaraan cadangan
pangan pada Dinas Pertanian.
Lebih lanjut Yandra Yane mengharapkan dalam hal ini kita tak ingin
Pembentukan Perda perda ini hanya
memenuhi tugas para wakil rakyat
sementara aplikasi perda perda itu tak
berjalan ditenggah masyarakat, kita
ingin azaz perda perda yang lahir dari
lembaga terhormat ini bermanfaat bagi

SELASA

, 07 SAFAR 1443 H

masyarakat.
Hari ini, sebanyak 3 buah Raperda
itu akan dibahas bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD Kota
Padang Panjang pada masa sidang
Bulan September-Desember tahun 2021
Dengan Disporapar, Bapemperda
membahas Ranperda tentang Pembangunan kepemudaan. Kekurangan
wadah kepemudaan dan sarana prasarana. Bapemperda menginginkan cara
untuk meningkatkan inovasi pemuda
dalam menciptakan lapangan kerja.
Latar belakang terbentuk Ranperda
bukan cuma fokus untuk memenuhi
amanat Undang – Undang, melainkan
butuh ide ide sehingga Perda ini terasa
manfaatnya dan dapat dirasakan
masyarakat banyak.
Terkait Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat, BPKD bersama

Bapemperda berfungsi untuk mempertahankan kepemilikan saham di
Bank Nagari. Hingga saat ini posisi
sebagai pemegang saham semakin
turun karena sudah 5 tahun tidak ada
penambahan modal daerah dibanding
daerah lain.
Untuk Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan cadangan pangan, dibahas
pentingnya Ranperda ini jika terjadi
kelangkaan pangan, terjadi lonjakan
harga serta bantuan bencana alam. Dan
hal ini nisa menjadi solusi strategis
apalagi terjadi bencana atau situasi
darurat karena butuh waktu jika
menunggu bantuan pusat.
Dari hasil rapat ini Ketua Bapemperda Drs. Aditiawarman menyampaikan
3 (tiga) buah Ranperda yang dibahas
akan disampaikan kepada Pimpinan
untuk dibahas dan diharapkan akan
dibentuk Pansus terkait Ranperda ini.
Paulhendri

Politik Kesejahteraan Solusi Atasi Krisis
Jakarta,
Khazanah—
Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis di
berbagai bidang, satu di
antaranya krisis ekonomi. Hal
ini menjadi fakta yang dicarikan solusi yang integral
dan mendasar.
Wakil Ketua DPR Bidang
Korkesra Abdul Muhaimin
Iskandar mengatakan, cara
dan menajemen pembangunan saat ini tidak bisa
dilakukan dengan cara biasabiasa saja untuk mengatasi
krisis ini.
Menurut Gus Muhaimin,
hampir 25 tahun Reformasi,
pemerintah belum menemukan solusi strategi ekonomi yang tepat, siapapun
presidennya, bahkan mungkin Presiden yang akan
datang, Tahun 2024, bakalan
tidak bisa mengatasi persoalan ekonomi yang sesuai
konstitusi.
“Ini karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.
Kebutuhan untuk mengatasi
pengangguran dan keluar
dari kesulitan ekonomi,”
kata Gus Muhaimin saat
memberikan pengarahan
pada Diskusi Tematik Konferensi Nasional Reforma
Agraria (KNRA) 2021 Solusi
Gerakan Reforma Agraria
Atasi Krisis Agraria secara
virtual, Senin (13/9).
Karena itu, menurut Gus
Muhaimin, solusinya harus
ada cara baru berupa kebijakan politik kesejahteraan
yang harus menjadi prioritas.
Juga politik lingkungan
hidup dan politik ekonomi
yang berbasis kekuatan
nasional. Solusi-solusi itulah
yang harus dipersiapkan
untuk menjadikan 2024
sebagai era baru yang taat
konstitusi seperti Pasal 33
UUD 1945 dan sesuai dengan UU Pokok Agraria.
Menurut Gus Muhaimin,
diperlukan penegakan konstitusi sesuai Pasal 33 Ayat

KESEJAHTERAAN— Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar, saat peluncuran buku “negara
dan Politik Kesejahteraan”. Krisis yang tengah melanda bangsa saat ini, harus menjadi perhatian serius pemerintah,
terutama dalam melahirkan kebijakan politik kesejahteraan. DOK
3 UUD 1945, yakni demi
tercapainya keadilan atas
penguasaan, pemilikan dan
pemanfaatan bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Juga Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) 1960
yang menandai perubahan
kebijakan agraria dari corak
kolonialisme ke corak nasionalisme. Yang lebih sesuai
dengan karakter dan watak
rakyat Indonesia. UUPA
1960 bertujuan untuk mewujudkan amanat Pasal 33
ayat (3) UUD 1945.
“Kalau UU Pokok Agraria 1966 dan Pasal 33 UUD
1945 sudah cukup, berarti
agendanya penegakan konstitusi. Pelaksanaan secara
disiplin, menggurai, membenahi selurut perangkat
konstitusi, aturan-aturan

pelaksanaan agar sesuai
dengan UUD dan UU Pokok
Agraria,” katanya.
Selain itu, perlu ada
perubahan paradigma atau
cara pandang dan cara kelola
serta manajemen pembangunan. Sebab, karena krisis yang
terjadi saat ini, pemerintah,
partai politik, dan berbagai
pihak terkait belum menemukan paradigma pembangunan yang efektif.
“Kalau yang diperlukan
adalah penegakan konstitusi,
kenapa selama ini tidak bisa
tegak. Ganti DPR, ganti
presiden dari periode ke
periode, penegakan UU
Pokok Agraria tidak bisa
jalan,” tuturnya.
Menurut Gus Muhaimin,
ada banyak faktor. Pertama
adalah sebuah pemahaman
bahwa siapapun pemerintah

hari ini tidak akan berdaya
kepada pasar dan realitas ekonomi. Ketidakberdayaan
itu karena secara refleks,
siapapun pemerintah hari ini
pasti akan tunduk kepada
kekuatan ekonomi pasar
karena ketidakberdayaan ekonomi nasional.
“Sehingga yang perlu
diantisipasi adalah kita harus
menyiapkan satu rangkaian
langkah-langkah yang tepat
agar kebijakan pemerintah,
pengambilan strategi pemerintah, tidak benar-benar
tunduk pada pasar akibat
keadaan yang sulit,” katanya.
Gus Muhaimin menuturkan, hal ini terjadi karena
pemerintah dan kita semua
belum menemukan konsep
yang tepat dari cara mengantisipasi keadaan yang su-

lit. Sehingga semua pemerintahan, mulai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
hingga Jokowi menjadi
pragmatis tunduk kepada
pasar karena dua hal yang
dikejar.
Pertama jumlah pengangguran harus cepat
teratasi, menciptakan
lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau tidak itu, yang
ditakuti pemerintah hanya
satu, jumlah pengangguran
tinggi sehingga bisa terjadi
keresahan sosial, harga-harga
naik dan menyebabkan
emosi kemarahan masyarakat.
Yang penting ekonomi tumbuh dulu, pengangguran
teratasi, lupa terhadap substansi konstitusi karena tidak
tahu solusinya,” jelasnya.
ryn/tbn

Penolakan Wacana 3 Periode Butuh Diksi Tegas
Semarang, Khazanah—
Wakil Sekretaris Lembaga
Hikmah dan Kebijakan
Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Titi Anggraini
memandang penting ada
diksi yang tegas menolak
wacana masa jabatan Presiden/Wakil Presiden RI tiga
periode.
“Semua pihak yang punya otoritas (Presiden, DPR,
DPD, maupun elite politik/
pimpinan parpol) mestinya
menghindari penghalusan/
eufemisme dalam meresponsnya,” kata Titi Anggraini
dalam webinar LHKP PP
Muhmmadiyah bertajuk
“Presiden Tiga Periode:
Antara Manfaat dan Mudarat”, Senin sore.
Selain Titi Anggraini,
Ketua PP Muhammadiyah
Dr. M. Busyro Muqoddas,
M.Hum. tampil sebagai
pembicara utama, Ketua
MPR RI Bambang Soesatyo,
peneliti senior LIPI Prof Dr.
Siti Zuhro, dan peneliti
senior Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan UMY
Dr. Iwan Satriawan serta
Benny K. Harman (politikus
Partai Demokrat) sebagai
narasumber.
Dalam webinar yang
dimoderatori Neni Nur Hayati dari LHKP PP Muhammadiyah, ditegaskan kembali oleh Titi Anggraini
bahwa penolakan sejumlah
kalangan terkait dengan
masa jabatan presiden/

PENOLAKAN wacana masa jabatan tiga presiden periode, harus diperjelas dengan
diksi yang jelas. Pihak-pihak yang punya otoritas (Presiden, DPR, DPD, maupun elite),
seharusnya menghindari penghalusan/ eufemisme dalam merespons wacana itu. DOK
wakil presiden itu tidak
lagi sekadar direspons
secara formalitas “kepatuhan berkonstitusi”.
“Faktanya teks UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
juga bisa diubah di tengah
koalisi mayoritas saat ini,”
kata Titi dalam webinar
yang diikuti sekitar 300
orang dari pelbagai daerah
di Tanah Air.
Semestinya, kata Titi,
secara tegas menolak bahwa
wacana masa jabatan pre-

siden tiga periode maupun
perpanjangan masa jabatan
presiden melalui penundaan
pemilu, baik secara substansi
maupun filosofis, mengancam kredibilitas demokrasi
Indonesia dan bisa menimbulkan krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Titi mengemukakan pula
bahwa masa jabatan presiden
5 tahun atau maksimal dua
periode merupakan buah
dari refleksi mendalam atas
perjalanan sejarah kepe-

mimpinan politik Indonesia.
“Pergulatan hukum yang
dikonstruksi sebagai produk
reformasi yang inklusif
untuk mencegah lahirnya
kekuasaan yang otoriter dan
terpusat pada individu atau
mencegah personalisasi
kepemimpinan bernegara,”
tuturnya memaparkan.
Ia menilai masa jabatan
maksimal 10 tahun cocok
dengan kultur politik di
Tanah Air, yakni tidak terlalu
pendek bagi presiden untuk
bekerja dalam memenuhi

janji-janji kampanyenya.
Namun, juga tidak terlalu
lama untuk memberi
kesempatan bagi rakyat
untuk menilai kinerja dan
kepemimpinan presiden yang
menjabat apakah layak untuk
terus berkuasa ataukah
diganti sosok yang lebih
tepat.
Masa jabatan dua periode ini, kata dia, menjadi
mekanisme kontrol yang
memberi insentif pada penguatan kultur kewargaan
(civic culture) masyarakat.
Sementara itu, masa
jabatan tiga periode merupakan bentuk nyata mu ltiple barriers to entry dalam
politik dan pemilu In donesia selain ambang
batas pencalonan presiden
maupun ketiadaan calon
perseorangan di pilpres.
Menurut dia, hal itu
melemahkan regenerasi
politik, bahkan makin menghambat kader partai dan
warga negara, khususnya
kelompok muda dan perempuan, untuk terlibat mengakses pencalonan presiden
dan wakil presiden.
Selain itu, lanjut Titi,
akan memperburuk politik
dinasti/kekerabatan, baik
dalam konteks politik nasional maupun lokal. Masalahnya, masa jabatan yang
sangat lama kemungkinan
besar untuk mengokohkan
kekuatan politik dalam
semua lini. ryn/ant

Pasaman
Jadi Bahasan
di DPRD Sumbar
Lubuk Sikaping, Khazanah— Juru Bicara Fraksi
Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar)
Khairuddin Simanjuntak mengatakan untuk
Kabupaten Pasaman ada dua catatan saran
disampaikan dalam laporan hasil pembahasan badan
anggaran terhadap rancangan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran
Sementara (KUPA-PPAS) APBD Provinsi Sumbar
2021.
Pendapat itu disampaikan dalam rapat DPRD
Sumbar di Padang, Senin (13/9) pukul 09.00 WIB
dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Sumatera Barat, Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar
dan lainnya.
“Dari 16 catatan saran dan pendapat yang
disampaikan saat laporan hasil pembahasan badan
anggaran terhadap rancangan KUPA-PPAS APBD
Sumbar 2021, ada dua catatan khusus untuk
Kabupaten Pasaman yang disampaikan,” katanya
saat dihubungi melalui telepon.
Gerindra meminta restocking ikan air tawar di
Dinas Kelautan Perikanan agar bisa dimaksimalkan
pada seluruh kabupaten atau kota yang layak untuk
dilakukannya, jadi bukan untuk daerah tertentu
saja, contoh Pasaman sangat mendukung untuk
bisa dilakukan restocking .
Ia melanjutkan perhatian pemerintah daerah
terhadap perikanan darat di Pasaman masih sangat
kecil, Padahal Pasaman penyuplai ikan ke beberapa
provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Riau dan
Jambi, disamping ke beberapa kabupaten atau kota
di Sumbar.
Hemat kami, konsep membangun Gubernur-Wakil
Gubernur harus dimulai dari daerah pinggiran atau
daerah perbatasan dengan provinsi lain, bukan dari
kota atau daerah yang maju dan dekat dari ibukota
provinsi saja.
Fraksi Gerindra melihat masih banyak alokasi
anggaran yang belum berpihak kepada peningkatan
pelayanan publik dan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Banyak jalur transportasi
yang masih parah yang perlu mendapat perhatian
serius, seperti jalan-jalan di Pasaman dan Kabupaten
Pasaman Barat.
“Kami ingin menyoroti jalan Panti Pasaman
ke Simpang Empat Pasaman Barat, jalan dari Tapus
ke Muara Sungai Lolo yang mungkin menjadi jalan
provinsi terjelek di Sumbar, jalan Lubuk Sikaping
Tonang ke Talu dan jalan Padang Sawah ke
Kumpulan, yang sangat perlu mendapat perhatian
serius,” tegasnya. Yunefrizal/ant

Generasi Z
Diperkenalkan
Cara Kerja DPR
Jakarta, Khazanah— Ketua DPR RI Puan Maharani
mengenalkan cara kerja para anggota DPR kepada
Generasi Z yang disampaikannya saat membuka
acara Parlemen Remaja, di Jakarta, Senin.
“DPR RI merupakan rumah rakyat, tempat
disusunnya keputusan-keputusan politik yang
bertujuan untuk menyejahterakan rakyat,” kata Puan
dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pembukaan acara Parlemen Remaja dilakukan
secara gabungan luring dan daring. Perwakilan peserta
Parlemen Remaja mengikuti upacara pembukaan
dengan menerima palu sidang dari pimpinan DPR.
Puan mengungkapkan bagaimana program
Parlemen Remaja digelar agar generasi muda
memahami cara kerja demokrasi di parlemen. Selain
itu menurut dia, Parlemen Remaja juga untuk
memastikan demokrasi bekerja menghasilkan
keputusan terbaik bagi rakyat.
“Kalian akan merasakan bahwa di dalam kerjakerja demokrasi, kita bukan hanya harus berbicara
tetapi bahwa juga harus mau mendengar. Bahwa
kita harus saling menemukan titik temu yang terbaik
untuk mengambil keputusan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, meskipun setiap fraksi memiliki
warna politik masing-masing, namun semua tetap berada
di dalam bingkai Merah Putih, yakni warna Indonesia.
Menurut dia, hal tersebut sebagai salah satu
wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika yaitu bagaimana
semua berbeda-beda tetapi tetap bersatu terutama
ketika urusannya untuk NKRI dan untuk rakyat
Indonesia. Puan mengingatkan, kebinekaan bangsa
Indonesia harus menjadi sumber kekuatan dari
persatuan, bukan sumber perpecahan.
“Untuk itu semua pihak harus mengedepankan
penerapan Pancasila dalam setiap unsur kehidupan.
Pancasila yang merupakan jiwa bangsa tidak sematamata ditempatkan sebagai slogan, simbol, dan
semacamnya,” katanya.  ryn/ant
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DALAM SENGKETA HUKUM

Media Australia Kalah
dengan Mantan Napi Remaja
Canberra, Khazanah - Sejumlah media besar di Australia kalah
dalam sengketa hukum dengan
seorang mantan napi remaja atas
dugaan komentar penghinaan
terhadap dirinya yang diunggah
ke Facebook mereka. Pengadilan
tinggi menyatakan kelompok
media itu secara bertanggung
jawab sebagai penerbit terhadap
komentar pihak ketiga.
Dylan Voller ditahan di sebuah tahanan remaja di Northern
Territory Australia. Perlakuan
terhadap dirinya adalah fokus dari
film dokumenter televisi 2016,
yang mengarah pada penyelidikan
luas tentang perlakuan buruk
terhadap narapidana.
Foto ia dibelenggu di kursi
dengan kepala dikerudungi,
memicu kemarahan. Foto itu juga
memicu sebagian pengguna
Facebook membuat pernyataan
yang diduga mencemarkan nama
baiknya di laman perusahaan
media daring itu.

Akibatnya, Voller ingin menuntut beberapa perusahaan media
Australia itu.
Kasus ini kemudian menjadi
sebuah pertikaian hukum terpisah
tentang apakah media itu adalah
penerbit komentar-komentar
pengguna itu.
Pengadilan Tinggi Australia,
Rabu (9/9), menyatakan bahwa
media adalah penerbitnya karena
dalam menyiapkan halaman
Facebook publik dan mengunggah isinya, grup media mengizinkan dan mendorong para
pengguna platform membuat
komentar.
Hakim mengatakan tidak
masalah kalau perusahaan kemudian menghapus pesan-pesan itu
setelah mengetahui keberadaannya.
Seorang juru bicara Nine
Network, salah satu perusahaan
yang terlibat mengatakan, "kami
jelas kecewa dengan keputusan
itu ... karena akan mempunyai

FOTO BERSAMA - Pemohon dan Termohan foto bersama diapit majelis sidang Komisi Informasi
(KI) Sumbar usai pengambilan keputusan
konsekuensi terhadap apa yang
dapat kami muat di media sosial

pada masa depan."
Pengacara Voller, Peter O'Brien

mengatakan kepada Australian
Broadcasting Corp., Voller lega

perjuangan hukumnya yang
panjang atau "stoush," dalam
bahasa Australia, telah berakhir.
"Saya berbicara dengan Dylan
pagi ini. Jelas ia senang dengan
keputusan itu. Ini menjadi kekuatan hukum yang panjang. Namun, orang-orang yang mungkin
rentan terhadap serangan massa
di media sosial – mereka terlindungi," ujarnya.
Keputusan Pengadilan Tinggi
melapangkan jalan bagi Voller
untuk melanjutkan tindakan
hukumnya terhadap surat kabar
terkemuka, The Sydney Morning
Herald dan The Australian serta
lainnya, termasuk penyiar Sky
News.
Kasus pencemaran nama baik
akan berlanjut nanti di Mahkamah
Agung negara bagian New South
Wales. Pengadilan di sana akan
memutuskan apakah komentar
Facebook itu, pada kenyataannya
mencemarkan nama baik pemuda
mantan narapidana itu.  voa

PASCA SERANGAN 11 SEPTEMBER

Warga Sikh AS Masih Berjuang Hadapi Diskriminasi
New York, Khazanah - Lelaki
Sikh biasanya berjenggot dan
mengenakan serban khas sebagai
penanda identitas keamanan
mereka. Bagi orang-orang yang
tidak mengerti, mereka kerap
keliru diduga lelaki Muslim.
Setelah serangan teroris pada
11 September 2001 di Amerika
Serikat yang dilakukan kelompok
Islamis, lelaki Sikh masih sering
menghadapi diskriminasi dan
serangan terhadap mereka, mulai
dari perundungan (bullying)
hingga kejahatan berbasis kebencian. Setelah 20 tahun serangan
teroris itu, warga Sikh ternyata
masih juga menghadapi hal serupa.
Raghuvinder Singh tidak
pernah membayangkan ayahnya
akan berada dalam bahaya, sewaktu sang ayah berkunjung
sebagai seorang pendeta tamu ke
sebuah kuil Sikh di Oak Creek,
Wisconsin, pada Agustus 2012.
Namun sang ayah termasuk
satu di antara tujuh umat Sikh
yang akhirnya meninggal dunia
karena peristiwa pembantaian pada
5 Agustus tahun tersebut. Mereka
tewas di tangan seorang veteran
Angkatan Darat Amerika pendukung supremasi kulit putih yang
melepaskan tembakan ke arah
kuil. Ayah Singh terkena tem-

bakan di bagian kepala dan
kemudian tubuhnya lumpuh
separuh.
“Ia selalu dalam keadaan
lumpuh dan semikoma. Ia tak
dapat berbicara. Ia tak dapat
bergerak. Ia tak dapat berjalan.
Hidupnya berubah total," kata
Singh.
Ayah Singh menderita karena
cedera yang dialaminya selama tujuh
tahun lebih, dan akhirnya meninggal
dunia pada 2 Maret 2020.
Orang-orang muda Sikh Amerika masih berjuang satu
generasi kemudian. Mereka
menghadapi diskriminasi yang
dipicu oleh peristiwa 11 September
2001 berupa serangan terhadap
orang tua mereka maupun mereka
sendiri. Serangan-serangan itu
beragam, mulai dari perundungan
di sekolah hingga ke profil rasial
sampai ke kejahatan berdasarkan
kebencian – terutama terhadap
kaum lelaki Sikh, yang biasanya
memelihara jenggot dan serban
untuk menunjukkan kepercayaan
mereka.
Satjeet Kaur, Direktur Eksekutif di The Sikh Coalition, sewaktu
berbicara mengenai persepsi warga
Amerika Sikh setelah serangan
11 September, mengatakan,"Orang
melihat serban dan jenggot

sebagai sesuatu yang ditakuti.”
Sementara itu, hingga menjelang peringatan 20 tahun
serangan teroris 11 September,
generasi muda Sikh menyatakan
masih banyak yang perlu diperbaiki terkait dengan kejahatan
berbasis kebencian terhadap
komunitas mereka. Biro Investigasi Federal (FBI) bahkan baru
mulai melacak kejahatan berbasis
kebencian khususnya terhadap
warga Sikh pada tahun 2015, dan
banyak badan penegak hukum
setempat yang gagal mencatat
serangan semacam itu secara
komprehensif.
FBI mencatat 67 kejahatan
anti-Sikh pada tahun 2020, jumlah
tahunan tertinggi sejak kategori
ini diciptakan pada tahun 2015.
“Sering kali kita lupa bahwa
itulah kenyataan sesungguhnya
dari kebencian. Kebencian ini
berdampak pada kehidupan
orang-orang, pada keluarga
mereka," tambah Satjeet.
Serangan-serangan semacam
itu dapat dirasakan sangat berat
terhadap kaum muda Sikh, yang
menghadapi bullying dari temanteman sekelas mereka yang
berusaha merenggut serban mereka
atau mengolok-olok mereka
sebagai “keponakan Osama” atau

“Saddam Hussein.”
"Orang-orang mulai mengaitkannya karena menganggap
inilah tampilan ‘teroris'," kata
Satjeet Kaur.
Mereka seringkali harus bergumul dengan falsafah Sikh yang
disebut chardi kala, suatu ajakan
untuk tetap optimistis pada saat
menghadapi penindasan.
Tejpaul Bainiwal, 25 tahun,
adalah seorang kandidat doktor
di University of California,
Riverside. Ia mempelajari sejarah
Sikh yang pertama kali mulai
berdatangan di AS pada akhir
tahun 1800-an. Bainiwal mengakui bahwa ia banyak terlibat baku
hantam semasa di SMA dengan
para pelajar lain yang merenggut
penutup kepalanya dan kemudian
mengejeknya.
Ia mengatakan keluargakeluarga Sikh yang ketakutan,
termasuk keluarganya sendiri,
berdebat mengenai apakah akan
terus menunjukkan tanda kepercayaan mereka, seperti serban,
setelah pembantaian 5 Agustus
2012 di kuil Sikh di Oak Creek,
Wisconsin, yang pada akhirnya
menewaskan tujuh orang.
"Saya dulu seorang anak yang
pemberang. Saya bingung karena,
saya lahir dan besar di sini, jadi

MENARI - Pria menari di samping kendaraan hias Sikh Amerika
selama perayaan Hari Kemerdekaan Empat Juli di Washington,
AS, 4 Juli 2019. (Foto: REUTERS)
mengapa mereka seperti memilih
saya?" kata Tejpaul Bainiwal.
Perlu waktu lama bagi Bainiwal sebelum ia akhirnya menghargai konsep Sikh mengenai
chardi kala. Ia menjelaskan,
"Untuk menyeimbangkan chardi
kala dan kemarahan ini, saya pikir
… saya bisa bilang ini rumit,
karena kita manusia dan kita
penuh dengan emosi. Dan salah
satu hal yang diajarkan oleh
kepercayaan Sikh adalah mengendalikan kemarahan kita."
Sewaktu ayah Singh masih
hidup, ia dapat berkomunikasi
dengan cara mengedipkan mata
sekali untuk menandakan ‘tidak’

dan berkedip dua kali untuk ‘ya.’
Singh yang kini berusia 49
tahun mengatakan, pelajaran
terbesar yang diberikan ayahnya
adalah bagaimana cara menjalankan chardi kala.
“Sewaktu saya menanyainya,
‘Papa Ji, apakah Anda sedang
menjalankan chardi kala? Ia akan
berkedip dua kali, sengaja berkedip dua kali dan ia akan
mengatakan, ‘ya, saya dalam
keadaan chardi kala.’ Sehingga
kami belajar, kami belajar darinya,
bahwa dalam kondisi seperti itu,
jika ia dapat hidup dalam chardi
kala, mengapa kita tidak bisa?”
katanya.  voa

