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URUSAN ‘SURAT ITU’ JADI PANJANG

Akhirnya
Pakai Hak
Angket Jua
Soal surat minta sumbangan penerbitan buku
profil Sumbar yang membubuhkan tandatangan
gubernur Mahyeldi pada kop resmi Pemprov,
rupanya bagi DPRD tak cukup dengan penjelasan
bahwa kasus itu sudah di kepolisian. Lebih
separuh (50% + 1) anggota DPRD Sumbar
sepakat mengajukan hak angket.
Padang, Khazanah – Akan jadi
panjang urusannya apabila hak
angket benar-benar bergulir untuk
memastikan ‘salah’ atau ‘benar’
dipakainya kop surat, cap stempel
Pemprov dan pembunuhan tanda
tangan Gubernur untuk meminta
sponsorship bagi penerbitan buku
profil Sumbar yang diedarkan oleh
mereka yang bukan aparatur
Pemprov.
Tapi
kemarin,
seperti
disampaikan HM Nurnas dari
Fraksi Demokrat DPRD Sumbar
mengklaim bahwa 33 anggota
DPRD Sumatera Barat resmi
mengajukan pengusulan hak
angket. Jumlah 33 orang itu
sudah merupakan representasi dari
separuh tambah satu dari total
anggota DPRD Sumbar yang 65

orang.
Dokumen hak angket yang
dibubuhi tandatangan 33 anggota
DPRD lintas-fraksi itu kemarin
resmi diserahkan kepada Ketua
DPRD, Supardi dalam sidang
paripurna. Nurnas mewakili ke33 rekannya menyerahkan
dokumen tersebut.
Menilik representasi fraksi
yang berjumlah 7 fraksi (Gerindra,
PKS, PAN, Demokrat, Golkar,
PPP/Nasdem dan PDIP/PKB),
maka hanya Golkar, PAN dan PPP
serta PKS yang tidak ikut
meneken usulan hak angket itu.
Persisnya anggota fraksi yang
membubuhkan tandatangan adalah
14 orang Fraksi Gerindra, 10
anggota Fraksi Demokrat, 6 dari
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Ketua Umum KONI Marciano menyerahkan panji-panji KONI kepada Ketua KONI Sumbar Agus Suardi setelah dilantik bersama seluruh pengurus di Jakarta
kemarin dan Pengurus KONI Provinsi Sumbar.

SETELAH LAMA TERTUNDA

Pengurus KONI Sumbar Dilantik
Jakarta, Khazanah -- Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat
Marciano Norman resmi melantik pengurus
KONI Provinsi Sumatera Barat periode 20212025 yang diketuai Agus Suardi yang digelar

secara hybrid dan dipusatkan di Jakarta, Selasa.
Ketua Umum KONI Pusat Marciano saat
memberikan sambutan mengatakan kehadiran
Agus Suardi sebagai Ketua KONI Sumbar
akan menjadi hikmah besar bagi olahraga

prestasi di Sumatera Barat.
Dia mengajak Sumatera Barat turut
mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON)
XX Tahun 2021 di Papua yang akan resmi
dibuka 2 Oktober.
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GUBERNUR MAHYELDI ANSHARULLAH

Penting, Peran Masyarakat
Untuk Berantas Korupsi

Gubernur Mahyeldi menerima plakat dari Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana

Padang, Khazanah - Peran masyarakat
sangat dibutuhkan untuk mencegah dan
memerangi potensi tindak pidana korupsi
yang ada di lingkungan pemerintah dan
aparatnya maupun dari kalangan swasta
sendiri.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah
menilai peran masyarakat untuk melakukan
pengawasan terhadap dugaan tindak pidana
korupsi penting untuk diperkuat guna
meminimalkan potensi dan celah terjadinya
tindakan melanggar hukum tersebut di daerah.
"Untuk menekan korupsi di daerah tidak
bisa hanya melibatkan satu komponen atau
satu lembaga saja. Semuanya harus ikut
berperan dan memiliki pemahaman yang
sama untuk memeranginya termasuk
masyarakat," kata Mahyeldi saat menghadiri
Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyuluhan
Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan

Masyarakat Antikorupsi yang digelar KPK
RI di Padang, Selasa (14/9).
Gubernur mengatakan peran masyarakat
itu dijamin oleh PP Nomor 43 tahun 2018
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Dalam PP itu disebutkan masyarakat
dapat berperan membantu upaya pencegahan
dan mengatasi tindak pidana korupsi peran
serta dilakukan dalam bentuk mencari,
memperoleh dan memberikan informasi
adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Kemudian hak untuk mendapatkan
pelayanan dalam mencari memperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak
hukum yang menangani.
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SUMBAR JAJAKI PAKAI HYDRODRIVE

Mengolah Sampah tanpa Merusak Lingkungan
Padang, Khazanah- Untuk
meminimalisir persoalan sampah
di Sumbar, Pemerintah Provinsi
menjajaki teknologi pemusnah
sampah hydrodrive yang diusung
oleh PT Bumi Resik.
"Kita jajaki semua teknologi
yang memungkinkan untuk
pengolahan sampah terutama di
Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)
sampah regional agar tidak
menjadi
permasalahan
lingkungan," kata Wakil Gubernur
Sumbar Audy Joinaldy di Ruang
Rapat Kantor Gubernur, Senin,(13/
09).
Teknologi hydrodrive yang
diusung oleh PT Bumi Resik
memanfaatkan
air
yang
dipanaskan sebagai bahan bakar
untuk memusnahkan residu
sampah yang tidak bisa diolah

04.56
12.16
15.26
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lagi.
Teknologi
yang
telah
dimanfaatkan pada beberapa
daerah di Indonesia itu diklaim
ramah lingkungan sehingga tidak
akan mencemari udara dan
lingkungan sekitar.
Wagub Audy mengatakan
secara umum Pemprov Sumbar
sangat
tertarik
untuk
menggunakan teknologi itu.
Namun karena investasi yang
tentu berorientasi profit atau
keuntungan, volume sampah di
Sumbar dinilai "tanggung". Sedikit
tidak, banyak juga tidak.
Selain itu biaya jasa
kompensasi pengolahan sampah
dari kabupaten/kota juga relatif
kecil baru Rp20 ribu per ton
sementara estimasi biaya
pengolahan dengan teknologi

tersebut sekitar Rp60 ribu hingga
Rp85 ribu per ton.
Ditambah
lagi
untuk
pengadaan alat dalam kondisi
refocusing anggaran saat pandemi
COVID-19 juga sulit dilakukan
karena jumlahnya cukup besar.
Sementara itu calon investor
PT Bumi Resik, Djaka Winarso
mengatakan pengolahan dan
pemusnahan
sampah
menggunakan
teknologi
hydrodrive adalah rangkaian dari
proses pemilahan sampah mulai
dari sumber. Hanya residu sampah
yang tidak bisa diolah yang
dimusnahkan dengan teknologi
itu.
Konsep kerjasama dengan
pemerintah daerah juga fleksibel

Ayat Hari Ini

“Dan apabila mereka
mendengar perkataan
yang buruk, mereka
berpaling darinya dan
berkata, “Bagi kami
amal-amal kami dan
bagimu amal-amal kamu,
semoga selamatlah
kamu, kami tidak ingin
(bergaul) dengan orangorang bodoh”

(QS al Qashash: 55)
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Syiar Islam

Salah satu mekanis yang digunakan untuk pengolahan sampah sistem hydrodrive versi Bumi Resik

Mimbar

AI Beroperasi
di Kota Padang

Jauhilah Ghibah
Oleh: Nur Rohmad

Padang, Khazanah ---Alquds Amaanati Indonesia
(AAI) yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun
2019 dan berpusat di Jakarta dengan cabang
Sulawesi Selatan, Sumut dan Jabar kini mulai
memperluas cabangnya ke Sumatera Barat, yang
yang beralamat di jalan Bawal No. 09 ulak karang,
Padang.
“Insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan,
melaksanakan launching AAI tanggal 29 September
BACA HAL-7

Ghibah (menggunjing keburukan dan kekurangan orang lain)
adalah salah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah dan penyakit
berbahaya yang dapat meruntuhkan kerukunan, persatuan dan
ketenteraman masyarakat. Akhir-akhir ini, ghibah semakin marak
dilakukan. Jika dulu ghibah hanya dilakukan oleh sekumpulan
orang di tempat-tempat tertentu yang terbatas, saat ini seiring
menjamurnya media sosial ghibah semakin gencar dilakukan.
Ghibah online melalui media sosial sama dosanya dengan ghibah
offline.
Oleh karenanya, kita mengingatkan kepada kita semua akan
BACA HAL-7
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FRAKSI BERI MASUKAN UNTUK RANPERDA MARS SUMATERA BARAT

Dua Ranperda Lagi Sah jadi Perda

Suasana sidang paripurna DPRD Sumbar untuk mengambil keputusan, Selasa (14/9).

Padang, Khazanah - Ranperda
tentang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Nagari dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, akhirnya disetujui DPRD
Sumbar menjadi perda dalam rapat
paripuna yang digelar di ruang sidang
utama dewan, Selasa (14/9).
Dalam rapat yang dihadiri Wakil
Gubernur Sumbar Audy Joinaldi,
Ketua DPRD Sumbar Supardi ketika
memimpin rapat itu menjelaskan, dua
Ranperda tersebut sebelumnya telah
dirampungkan pembahasannya oleh
Komisi I dan Komisi V sebagai komisi
terkait.
“Namun dua Ranperda ini menunggu hasil fasilitasi Kemendagri
sehingga baru dapat dilanjutkan
pembahasannya ke tingkat kedua
yaitu pengambilan keputusan dalam
rapat paripurna,” kata Supardi
mengawali sambutannya membuka
rapat paripurna tersebut.
Supardi menjelaskan, Ranperda
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan wujud
dari pemenuhan hak perempuan dan

anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ranperda tersebut
dibahas oleh Komisi V.
Sedangkan Ranperda tentang
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Nagari merupakan
tindak lanjut dari Peraturan Daerah
(Perda) tentang Nagari dengan sasaran
menjadikan nagari sebagai basis
pembangunan. Ranperda ini dibahas
oleh Komisi I.
Supardi menegaskan, dengan
disepakatinya dua Ranperda tersebut
hendaknya pemerintah daerah segera
menindaklanjutinya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Dia meminta agar produk
hukum daerah yang dilahirkan bisa
diaplikasikan dengan baik dan efektif
dalam mencapai tujuan aturan tersebut
diterbitkan.
Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut juga berisi agenda
mendengarkan jawaban gubernur
Sumatera Barat terhadap pandangan
umum fraksi DPRD terkait Ranperda
Mars Sumatera Barat.
Sekaitan dengan Mars Sumatera
Barat, Supardi mengatakan, dalam
pandangan umum fraksi-fraksi banyak

memberikan pertanyaan dan masukan,
termasuk sejauh mana bisa memberikan daya dorong dan menumbuhkan
rasa cinta masyarakat terhadap
daerahnya, untuk itu perlu masukan
berbagai lapisan masyarakat agar
dapat diterima baik.
"Setelah mendengan jawaban
gubernur terhadap mars Sumatera
Barat, menurut hemat kami telah
terjawab, jika nanti masih ada
kekurangan dari jawaban gubernur,
nanti akan kita dalami dalam proses
pembahasan yang dilakukan bersamasama antara DPRD dan pemerintah
daerah," ulas Supardi.
Menjawab pandangan umum
fraksi terkait Mars Sumatera Barat
itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy
Joinaldy menjelaskan, tujuannya
adalah sebagai upaya memperkuat
identitas daerah, membangkitkan
semangat membangun serta memajukan adat budaya daerah.
“Secara umum, tujuannya adalah
untuk memperkuat identitas daerah,
semangat kebersamaan, semangat
mencintai dan membangun daerah,
memajukan adat dan budaya. Menjaga persaudaraan, kekeluargaan dan

persatuan serta kerukunan daerah
dalam kerangka NKRI,” kata Audy.
Ranperda itu, jelasnya, memuat
juga aturan dan tata cara mengumandangkan Mars. Antara lain dalam
kegiatan-kegiatan resmi seperti di
kegiatan pemerintahan, pendidikan,
kompetisi olahraga dan seni budaya.
“Berbagai masukan, saran dan
kritik dari DPRD melalui fraksi-fraksi
akan menjadi pertimbangan bagi
pemerintah daerah agar peraturan
daerah yang dilahirkan nantinya dapat
diaplikasikan dan sesuai dengan
tujuannya,” tandasnya.
Sekaitan dengan penetapan Ranperda
itu menjadi Perda, khususnya
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari, Sekretaris Fraksi Demokrat
yang juga Sekretaris Komisi I DPRD
Sumbar H.M. Nurnas mengatakan, agar
perda tersebut segera disosialisasikan dan
dijalankan dengan sebaik-baiknya,
sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita minta OPD terkait dan
pemerintah provinsi Sumbar bisa
menjalankannya dengan sepenuh hati,
sehingga terasa manfaatnya bagi
masyarakat banyak," tegas Nurnas.
 jer/*

DPPP Pariaman
Bantu Peternak
dengan Mesin
Chopper
Pariaman, Khazanah - Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan (DPPP) Kota Pariaman menyalurkan
bantuan mesin chopper bagi para petani peternak
yang ada di wilayah Kecamatan Pariaman Selatan,
Kecamatan Pariaman Timur, dan Kecamatan
Pariaman Utara melalui kelompok yang telah
dibentuk.
Penyerahan bantuan berupa mesin chopper,
tong penyimpanan makanan ternak ini diadakan
di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman
Selatan, Kota Pariaman, oleh Walikota Pariaman,
Genius Umar, Selasa (14/9/2021), didampingi
Kadis. Pertanian, Pangan dan Perikanan Dasril,
Plt. Kadis. Sosial M. Rum, Camat Pariaman Selatan
M. Farid Marwan.
Wako Genius, usai penyerahan tersebut
mengatakan bantuan mesin alat pertanian yakni
mesin chopper ini, adalah sebagai upaya membantu
petani peternak sapi, kerbau dan kambing dalam
memotong dan mencacah bahan makanan ternak
yang berasal dari lingkungan sekitar seperti sagu,
batang pisang, dan rumput gajah, kemudian
difermentasi agar didapat kandungan kadar gizi
yang cukup bagi ternak.
Genius menjelaskan, dengan dibantunya para
petani peternak dengan bantuan mesin ini, dapat
memudahkan para petani peternak dalam
mensuplay makanan kepada ternaknya, walaupun
saat ini baru satu mesin untuk di setiap kecamatan,
tapi kelompok desa lain dapat juga
memanfaatkannya dengan secara bersama-sama
menggunakan mesin ini.
Namun, sambung Genius, tetap selalu
dilakukan kontrol oleh petugas penyuluh
peternakan dan pertanian yang ada di wilayah
masing-masing. Kepada masyarakat petani dan
peternak, jika ada yang belum dimengerti terkait
pertanian dan peternakan, jangan malu-malu
bertanya kepada penyuluhnya, karena itulah tugas
penyuluh yakni membantu petani dan peternak
untuk meningkatkan hasil tani dan ternaknya.
"Teknologi ini sederhana namun memiliki
fungsi luar biasa. Mudah mudah bantuan
pemerintah ini akan bermanfaat bagi peternak.
Sukses selalu petani kita di Kota Pariaman,"
ungkap Genius
Pemko Pariaman, juga akan terus upayakan
agar para petani dan peternak yang ada di Kota
Pariaman dapat terbantu dan sejahtera.
Genius, juga sempat berdialog dengan salah
seorang Ketua Kelompok Tani, yang
menyampaikan usulan untuk kelancaran drainase
aliran air sawah, dan nantinya usulan tersebut
akan disampaikan ke dinas terkait untuk segera
direalisasikan.  herry suger

PROF. DR. H. MAKMUR SYARIF, SH, MAG

Tamatan MTI Canduang yang Raih Gelar Professor

Mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang kini beralih status sebagai Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Periode 2011-2015, Prof.Dr.H.Makmur
Syarif SH M.Ag meluncur buku autobiografi, di aula UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, Khazanah - Mantan Rektor
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Imam
Bonjol Padang angkatan ke-15 periode
2011-2015, Prof.Dr.H.Makmur Syarif
SH M.Ag, mengaku bangga menjadi
alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah
Canduang Bukittinggi. Menurutnya,
anak madrasah yang dulunya
dipandang sebelah mata ini mampu
menjadi seorang doktor dan profesor.
"Dulu saat saya tamat Sekolah
Dasar (SD) sekitar tahun 1963/1964,
pada waktu itu sedang terjadi
pergolakan politik PKI dan kita itu
di Sumbar lari ke rimba bergolak dan

dianggap pemberontak. Sehingga saya
masuk sekolah agama. Mungkin benihbenih PKI itu ada pada orang tertentu,
sehingga dikatakan orang untuk apa
sekolah agama, apakah akan jadi labai
saja nanti atau pakiah saringgik,"kata
Makmur Syarif bercerita usai seminar
dan bedah buku autobiografinya, Selasa
(14/9) di Kampus Universitas Islam Negri
(UIN) Imam Bonjol (IB) Padang.
Meski banyak yang beranggapan
seperti itu, tidak menyurutkan Makmur
Syarif tetap bersekolah di madrasah
tersebut. Sehingga ia tetap menamatkan
pendidikan di sana dan melanjutkan

pendidikan tinggi di IAIN IB Padang
hingga menjadi profesor.
"Pernah orang kampung saya bilang,
sekolah lah ke Canduang. Lihatlah
Makmur sudah jadi doktor dan profesor.
Itu yang orang-orang kampung saya
bilang. Sehingga di kampung saya saat
ini di Kayu Tanam saat ini ada sekitar
25 orang bersekolah di Canduang.
Padahal saya tidak pernah bilang dalam
hal mengajak untuk bersekolah di
Canduang," ucapnya.
Makmur juga bercerita bahwa,
dulunya kolega dan dunsanak pernah
menganggapnya enteng. Akan tetapi
semua bisa ia tepis dengan prestasi dan
raihan dalam hal akademisi, agama,
dan keluarganya.
"Mana mungkin lagi saya dianggap
enteng dengan pencapaian yang sudah
saya buktikan. Sehingga pandangan
negatif saat ini telah berubah dengan
usaha dan kerja keras saya," katanya
lagi.
Dalam buku yang sudah ia terbitkan
tersebut, ia berpesan kepada generasi
muda yang sedang dalam belajar harus
rajin dan bersungguh-sungguh.
Menurut Drs H Guspardi Gaus yang
merupakan akademisi sekaligus politisi
anggota DPR/MPR RI bahwa, Makmur
dikenalnya sebagai sosok yang tegas.
Selain itu ia menilai Makmur juga
disiplin, bertanggung jawab, dan penuh
dedikasi.

"Banyak momen berharga yang
kami lewati bersama. Mulai dari ketika
saya direkomendasikan sebagai Ketua
Jurusan (Kajur) Pengadilan Agama di
Fakultas Syariah IAIN IB Padang tahun
1996. Hingga beliau bukan saja saya
anggap sebagai rekan profesional,
namun juga sebagai sosok sahabat,"
kata Guspardi yang juga merupakan
Ketua Dewan Pembina Perguruan Tinggi
Thawalib Padang Panjang.
Lain hal juga disampaikan oleh
Rektor UIN IB Padang Prof Dr Martin
Kustati yang menganggap Makmur
sebagai tokoh inspirator yang tegas,
visionir, dan bijaksana. Baginya,
orientasi kemajuan lembaga yang
terprogram sangat penting untuk
menjawab tuntutan perubahan cepat
pads era digital.
"Catatan bagi sejarah karir saya
menjadi dosen hingga meraih guru besar
adalah mendapat dorongan dan motivasi
dari beliau," tutur Martin mengakui.
Sementara itu, menurut Prof Dr H
Syamsul Bahri Khatib M.Ag yang
pernah menjadi Ketua MUI Sumbar
sekaligus guru besar Fakultas
Usukuddin UIN IB bahwa Makmur
merupakan sesepuh yang energik dan
punya ke-ilmuan yang lebih.
"Ia yang merupakan tamatan MTI
Canduang memanfaatkan guru-guru
pengasuhnya di sana yang telah teruji
keilmuannya. Momen itulah yang
dimanfaatkan secara maksimal olehnya

sehingga ia tamat maka ilmunya betulbetul matang," ucap Syamsul berpendapat.
Dalam seminar dan bedah buku tersebut
yang menjadi keynote speakernya, yaitu
Prof Dr Azyumardi Azra yang merupakan
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dan dibuka oleh Wakil Rektor III Ikhwan
Matondang serta dihadiri oleh rekan dan
telasi di lingkungan UIN IB Padang.
Prof. Makmur Syarif lahir 17 Juli 1951
di Kayu Tanam, Kabupaten Padang
Pariaman. Ia menempuh pendidikan di
Sekolah Rakyat Kayutanam (1964),
Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Tigo
Nagari Kayutanam (1969, Tsanawiyah), dan
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang
Bukittinggi (1971).
Berikutnya, Makmur Syarif meraih gelar
Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Imam
Bonjol di Bukittinggi tahun 1975.
Selanjutnya meraih gelar Sarjana lengkap
Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol di Padang
di tahun 1979 dengan predikat mahasiswa
terbaik.
Selama berstatus mahasiswa IAIN IB
Padang, Makmur juga berstatus sebagai
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Andalas. Ia meraih gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara Prodi Hukum
Perundang-undangan dari Universitas
Andalas Padang pada tahun 1988.
Kegiatan yang dilaksanakan di aula
kampus UIN Imam Bonjol Padang, tetap
menerapkan protokol kesehatan (prokes).


Murdiansyah Eko

PT. BASKO HOTEL MENGAKU TAK POFESIONAL

Hak Karyawan Tak Dibayarkan Sesuai Aturan
Padang, Khazanah - Merasa
haknya tak dibayarkan sesuai
aturan berlaku sementara kewajibannya dilaksanakan sebagaimana mestinya, puluhan karyawan Basko hotel yang dirumahkan
sejak April tahun 2020 lalu,
mengadukan nasibnya ke DPRD
Sumbar.
Koodinator aksi, Sonya Nindya Sari yang mengaku HRD
Basko Primer Hotel Basko saat
menyampaikan aspirasinya dengan Komisi II DPRD Sumbar di ruang
khusus I, Selasa (14/9) mengungkapkan, jika mereka selama
kerja sering menemukan musibah
sejak tahun 2016, salah satunya
pernah dibayarkan gaji hanya
Rp300 ribu seminggu, Jaminan
sosial tak jelas dan jatah servis
karyawan sering menunggak.
Menurut Sonya, karyawan
kalau kondisi sakit, tidak ada
kejelasan dalam penanganan
kesehatannya. "Kita sakit tidak
ditanggung. Pernah BPJS Kese-

hatan minta pelunasan. Karena
ditemukan kendala dalam pencairan jaminan BPJS, karena belum menerima surat PHK dari Basko
hotel Padang, itu alasan diterima
dari pihak BPJS Ketenagakerjaan,"
ujarnya.
Mendengar keluhan para
karyawan Basko itu, Anggota
Komisi II DPRD Sumbar Budiman
didampingi Ketua Komisi II DPRD
Sumbar Arkadius Dt Intan Bano
mengatakan, pihaknya mengapresiasi
kepada karyawan Basko Hotel
Padang yang telah menyampaikan
aspirasi kepada DPRD Sumbar.
"Semoga didapat win-win
solution dalam persoalan ini, baik
dari pihak Basko hotel dan
karyawan. PT Basko Hotel tidak
profesional," ujar Budiman
Menurut Budiman, pihaknya
mendukung langkah dilakukan
pihak PPNS Disnaker Provinsi
Sumatera Barat telah melakukan
pengawasan dan memberi solusi.
Seperti disampaikan Kabid

Disnaker Provinsi Sumatera Barat
Prita, pihaknya menemukan
masalah ini karena karyawan
melaporkan tidak mendapatkan
hak sesuai aturan berlaku.
"UMP Rp2,4 juta dan soal
jaminan Sosial tidak didapatkan.
THR juga menjadi temuan, karena
tidak terima THR dari pihak
Basko hotel Padang," ujar Prita.
Apa yang disampaikan Prita
itu juga ditambahkan Yulita, PPNS
Disnaker Sumbar yang mengatakan, prinsipnya sampai hari
ini karyawan ini tetap karyawan
hotel basko hotel.
"Tidak ada penyerahan atau
peralihan ke Laris Manajemen.
Sebelum Covid-19 pihak karyawan sudah melapor ke Basko Hotel
dengan kesepakatan membayarkan
tunggakan gaji dan memberikan
hak sesuai aturan," ujarnya.
Hak karyawan Rp1,4 Milyar
belum dibayarkan PT Basko Hotel
Padang dan ditagih solusi kepada
PT Laris Manajemen juga tidak

pernah selesai.
"Upah harus dibayar, kalau
pesangon bisa bertolak angsur,
walaupun PT Hotel Basko tetap
kontrak dengan PT Laris Manajemen, tetapi Basko Hotel (PT
Minang
Mandiri)
tidak
mengalihkan karyawan kepada
PT Laris Manajemen," ujar Yulita.
Sementara Zul Effendi dari PT
Basko Hotel Padang mengatakan,
bahwa persoalan Basko Hotel
tidak tiba-tiba terjadi begitu saja,
karena banyak persoalan dijalani
dan menggangu operasional hotel
Basko Padang.
"Hotel Basko tidak profesional
dikatakan anggota Dewan, memang betul adanya, karena
memang begitu banyaknya persoalan dihadapi Basko Hotel Padang,"
ujar Zul Effendi.
Zul Effendi mengakui, sejak
PT Laris Manajemen meninggalkan hotel Basko, banyak
meninggalkan persoalan. Ketika
pihaknya mencari Laris Ma-

Suasana penyampaian aspirasi karyawan PT. Basko Hotel ke Komisi II DPRD
Sumbar

najemen tidak pernah bertemu
jalan keluar.
"Hak-hak karyawan Basko
hotel kita, sudah diakui, akan
dibayarkan secara bercicil, yakni
PT Laris Manajemen mencicil
kepada Basko Hotel Padang,
selanjutnya disalurkan kepada
karyawan. Tetapi PT Laris Manajemen tidak pernah merealisasikan,"

ujarnya.
Untuk itu, kata Zul Efendi
lagi, pihaknya juga melaporkan
saudara Alpen, karena telah
melarikan dana Rp500 Juta, dan
sudah melaporkan kepada aparat
penegak hukum, PT Minang
Mandiri telah menuntut PT Laris
Manajemen untuk kerugian
semua ini.  jer/*
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Kucinya Harus
Disiplin
Era new normal atau tatanan hidup baru untuk
beradaptasi dengan Covid-19 membuat kehidupan
masyarakat seolah-olah bangkit kembali. Banyak
tempat umum seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan
perkantoran dibuka lagi, tentunya dengan mematuhi
protokol kesehatan. Tujuannya agar masyarakat tetap
higienis dan terhindar dari Corona saat beraktivitas
di luar rumah.
Walau masih berada dalam pandemi Covid-19,
namun era new normal adalah harapan baru bagi
masyarakat. Mereka boleh bekerja lagi di luar rumah
dan juga boleh belanja lagi di pasar. Kondisi ini
tentu membuat semua orang senang karena
sebelumnya sangat jenuh karena terkurung di rumah
sendiri saat stay at home. Penjual es krim, pedagang
makanan kecil, dan pemilik toko juga akan senang
karena mendapatkan konsumen lagi setelah jalanan
tak lagi sepi.
Namun pembukaan new normal atau tatanan hidup
baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 ini malah
jadi euforia yang berujung petaka. Buktinya, ada
19 pasar di DKI Jakarta yang sempat dibuka lalu
terpaksa ditutup lagi (untuk sementara), seperti Pasar
Slipi, Cijantung, Rawasari, dan lain-lain. Penutupan
pasar ini terjadi karena ada pedagang yang terinfeksi
virus covid-19. Hal itu diketahui dari hasil rapid
test yang sering dilakukan oleh pemerintah.
Jika pasar ditutup maka yang rugi adalah pedagang
lain yang tidak kena Corona, tapi terpaksa tidak
bisa berjualan. Oleh karena itu, seharusnya semua
penjual di pasar wajib pakai masker dan sebaiknya
menyediakan botol hand sanitizer di lapaknya.
Mengapa masih saja ada kasus seperti ini? Tentu
karena kurang disiplinnya masyarakat dalam menaati
protokol kesehatan di era new normal. Fase new
normal bukan berarti back to normal karena kita
masih diwajibkan untuk memakai masker dan menjaga
kebersihan tangan dan bagian tubuh yang lain. Juga
mematuhi aturan physical distancing atau menjaga
jarak fisik, minimal 1 meter.
Untuk mematuhi aturan jaga jarak, maka di
supermarket dan pusat perbelanjaan lain diberi aturan
jumlah maksimal pembeli yang boleh masuk. Jadi
di dalamnya tidak ada kerumunan orang. Selain harus
antri untuk masuk, semua konsumen wajib mencuci
tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik,
serta diperiksa suhu badannya. Jika tubuhnya
menunjukkan suhu di atas 38 derajat celcius, ia tidak
boleh masuk ke dalam. Ketika berbelanja pun
mengutamakan transaksi non tunai (memakai akrtu
debit, credit card, atau dompet digital). Jadi
meminimalisir penularan Corona lewat droplet yang
menempel pada uang kertas.
Di era new normal, masyarakat juga sudah mulai
boleh bepergian lagi ke luar kota. Tentu dengan
banyak persyaratan dan harus mematuhi protokol
kesehatan. Sudah seharusnya masyarakat tetap patuh
pada protokol kesehatan di era new normal atau
tatanan hidup baru untuk beradaptasi dengan Covid19. Tidak boleh lalai dan melepas masker begitu
saja, karena keadaan belum 100 persen aman.
Masyarakat juga diharap menjaga higienitas dan
imunitas, agar tidak mudah tertular virus Covid19. Jika semua orang disiplin dan menaati protokol
kesehatan, maka Covid-19 akan benar-benar hilang
dari Indonesia.
Di sisi lain lockdown atau isolasi bukanlah kunci
untuk menangani persoalan laju penyebaran Covid19. Sekalipun penutupan wilayah dilakukan, jika
masyarakat tidak bisa mematuhi aturan tersebut, virus
korona tetap akan menyebar kemana-mana.

RUNDO
Anggota Propam Polda Sumsel ditangkap
bawa sabu
Itu tando Propam juga manusia ma !
Pengantin baru sehabis ijab kabul langsung
talak
Iyo sabana wale mah !
Pakar AS sebut semprotan disinfektan di jalan
sia-sia
Itulah luar biasanyo negeri +62 ko bro !
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Pandemi Covid-19 Tak
Menjadi Penghalang
Kebangkitan KA di Minang
DILAPORKAN OLEH : FEBRIANSYAH FAHLEVI

MINANGKABAU EKSPRES - Kereta Api Minangkabau Ekspres yang beroperasi dari Stasiun
Simpang Haru Padang ke Bandara Internasional Minangkabau (istimewa)

M

oda transportasi kereta api di
Ranah Minang (Sumatera Barat)
sebenarnya
telah
lama
“menghilang” alias mati suri. Kejayaan itu
mulai mundur pada 1970-an sampai
akhirnya sebagian jalur kereta dihentikan
operasionalnya pada tahun 1973, karena
kalah bersaing dengan moda transportasi
darat lainnya. Namun kini, semenjak
hadirnya kereta api Sibinuang tahun 2008
lalu, gairah perkeretaapian mulai
“berdenyut” lagi. Untunglah tak tersandung
lagi dengan datangnya pandemi Covid-19
Padang, Khazanah—
Khazanah—Muhammad Fadilat
Justitia (17 tahun), Farel Aidil Putra (15 tahun),
Rozaq Azizul Hakim (17 tahun), M Irfand (15
tahun) begitu riang ketika menikmati perjalanan
darat menggunakan kereta api, dari Stasiun
7 Simpang Haru, Kota Padang menuju Pariaman,
pada Minggu 12 September 2021.
Meski menikmati perjalanan di saat
pemerintah memperpanjang pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), namun
fakta itu seolah tak mereka ambil pusing. Mereka
justeru begitu bahagia dan menikmati perjalanan
yang memakan waktu tempuh sekitar waktu
1 jam 15 menit itu.
Malah yang ada dalam fikiran para anak
baru gede (ABG) ini, kota mereka begitu keren
dengan adanya kereta api yang bereporasi ke
Pariaman itu.
Sayangnya tak seorang pun dari generasi
milenial ini yang tau bahwa kota mereka pernah
jaya berpuluh tahun lalu berkat kehadiran kereta
api, yang membuat “besar” sebuah kota yang

dilalui oleh jalur kerata api, seperti Kota Padang,
Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan
Sawahlunto.
Para generasi milenia ini sepertinya juga
tidak pernah mendapatkan cerita tentang kisah
masa jaya kereta api di Ranah Minang. Tak
hanya Kereta Api Sibinuang dan rute Padang
– Pariaman saja yang pernah ada di Ranah
Minang. Kala itu kata Zuprianto (50 tahun),
orang tua dari Farel Aidil Putra, yang ikut
mendampingi putranya menuju perjalanan ke
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki
jalur kereta api dari Padang Panjang ke
Bukittinggi sepanjang 19 kilometer Kemudian
jalur Padang Panjang – Solok,
Tak hanya itu, kata Zuprianto membuka
sejarah kejayaan kereta api pada generasi
milenial tersebut, Sumbar juga punya jalur kereta
api Solok Muaro Kalaban sepanjang 23 kilometer
dan Padang Teluk Bayur sepanjang 7 kilometer.
Selain itu kata Zuprianto bercerita, juga
ada jalur Muaro Kalaban – Sawahlunto dengan
menembus sebuah bukit berbatu yang kemudian
bernama Lubang Kalam dengan panjang 835
meter.
Berbagai jalur kereta api yang hidup kala
itu tercatat dalam sejarah berdampak luas terhadap
kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta
pemerintah kala itu.
Tak hanya Muhammad Fadilat Justitia, Farel
Aidil Putra, Rozaq Azizul Hakim dan lainnya
yang tak tahu tentang masa keemasan kereta
api di Sumatera Barat, namun masih banyak
masyarakat tak menyadari hal itu.
Tapi untunglah ditengah situasi demikian
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera
Barat berupaya bangkit dan bergerak
mengairahkan kereta api agar menjadi salah
satu moda transportasi yang banyak digunakan
dan digandrungi masyarakat Sumbar ke depan.
Beberapa tahun belakangan harapan itu

mulai berbuah nyata. Kereta api jurusan Padang
- Pariaman kian diminati wisatawan di Kota
Padang, bahkan Sumatera Barat, utamanya
mahasiswa dan pelajar.
Alasannya cukup beragam, selain berbiaya
murah, perjalanan di atas rel itu dianggap bisa
menghadirkan keistimewaan berbeda dibanding
menggunakan moda transportasi massal lain.
Dari penelusuran wartawan koran ini,
penumpang KA jurusan Padang – Pariaman
pada akhir pekan umumnya didominasi
mahasiswa dan rombongan pelajar.
Rombongan mahasiswa tersebut biasanya
berangkat menggunakan KA pagi (KA ekonomi
Sibinuang) pukul 06.00 WIB dari Padang ke
Pariaman, dan kembali setelah sore
menggunakan KA ekonomi terakhir (KA
ekonomi Sibinuang) pukul 16.20 WIB.
Sementara sebelum pandemi Covid-19
mewabah, rombongan pelajar TK, biasanya
datang bersama para pendidiknya dari beberapa
daerah, seperti Kota Payakumbuh, Kabupaten
Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Mereka tiba di Pariaman pada pagi hari,
dan berangkat ke Padang menggunakan KA
pagi (KA ekonomi Sibinuang) pukul 08.50 WIB.
Hampir rata-rata para penumpang yang
diwawancara salah satu alasan kuat masih
banyaknya peminat KA ekonomi Sibinuang
tersebut adalah karena harga.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II
Sumatera Barat masih mematok tarif Rp5.000
per penumpang untuk sekali perjalanan dari
Padang menuju Pariaman, dan sebaliknya. Harga
itu, jauh lebih murah bila dibandingkan dengan
angkutan umum lain, seperti minibus atau bus
antarkota, yang mematok tarif antara Rp7.500
sampai Rp10 ribu lebih.
Kemudian alasan lainnya adalah karena
pemandangan berbeda yang sulit disaingi
angkutan darat lain, sawah salah satunya. Dengan
kereta api, penumpang kereta api seolah dibawa
menembus hamparan tanaman padi.
Namun di kala masa keemasan perlahan
mulai datang berulang, pandemi Covid-19 pun
berkembang dan menghadang laju pergerakan
manusia dan perekonomian. Kendati Kepala
Humas PT KAI Divre II Sumatera Barat Erlangga
Budi Laksono kepada wartawan mengakui
kenyataan itu berpengaruh terhadap kelancaran
operasional mereka, namun PT KAI Divre II
Sumbar tetap berupa mencari formula agar kereta
api masih diminati dan bisa beroperasi di masa
pandemi.
Erlangga juga mengaku pihaknya sangat
mendukung langkah yang dilakukan
pemerintah, dalam memutus mata rantai
penyebaran pandemi Covid-19. Bentuk
dukungan itu kata dia, dengan mengurangi
operasional perjalanan Kereta Api (KA)
Minangkabau Ekspres dan KA Lembah Anai
pada 24 hingga 31 Juli 2021 lalu.
Ia pun menegaskan bahwa pihaknya secara
terus menerus mengingatkan kepada penumpang
agar selalu menerapkan protokol kesehatan
(prokes) Covid-19 seperti menggunakan masker
ganda, dengan masker medis di dalam dan
masker kain pelapis di luar.

Perubahan Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Food Delivery
OLEH : MUHAMMAD ARFAN AZ ZUHDI
Teknologi yang semakin
berkembang dari hari ke hari
membuat
pola
hidup
masyarakat pun menjadi
dinamis atau berubah-ubah.
Salah satunya yakni pola
mengkonsumsi makanan, jika
dulu masyarakat harus lebih
sering melakukan transaksi
secara tatap muka termasuk
membeli makanan, maka kini
semuanya hanya dapat
dilakukan dengan bersantai di
rumah saja sambil memesan
lewat ponsel dan aplikasi.
Layanan pesan-antar makanan
yang semakin berkembang,
menawarkan kemudahan
konsumen dari segi menghemat
waktu, tenaga, serta memberi
kepraktisan saat ingin membeli
makanan atau minuman.
Gojek dan Grab yang kini
menjadi sangat berkembang
di Indonesia bahkan di Asia
hingga menjadi pilihan bagi
masyarakat untuk memesan
makanan di berbagai macam
variasi restoran yang mereka
inginkan. Kedua startup besar
ini pun terus meningkatkan
inovasinya dari tahun ke tahun
agar semakin membuat
konsumen merasa nyaman dan
puas dengan jasa yang
ditawarkannya termasuk food
delivery services mulai dari
fitur kemudahan aplikasi yang
digunakan
konsumen,
memilih driver yang tepat dan
juga menjamin keamanannya,
menambah restoran dan selalu
up-to-date dengan menu
makanan baru, hingga
mendengarkan review atau
feedback dari konsumen agar

konsumen bisa kembali
menggunakan jasa layanan
pesan-antar makanan tersebut.
Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan, layanan
pesan-antar
makanan
berdampak pada perilaku
konsumen Indonesia. Dengan
hadirnya layanan pesan-antar
makanan berbasis aplikasi
seperti GoFood dan GrabFood,
fenomena online food delivery
mempengaruhi perkembangan
tren, baik itu tren makanan,
bisnis kreatif, hingga
konsumen sejak beberapa
tahun terakhir.
Tidak
ada
yang
menyangka bahwa maraknya
aplikasi layanan pesan-antar
makanan bisa menggeser
perilaku konsumen Indonesia
dalam jual beli makanan.
Sebelum adanya aplikasi
layanan pesan-antar makanan,
penduduk Indonesia hanya
memiliki dua pilihan yang
harus dipertimbangkan apabila
ingin membeli makanan;
pertama, apakah mau
membuang waktu dan tenaga
untuk keluar rumah dan
mencari makanan atau kedua,
memasak dengan bahan yang
ada di rumah? Namun,
sekarang adanya kemudahan
untuk bisa membeli makanan
hanya dengan sekali klik
melalui smartphone yang kita
miliki. Dengan pilihan-pilihan
restoran dan makanan yang
ada, membeli makanan
semakin mudah (Cahya, 2019).
Namun, bisnis pesan-antar
makanan
mengalami
peningkatan yang signifikan

pada tahun 2020. Kehadiran
pandemi Covid-19 mengubah
perilaku dan kebiasaan
masyarakat. Dengan adanya
pandemi,
konsumen
menghindari untuk makan
diluar dan beralih ke layanan
pesan-antar makanan, baik itu
melalui aplikasi seperti
GoFood dan GrabFood, atau
order langsung dari sebuah
restoran. Peraturan social
distancing dan PSBB
mengubah perilaku konsumen
yang menggeser jasa pesanantar makanan menjadi sesuatu
yang esensial, dimana jasa
tersebut dibutuhkan untuk
memesan makanan untuk
kebutuhan sehari-hari.
Sebelum adanya pandemi,
konsumen lebih memilih
untuk memesan makanan
melalui delivery secara
sesekali, namun sekarang telah
bergeser menjadi berulang atau
berkala sehingga menjadi
sebuah rutinitas (Yuswohady
et al., 2020). Hingga saat ini
GoFood dan GrabFood masih
merajai jasa pesan-antar
makanandi Indonesia, namun
ada pendatang baru yakni
ShopeeFood.
ShopeeFood merupakan
layanan pesan antar makanan
secara online yang dimiliki
oleh Shopee dengan tujuan
untuk
memudahkan
konsumen dalam menjajakan
produk
makanan
dan
minuman
siap
saji.
ShopeeFood telah hadir sejak
April 2020 lalu dengan
menjual berbagai produk.
Shopee sebagai salah satu

online marketplace terbesar
di dunia memberikan fitur
“Terpopuler di Jakarta”,
“Makan Hemat Diskon 50%”,
“Menu Pilihan Diskon s/d
25%”, dan “Restoran
Terdekat” yang sangat
memudahkan para pengguna
untuk memilih restoran sesuai
dengan preferensi mereka
dengan sistem pembayaran
yang sangat mudah, dimana
kita dapat menggunakan
ShopeePay dan Cash On
Delivery (bayar di tempat).
Untuk meningkatkan
minat pelanggan, ShopeeFood
menawarkan berbagai diskon
dan penawaran menarik, seperti
diskon 50% up to 25 ribu
dengan minimum pembelian
50 ribu, dan diskon 30% up
to 20 ribu dengan minimum
pembelian 40 ribu, diskon
ongkir 12 ribu, dlsb.
ShopeeFood juga bekerjasama
dengan toko-toko dimana
mereka menawarkan menu
paketan dengan harga yang
lebih murah dari biasanya.
Diskon ini dapat langsung di
redeem/klaim/gunakan
sebelum
melakukan
pembayaran dan berlaku
setiap 24 jam.
Theory of Planned
Behavior
mendukung
fenomena ini sebagai teori
yang dapat menjelaskan
antara ShopeeFood atau
aplikasi berbasis pesan-antar
lainnya dengan perubahan
perilaku penggunaan jasa
pesan-antar makanan.
Menurut Azjen (2006),
kontrol perilaku mengacu

pada sejauh mana seseorang
memiliki
keterampilan,
sumber daya, dan prasyarat
lain yang diperlukan untuk
melakukan perilaku tertentu.
Jika diulik lebih dalam lagi,
perilaku manusia dipengaruhi
oleh tiga jenis pertimbangan,
yaitu kepercayaan mengenai
hasil atau akibat yang
diperoleh berasal dari perilaku
yang
telah
dilakukan
sebelumnya (kepercayaan
perilaku),
kepercayaan
mengenai ekspektasi normatif
tertentu dan motivasi untuk
memenuhi ekspektasi tersebut
(kepercayaan normatif), dan
kepercayaan mengenai adanya
faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan
dari perilaku dan persepsi
kekuatan dari faktor-faktor
yang dimaksud (kontrol
persepsian).
Terdapat
beberapa
dimensi dan indikator yang
mempengaruhi terjadinya
fenomena ini, antara lain
ialah; Visibility merupakan
elemen paling kuat pada
brand yang akan diterima
oleh konsumen atau sebagai
frekuensi seberapa besar
orang melihat brand tersebut
dari hasil pencarian Google,
media sosial, dan saluran
pemasaran online lainnya.
Pada
indikator
ini
Shopeefood dikenal oleh
masyarakat
karena
merupakan bagian dari
Shopee
dan
saluran
pengiklanan yang cukup luas
sehingga
penyebaran
informasi juga semakin luas.
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Ditsamapta P
olda Sumbar Buktik
an
Polda
Buktikan
Komitmen “P
erangi Narkoba”
“Perangi
Dirsamapta Polda Sumbar Kombes Pol Achmadi SIK merasa
perlu melakukan tes urine kepada seluruh personelnya. Sebab
kata dia, apa jadinya bila penegak hukum yang akan memerangi
narkoba malah “diserang” lebih dulu oleh narkoba.
Padang,
Khazanah
Khazanah—Hari
berganti tahun pun berbilang
menggenapkan hitungannya.
Berbarengan dengan itu peredaran
narkoba
terlihat
makin
mengkhawatirkan. Tak hanya
kalangan orang biasa, tokoh
masyarakat, kaum intelektual, artis,
politisi bahkan personel polisi
menjadi sasaran obat-obatan
terlarang tersebut.
Di sisi lain, berkelindang
dengan fakta itu kalangan anakanak, mulai siswa SD hingga
mahasiswa menjadi target peredaran barang haram tersebut.
Tak mau kecele dengan keadaan, Dirsamapta Polda Sumbar
Kombes Pol Achmadi SIK bergerak
cepat melindungi personelnya di
Direktorat Samapta (Ditsamapta)
Polda Sumbar, dengan melakukan
tes urine bagi seluruh aparat di
lingkungannya, di Aula Gedung
Samapta lantai III, pada Selasa
14 September 2021.
Sebelum melakukan tes urine,
Badan Narkotika Provinsi (BNP)
Sumbar bersama petugas medis
dari Bidang Kedokteran dan

Kesehatan (Biddokkes) Polda
Sumbar terlebih dulu melakukan
cek secara fisik, mental, spritual
maupun sosial para personel
dengan cara menggunakan alat
ukur Self Reportingques Tionnaire
(SRQ), yang dapat dilakukan
dalam waktu yang cukup singkat
serta tidak memerlukan sumber
daya manusia khusus untuk
menilainya.
SRQ ini dinilai efektif karena
memiliki validitas yang cukup
baik dalam hal sensistivitas dan
spesifisitasnya.
Deteksi dini SRQ tersebut
berisikan pertanyaan berhubungan
dengan beberapa masalah yang
mungkin dialami personel, seperti
gangguan kesehatan dan pikiran
selama 30 hari terakhir. Serta bagi
yang pernah merokok atau pernah
mengkonsumsi beberapa zat
berbahaya dimintai untuk mengisi
formulir juga, dan barulah
dilakukan tes urine di ruangan
yang disediakan.
Tes urine ini kata Kombes
Achmadi
sangat
penting
dilakukan, karena apa jadinya bila

MENGINGATKAN PROKES – Bhabinkamtibmas Polsek Kota
Pariaman tak henti-hentinya memberikan sosialisasi sekaligus
imbauan, agar masyarakat selalu mematuhi protokol
kesehatan (prokes) guna mencegah penyebaran virus Covid19. (Foto : Firman Sikumbang)

Bhabinkamtibmas
Ingatkan Prokes
di Kurai Taji
Pariaman, Khazanah
Khazanah—Polsek Kota Pariaman tak hentihentinya memberikan sosialisasi sekaligus imbauan, agar
masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes) guna
mencegah penyebaran virus Covid-19 di wilayah hukum Polsek
Kota Pariaman.
Seperti sosialisasi dan imbauan prokes yang dilakukan
Bhabinkamtibmas Bripka Wandi bagi anak-anak desa di Pauh
Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatankemarin.4
Bripka Wandi menyempatkan diri bercengkrama dengan
anak-anak yang sedang bermain, dengan memberikan sosialisasi
dan mbauan sekaligus mengajak anak-anak untuk selalu mentaati
protokol kesehatan.
“Mari kita mematuhi prokes demi kebaikan dan keselamatan
kita bersama, sehingga kita semua terhindar dari penyebaran
virus Covid-19,” ajak Bripka Wandi dihadapan anak-anak desa.
Ia berupaya menyampaikan imbauan berkaitan dengan
pencegahan Covid-19, yakni dengan disiplin 5M yaitu selalu
memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan
sabun atau hand sanitisizer, menghindari kerumunan, dan
mengurangi mobiitas.
“Untuk itu selalu memakai masker bila ke luar rumah,
karena dengan mematuhi proses supaya kira terhindar dari
penyebaran COVID-19,” ujar Bripka Wandi lagi.
Kapolsek Kota Pariaman AKP Edikaran Prianto, SH.MM
mengatakan, selama pandemi dan dalam rangka meminimalisir
penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polsek Kota Pariaman,
Bhabinkamtibmas terus melakukan sosialisasi serta meningkatkan
imbauan guna menggugah kesadaran semua elemen masyarakat
untuk disiplin Prokes.
“Dengan tetap selalu patuhi prokes, maka kita telah berperan
mencegah penyebaran virus COVID-19. Sekaligus sebagai bentuk
kewaspadaan terhadap penularan Covid dari mulai diri, keluarga
dan lingkungan,” tukas kapolsek.
Dalam giat tersebut, Bripka Wandi melaporkan situasi berjalan
aman, kondusif dan terkendali.  uk1

MENUNGGU GILIRAN – Personel Ditsamapta Polda Sumbar sedang menunggu giliran untuk melakukan tes urine. (Foto : Firman
Sikumbang)
penegak hukum yang akan
memerangi narkoba malah
“terserang” narkoba.
“Kita harus bergerak cepat
untuk mengatasi dampak buruk
narkoba yang bisa merusak
generasi muda bangsa ini, apa
lagi di lingkungan kepolisian,”
kata Achmadi.
Dikatakan, kegiatan itu
dipimpin langsung oleh Wadir
Samapta AKBP Delvia Derita
S.kom, MM beserta 188 personel
Samapta terdiri dari seluruh
Perwira dan Bintara
“Pemeriksaan urine ini bekerja
sama dengan Biddokkes Polda
Sumbar yang pelaksanaannya
diawasi langsung dengan ketat
oleh Provost,” ujarnya.
Dikatakan Achmadi, tes urine
yang dilakukan secara mendadak
tersebut adalah sebagai wujud
komitmen kuat Ditsamapta Polda

Sumbar dalam memerangi
peredaran narkoba sekaligus
untuk memastikan anggotanya
bersih narkoba.
“Narkoba merupakan ancaman
nyata yang bisa menimpa siapa
saja tanpa memandang latar
belakang. Termasuk anggota
Kepolisian. Oleh sebab itu,
diperlukan ketegasan dan
pengawasan yang ketat serta
melibatkan semua sumberdaya
yang ada,” ujar Achmadi.
Guna menciptakan personel
Ditsamapta yang sehat dan bersih
dari narkoba, Achmadi telah
sepakat mengintensifkan tes urine
mendadak secara berkala bagi
personel Ditsamapta.
Bahkan Achmadi berjanji tidak
akan menoleransi personelnya
yang terbukti menggunakan
narkoba. Oleh karena itu ia
memerintahkan seluruh personel-

nasional disertai arahan Presiden
RI bahwa Indonesia saat ini sudah
masuk kategori ‘Darurat Narkoba’.
Ini terbukti dari angka penemuan
kasusnya yang tidak jauh beda
dengan angka kasus Covid-19 per
harinya.
“Untuk melindungi masyarakat
dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, maka
berbagai upaya harus sama-sama
kita lakukan, mulai dari diri sendri,
keluarga, lingkungan, dimana saja
berada,” kata Achmadi mengingatkan.
Ia menyebutkan, bagi yang
kedapatan hasil tes urinenya positif,
diberikan layanan rehabilitasi
sampai hilang betul ketergantungannya terhadap narkoba, identitasnya
pun dirahasiakan. “Alhamdulillah
dari hasil tes terhadap 188 personel,
semuanya negatif,” beber Achmadi.
 firman sikumbang

Pasar Baso “Dimamah” Si Jago Merah

Baso, Khazanah
Khazanah—Malam sudah
cukup larut pada Selasa dini hari
(14/9/2021) itu. Sebagian besar
masyarakat di Kota Bukittinggi
itu pun sudah terlelap dalam
tidurnya di pembaringan masingmasing. Maklum jarum jam sudah
menunjukan anggka 02.30 WIB
!
Namun tiba-tiba, dikeheningan
dan ketenangan suasana di malam
itu, si jago merah (yang belum
diketahui benar sumbernya)
dengan “leluasa” memah serta
menjilati apa saja yang berada
di dekatnya.
“Pasar Baso terbakar ......., Pasar
Baso terbakar,” tiba-tiba suara itu
memecah kehengan malam, dan
kabar itu sambung menyambung
menyinggahi telinga masyarakat
di Kota Wisata tersebut.
Fakta “kebakaran hebat” yang
terjadi di Pasar Baso itu diakui
Kapolres Bukittinggi AKBP Dody
Prawiranegara, SH, SIK, MH
melalui Kapolsek Baso AKP
Yustian Syaiful, SH kepada
Khazanah.
“Benar baru saja terjadi
peristiwa kebakaran di Pasar Baso,
Nagari Tabek Panjang, Kecamatan
Baso, Kabupaten Agam. Kebakaran

itu terjadi sekitar jam 02.30 WIB,”
kata Yustian Syaiful yang dihubungi melalui telepon selulernya.
Dikatakannya, kebakaran itu
meluas sampai ke 3 blok pasar,
dengan jumlah kios keseluruhan
sebanyak 24 kios.
“Bangunan yang terbakar
berbentuk permanen dengan luas
bangunan keseluruhan kios 40
x 10 meter,” ujar Yustian.
Dari laporan wartawan
Khazanah yang melakukan liputan
di Kota Bulkittinggi, menyebutkan kios yang terbakar terdiri dari
menjual kain/bahan pakaian,
PMD, eletronik, kasur, pecah
belah, pupuk, dan kios santan
kelapa.
Berdasarkan keterangan saksi
yang melihat kejadian ini, api
pertama kali terlihat muncul dari
salah satu kedai kain sarung dan
kain jadi.
Kobaran api begitu cepat
membesar. Ada sebanyak 7 unit
armada Damkar diturunkan dalam
kejadian ini dengan rincian dari
Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Padang Panjang, dan Kota
Payakumbuh.
Seluruh petugas pemadam
kebakaran berjibaku memadam-

PUING-PUING – Inilah puing-puing bangunan Pasar Baso pasca
terbakar, Selasa dini hari. (Foto : Firman Sikumbang)
kan api dan dalam waktu sekitar
dua jam, api sudah bisa dijinakkan
sehingga tidak menjalar ke
bangunan lainnya.
Lokasi kebakaran yang berada
di pinggir jalan lintas Sumbar Riau tersebut mempermudah
armada pemadam kebakaran
menuju lokasi kebakaran dan
banyaknya sumber air yang berada

di dekat lokasi kebakaran kian
mempermudah pemadaman api.
Sementara itu Unit Identifikasi
Polres Bukittinggi yang datang
ke lokasi, ketika api sudah
dinyatakan padam langsung
melakukan olah TKP untuk
menyelidiki penyebab pasti
datangnya api.  firman
sikumbang

AKP KASMAN KE SMA NEGERI 1 KAMPUNG DALAM

Ajak Orang Tua Murid Membangun Kesadaran Bersama

Tim Mendagri Kunjungi
Pariaman Tengah
Pariaman Kota, Khazanah
Khazanah— Bhabinkamtibmas Desa
Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Polsek Kota
Pariaman, Polres Pariaman Kota, Aipda Subur Praitno bersama
Kepala Desa, Camat Pariaman Tengah (Parteng), Kadis DPMD,
menerima tim dari Mendagri di bawah pimpinan Risky Hidayat,
S.STP beserta rombongan, untuk mengecek kesiapan posko
PPKM dan rumah Isolasi di Desa Kampung Baru Kecamatan
Pariaman Tengah, Senin (13/09/2021).
Posko Covid-19 berbasis PPKM adalah sebagai pusat
perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan
penanganan Covid-19 dalam skala mikro, dilaksanakan dengan
pendekatan kesepakatan, komunitas, gotong royong, kompak,
dan adaptif.
Untuk itu, kata Kapolsek Kota Pariaman AKP Edikaran
Prianto, SH, MH berharap agar PPKM ini dapat dikelola
dengan baik, dan semua stake holder dapat berfungsi sesuai
dengan tupoksinya masing-masing,” ungkapnya.  ce

nya, tanpa terkecuali, untuk tes
urine guna mewujudkan Polri
yang sehat, punya kinerja yang
tinggi, dan berdedikasi kuat.
Dikatakannya, tes urine ini
memang dilakukan secara
mendadak agar menjadi ‘shock
terapi’, serta peringatan bagi
personel yang ketahuan mencoba
coba mengkonsumsi narkoba.
“Tes urine ini untuk melihat
dan memastikan bahwa semua
personel kepolisian harus bebas
dari gejala narkotika,” ujar
Achmadi.
Ia juga meminta dan
mengharuskan kepada setiap
personel Ditsamapta Polda Sumbar
untuk menjadi agen perubahan
(agent of change) dalam pelopor
‘Stop Narkoba’ dan memerangi
pandemi Covid-19 yang melanda
dunia semenjak tahun 2019 lalu.
Dikatakan Achmadi, sesuai data

MENYAMPAIKAN MATERI – Kapolsek V Koto Kampung Dalam,
AKP Kasman, saat menyampaikan materi dalam sosialisasi vaksin
kepada orang tua murid, di Aula SMA Negeri 1 Kampung Dalam,
kemarin. (Foto : Firman Sikumbang)
Pariaman,
KhazanahKhazanah-Pemerintah sangat fokus dengan
pelaksanaan vaksinasi guna
memutus mata rantai penyebaran
Covid-19. Apalagi saat inin

penyebaran virus Covid-19
semakin massif dan mudah
menyerang anak-anak. Hak anak
tetap harus diberikan. Namun tetap
mengutamakan kesehatan dan

keselamatan anak. Oleh karena
itu, pemberian vaksin tidak hanya
diberlakukan untuk tenaga
pengajar, namun juga harus
diberikan bagi peserta didik.
Pernyataan itu disampaikan
Kapolsek V Koto Kampung
Dalam, Polres Pariaman AKP
Kasman, S.Sos, MH saat
memberikan sosialisasi vaksin
kepada orang tua murid, di Aula
SMA Negeri 1 Kampung Dalam,
kemarin.
Acara sosialisasi tersebut
diprakarsai oleh komite sekolah
yang dihadiri oleh tokoh ninik
mamak seluruh pengurus komite.
Dalam sosialisasi itu Kasman
juga mengungkap data yang
diperolehnya per bulan Agustus.
“Guru yang sudah vaksinasi 1
ada sekitar 2,23 juta dari 5,6 juta.
Kemudian yang sudah divaksin
2 ada 1,75 juta. Jadi masih cukup
banyak guru-guru kita yang belum
mendapatkan
kesempatan
vaksinasi. Sementara itu, peserta
didik atau remaja yang sudah
divaksin tahap 1 menurut data

4 Agustus 2021, sebanyak 1,09
juta. Jumlahnya baru 4% dari
sasaran kita. Kemudian yang
mendapatkan vaksin tahap 2 dari
remaja ada 57.000 orang atau
0,2%,” tutur Kasman.
Pada peserta sosialsasi itu
Kasman
meminta
untuk
membangun kesadaran bersama
akan pentingnya vaksinasi bagi
tenaga pendidik dan peserta didik.
“Dari sisi keilmuan, banyak
ahli menyebut apabila 70% dari
populasi di sebuah wilayah sudah
diberikan vaksinasi maka
penularan Covid-19 pun akan
rendah,” terang Kasman.
Ia pun mengajak agar semua
kalangan, baik guru, orang tua
maupun pelajar agar menjadi duta
vaksinasi yang memberi edukasi
serta motivasi kepada masyarakat.
Kasman juga mengajak satuan
pendidikan, khususnya guru dan
kepala sekolah serta pihak yang
terlibat, bersama-sama mendukung
program
vaksinasi
demi
keselamatan peserta didik. 
firman sikumbang
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DEKRANASDA KABUPATEN SOLOK

Menggali, Mengembangkan dan Melestarikan Warisan Budaya Bangsa

Solok, Khazanah— Ketua Dewan
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)
Provinsi Sumatera Barat Ny. Harnelli
Mahyeldi, berkunjung ke Kabupaten
Solok, dalam rangka Pembinaan dan
Identifikasi Industri Kecil dan
Menengah (IKM) didaerah penghasil
beras ternama itu, Senin (13/9) lalu.
Harnelli Mahyeldi dan rombongan
diterima Ketua Dekranasda Kabupaten
Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda,
didampingi Kepala Dinas Koperindag
Kabupaten Solok Eva Nasri, di Gedung

Sekretariat Dekranasda Kabupaten Solok
dikawasan obyek wisata Dermaga
Singkarak.
Pada kesempatan itu, Ketua
Dekranasda Provinsi Sumbar Ny. Harneli
Mahyeldi mengatakan, dimasa pandemi
ini hampir diseluruh Kabupaten/Kota
yang dikunjungi, semua keluhannya
sama,yakni menurunnya omset IKM,
akibat berkurangnya wisatawan.
Sebenarnya, kata Harnelli Mahyeldi,
peluang dari pada pengrajin IKM kita
saat ini adalah, dengan adanya kegiatan

pameran dan keramaian.
Akan tetapi, karena dimasa pandemi
saat ini, membuat apa yang kita
harapkan susah untuk diwujudkan.
Kendati demikian ujar Harnelli
Mahyeldi, kita harapkan semua pelaku
IKM kita tetap bersemangat, dalam
memasarkan produknya dimada
pandemi ini. Mungkin bisa difocuskan
dengan e-commerce dahulu.
Pada kesempatan itu, Harnelli
Mahyeldi juga menyebutkan, bahwa
Dekranasda Provinsi Sumatera Barat

sudah melakukan bimtek desain sulam
di Emersia.
“Ada 3 Kabupaten Kota yang
mengikuti kegiatan tersebut. Kedepannya,
diharapkan Kabupaten Kota yang lain
dapat pula mengikuti bimtek tersebut,”
kata Harnelli Mahyeldi.
Sebelumnya, Ketua Dekranasda
Kabupaten Solok Ny. Hj. Emiko
Epyardi Asda mengatakan, Dekranasda
merupakan wadah dari produk-produk
kerajinan daerah, yang harus memiliki
kemitraan yang kuat terhadap industri.

Sehingga dapat menyumbangkan
kontribusi ekonomi yang signifikan.
Hj.
Emiko
menyebutkan,
Dekranasda
Kabpaten
Solok
berkeyakinan dan terus berupaya secara
bersama-sama menjalankan fungsinya
secara optimal.
“Sehingga dapat mencapai tujuan
utama,
yaitu
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta menggali,
mengembangkan dan melestarikan
warisan budaya bangsa “ tutur Hj.
Riswan Jaya.
Emiko 

Sumbar Sasar Vaksinasi 250 Ribu Pelajar

Padang, Khazanah- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
menggiatkan vaksinasi untuk 250 ribu pelajar SMA/SMK dan
SLB di provinsi tersebut. Kegiatan yang dinamai Gebyar
Vaksin tersebut dimaksudkan untuk mempercepat capaian
vaksinasi remaja yang masih rendah dan mempercepat capaian
vaksinasi secara umum.
Untuk mempercepat capaian
vaksinasi, Pemerintah Provinsi
Sumbar menggelar Gebyar Vaksin
untuk menyasar 250 ribu pelajar
SMA/SMK dan SLB di provinsi
tersebut
“Gebyar vaksin pelajar ini
untuk mempercepat capaian
vaksinasi remaja yang masih
rendah di Sumbar sekaligus upaya
agar pembelajaran tatap muka bisa
segera dilakukan,” kata Wakil
Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy
saat meluncurkan program
tersebut secara langsung di SMA
N 6 Padang dan diikuti secara
virtual dari seluruh kabupaten/
kota, Selasa (14/9).
Ia menuturkan saat ini capaian
vaksinasi dosis pertama untuk
remaja di Sumbar baru sekitar 4,5
persen sementara untuk vaksinasi
dosis kedua lebih rendah lagi
sekitar 2 persen.
Menurutnya, perlu upaya dan
dorongan dari pemerintah provinsi
dan kabupaten kota untuk
mempercepat capaian vaksinasi
remaja salah satunya melalui
Gebyar Vaksinasi yang dilakukan
oleh Pemprov Sumbar.
Setelah diluncurkan secara
offline di SMA 6 Padang maka
seluruh kabupaten/kota di Sumbar
akan memulai program vaksinasi
tersebut sesuai dengan kesiapan
secara teknis di daerah.
Audy menegaskan jumlah
dosis vaksin yang ada di Sumbar
saat ini masih mencukupi untuk
memenuhi kebutuhan vaksinasi
karena itu pemerintah kabupaten
dan kota tidak usah cemas dan

bisa melaksanakan vaksinasi
sebanyak mungkin.
“Kalau stok di kabupaten/kota
kurang silahkan langsung hubungi
Dinas Kesehatan Sumbar. Kami
akan langsung kirimkan sesuai
dengan kebutuhan,” katanya.
Ia juga mengimbau siswa
yang telah divaksin untuk
mengajak kawan-kawannya agar
segera mengikuti vaksinasi
sehingga bisa mempercepat upaya
pelaksanaan pembelajaran tatap
muka di Sumbar.
Bahkan ia juga mengimbau
orang tua siswa untuk ikut
vaksinasi bersama anaknya dalam
program Gebyar Vaksinasi Pelajar
itu.
“Silakan orang tua yang ingin
divaksin ikut anaknya ke sekolah
untuk mendapatkan vaksinasi.
Semua akan dilayani oleh petugas
yang ada. Kalau nanti ternyata
vaksinnya kurang kami akan
pasok lagi dari provinsi,” katanya.
Audy berharap dengan
meningkatnya capaian vaksinasi
terutama di kota Padang maka
level PPKM akan turun dari level
4 sehingga siswa bisa kembali
belajar meskipun dengan beberapa
pembatasan.
Ketua komisi V DPRD
Sumbar Mukhlis Yusuf Abit
memberikan apresiasi tinggi
kepada pemerintah provinsi yang
telah menggelar Gebyar Vaksinasi
untuk pelajar tersebut.
Menurutnya vaksinasi adalah
upaya paling logis untuk
mengendalikan pandemi COVID19 sehingga harus didukung
secara bersama-sama oleh berbagai

PNS Tunjukan Integritas
Pasaman, khazanah— Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
berkewajiban menjalankan kebijakan yang diterbitkan oleh
pemerintah negera ini.
Kutip Kepala Sub Bagian Tata Usaha Asrul Selasa (14/
9) membaca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) penyempurna
peraturan sebelumnya PP nomor 53 Tahun 2010.
Lanjut Asrul saat memimpin apel pagi, dalam PP tersebut
tertuang adanya kewajiban, hak dan sanksi bagi ASN yang
diberlakukan.
Dalam pasal 3 huruf c dibunyikan salahsatunya PNS
berkewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
pejabat pemerintah yang berwenang.
“Hari ini publik banyak menyikapi miring terhadap
kebijakan pemerintah, maka kita sebagai ASN harus bersikap
mendukung dan melaksanakan semua kebijakan yang
diterbitkan atas nama negara,” tegas pejabat kelahiran Lasi
Kabupaten Agam itu.
Dijabarkannya lagi akan kewajiban PNS itu adalah
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam
maupun di luar kedinasan serta menyimpan rahasia jabatan
dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asrul mengemukakan bahwa diterbitkannya PP nomor
94 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka dipandang
perlu menetapkan PP disiplin PNS  Yunefrizal.

pihak.
“DPRD mendukung penuh
program ini dan berharap capaian
vaksinasi di Sumbar bisa naik
signifikan,” ujarnya.
Meski demikian ia tetap
mengingatkan agar peserta yang
telah divaksinasi untuk tetap
menerapkan protokol kesehatan
dalam keseharian untuk mencegah
penularan virus.
Kepala Dinas Pendidikan
Sumbar Adib alfikri menyebut
gebyar vaksinasi untuk pelajar
itu diikuti oleh seluruh siswa
SMA/SMK dan SLB di Sumbar.
“Pelaksanaan vaksinasi juga
meminta izin kepada orang tua
siswa. Kami berharap tidak ada
yang menolak agar capaian
vaksinasi bisa cepat tercapai
sehingga sekolah tatap muka bisa
pula dilaksanakan,” pungkasnya
 Rina Akmal.

CAPAIAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggiatkan vaksinasi untuk 250 ribu pelajar
SMA/SMK dan SLB di provinsi tersebut. Kegiatan yang dinamai Gebyar Vaksin tersebut dimaksudkan
untuk mempercepat capaian vaksinasi remaja yang masih rendah dan mempercepat capaian
vaksinasi secara umum (foto: Istimewa).

SEMUA ASPIRASI DITAMPUNG PEMPROV

Relokasi Pedagang Kelok Sembilan
Limapuluh Kota, Khazanah—
Dalam
penataan
relokasi
pedagang kelok sembilan, tidak
boleh ada pedagang yang
kehilangan mata pencariannya,
oleh karena itu akan diakomodir
semua aspirasi pedagang dalam
penempatannya di Rest Area yang
akan dibangun.
Hal ini disampaikan Gubernur
Sumatera Barat Mahyeldi diselasela peninjauan jalan Kelok
Sembilan di Limapuluh Kota,
Senin (13/9) lalu.
Gubernur Sumbar juga
katakan, penataan kelok sembilan
dilakukan karena ada ketentuan
tidak boleh ada kenderaan yang
berhenti disepanjang jalan kelok
sembilan.
“Bangunan Kelok Sembilan
merupakan aset negara, menjaga
kemanfaatan, keindahan menjadi
tanggungjawab
bersama
pemerintah dan masyarakat. Dan
bagi Sumbar Kelok Sembilan
telah menjadi salah satu ikon
wisata Sumbar di kabupaten
Limapuluh Kota,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menyambut dengan
baik, dan berterima kasih para
pedagang mau pindah ke lokasi
Rest Area yang disiapkan,
sehingga tentu semua akan
memberikan percepatan penataan
dan pengelolaan kelok sembilan
ini.

SOLOK BIO-BIO

“Kita senang dan bangga akan
para pedagang yang telah
memahami maksud tujuan
penataan kelok sembilan. Karena
itu kita akan maksimalkan
pembangunan
Rest
Area
secepatnya yang juga dibarengi
dengan kelengkapan fasilitas
wisata nantinya yang dikelola
pemerintah bersama masyarakat
nagari,” ujarnya.
Mahyeldi tegaskan pelaksanaan penataan dan pengelolaan
kelok sembilan tidak ada niat
untuk menyengsarakan kehidupan
masyarakat, malahan sebaliknya
ingin meningkatkan kesejahteraan
hidup masyarakat dan menjaga
aset negara.
“Kita berharap apa-apa yang
telah dirapatkan OPD terkait
dengan masyarakat ada MoU
kesepakatan sehingga ini memberi
kebaikan dalam pelaksanaan
nantinya,” pintanya
Mahyeldi juga mengatakan
perlu juga dibangun sebuah
tempat museum yang berisikan
sejarah, aktifitas dan tokoh-tokoh
dibalik pelaksanaan pembangunan kelok sembilan ini.
Sementara
itu
Bupati
Limapuluh Kota Syafaruddin
dalam kesempatan itu juga
menyampaikan
pemkab
Limapuluh Kota mendukung
pelaksanaan penataan kelok

sembilan bahagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Mulai
kebersihannya
sehingga menjadi rapi, sehingga
kelok sembilan benar-benar
dijadikan icon untuk Sumatera
Barat,’ ujarnya.
Kadis pariwisata kabupaten
Limapuluh Kota Ningsih juga
mengatakan terkait dengan
dilakukan penataan di kelok
sembilan, pembangunan Rest Area

disediakan lahan parkir kenderaan
para pengunjung.
“Jadi di rest area itu dibangun
dengan berbagai fasilitas, tempat
berjualan, parkir, ada tempat
beribadah dan lain-lain. Walaupun
berjarak lebih kurang 3 km
nantinya akan ada aktifitas
pengelolaan transportasi wisata
kelok sembilan yang dapat
dikelola masyarakat setempat”
katanya  */Lili Yuniati.

Kaba Nagari

Musrenbang Dihadiri Wakil Bupati Limapuluh Kota

Vaksinasi Sekolah
Berasrama
PadangPanjang, Khazanah— Sempat menghebohkan
, Salah satu Sekolah Menengah Atas di Padang Panjang ,
siswa nya terpapar positif covid 19 dengan jumlah yang
besar,hal itu mendapat perhatian serius pemko Padang Panjang
,meski sekolah tersebut pengelolanya berada di provinsi
Melihat kondisi tersebut WaliKota, H. Fadly Amran, BBA
Datuak Paduko Malano meminta Dinas Kesehatan (Dinkes)
memprioritaskan realisasi vaksinasi pelajar yang menempuh
pendidikan pada sekolah berbasis asrama.
Hal itu guna mencegah terjadinya kembali klaster di satuan
pendidikan ini.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Evaluasi PPKM
Level 3 bersama Forkopimda dan pejabat terkait, di Hall
Lantai III Balaikota, Selasa (14/9).
“Kepada Dinkes diminta untuk mengebut vaksinasi di
sekolah berasrama. Pelajar, santri yang akan masuk pondok
pesantren atau asrama harus sudah divaksin terlebih dahulu.
Saya meminta pencapaian vaksinasi sekolah asrama 100 persen.
Ini prioritas, karena kasus terkonfirmasi Covid-19 beberapa
waktu lalu juga muncul dari klaster asrama,” ujar Fadly.
Di samping itu, Fadly meminta penyelenggaraan MTQ
Nasional XXXIX Tingkat Sumbar di Kota Padang Panjang
memperhatikan protokol kesehatan (prokes) yang baik, serta
menghadirkan Satgas khusus Covid-19  Paulhendri.

TATA-- Penataan relokasi pedagang kelok sembilan, tidak boleh
ada pedagang yang kehilangan mata pencariannya, oleh karena
itu akan diakomodir semua aspirasi pedagang dalam
penempatannya di Rest Area yang akan dibangun (foto: Ist/
net).

MUSRENBANG— Nagari Solok Bio-Bio Kecematan Harau Kab.
Lima Puluh Kota dalam hal ini melaksaanakan Musyawarah
Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Solok Bio-Bio Nagari
Harau (foto: Ist/net).
Harau, Khazanah— Nagari
Solok Bio-Bio Kecematan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota
dalam hal ini melaksaanakan
Musyawarah
Perencanaan
pembangunan (Musrenbang)
Solok Bio-Bio, Harau, Senin, (13/
9).

Musrenbang kali ini dibuka
langsung oleh Wakil Bupati Lima
Puluh Kota, Rizki Kurniawan
Nakasri (RKN).
RKN
menyampaikan
beberapa hal dan arahan pertama
terkait Covid-19 terutama masalah
vaksinasi yang sekarang ini

sangat dianjurkan oleh pemerintah
dimana vaksinasi ini gunanya
melindungi diri kita dan keluarga
dari virus yang cukup mematikan
dan sudah hampir dua tahun
menjangkiti masyarakat tidak
hanya di Indonesia dan sudah
hampir 200 negara didunia yang
terjangkiti.
Dikatakan RKN, 90 persen
APBN diperuntukan untuk pembangunan fisik dan diperkirakan
belum cukup untuk melakukan
percepatan pembangunan di
nagari.
“Untuk itu strategi yang harus
kita lakukan dalam percepatan
tersubut adalah dengan memahami
visi dan misi kepala daerah
Syafarudin DT. Bandaro Rajo dan
Rizki Kurniawan Nakasri.
Prioritas lain yang tak kalah
penting yang menjadi program
unggulan Pemerintah Daerah
pertama adalah pembangunan
pariwisata yaitu pembangunan
pariwisata berbasis kawasan, dan
lima puluh lota memiliki kawasan
unggulan yaitunya Harau.
Ada dua indikator keberhasi-

lan pemerintah pertama meningkatkan kunjungan wisata ke lima
puluh kota dan untuk itu
pemerintah sudah menetapkan
sampai tahun 2024 membangun
50 persen destinasi wisata baru
dan setiap tahunnya membangun
10 destinasi baru.
Terahir dalam sambutannya
RKN menyampaikan ada beberapa
persyaratan dalam pembuatan
destinasi baru pertama pembebasan lahan menuju objek
wisata kedua objek wisata yang
akan di bangun harus milik atau
aset pemerintah ketiga nagari
harus menghibahkan
Satu hektar lahan untuk
pemerintah guna membangun
berbagai sarana penunjang objek
wisata dan terahir pemerintah
nagari harus bisa mengalokasikan
dana 200 juta pertahun dari dana
desa untuk pembangunan objek
wisata tersebut.
Di Musrebang ini hadir Wali
Nagari Solok Bio-Bio bersama
jajarannya, Camat Harau, OPD
terkait dan tamu undangan lainnya
 Lili Yuniati.
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Pelaku P
erjalanan K
ereta Api
Perjalanan
Kereta
Nyaman, Aman dan Sehat
di T
engah P
andemi Covid-19
Tengah
Pandemi
PENULIS : NUSWIRSYAH (IWIN SB)

Mencegah penyakit lebih baik daripada mengobatinya, maka
dari itu pelaku perjalanan kereta api agar menjadi nyaman,
aman dan sehat di tengah pandemi Covid-19, patuhilah
peraturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah.
Dengan mematuhi protokol kesehatan berarti dapat mencegah
dari terpaparnya virus corona dan juga mengikuti program
Pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Bukittinggi,
Khazanah
Khazanah-Musibah bencana non alam yaitu
Coronavirus Disease 2019 (Covid19) yang sangat mencemaskan
semua orang di dunia termasuk
di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sudah 2 tahun berlalu
sangat getir bagi seluruh
masyarakat khususnya dalam
penghidupan di masa pandemi
Covid-19 ini, termasuk juga
terkena imbasnya jasa layanan
transportasi kereta api.
Di masa pandemi Covid-19,
ini merupakan tantangan bagi PT.
Kereta Api Indonesia (PT.KAI)
untuk tetap menjadi moda
transportasi andalan masyarakat
dengan konsisten menerapkan
protokol kesehatan sebagai upaya
memutus mata rantai penyebaran
Covid-19.
Kementerian Perhubungan
telah menerbitkan Peraturan
Menteri
Perhubungan
(Permenhub) Nomor 41 Tahun
2020 Tentang Perubahan atas
Permenhub Nomor 18 Tahun
2020 tentang Pengendalian
Transportasi dalam rangka
Pencegahan Penyebaran Covid19 yang ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan pada tanggal 8 Juni
2020.
“Menindaklanjuti
Surat
Edaran Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Nomor 7
Tahun 2020 tentang Kriteria dan
Persyaratan Perjalanan Orang
dalam masa Adaptasi Kebiasaan
Baru Menuju Masyarakat
Produktif dan Aman Covid-19,
Kemenhub telah menerbitkan
aturan pengendalian transportasi
yang merupakan revisi dari
Permenhub 18/2020,” demikian
disampaikan Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi di Jakarta
bulan Juni lalu.
Menhub Budi Karya Sumadi
mengatakan, dengan dibukanya
kembali sejumlah aktivitas
ekonomi, akan berdampak pada
terjadinya peningkatan aktivitas
perjalanan
orang
melalui
transportasi. Untuk itu Kemenhub
melakukan antisipasi dengan
melakukan
penyempurnaan
Permenhub 18/2020 tentang
pengendalian transportasi dalam
rangka mencegah penyebaran
Covid-19.

“Pengendalian transportasi
yang dilakukan menitikberatkan
pada aspek kesehatan, karena kami
berupaya untuk menyediakan
transportasi agar masyarakat, baik
itu petugas transportasi maupun
penumpang tetap bisa produktif
namun tetap aman dari penularan
Covid-19 sebagaimana arahan
Presiden RI Joko Widodo.”
Dalam menghadapi adaptasi
kebiasaan baru atau new normal,
yang diutamakan adalah aspek
kesehatan namun juga tetap
memperhatikan aspek ekonomi.
Untuk itu kita harus membangun
transportasi yang lebih higienis,
humanis, dan tentunya less contact,
yang memberikan solusi dan
manfaat bagi rakyat banyak, ucap
Menhub Budi Karya Sumadi.
Lebih lanjut Menhub Budi
Karya Sumadi menjelaskan,
transportasi publik yang dahulu
menjadi moda dan sarana
berkumpul dan berkegiatan, saat
ini harus berubah dengan
mengutamakan aspek kesehatan
dalam rangka mencegah penularan
Covid-19. Untuk itu, para
pengguna dan penyelenggara/
operator transportasi perlu
beradaptasi dengan kebiasaan baru
dalam bentuk prosedur atau
protokol baru yang berbasis pada
kesehatan dan kebersihan
(higienis) serta physical distancing/
jaga jarak.
Misalnya memakai masker
dalam bertransportasi dan menjaga
jarak nantinya akan menjadi hal
yang biasa. Ini akan menjadi
budaya baru dalam bertransportasi.
Namun untuk menjadi budaya
baru pastinya memerlukan
pemikiran yang mendasar dan
sangat mendalam dari kita semua.
Adaptasi kebiasaan baru
memiliki setidaknya dua keuntungan
yaitu pertama, protokol kesehatan
akan menjaga Indonesia dari
ancaman pandemi (berkelanjutan),
dan
kedua,
mendukung
keberlangsungan negara dari
berbagai sisi dan mencegah berbagai
masalah baru, seperti krisis fiskal,
ketahanan pangan, dan gangguan
sistem pendidikan.
“Namun tantangan dalam
melakukan adaptasi kebiasaan baru
di sektor transportasi pasti ada. Dalam
penerapan protokol kesehatan dan

physical distancing pastinya akan
berimplikasi pada meningkatnya
cost operasional transportasi, karena
okupansi tidak 100 persen. Ini yang
harus segera kita cari solusinya,”
ungkap Menhub Budi Karya Sumadi.
Sedangkan Erlangga Budi
Laksono Kepala Humas PT Kereta
Api Indonesia (PT KAI) Divisi
Regional II Sumatera Barat, Selasa
(14/9) mengatakan Khazanah, pada
layanan perjalanan kereta api pada
masa pandemi Covid-19 ini, KAI
Divre II Sumatera Barat tetap
konsisten menjalankan protokol
kesehatan secara ketat kepada
seluruh pelaku perjalanan kereta api.
Sebelum keberangkatan,
setiap pelaku perjalanan kereta
api dilakukan pemeriksaan suhu
tubuh
dan
diwajibkan
menggunakan masker di areal
stasiun kereta api maupun di
dalam kereta api, mencuci tangan
sebelum dan sesudah naik kereta
api, serta menjaga jarak aman
antar pelaku perjalanan kereta api.
Jika pelaku perjalanan kereta api
tidak memakai masker, maka tidak
diizinkan masuk ke dalam areal
stasiun maupun ke dalam kereta
api, ucap Erlangga Budi Laksono.
Dalam pengaturan jumlah
pengguna kereta api di dalam satu
kereta, kapasitas penumpang juga
dibatasi hanya 50% tiket yang
dijual dari total kapasitas tempat
duduk yang tersedia guna
mencegah kepadatan di dalam
kereta api.
Aturan tambahan yang ada
selama masa pandemi ini juga
tetap berlaku, seperti tidak
berbicara saat berada di dalam
kereta, secara umum pelanggan
dengan usia di bawah 12 tahun
untuk sementara waktu tidak
diperkenankan
melakukan
perjalanan dengan kereta api
untuk menekan resiko penularan
Covid-19.
“KAI Group secara konsisten
menerapkan protokol kesehatan
yang ketat sesuai kebijakan
Pemerintah
dan
hanya
mengizinkan pelanggan yang
sesuai persyaratan untuk naik
kereta api. Dengan demikian,
diharapkan seluruh layanan kereta
api dapat tetap diandalkan oleh
masyarakat pada masa pandemi
Covid-19,” kata Erlangga Budi
Laksono.
Lebih lanjut disampaikannya,
PT KAI setiap hari melakukan
penyemprotan disinfektan di
sekitar areal stasiun. Begitupun
petugas melakukan pemeriksaan
pelaku perjalanan di dalam kereta
api jika ada yang sakit terpapar
Covid-19, maka diletakkan di
ruang isolasi khusus di dalam
kereta api. Tidak hanya di dalam
kereta api saja, tapi di stasiun
kereta api ada juga ruang isolasi
khusus, bilamana ada pelaku
perjalanan kereta api yang
bergejala Covid-19 akan diperiksa
oleh petugas kesehatan dari
rumah sakit atau puskesmas yang
telah bekerjasama.
Mengenai vaksinasi, KAI

Kereta api Sibinuang
memastikan seluruh layanan kereta
api yang dioperasikan mulai dari
kereta api jarak jauh maupun kereta
api lokal, seluruh pelanggannya
telah melakukan vaksinasi Covid19 minimal dosis pertama.
Kebijakan KAI Group tersebut
dilaksanakan menyesuaikan
dengan terbitnya Surat Edaran
Kemenhub No 69 Tahun 2021.
“Dengan diberlakukannya
syarat vaksin tersebut, maka syarat
Surat Tanda Registrasi Pekerja
(STRP), Surat Tugas, atau surat
keterangan lainnya tidak lagi
menjadi syarat bagi pelanggan
pelaku perjalanan kereta api
komuter, lokal/jarak dekat dalam
wilayah
atau
kawasan
aglomerasi,” ujar Erlangga Budi
Laksono.
Pada layanan kereta api lokal
yang dikelola oleh KAI Divre II
Sumatera Barat, syarat tersebut
baru diberlakukan mulai Selasa
14 September 2021. Bukti
vaksinasi Covid-19 tersebut akan
dicek oleh petugas melalui layar
komputer petugas boarding
sebelum naik kereta api.
Dijelaskan Erlangga Budi
Laksono, “Pelanggan Kereta Api
Sibinuang relasi Padang-Naras
(PP), kereta api Minangkabau
Ekspres relasi Pulau Aie-BIM (PP),
dan kereta api Lembah Anai relasi
Kayu Tanam-BIM (PP) wajib
sudah melaksanakan vaksinasi
minimal dosis pertama sebagai
syarat untuk naik kereta api.
Kemudian bagi pelanggan
pelaku perjalanan kereta api
dengan kondisi kesehatan khusus
atau penyakit komorbid yang
menyebabkan tidak dapat
menerima
vaksin,
wajib
melampirkan surat keterangan
dokter dari rumah sakit Pemerintah
yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan belum dan/atau
tidak dapat mengikuti vaksinasi
Covid-19.
Data vaksinasi akan otomatis

muncul pada layar komputer
petugas boarding, karena KAI
telah mengintegrasikan aplikasi
Peduli Lindungi dengan sistem
boarding dan mewajibkan calon
pelanggan menyertakan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) pada
saat pembelian atau pemesanan
tiket kereta api lokal.
Erlangga Budi Laksono
menambahkan, “Jika data
vaksinasi penumpang kereta api
tidak muncul pada layar komputer
petugas, maka pemeriksaan akan
dilakukan secara manual dengan
menunjukkan kartu vaksin calon
pelanggan”, jelasnya.
PT KAI Divre II Sumatera
Barat menyediakan layanan
vaksinasi Covid-19 gratis di
stasiun Pariaman dan stasiun
Padang
untuk
pengguna
transportasi kereta api maupun
masyarakat, untuk di stasiun
Pariaman hanya sekali saja,
sedangkan di stasiun Padang
sampai hari Rabu tanggal 15
September 2021 tetap berjalan.
Untuk penggunaan transportasi
kereta api lokal, PT KAI juga
mengadakan pengecekan antigen
secara random atau secara acak,
ini pun gratis.
Pelaku perjalanan kereta api
diharuskan mengikuti protokol
kesehatan sebelum divaksin, yaitu
mencuci tangan dengan sabun
sebelum memasuki areal vaksinasi,
memakai masker, dan menjaga
jarak
untuk
menghindari
kerumunan.
Penyelenggaraan vaksinasi
gratis yang diselenggarakan di
stasiun Pariaman dan stasiun
Padang merupakan upaya KAI
untuk mendukung program
percepatan vaksinasi Covid-19
yang
sedang
digalakkan
Pemerintah dan sebagai upaya
dalam pencegahan Covid-19.
Adapun
syarat
untuk
mengikuti vaksinasi Covid-19
gratis di stasiun tersebut bagi

pelaku perjalanan kereta api harus
berusia 18 tahun ke atas,
menunjukkan kode booking tiket
yang sudah dibayar atau tiket
kereta api yang berlaku, dan
membawa KTP asli. Khusus bagi
ibu hamil bisa mendapatkan
vaksin di stasiun setelah mendapat
penjelasan dari petugas kesehatan
dan bersedia atas pilihannya untuk
divaksin Covid-19.
Guna mengatasi agar tidak
berinteraksi atau tatap muka saat
membeli tiket di stasiun kereta
api, maka pelaku perjalanan
kereta api dapat memesan tiket
kereta api menggunakan aplikasi
KAI Access, caranya di download
pada android. Pada saat proses
boarding, hanya menunjukan
android kita saja yang telah
memesan tiketnya, ungkap
Erlangga Budi Laksono.
Sedangkan Muhammad Luthfi
Arief pelaku perjalanan kereta api
menjelaskan,
dengan
mempergunakan aplikasi KAI
Access dapat memudahkan
pemesanan tiket dan juga tidak
perlu lagi datang ke stasiun kereta
api membeli tiket. Untuk memutus
mata rantai Covid-19 harus
mematuhi protokol kesehatan.
Dikatakannya menggunakan
perjalanan dengan kereta api lebih
cepat dan dapat menghemat
waktu, setiap pelaku perjalanan
kereta api saat memasuki areal
stasiun memakai masker, diperiksa
suhu badan oleh petugas stasiun
kereta api, langsung menunjukan
bukti pemesanan tiket melalui
android dan mencuci tangan
sebelum naik ke dalam kereta api
serta menjaga jarak aman antar
pelaku perjalanan kereta api.
Kesehatan tentunya harus dijaga,
apalagi di masa pandemi Covid19, pungkas Muhammad Luthfi
Arief seorang mahasiswa perguruan
tinggi Gunadarma, pungkasnya.
(Penulis : wartawan surat
kabar harian Khazanah)

Melahirkan Entrepreneur Perlu Pelatihan Terstruktur dan Terukur
Padang, Khazanah
Khazanah— Untuk mensukseskan 100
ribu entrepreneur, Dinas Koperasi dan UMKM dan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus punya
program pelatihan yang terstruktur dan terukur.
Hal tersebut disampaikan Wakil gubernur
Sumbar Audy Joinaldy saat memimpin rapat
pematangan persiapan percepatan program 100
ribu millenial enterpreneur di Padang, Selasa (14/
9).
Audy menegaskan program 100 ribu entrepreneur
menjadi tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di provinsi itu dengan program
pelatihan yang terstruktur dan terukur.
“Leading sector nya adalah Dinas Koperasi
dan UMKM namun seluruh OPD di Sumbar harus
ikut berkontribusi dengan program yang terukur,”
katanya.
Ia menyebut untuk bisa menelurkan program
pendukung masing-masing OPD harus memiliki
pemahaman yang sama tentang makna enterpreneur.
“Menurut hemat saya setiap pengusaha itu
belum tentu enterpreneur tetapi setiap enterpreneur
sudah pasti pengusaha. Artinya semua masyarakat
yang memiliki usaha bisa dirangkul dalam program
ini,” katanya.

MEMIMPIN RAPAT - Wakil gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat memimpin rapat pematangan
persiapan percepatan program 100 ribu millenial enterpreneur di Padang, Selasa (Foto : Rina
Akmal).

Dia mengatakan program 100 ribu entrepreneur
bukan hanya bertujuan mendorong masyarakat
dari nol menjadi pengusaha tetapi juga merangkul
pengusaha muda yang ingin berkembang dan
memiliki brand sendiri.
Program unggulan daerah itu juga tidak
bertujuan untuk membantu permodalan secara
langsung tetapi membantu memberikan akses bagi
pengusaha agar bisa mendapatkan dana dari
perbankan atau lembaga lain yang memungkinkan.
Program itu juga akan didukung oleh aplikasi
Sumbar Madani yang berbasis digital sehingga
progresnya bisa terpantau secara real time. “Semua
program pelatihan dari masing-masing OPD dan
kabupaten/kota mulai dari jadwal hingga output
akan tergambar dalam aplikasi dan bisa dipantau
kapan saja,” ujarnya.
Rapat itu ikut dihadiri oleh Kepala dinas
koperasi dan UMKM Sumbar, Kepala Dinas
Pendidikan,Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas
Kebudayaan Sumbar.
Kemudian Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,
Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kehutanan,
dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan.  rina akmal
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Akhirnya Pakai

DARI HALAMAN 1

Pengurus KONI
Menurut dia, PON tahun ini menjadi berbeda
dibanding semua PON sebelumnya karena
digelar di tengah masa pandemi COVID-19 yang
tidak normal dan jauh dari ideal namun
masyarakat olahraga prestasi dapat tetap
bertanding dengan penerapan protokol kesehatan
ketat sebagaimana Olimpiade Tokyo 2020 yang
telah berjalan lancar.
Ia berpesan agar Sumatera Barat dapat turut
serta perhelatan empat tahunan tersebut dan
memotivasi masyarakat agar bangkit dari
pandemi COVID-19.
Menurut dia para atlet dan pengurus KONI
Sumatera Barat harus jadi model untuk
memotivasi masyarakat.
Pertama patuh pada protokol kesehatan secara
ketat. Kemudian mereka terus berolahraga agar
daya tahan tubuhnya semakin baik dan ketiga
dengan kegiatan-kegiatan yang teratur itu mereka
juga harus bersemangat untuk bisa bangkit dari
masa yang sangat sulit ini.
Ketua Umum KONI Pusat juga berpesan
kepada jajaran pengurus KONI Sumatera Barat
agar mendukung ketua umumnya secara
maksimal.
Ketua KONI Sumbar Agus Suardi
menyampaikan terima kasih atas kepercayaan
kepada dirinya untuk memimpin KONI Sumatera

DARI HALAMAN 1
Barat.
Ia mengakui bahwa tugas yang diterimanya
tidak mudah tapi Abien panggilan akrab Agus Suardi
yakin dapat menghadapi tantangan dengan bekerja
keras disertai kebersamaan.
“Terwujudnya KONI Sumatera Barat sebagai
organisasi yang solid untuk tingkatkan prestasi
olahraga di Ranah Minang, sebagaimana menjadikan
visi tersebut, kami telah menyiapkan program jangka
pendek, menengah dan panjang,” kata dia.
Prosesi pelantikan dilakukan secara hybrid, hanya
diikuti oleh Ketua Umum Agus Suardi dan beberapa
wakil ketua serta wakil sekretaris.
Aagus Suardi terpilih sebagai Ketua setelah
melalui persaingan yang ketat pada Musprov KONI
Sumbar. Komposisi ‘kabinet’ Abin ini antara lain
terdiri dari enam Wakil Ketua Umum, Fazril Ale,
Ediswal, Davidson, Septri, Esneti dan Hamdanus.
Sementara Sekum Roni J Suhatril juga dibantu
enam Wakil Sekum antara lain, Agung Pambudi,
Syafrizal Bakhtiar, Faisal Budiman, Rozi Rizqullah
Rabani, Togi P Tobing, dan Azraf Zawir. Di posisi
Bendahara Umum dipercayakan kepada H. Kennedy
dengan tiga wakilnya juga antara lain, Yohanes
Wempi, Ali Umar, dan Tispawendri. Susunan pengurus
Koniprov Sumbar itu diperkuat dengan 12 Bidang,
Badan Audit dan Staf Khusus.
 mario/faisal/ant

Penting, Peran
HAK ANGKET - Sekretaris Fraksi Demokrat H. M. Nurnas didampingi anggota Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI
Perjuangan-PKB plus Partai Nasdem saat mengajukan hak angket yang diterima Ketua DPRD Sumbar Supardi

Fraksi PDIP/PKB dan 3 toang dari Nasdem.
"Usulan hak angket ini dengan alasan adanya
polemik yang bikin gaduh soal surat sumbangan
berstempel, berkop surat Pemprov dan bertandatangan
Gubernur Sumbar yang diedarkan oleh orang diluar
Pemprov itu,” kata Cak Nur, sapaan akrab Nurnas.
Menurut dia penggunaan hak angket itu
bertujuan agar persoalan tersebut bisa terang
benderang. Hak angket merupakan hak anggota
DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap
pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,
strategis, dan berdampak luas. Selain itu, apabila
kebijakan diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
"Jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan
krisis kepercayaan di tengah masyarakat, makanya
kita ingin persoalan ini terang benderang," kata
Nurnas. Nurnas menyebutkan, 33 anggota DPRD
Sumbar tersebut sudah melebih persyaratan, karena
total anggota DPRD Sumbar ada 65 orang. "Saat
ini yang baru menandatangani ada 17 orang. Tapi
total yang mengusulkan ada 33 orang dari Fraksi
Demokrat, Gerindra, PDI-P dan PKB, dan Partai
Nasdem," kata Nurnas.
Dikutip dari laman kompas.com, anggota DPRD
Sumbar dari Fraksi Nasdem, Irwan Apriadi
mengatakan, pengusulan hak angket tersebut
merupakan bentuk kewajiban anggota Dewan dalam
pengawasan terhadap pemerintah.
"Kita ingin menciptakan pemerintahan yang
bersih dan aman dari intervensi pihak luar," kata
Irwan. Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar
Hidayat menyebutkan, ada beberapa alasan
pengusulan hak angket tersebut.
"Pertama karena proses hukum di pihak
kepolisian masih berlangsung, sementara kita butuh
jawaban gubernur, agar kegaduhan ini bisa terjawab
dengan cepat," kata Hidayat. Hidayat mengatakan,
pengusulan hak angket bukan untuk menjatuhkan
kepala daerah, tapi hanya untuk menyelidiki kasus

yang terjadi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi
mengatakan, usulan 33 anggota DPRD akan
dirapatkan dalam Badan Musyawarah (Banmus)
DPRD Sumbar. "Kemudian akan kita bahas di
paripurna untuk mengambil keputusan, apakah
hak angket ini kita gunakan atau tidak," kata
Supardi.
Seperti sudah diberitakan media berkalikali, kasus ‘surat itu’ ini berawal dari ditangkapnya
5 orang yang diduga pelaku penipuan. Mereka
meminta sumbangan kepada sejumlah pengusaha
dan instansi di Sumbar. Mereka beralasan,
sumbangan itu untuk membuat buku tentang
potensi Sumatera Barat.
Setelah diperiksa, surat yang dibawa kelima
orang tersebut memang berasal dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
yang ditandatangani Gubernur Sumbar. Saat
ditangkap, uang yang terkumpul sudah mencapai
Rp 170 juta. Uang itu berasal dari 21 pengusaha,
pihak BUMN dan kampus.
Selain itu, masih ada 3 dus karton surat
sumbangan yang belum didistribusikan.
Belakangan, polisi menyebutkan bahwa tidak
ada unsur dugaan penipuan, karena pelaku
berbekal surat sumbangan yang ditandatangani
gubernur. Polisi masih menyelidiki dugaan kasus
lain, mengenai tindak pidana korupsi.
Tapi kemudian, Gubernur Mahyeldi bukan
tidak menjawab, ia bahkan sudah mengatakan
bahwa ia meneken banyak surat setiap harinya.
Dan khusus untuk yang belakangan heboh itu,
menurut Mahyeldi sudah dipercayakan kepada
Sekdaprov Sumbar untuk memberi keterangan
kepada polisi maupun kepada pihak yang masih
menanya-nanya perkara itu.
Tapi polemik ‘surat itu’ terus bergulir. Apalagi
ada insiden ajudan yang menghalangi wartawan bertanya
soal itu kepada Mahyeldi. Ini tak ayal menimbulkan
tandatanya bagi publik.  jer/eko/kcm

BERSAMA 16 DAERAH DI SUMBAR

Kota Solok Raih WTP
5 Kali Berturut-turut
Solok, Khazanah -- Pemerintah Kota Solok menerima penghargaan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut bersama 16 Kabupaten dan Kota
lainnya se-Sumatera Barat yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
secara virtual.
Wali Kota Solok Zul Elfian Umar di Solok, Selasa, pada kesempatan itu
menyampaikan bersyukur atas penghargaan WTP lima kali berturut-turut yang
telah diperoleh Pemkot tersebut dan berharap dapat dipertahankan ke depannya.
Wako Solok menyampaikan hal itu pada saat menghadiri Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan pemberian
penghargaan WTP lima kali berturut-turut bertempat di E-Gov Monitoring Room
Balaikota Solok.
Acara itu mengangkat tema bangkitkan ekonomi pulihkan negeri, bersama
hadapi pandemi yang dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus
diumumkan bahwa Kota Solok bersama 16 Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat
lainnya memperoleh WTP lima kali berturut-turut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual menyampaikan apresiasi kepada
pihak yang telah melakukan sinergi kuat di dalam mewujudkan pertanggungjawaban
keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan.
Menurutnya peningkatan yang terjadi menunjukkan indikator semakin
meningkatnya tata kelola termasuk pengelolaan barang milik daerah juga menjalankan
fungsi dan tugas serta tanggung jawab pemerintahan.
“Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada seluruh kepala
daerah yang terus menjaga tata kelola keuangan negara, karena ini adalah bagian
tugas kita," ujar dia.
Menurutnya bukan sesuatu yang mudah untuk mencapai WTP, karena yang
digunakan ialah dana publik dan harus digunakan dengan baik. Untuk itu, kalau
masih ada lembaga yang belum meraih WTP, diharapkan agar dapat ditingkatkan
lagi laporannya sehingga memperoleh WTP.
Selain itu, ia mengatakan bahwa kementerian, lembaga dan Pemda harus mampu
mengelola keuangan serta barang negara sesuai dengan fungsinya, apalagi di
tengah pandemi COVID-19 saat ini, juga harus bisa mengawasi penggunaan anggaran
agar tepat sasaran.
“Selama pandemi ini terjadi recofussing bahkan sampai empat kali, saya ucapkan
terima kasih kepada lembaga dan pemerintah daerah yang terus melakukan adjustment,
karena COVID-19 ini tidak bisa diprediksikan,” ucap dia.
Usai memberikan sambutan, Sri Mulyani juga menyerahkan penghargaan WTP
serta peluncuran buku “Mengawal Akuntabilitas PC PEN” secara virtual dan dilanjutkan
dengan Talkshow bangkitkan ekonomi pulihkan negeri, bersama hadapi pandemi.
n laila/ant

Hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggung jawab kepada penegak hukum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi. dan
hak untuk mendapatkan jawaban atas laporan
yang diberikan kepada penegak hukum serta
hak untuk mendapatkan perlindungan.
"Kami berterima kasih kepada KPK yang
memilih Sumbar dari lima provinsi di Indonesia
untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan
penyuluhan ini," ujarnya.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Pendidikan
Dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan
Wardiana mengatakan saat ini lembaganya
memiliki tiga strategi dalam upaya pemberantasan
korupsi.
Pertama penindakan. Selama ini sebagian
besar orang menganggap tugas KPK itu adalah
menangkap orang, namun harus diakui bahwa
penindakan saja tidak bisa menyelesaikan semua
masalah apalagi jumlah personel KPK secara
total hanya 1.600 orang dengan 300 orang
penyidik.
Dibandingkan luas Indonesia, jumlah
personel itu tentu tidak memadai. Karena itu
perlu upaya lain yang dilakukan untuk
memerangi korupsi. Upaya itu masuk dalam
langkah kedua dan ketiga yaitu pencegahan
dan pendidikan.
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Pencegahan dilakukan dengan cara memperbaiki
sistem administrasi pemerintahan baik pusat maupun
daerah untuk menutup celah-celah kemungkinan
orang melakukan tindak pidana korupsi.
Sementara untuk strategi pendidikan adalah
bagaimana mendorong masyarakat memiliki nilainilai anti korupsi dan integritas sejak dini.
"Tiga strategi ini tidak bisa dilakukan sendiri
oleh KPK karena itu butuh dukungan bersama,"
ujarnya.
Ia berharap setelah mendapatkan bimbingan
teknis peran masyarakat Sumbar untuk mencegah
tindak pidana korupsi bisa dimaksimalkan.
Bimbingan teknis itu digelar selama tiga hari
14-16 Sepetember 2021 diikuti oleh masyarakat
yang terpilih termasuk tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat dan kaum perempuan.
Turut hadir dalam acara itu Sekretaris Daerah
Provinsi Sumbar Hansastri, Direktur Pembinaan
Peran Serta Masyarakat Brigjen Pol Kumbul
Kusdwidjanto Sudjadi, Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumbar Anwarudin Sulistyono.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumbar Bustavidia, dan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumbar Jefrinal
Arifin serta seluruh peserta bimbingan teknis.
n rina akmal

AI Beroperasi
2021, agar lebih di kenal oleh masyarakat Sumbar
khususnya Kota Padang,” kata Kepala Cabang AAI
Sumbar Wahyu Aulia Putra, saat ditemui, Selasa
(14/9).
Ia menjelaskan, AAI didirikan oleh dua ulama
besar Syeah Munzir dan Syeah Mahmud berpusat
di Turki dan bercabang di Palestina. AAI tidak hanya
bergerak dalam membantu Palestina saja, tetapi juga
akan membantu lokal dan nasional.
“AAI berusaha menjadi lembaga yang berbeda
dengan lembaga lainnya, bukan hanya, untuk meminta
donasi saja tetapi menawarkan produk yang dibuat
sendiri,” tambahnya.
Sebelum melakukan launching AAI sudah
menjalankan dua program, yakninya road show Syeah
yang sudah dimulai dari tanggal 28 Agustus hingga
18 September dan menjual sarapan pagi dengan
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membayar seiklasnya.
“Alhamdulillah untuk road show Syeah berjalan dengan
lancar sampai saat ini,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, untuk program menjual sarapan
pagi, setiap harinya AAI menyiapkan 300 paket sarapan
yang kemudian didistribuskan ke berbagai kawasan.
“Bayarnya terserah, seikhlas-ikhlasnya,” kata Wahyu.
Hasil dari penjualan itu, akan di salurkan untuk bantuan
lokal seperti membantu panti asuhan, berbagi Alquran
dan membantu masjid atau mushala yang membutuhkan.
“Jika hasil penjualan masih berlebih, barulah kita
sisihkan untuk sumbangan membantu Palestina,” terangnya.
Wahyu berharap, dengan sudah berjalannya 2 program
ini dapat membuat AAI lebih di kenal baik lagi dimata
masyrakat dan dapat berkolaborasi dengan lembaga yang
ada di Sumbar.
 murdiansyah eko

Jauhilah Ghibah
bahaya dosa ghibah. Masih banyak saudarasaudara kita yang seringkali melakukan ghibah
tanpa mereka sadari. Apakah yang dimaksud
dengan ghibah? Diriwayatkan dari sahabat Abu
Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: Tahukah kalian apakah
ghibah itu? Para sahabat menjawab: Allah dan
Rasul-Nya lebih tahu. Rasulullah bersabda:
Ghibah adalah ketika engkau menyebut saudara
(muslim)mu dengan sesuatu yang tidak ia sukai.”
Ditanyakan kepada Nabi, “Wahai Rasulullah,
jika pada saudaraku itu memang terdapat apa
yang aku katakan?” Nabi menjawab:
“Jika
padanya terdapat apa yang engkau katakan
maka engkau telah melakukan ghibah
kepadanya, dan jika tidak terdapat padanya
apa yang engkau katakan maka engkau telah
melakukan buhtan kepadanya” (HR Muslim)
Buhtan adalah menuduh seseorang dengan
sesuatu yang tidak ada padanya. Buhtan lebih
besar dosanya daripada ghibah karena buhtan
mengandung unsur kebohongan. Menggunjing
keburukan orang lain, dalam ayat di atas,
diserupakan dengan memakan daging saudara
sesama Muslim yang telah meninggal. Bagi
siapa pun, hal itu tentulah sangat menjijikkan.
Begitu pula dengan ghibah, semestinya kita
juga sangat jijik untuk melakukannya.
Jadi
ghibah adalah membicarakan saudara sesama
Muslim yang masih hidup atau sudah meninggal,
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kecil maupun dewasa, mengenai keburukan yang
ada padanya, yang tidak ia sukai seandainya ia
mendengarnya. Baik keburukan yang dibicarakan
itu terkait dengan fisik, nasab (asal usul keturunan),
pakaian, rumah, atau perilakunya. Hal itu seperti
ucapan: “Si Fulan pendek, kurang adab, pakaiannya
kotor, kalah dan takut sama istrinya” dan kalimatkalimat lain yang serupa, yang diketahui bahwa
orang yang dibicarakan tidak suka akan hal itu
seandainya ia mendengarnya.
Apakah ghibah termasuk dosa besar atau dosa
kecil? Hukumnya dirinci sebagai berikut. Jika ghibah
dilakukan terhadap orang yang shaleh dan bertakwa,
maka tergolong dosa besar. Sedangkan ghibah
terhadap selain orang yang bertakwa, maka tidak
dikatakan secara mutlak sebagai dosa besar.
Akan tetapi jika seorang Muslim yang fasiq digunjing
keburukannya hingga batas yang berlebihan, maka
hal itu termasuk dosa besar. Seperti berlebihan dalam
menyebutkan keburukan-keburukannya hanya untuk
kesenangan mengobrol saja. Dengan makna inilah
dipahami hadits riwayat Abu Dawud dari Sa’id bin
Zaid bahwa Nabi bersabda: “Sungguh termasuk dosa
yang serupa dengan riba yang paling parah adalah
ketika seseorang berlebihan dalam menodai kehormatan
seorang Muslim tanpa hak” (HR Abu Dawud)
Istithalah (berlebihan dalam menodai kehormatan
seorang Muslim) ini termasuk salah satu dosa yang
terbesar, karena Nabi itu mengategorikannya sebagai
“Salah satu riba yang paling parah”.

Mengolah Sampah
dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.
Sumbar yang memgedepankan sektor peetanian
dinilai cocok dengan teknologi tersebut karena
salah satu hasil akhir dari proses pengolahan sampah
tersebut adalah kompos yang bisa dimanfaatkan
untuk pertanian.
Mengolah sampah dengan teknologi modern
sudah dilakukan oleh bebrapa kota di Indonesia,
meskipun di Jakarta, yang hendak menggunakan
teknologi hydrodriver sempat ditolak oleh Walhi
Jakarta.
Agustus lalu Walhi Jakarta menolak rencana
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Fasilitas
Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di Taman Tebet,
Jakarta Selatan. Mereka meminta Gubernur DKI
Anies Baswedan membatalkan recana pembangunan
tersebut.
Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Tubagus Soleh
Ahmadi mengatakan FPSA yang akan dibangun
di Taman Tebet itu menggunakan teknologi
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insinerator hydrodrive atau pembakaran sampah
dengan kapasitas 120 ton/hari di atas lahan
seluas 13.000 meter persegi.
"Walhi Jakarta secara tegas menolak rencana
ini dengan beberapa alasan," kata Ahmadi akhir
Agustus lalu.
Ahmadi mengatakan proyek pengelolaan
sampah dengan cara pembakaran sampah
(insinerator) tersebut tidak ada dalam kebijakan
dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah
rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
Proyek tersebut juga dinilai berpotensi
menambah beban pencemaran udara di area
publik dan dekat dengan permukiman.
Menurutnya, lokasi area publik yang biasa
dipakai untuk rekreasi, berolahraga, dan kegiatan
lain akan terpapar dampak buruk insinerator.
Selain itu, FPSA dengan teknologi insinerator
bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor
4 tahun 2019. n rina akmal/eko
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DIGELAR SECARA VIRTUAL

ISI Padang Panjang Wisuda 263 Lulusan
Padang Panjang, Khazanah
-- Pandemi Covid-19 yang tengah
melanda dunia rupanya tidak
menghalangi proses wisuda di
kampus Institut Seni Indonesia
(ISI) Padang Panjang. Prosesi
wisuda yang biasanya penuh
kemeriahan dengan dihadiri para
orang tua wisudawan/ti, kini harus
dilaksanakan secara virtual.
Para sarjana dan magister baru
ISI tidak hadir di kampus melainkan di rumah masing-masing.
Sebanyak 263 lulusan S1 dan S2
Periode I Tahun Akademik 2021/
2022 secara virtual di Gedung
Program Studi (Prodi) Televisi dan
Film, Selasa (14/9) kemarin di
kampus ISI setempat.
Untuk yang ketiga kali nya
selama masa pandemi upacara
wisuda dilakukan secara semi
virtual. tiga wisudawan mendapat
penghormatan mengikuti langsung prosesi sakralitas pemindahan tali Toga oleh Rektor Prof.
Dr. Novesar Jamarun M.S. Masingmasing satu orang perwakilan dari
Fakultas Seni Pertunjukan, Seni
Rupa dan Disain, dan Program

Pasca Sarjana (S2).
Rektor ISI Padangpanjang,
Prof. Dr. Novesar Jamarun M.S
usai mengucapkan selamat, berharap keberhasilan yang dicapai
tersebut dapat mengantarkan pada
kehidupan baru yang lebih baik
dan memberikan kontribusi dalam
berbagai aspek kehidupan di masa
mendatang.
Kabiro AKPSI Drs. Aldias
Sastra, MM dalam laporannya
menyampaikan wisuda 263 wisudawan yang digelar itu menerapkan protokol kesehatan secara
ketat untuk mencegah penularan
Covid-19.
Seluruh wisudawan, maupun
anggota senat yang masuk ke
gedung menjalani pengecekan
kesehatan (suhu), pakai masker,
jaga jarak.sesuai aturan prokes
kesehatan.
Rektor ISI Padang Panjang
Prof DR Novesar Jamarun.Ms
dalam sambutannya mengatakan,
ISI sebagai pendidikan Seni
berusaha membantu pemerintah
mewujudkan cita-cita bangsa.
"ISI sebagai salah satu ikon

Kota Padang Panjang berusaha
membantu pemerintah dalam
mewujudkan cita-cita bangasa.
Sesuai Visi ISI yaitu menjadi
perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan siap kerja dan
berwirausaha alias menciptakan
lapangan kerja ," papar Rektor
Novesar, didampingi Pembantu
Rektor (PR) I Dr.Andar Indra
Sastra,S.Sn.,M.Hum, PR II Purwo
Prihatin,S.Sn.,M.Hum dan PR III
Firdaus,S.St.,M.Pd.
Lebih lanjut Novesar menjelaskan, ISI berharap dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan dan mengurangi jumlah
pengangguran dalam lingkungan
pendidikan dengan menghasilkan
lulusan terdidik.
Rektor ISI yang Akrab yang
di Panggil Pak Ong itu mengajak
seluruh wisudawan/wisudawati
serta orang tua/wali yang hadir
untuk tidak boleh pasrah dan
selalu optimis di tengah pandemi
Covid-19. Ajakan itu diwujudkan
dengan menyeru seluruh hadirin
untuk menjaga kesehatan dan
merawat kehidupan untuk masa

depan. Pada ranah yang kedua
inilah, ditegaskan Novesar, memerlukan satu tekad, satu sikap, dan
satu jiwa yang tidak boleh
menyerah apalagi mengeluh
banyak hikmah yang kita petik
dari pandemi.
“Saya ingin mengajak pada
saudara-saudara sekalian untuk
selalu optimis dalam menatap
masa depan yang lebih baik.
Mulailah dari yang kecil, konsentrasilah dengan yang kecil. Karena
sesuatu yang besar itu pun juga
dimulai dari yang kecil. Jangan
suka mengabaikan yang kecil. ISI
ini dulu juga kecil namun semangat para pejuang pejuang ISI selalu
membara dan tak kenal putus asa
, itulah yang membuatnya ISI kini
besar.
Menurut Novesar, kehidupan
profesional di dunia profesi akan
tergelar dengan kompleks dan
menantang setelah selesai kuliah.
Namun, kondisi tersebut akan
menggairahkan dan memperkuat
kompetensi para wisudawan ISI
yang telah terlatih selama menimba ilmu di kampus biru ini

“Dunia kerja selain menuntut
standar kualifikasi lewat ijazah,
juga sangat menuntut penguasaan
kompetensi dan soft skill yang
kuat,” terang Novesar
Novesar berharap bahwa
wisudawan tidak hanya bergantung dari sektor kerja formal dari
pemerintah. Pasalnya, jelas Agus,
para wisudawan telah dibekali
dengan berbagai kegiatan dan
latihan kerja di bidang seni selama
proses belajar di ISI Padang
Panjang
Sisi lainnya, ISI Padang
Panjang telah melahirkan sejumlah Prodi yang tidak ada di
perguruan tinggi lainnya. Diantaranya Prodi Disain Produk
merupakan satu-satunya di Sumatera, Prodi Pendidikan Seni dan
Prodi Humanitas di Program Pasca
Sarjana (S2) merupakan satusatunya di Indonesia. Selain itu
saat ini juga tengah berpacu
mendirikan Prodi Pariwisata, yang
nantinya akan dipacu melahirkan
Fakultas Pariwisata dan Fakultas
Disain.
“Saat ini kita tengah berjuang

untuk membuka Prodi baru yang
juga tidak dimili perguruan tinggi
lainnya, yakni Prodi Musik Film.
Meski berat, itu lah perjuangan.
Sama halnya pembuktian ISI
Padangpanjang selama 1,5 tahun
di tengah pandemi, proses pendidikan harus tetap berjalan dengan
jaminan kualitas tidak turun.
Covid telah mengajarkan setiap
komponen akademika untuk patuh
terhadap teknologi,” pungkas
Novesar sembari menyebut salah
satu proses penerimaan mahasiswa
sudah secara nasional selain jalur
kerja sama.
Terkait dengan proses Badan
Usaha Langsung (BLU) bersama
dengan 10 perguruan tinggi di
Indonesia,jika ini terwujud tentu
akan memberikan kelenturan bagi
ISI dalam mengelola keuangan
guna mengwujudkan pembangunan diberbagai sektor .semoga
dengan usaha kita semua dan
diberkahi oleh Allah SWT semua
dapat kita raih ,dan ISI karena
tanpa izin Allah semua mustahil
akan terjadi ujar dia.
 paulhendri/adv

Ketua alumni ISI yang juga dosen IAIN Batusangkar tampil sebagai penerimaan
wisudawan secara simbolik oleh Rektor ISI

Kabiro AKPSI Drs. Aldias Sastra, MM menyampaikan laporannya

Rektor dan seluruh Purek dan Senat saat wisuda akan di mulai

Wisudawan dari salah satu strata 1 diwisuda

Foto bersama Tiga orang wakil wisudawan yg tampil secara daring .

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK

Padang Maksimalkan Penggunaan Tapping Box

Walikota Padang Hendri Septa saat memimpin rapat.

PADANG - Mengejar target
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Padang di tahun 2021,
Pemerintah Kota melalui Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda)
terus menggenjot penerimaan
pajak daerah diantaranya melalui
pajak hotel dan restoran.
Sebagaimana diketahui, untuk
pajak hotel tahun ini ditargetkan
realisasinya sebesar Rp42 miliar,
sementara realisasinya saat ini baru
mencapai Rp16 miliar. Sedangkan
untuk pajak restoran dari target
Rp52 miliar, realisasinya baru
Rp28 miliar atau 53,23 persen.
Hal tersebut mengemuka
dalam rapat evaluasi terkait
realisasi pendapatan asli daerah
(PAD) Kota Padang yang digelar
Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kota Padang bersama
tim Tim Monitoring Evaluasi
(Monev) PAD Kota Padang di
Gedung Putih Kediaman Resmi
Wali Kota Padang, Selasa (14/
9/2021).
Rapat yang dipimpin langsung
oleh Wali Kota Padang Hendri
Septa itu pun, turut dihadiri Plh
Sekda Padang Edi Hasymi, Asisten
Administrasi Umum Didi Aryadi
dan nsur perwakilan dari Bank
Nagari Cabang Utama Padang,
Telkom Padang serta dari Polresta,
Kejari Padang dan lainnya.
Kepala Bapenda Padang Al
Amin menyebutkan, terkait
peningkatan realisasi penerimaan
pajak daerah dari objek pajak

Wali Kota Support
Mercubaktijaya
Padang, Khazanah- Wali Kota disabilitas," sebut Wako.
Padang Hendri Septa memberikan
Untuk mendukung pembuatan
dukungan kepada Tim Penelitian buku tersebut, Wali Kota Padang
dan Pengabdian Masyarakat STIKes Hendri Septa mengajak Tim PeneMercubaktijaya Padang untuk litian dan Pengabdian Masyarakat
membuat buku braille bagi kaum STIKes Mercubaktijaya Padang untuk
Difabel di Kota Padang.
rapat lanjutan.
Hal tersebut disampaikan wali kota
"Kita akan bahas lebih lanjut
saat beraudiensi dengan Tim Penelitian terkait pembuatan buku ini. Untuk
dan Pengabdian Masyarakat STIKes itu, nanti saya akan hadirkan Dinas
Mercubaktijaya Padang di Kediaman terkait, diantaranya Dinas Kesehatan,
Resminya, Selasa (14/9/2021).
DP3AP2KB dan Dinas Sosial Kota
"Atas nama Pemerintah Kota Padang. Sehingga buku ini nantinya
Padang saya sangat mendukung bisa jadi dan bermanfaat bagi kaum
dengan pembuatan buku tersebut. disabilitas di Kota Padang," harap
Ini akan membantu salah satu misi Wako Hendri Septa.
satu dalam
objek wisata
di Kota Padang Sementara itu, Ketua Tim PeneliKota Salah
Padang
mewujudkan
Kota Padang sebagai kota ramah tian dan Pengabdian Masyarakat

STIKes Mercubaktijaya Padang
Sunesni, SSiT., M.Biomed mengatakan, bahwa ia bersama tim telah
menghasilkan
buku
braille
terjemahan dari buku kesehatan ibu
dan anak. Buku ini nantinya akan
diberikan kepada pasangan usia subur
terutama ibu hamil.
"Kita bertemu Pak Wali Kota
Padang hari ini mensosialisasikan buku
ini, dan mengajak Pemerintah Kota
Padang untuk berkolaborasi mengembangkan buku ini lebih lanjut. Semoga
hal ini nantinya dapat terwujud. Jika
kita bisa memperbanyak, maka buku
ini merupakan buku pertama di
Indonesia untuk kaum difabel,"
pungkasnya. n faisal budiman

restoran pihaknya telah melakukan
upaya pemasangan 'tapping box'.
Tapping box jelasnya, adalah
suatu alat yang di pasang di
restoran yang merupakan wajib
pajak untuk merekam catatan
transaksi. Fungsinya, sebagai
pembanding antara total transaksi
yang ada di restoran dengan
jumlah pajak daerah yang
dibayarkan.
"Seperti namanya, tapping box
yaitu berbentuk box berwarna
hitam. Ukuran box tersebut
memanjang dan terletak di kasir
pada setiap objek pajak daerah.
Seperti diantaranya restoran, hotel,
tempat parkir, serta tempat
hiburan," sebutnya.
Menurut Al Amin, dengan
pemasangan tapping box,
disinyalir akan menghindari
kebocoran pajak daerah. Sebab,
alat tersebut akan mengirimkan
data transaksi penjualan serta
besaran pajaknya langsung ke
pemerintah daerah baik Bapenda
atau BPKAD.
"Data tersebutlah yang akan
menjadi pembanding dari setiap
laporan wajib pajak yang
dilakukan setiap bulan," terangnya
lagi
"Semoga dengan adanya
program tapping box dan juga
'smart tax' sebagai percepatan alat
rekam data transaksi elektronik
bekerjasama dengan Bank Nagari
ini, mudah-mudahan target dari
dua objek pajak tersebut bisa kita

capai di tahun 2021 ini," harapnya
menambahkan.
"Jadi tujuan utama dari upaya
penggunaan tapping box ini
adalah dalam rangka percepatan
penerimaan pajak daerah. Kita
berharap, tidak ada lagi celah bagi
wajib pajak dari objek pajak hotel
dan restoran untuk tidak jujur
melaporkan
pajaknya
ke
pemerintah daerah," lanjutnya.
Ia menambahkan lagi, adapun
target pemasangan tapping box
di tahun ini yaitu sebanyak 318
tapping box.
"Alhamdulillah
sudah
terpasang sebanyak 183. Kita akan
mengupayakan lagi sampai akhir
tahun nanti bisa terpasang ke
seluruh tempat usaha dari yang
ditargetkan Bank Nagari sebagai
pihak penyedia alat," pungkasnya.
Sementara itu Wali Kota
Padang
Hendri
Septa
menyampaikan atas nama Pemko
Padang mengimbau kepada warga
Kota Padang khususnya selaku
wajib pajak dari hotel dan restoran
untuk taat pajak.
"Jika pajak usahanya sudah
terkumpul silahkan setorkan ke
kas daerah. Karena dengan cepat
kita menyetorkan pajak ke kas
daerah, maka cepat pula uang
pajak tersebut dipergunakan
dalam
pembangunan
dan
mensejahterakan masyarakat Kota
Padang tentunya," harap orang
nomor satu di Kota Padang itu.
n faisal budiman
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Ma’ruf Amin sebut vaksin COVID-19
cukup untuk 77 persen penduduk
Jakarta, khazanah - Wakil
Presiden, Ma’ruf Amin,
mengatakan jumlah vaksin
Covid-19 cukup tersedia
untuk 77 persen dari total
penduduk Indonesia guna
membentuk kekebalan komunal atau herd immunity.
“Pemerintah mengerahkan berbagai upaya melalui
percepatan vaksinasi. Vaksinnya sendiri sudah cukup
tersedia sampai dengan
seluruhnya tervaksin, sebesar
77 persen,” kata dia saat
meninjau Sentra Vaksinasi
Sinergi Sehat di The Media
Hotel and Tower Jakarta
Pusat, Selasa.
Meskipun jumlah vaksin
Covid-19 dipastikan cukup,
lanjut dia, proses penyuntikannya memang memerlukan waktu karena tidak
memungkinkan hanya mengandalkan tenaga di dinas
kesehatan setiap daerah.
Oleh karena itu, pemerintah melibatkan TNI, Polri,
Badan Kependudukan dan

Dokumentasi petugas menyuntik vaksin ke seorang pelajar di dermaga Pelabuhan
Jayapura, Papua, Senin (13/9/2021). TNI AL bersama Institut Pemerintahan Dalam
Negeri menggelar vaksinasi dengan target 10.000 perhari. ANTARA FOTO/Indrayadi TH
Keluarga Nasional (BKKBN)
serta dari berbagai organisasi
untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 di masya-

Artikel

PON Papua bukan
sekadar ajang olahraga
Jakarta, khazanah - Hanya menunggu hitungan
hari, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX segera digelar
di “Bumi Cenderawasih” Papua. Secara resmi, kegiatan
tersebut diagendakan dibuka pada 2 hingga 15
Oktober 2021.
Bagi masyarakat khususnya pecinta olahraga,
tentu saja pesta olahraga terbesar tingkat nasional
tersebut dinanti-nantikan. Bagaimana tidak, masyarakat
akan melihat secara langsung para atlet
kebanggaannya berlaga di 37 cabang olahraga yang
akan dipertandingkan.
Penyelenggaraan PON kali ini terbilang istimewa.
Sebab, untuk pertama kalinya, ajang olahraga empat
tahunan tersebut diselenggarakan di Tanah Papua.
Terdapat empat kluster yang menjadi lokasi utama
PON Ke-20 yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Mimika dan paling ujung terletak di
Kabupaten Merauke.
Jika dilihat lebih jauh, PON XX bukan hanya sekadar
ajang olahraga semata. Namun, jauh dari itu, pesta
olahraga tersebut ialah upaya merekatkan, menguatkan
dan menegaskan kebinekaan yang ada di Indonesia.
Penunjukan Papua sebagai tuan rumah
penyelenggara acara tersebut tentu saja dengan
berbagai pertimbangan dan kajian yang matang.
Mulai dari masalah aspek geografis, budaya, sosial
hingga persoalan keamanan.
Tak bisa dipungkiri, selama ini Papua tidak lepas
dari sorotan dugaan kekerasan dan pelanggaran hak
asasi manusia, ketimpangan infrastruktur, masalah
sosial hingga ingin melepaskan diri dari bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun, satu persatu masalah tersebut bisa diurai.
Beragam upaya terus dilakukan oleh pemerintah
agar Indonesia tidak terpecah apalagi harus kehilangan
salah satu kepingan “surga” di ujung timur Indonesia
tersebut.
Melalui PON XX, diharapkan masyarakat dapat
menguatkan kecintaannya terhadap Tanah Air dan
tentu saja beragam masalah di Papua tadi segera
bisa dituntaskan dengan cara-cara yang elok dan
lebih humanis.
Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur
Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Aris Heru Utomo mengatakan dalam konteks
kebangsaan, pemilihan Papua sebagai provinsi
penyelenggara PON XX merepresentasikan dari
semangat Republik Indonesia yang wilayahnya
terbentang dari Sabang sampai Merauke.
“Ini akan menjadi semacam tali pengikat yang
merepresentasikan persatuan Indonesia dari timur
ke barat,” kata Aris Heru Hutomo.
Dalam ajang olahraga, setidaknya menyimpan
tiga spirit utama yang ingin dicapai. Pertama, ialah
semangat persatuan, sportifitas dan saling bekerja
sama untuk meraih prestasi.
Oleh sebab itu, penyelenggaraan PON XX
pemerintah harus bisa menangkap dan menyatukan
ketiga hal tersebut kepada para atlet, ofisial,
penyelenggara dan masyarakat terutama saudarasaudara yang ada di Bumi Cenderawasih.
Hadirnya para atlet, ofisial dan masyarakat umum
yang akan menyaksikan langsung maupun dari layar
kaca televisi dapat berdampak positif terhadap
kekayaan budaya yang ada di Papua.
Terselenggaranya PON XX juga diharapkan
menjadi ajang untuk mengeksplorasi seluruh sektor
kehidupan di Papua. Mulai dari pariwisata, kehidupan
masyarakat hingga kebudayaan yang mungkin tidak
ada di provinsi lain.
“Lebih dekat, kita tidak hanya melihat fisik saja
tetapi juga budaya, kearifan lokal, wisata dan interaksi
masyarakat di sana,” kata Aris.
Dengan demikian, harapannya Papua tidak hanya
dikenal sebagai penghasil sumber daya alam yang
berlimpah, namun juga “gudang” atlet berprestasi
dan tentu saja daerah tujuan pariwisata.
Olahraga dan persatuan
Pemilihan atau penunjukan Papua sebagai
penyelenggara PON Ke-20 memiliki sejumlah alasan
dan pertimbangan tertentu. Seperti diketahui, gelaran
olahraga tersebut bukan hanya sekadar siapa yang
paling terdepan atau tercepat di gelanggang.
Akan tetapi, jauh dari itu PON XX adalah wujud
dan tekad serta upaya untuk menguatkan rasa persatuan
di Indonesia khususnya di Tanah Papua melalui
olahraga.
-ke Hal 9

rakat.
“Pemerintah mengerahkan, selain dari dinas kesehatan, juga dari TNI, Polri,
BKKBN dan juga dibantu
juga berbagai kalangan
seperti lembaga pendidikan,”
jelasnya.
Ia mengatakan, pemerintah mendukung percepatan
penyuntikan vaksin Covid19 kepada masyarakat, se-

hingga kekebalan komunal
atau herd immunity secara
nasional di Indonesia segera
terbentuk.
“Pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi,
terutama untuk yang (dosis)
pertama dan kedua, untuk
mengejar kekebalan kelompok. Kita ingin kalau bisa
akhir 2021 ini sudah semua
divaksin, sehingga bisa
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memperoleh herd immunity”
katanya.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian
Kesehatan, pemerintah telah
menerima sebanyak 169.000.000 dosis vaksin
Covid-19 per 12 September
2021. Sebanyak 157.000.000
dosis di antaranya sudah
didistribusikan ke daerah,
sembilan juta dosis sedang
dalam proses pendistribusian
dan tiga juta dosis lainnya
sebagai cadangan nasional.
“Dari 157.000.000 dosis
yang sudah dikirim ke
daerah, sudah disuntikkan
116.000.000 dosis. Jadi ada
41.000.000 dosis yang ada
sebagai stok di daerahdaerah,” kata Menteri Kesehatan, Budi Sadikin.
Pemerintah pusat juga
mendesak pemerintah daerah
untuk segera menyuntikkan
vaksin Covid-19 kepada
masyarakat.
“Atas arahan Bapak Presiden, diminta agar 41.000.000 dosis vaksin yang
sudah tersebar di seluruh
provinsi, kabupaten, kota
agar segera diselesaikan, agar
segera disuntikkan; 41.000.000 dosis ini adalah
jumlah yang sangat besar,”
ujarnya.  ANT

Kemudahan
Bulog Sumut sudah gelontorkan
delapan ton daging kerbau beku impor pendaftaran paten
tingkatkan potensi
ekonomi nasional

Medan, khazanah - Perum
BULOG Sumatera Utara
langsung menggelontorkan
daging kerbau beku impor
perusahaan itu yang baru
masuk dari kantor pusat
sebanyak 14 ton.
“BULOG langsung menggelontorkan daging kerbau
beku impor itu ke pasar
sejak daging itu masuk akhir
pekan lalu.Sudah delapan
ton lebih yang diserap.
pasar,”ujar Pemimpin Wilayah Sumut Perum BULOG
Sumut, Arif Mandu di Medan, Selasa.
Dari 14 ton daging kerbau beku impor yang
masuk, hampir delapan
ton sudah diserap pasar
dan sisanya masih tersimpan di beberapa gudang
BULOG.
“Animo masyarakat terhadap daging kerbau beku
impor itu tinggi. Permintaan
langsung banyak,” katanya.
Melihat tingginya animo
masyarakat, maka. diyakini

Pemimpin Wilayah Sumut Perum BULOG Sumut, Arif
Mandu. (ANTARA/Evalisa Siregar)
kuat, stok daging BULOG
Sumut yang sekitar enam ton
itu juga akan habis cepat.
Oleh karena itu, ujar Arif
Mandu, BULOG Sumut juga
akan kembali meminta tambahan stok ke kantor pusat.
Arif Mandu menyebutkan, daging kerbau beku
impor itu semakin dikenal
masyarakat sehingga sudah
menjadi kebutuhan.

Bukan hanya restoran
dan hotel yang membutuhkan, tetapi juga konsumen
perorangan.
Harga jual daging kerbau
beku impor sebesar Rp80.000 per kg atau lebih murah
dari harga daging sapi segar
yang berkisar Rp120ribuan
per kg dinilai juga menjadi
salah satu daya tarik bagi
konsumen  ANT

Sumbar jajaki teknologi hydrodrive
dalam pengelolaan sampah

Padang, khazanah - Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat menjajaki teknologi
pemusnah sampah hydrodrive sebagai solusi
penanganan dan pengolahan sampah di
daerah itu terutama di Tempat Pemprosesan
Akhir (TPA) regional.
“Kita jajaki semua teknologi yang
memungkinkan untuk pengolahan sampah
agar tidak menjadi permasalahan
lingkungan,” kata Wakil Gubernur Sumbar
Audy Joinaldy di Padang, Selasa.
Salah satu teknologi yang dijajaki adalah
teknologi hydrodrive yang diusung oleh
PT Bumi Resik dengan memanfaatkan
sampah sebagai bahan bakar untuk
memusnahkan residu yang tidak bisa diolah
lagi.
Teknologi yang telah dimanfaatkan pada
beberapa daerah di Indonesia itu diklaim
ramah lingkungan, sehingga tidak akan
mencemari udara dan lingkungan sekitar.
Wagub Audy mengatakan secara umum
Pemprov
Sumbar
tertarik
untuk
menggunakan teknologi itu. Namun, karena
investasi yang tentu berorientasi profit atau
keuntungan, volume sampah di Sumbar
dinilai “tanggung”. Sedikit tidak, banyak
juga tidak.
Selain itu, kompensasi pengolahan
sampah dari kabupaten/kota juga relatif kecil,
baru Rp20 ribu per ton, sementara estimasi
biaya pengolahan dengan teknologi tersebut

sekitar Rp60 ribu-Rp85 ribu per ton, dan
untuk pengadaan alat dalam kondisi
refocusing anggaran saat pandemi COVID19 juga sulit dilakukan, karena nilainya
cukup besar.
“Karena itu kita coba kaji lagi, kalau
memungkinkan kita bisa gunakan di
Sumbar,” tuturnya.
Sementara itu, calon investor PT Bumi
Resik, Djaka Winarso mengatakan
pengolahan dan pemusnahan sampah
menggunakan teknologi hydrodrive itu
adalah rangkaian dari proses pemilahan
sampah mulai dari sumber. Hanya residu
sampah yang tidak bisa diolah yang
dimusnahkan dengan teknologi itu.
Konsep kerja sama dengan pemerintah
daerah juga fleksibel dengan memperhatikan
potensi yang ada di daerah. Sumbar yang
mengedepankan sektor pertanian dinilai
cocok dengan teknologi tersebut, karena
salah satu hasil akhir dari proses pengolahan
sampah tersebut adalah kompos yang bisa
dimanfaatkan untuk pertanian.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar
Siti Aisyah menuturkan saat ini TPA Sampah
Regional Payakumbuh yang melayani empat
daerah sudah penuh, karena itu perlu upaya
untuk tindakan antisipasi.
Selain perluasan, pemanfaatan teknologi
juga akan bisa memperpanjang masa
tampung sampah di TPA. ANT

(Ki-ka) Diskusi daring bersama President Director IBM
Indonesia Tan Wijaya; Komisioner Komisi Banding
Paten & Staf Khusus Dirjen Kekayaan Intelektual
(DJKI), Kemenkumham, Mayjen TNI Dr. Markoni,
S.H.,M.H; dan Direktur Teknologi Informasi Dirjen
Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkumham, Dr.
Sucipta, S.H. M.H., M.Kn; pada Selasa (14/9/2021).
(ANTARA/TL/Arnidhya Nur Zhafira)
Jakarta, khazanah - Direktur Teknologi Informasi
Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum
dan HAM (Kemenkumham), Dr. Sucipta, S.H. M.H., M.Kn.,
mengatakan kemudahan akses dan pendaftaran hak
intelektual dan paten anak bangsa dapat berdampak
pada meningkatkan potensi pendapatan ekonomi nasional.
Menurut Sucipta, hal ini dapat diwujudkan melalui
pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital
yang baik, cepat, terukur, aman, dan ekonomis.
“Pelayanan berbasis digital harus dijalankan untuk
memudahkan masyarakat, organisasi dan pada akhirnya
juga menumbuhkan ekonomi Indonesia,” kata Sucipta
dalam diskusi media secara daring, Selasa.
Ada pun ia memaparkan bahwa DJKI dalam
meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
melalui permohonan kekayaan intelektual (KI) hingga
Agustus 2021 sudah mencapai Rp530 miliar.
Mengutip laman resmi DJKI, PNBP DJKI meningkat
sebesar 15,2 persen pada semester I 2020 jika
dibandingkan semester I tahun sebelumnya.
Data per 13 Juni 2020, PNPB DJKI sudah mencapai
lebih dari Rp62 miliar. Dengan capaian tersebut, DJKI
dapat mencapai PNBP yang ditargetkan pada tahun
2020 yaitu Rp700 miliar.
Selain melalui sisi teknologi, dengan berkolaborasi
bersama perusahaan teknologi digital, Sucipta mengatakan
pihaknya juga berkomitmen dalam pembangunan sumber
daya manusianya, agar pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat yang ingin mendaftarkan kekayaan
intelektualnya dapat lebih mudah dan maksimal.
“Komitmen kami adalah membangun sistem
pelayanan publik berbasis digital, bersama dengan
menguatkan sisi sumber daya manusia dan teknologinya.
Teknologi ini tentu harapannya bisa memberi kemudahan
masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Saat disinggung mengenai target DJKI dalam waktu
dekat, Sucipta mengatakan target tahun ini adalah bagaimana
pihaknya dapat mengimplementasikan kecerdasan buatan
(AI) dengan maksimal. Menurutnya, dengan mengoptimalkan
teknologi, diharapkan segala hambatan dan tantangan terkait
bisa dihadapi dengan mudah.
“Sehingga, setiap anak bangsa yang punya kekayaan
intelektual, ke depannya bisa berbondong-bondong
untuk mendaftarkan secara masif, dan menumbuhkan
ekonomi dari sisi kekayaan intelektual,” kata Sucipta.
“Jangan sampai desain industri, paten, dan lainnya
tidak didaftarkan karena sistem kita tidak terbangun, yang
ada kita malah kehilangan potensi itu. Maka, perlu dibuat
sistem yang bagus. Tanpa adanya komitmen dan implemntasi,
itu semua tidak bisa jalan,” ujarnya menambahkan.
Bicara tentang tantangan pendaftaran hak paten,
Sucipta memaparkan bahwa pendaftaran paten banyak
diajukan oleh para inventor dari luar negeri (70 persen),
sementara dari dalam negeri hanya berkisar 20-30 persen
dan didominasi oleh kalangan dari perguruan tinggi
dan badan penelitian. Ia berpendapat, penting bagi
anak bangsa yang memiliki inovasi dan invensinya
untuk juga diamankan secara legal.  ANT
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Padang, Khazanah— Penjara semestinya
jadi ajang untuk mengubah perilaku seseorang,
oleh karena itu makanya disebut lembaga
pemasyarakatan (Lapas).
Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi dua
orang narapidana Lapas Kelas II A Muara Padang
meskipun masih menjalani hukuman tidak
membuat dua orang narapidana ini jera, dan
kembali melakukan tindakan kejahatan.
Keduanya menjadi pengendali barang bukti
Narkoba Jenis Ganja sebanyak 28 kilogram yang
diamankan tim Satresnarkoba Polresta Padang
pada Sabtu (28/8/2021) bulan lalu.
Kedua napi Lapas Kelas II Padang itu
yakninya, Firdaus (39), warga Bukittinggi dan
Adi (41), warga Kuranji Kota Padang.
“Keduanya kembali dijemput dan diamankan
oleh Satresnarkoba di dalam Lapas, karena
keterlibatnya terhadap keterlibatnya daam kasus
narkoba jenis ganja sebanyak 28 kilogram,” ujar
Kasat Narkoba Polresta Padang AKP Dedy

Adriansyah Putra, Senin (13/9) lalu.
Dijelaskan Kasat Narkoba, kedua napi tersebut
dijemput pada Jumat (10/9) sore dan langsung
diperiksa di Mapolresta Padang.
Menurut Doni,
pihaknya melakukan
penyelidikan secara mendalam kepada pelaku
berinisial AS (20) warga Bukittinggi dan AL
(26) juga warga Bukittinggi.
AS tersebut berperan sebagai kurir. AS
diamankan di kawasan Lubuk Buaya, Kota
Padang, pada Sabtu (28/8).
Dari keterangan AS (20) mengatakan bahwa
28 paket narkoba jenis ganja tersebut dibawa
oleh orang suruhan berinisial AI (26), warga
Bukittinggi.
“Dengan cepat pada hari Selasa (7/9/2021)
AI berhasil ditangkap di kediamanya di Jalan
Soekarno Hatta, Kelurahan Manggis Ganting,
Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, Kota
Bukittinggi,” ujar mantan Kapolsek Bukittinggi
tersebut.

Al dibawa ke Polresta Padang dihdapan polisi
ia menjelaskan barang narkoba jenis ganja
tersebut kepunyaan dari Firdaus (39), warga
Bukittinggi dan Adi (41), warga Kuranji yang
berada di Lapas Klas II A Padang.
“Mendapat informasi jajaran Polresta Padang
kerjasama dengan Kemenkum HAM Provinsi
Sumbar dan Lapas Klas II A Padang keduanya
kita jemput dan kita bawa ke Polresta pasang.
Dari hasil keterangan keduanya memang benar
narkoba jenis ganja Kering sebanyak 28 Paket
miliknya, jadi total pelaku yang sudah kita
tangkap sebanyak 4 orang, “ujar Kasat.
Sementara itu Kalapas Kelas II A Muaro
Padang, Era Wiharto membenarkan dua warga
binaan (WBP) Lapas Padang diduga terlibat
dalam kasus peredaran narkotika di luar lapas.
Kedua WBP itu yakninya Firdaus, Kasus
Narkotika, hukuman enam tahun denda 1 Miliar
rupiah subsider empat bulan dan mulai menjalani
pidana November 2019, ia merupakan WBP

pindahan dari Lapas Bukittinggi.
Kedua Adi kasus narkotika hukuman 10 tahun,
denda 1 Miliar rupiah subsider enam bulan, mulai
menjalani pidana pada 2017.
“Kedua WBP tersebut dijemput secara terpisah
oleh Satresnarkoba Polresta Padang, guna dimintai
keterangan. Terkait hasil dari pemeriksaan tersebut
pihak lapas belum menerima informasi baik secara
lisan maupun secara tertulis. Dan status mereka
sekarang ini masih sebagai WBP lapas, bukan
sebagai tahanan kepolisian,” ujar Era Wiharto,
Senin (13/9).
Selain itu dikatakanya, apakah proses
selanjutnya bagi kedua WBP tersebut akan
mengikuti Proses Peradilan atau tidak,pihaknya
belum mengetahui.
“Kepada Kedua WBP Kami sudah lakukan
langkah antisipasi berupa tindakan isolasi
sementara.Sementara itu pihaknya juga terus
melakukan razia rutin terutama di ruang tahanan
Narkoba,” ujarnya  */Murdiansyah Eko.

KEBAKARAN PASAR KEMBALI TERJADI

Setelah Pasar Bawah Kini Pasar Baso
Bukittinggi, Khazanah— Setelah pasar bawah DI Bukittinggi
yang terbakar, kali ini pasar serikat Baso di Nagari Tabek
Panjang Kecamatan Baso, Agam, yang terbakar, Selasa (14/
9) dini hari. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 02.30 Wib itu
setidaknya menghanguskan 24 petak toko yang berlokasi di
Blok G pasar tersebut.
Musibah kebakaran terjadi di
Pasar Baso, Kabupaten Agam,
Sumbar, Selasa (14/9) dini hari
tadi. Kebakaran terjadi di Blok
G, ada 24 petak toko yang
terbakar.
Komandan Regu (Danru) E
Pemadam kebakaran, Kabupaten
Agam, Alex Youhendri, menjelaskan, untuk membantu memadamkan api serta mengamankan
di sekitar lokasi kebakaran,
delapan unit mobil kebakaran
terjun ke lokasi, mobil pemadam
kebakaran Kabupaten Agam, Kota
Bukittinggi, Kota Payakumbuh,
Kabupaten 50 Kota dan Kota
Padang Panjang.
“Untuk kerugian kemungkinan
mencapai Rp2,5 miliar rupiah,”
sebutnya.
Belum jelas penyebab keba-

karan, dan tidak ada laporan
korban jiwa akibat peristiwa ini.
Pasar Baso merupakan pasar
terbesar di wilayah Agam bagian
timur.
Lokasinya terletak di pinggir
Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh dengan hari pasar Senin
dan Kamis.
Camat Baso, Fauzi membenarkan peristiwa itu, menurutnya,
kebakaran terjadi sekitar pukul
02.30 wib..
Kebakaran itu menghanguskan
24 petak toko yang kebanyakan
menjual peralatan rumah tangga
yang berlokasi di blok G.
Dalam peristwa itu tidak ada
korban jiwa, namun kerugian
ditaksir 2 sampai 2,5 miliar rupiah.
Penyebab kebakaran masih dilakukan penyidikan oleh pihak

Pol PP Pantau Perkantoran
Padang, Khazanah— Pantau pelaksanaan penerapan protokol
kesehatan (Prokes) tetap berjalan dengan baik, Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang melakukan peninjauan
langsung terhadap perusahaan dan perkantoran di sepanjang
jalan Bypass, Kota Padang, Selasa (14/9).
“Hari ini kita hadir langsung untuk memastikan apakah
Prokesnya sudah berjalan baik di perusahan-perusahan dan
perkantoran yang ada di jalur Bypass Kota Padang ini”, ujar
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Alfiadi, Selasa
(14/9).
Alfiadi mengatakan, Kegiatan kita harus segera kembali
normal, kunci dalam memutus rantai penularan Covid-19, yakni
kedisiplinan semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan,
penerapan prokes juga menjadi bagian dalam upaya perlindungan
atas keberlangsungan usaha.
“Kita harus utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan
pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja, kalau semuanya
sudah disiplin tentu keadaan ini kembali membaik dan kita
harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan
perekonomian di Kota Padang juga berangsur kembali normal,”
imbuhnya.
Dirinya menjelaskan akan terus melaksanakan peninjauan
protokol kesehatan setiap hari di perusahaan-perusahaan dan
perkantoran yang ada di Kota Padang, sampai adanya penurunan
level di Kota Padang, karena kita masih berada di PPKM
level empat.
“Kita sangat berharap kerja sama semua perusahan dan
perkantoran yang ada di Kota Padang, supaya benar-benar
ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan, agar kita bisa
kembali beraktifitas seperti biasa” harapnya  */Novrizal
Sadewa.

Ada Ganja di Palembayan
Lubukbasung,
Khazanah—
Dua
terduga
pelaku
penyalahgunaan narkoba jenis ganja ditangkap Jajaran
Satresnarkoba Polres Agam, Minggu (12/9) lalu.
Pelaku diamankan, Minggu (12/9) sekira jam 04.00 WIB
di Lapangan Bola Padang Koto Gadang Kenagarian Salareh
Aia Kecamatan Palembayan.
Kapolres Agam AKBP Dwi Nur Setiawan didampingi Kasat
Resnarkoba IPTU Awal Rama, Senin (13/9) menjelaskan, kedua
pelaku tersebut adalah JN (19) dan RS (18) serta sama warga
Padang Palak Jorong Pasar Ladang Panjang Kenagarian Ladang
Panjang Kec. Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
“Dari kedua pelaku diamankan sejumlah barang bukti yaitu
paket yang diduga narkotika gol 1 jenis ganja dibungkus
dengan plastik warna bening dengan berat 2,2 gr dan batang
rokok berisikan tembakau rokok dan narkotika gol. I jenis
ganja,” katanya.
Kronologis kejadian, pada Minggu (12/9) sekira pukul
04.00 WIB, bertempat di Lapangan Bola Padang Koto Gadang
Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembayan telah terjadi
tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol 1 jenis ganja.
“Awalnya sekira pukul 03.10 WIB tim opsnal dihubungi
masyarakat Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan
memberitahukan bahwa ada 2 orang laki-laki telah diamankan
oleh warga setempat yaitu di lapangan bola karena sedang
melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja bersama
kawan kawannya,” katanya.
Setelah mendapatkan informasi tim opsnal langsung pergi
ke tempat dimana informasi diberikan oleh masyarakat dan
sampai di tempat kejadian bertemu dengan saksi-saksi dan
pelaku kemudian tim opsnal  Heppy Kusnandar
Kusnandar..

TERBAKAR- Setelah pasar bawah di Bukittinggi yang terbakar, kali ini pasar serikat Baso di Nagari
Tabek Panjang Kecamatan Baso, Agam, yang terbakar, Selasa (14/9) dini hari. Peristiwa yang
terjadi sekitar pukul 02.30 Wib itu setidaknya menghanguskan 24 petak toko yang berlokasi di Blok
G pasar tersebut (foto: Ist/net).
kepolisian.
Terkait kebakaran itu menurut
Fauzi, saat ini pihaknya sedang
melakukan pendataan. Jika memungkinkan akan segera dilakukan revitalisasi pasar yang
terbakar tersebut. Sedangkan untuk
tanggap Darurat Dinas Sosial juga
sudah mempersiapkan.
Kebakaran yang terjadi pukul
02.30 Dini hari itu baru berhasil
dipadamkan sekitar pukul 04.50

Wib setelah mobil pemadam
kebakaran dari berbagai daerah
ikut datang memadamkan.
kebakaran yang menghanguskan 24 petak kios pada blok G
tersebut.
Informasi di lokasi kebakaran
menyebutkan, masyarakat yang
berada di sekitar pasar Baso Jorong
Baso Nagari Tabek Panjang
sontak dikejutkan mendengar
suara memekik ada kebakaran,

ada juga mengumandangkan azan
serta memukul tiang listrik.
Melihat kobaran api diserta
asap hitam menggulung ke udara,
masyarakat berlarian menuju lokasi
kebakaran terutama pemilik kedai
dan kios di Pasar Baso, selang tidak
berapa lama datang beberapa unit
mobil pemadam kebakaran.
Akibat musibah kebakaran itu
tidak satupun isi kedai yang dapat
diselamatkan, karena isi kios

merupakan barang dagangan
perabot rumah tangga berupa
kasur, tempat tidur dan barang
pecah belah.
Plt. Camat Baso Agam, Fauzi
Chaniago didampingi petugas dari
Polsek Baso dan Polres Bukittinggi menyebutkan, musibah
kebakaran terjadi Selasa dini hari
sekitar pukul 02,03 menghanguskan 24 petak kios pada blok
G diperkirakan kerugian mencapai
Rp 2,5 miliar.
“Untuk kelengkapan data
nama-nama pemilik kios, pihak
pengulu pasar serikat baso bersama
aparatur pemerintah Nagari Tabek
Panjang saat ini sedang melakukan pendataan,” ujar Fauzi Chaniago.
Sementara itu, Kepolisian
menerjunkan tim Inafis untuk
mengungkap penyebab dan kronologi terbakarnya 24 kios di Blok
G, Pasar Baso, Nagari Tabek
Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.
“Tim Inafis (Indonesia Automatic Fingerprint System) dari
Polres Bukitting sudah diterjunkan
untuk penyelidikan,” kata Kabid
Humas Polda Sumbar, Kombes Pol
Satake Bayu Setianto.
Satake menyebutkan saat ini
proses penyelidikan masih berlangsung, polisi melakukan oleh
tempat kejadian perkara di lokasi
kebakaran, dugaan sementara, api
bersal dari salah satu kios  Iwin
SB/Novrizal Sadewa.

RUTAN PADANG PANJANG BUAT ALARM DI SETIAP KAMAR WBP

Manfaatkan Rantai dan Gembok Rusak
Padang Panjang, Khazanah—
Sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan ketertiban di
Rutan Padang Panjang, Kepala
Rutan setempat Rudi Kristiawan
menginstruksikan kepada jajarannya terutama bagian pengamanan untuk menyediakan alarm
bahaya di masing-masing kamar
blok hunian warga binaan pemasyarakatan.
Menurut Rudi Kristiawan, hal
itu dimaksudkan ketika malam
hari ada kejadian atau bahaya
yang tidak diinginkan seperti,
kebakaran, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendadak sakit,
kebanjiran, lampu mati, perkelahian di kamar dan sebagainya.
Selain pasang alarm, Rudi juga
menyampaikan untuk disetiap
kamar WBP dipasang karung goni
tebal berwarna coklat sebagai
inventaris kamar guna menanggulangi kebakaran.
Andre Astamam selalu Kepala
Pengamanan Rutan Padang Panjang dibantu seluruh pegawai
terkait segera melaksanakan
perintah dari Karutan tersebut.

“Sesuai arahan Karutan Rudi
Kristiawan, untuk alarm kita
dikasih ide untuk menggunakan
rantai dan gembok yang sudah
tidak terpakai di pasang di
masing-masing pintu kamar WBP
yang berjumlah 22 kamar semuanya tanpa terkecuali,” ujar Andre,
Selasa (14/9).
Menurut Andre, hal ini simpel dan
sederhana, tapi fungsinya sangat penting
sekali, misal tengah malam ada bahaya
atau keadaan darurat di kamar WBP
mereka bisa membunyikan alarm
dengan memukulkan rantai gembok
yang sudah dipasang di pintu terali
besi sambil meneriakkan pemanggilan
petugas.
“Jadi pegawai bisa langsung
sigap ambil tindakan disamping
pada saat kegiatan trolling, ujar
andre yang mantan pegawai Lapas
Padang dulunya.
Berkaca dari sejumlah peristiwa kebakaran Rutan dan lapas
di Indonesia, dan terakhir di
Tangerang, Rudi Kristiawan
menyampaikan rasa duka yang
sangat mendalam atas terjadinya
musibah itu.

ALARM- Rutan Padang Panjang membuat rantai dan gembok
bekas menjadi alarm sebagai upaya pencegahan gangguan
keamanan ketertiban (foto: Istimewa).
“Untuk di Rutan Padang Panjang sendiri sebenarnya sudah lama
mengantisipasi hal-hal pencegahan
jauh hari sebelum Lapas Kelas I
Tangerang terbakar seperti penyediaan tabung damkar aktif, pengecekan instalasi listrik berkala,” ujar
Rudi, Selasa (14/9).
Selain itu yang terpenting
menurut Rudi adalah edukasi
kepada seluruh jajaran agar

melaksanakan tugasnya dengan
baik, tanggung jawab, siaga, selalu
sesuai dengan SOP.
“Serta kita berikan edukasi
juga kepada WBP agar tidak
melakukan perbuatan yang dapat
menggangu keamanan dan ketertiban Rutan serta membahayakan
bagi dirinya sendiri maupun
orang banyak,” tegas Karutan
muda itu  Novrizal Sadewa.

AKSI CABUL SESAMA JENIS OLEH ASN DI AGAM

Belum Ada Tambahan Korban yang Melapor
Lubukbasung,
Khazanah—
Terkait Kasus pencabulan yang
dilakukan tersangka berinial FR
(56), hingga saat ini belum ada
tambahan laporan masuk ke
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Agam.
Kapolres Agam, AKBP Dwi
Nur Setiawan, melalui Kasat
Reskrim AKP Fahrel Hariz mengatakan, saat ini pihak kepolisian
sedang melengkapi berkas dan
secepatnya melimpahkan ke
Kejaksaan Negeri Lubuk Basung.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan berkas perkaranya,
memeriksa saksi dan bukti, secepatnya akan dilimpahkan ke
kejaksaan,” ujarnya, Selasa (14/9).
Sebelumnya diberitakan,
Kepolisian Resor (Polres) Agam,

Sumatera Barat (Sumbar), meringkus seorang pria dengan inisial
nama FR (56) terkait laporan
perbuatan cabul sesama jenis yang
dilakukannya kepada anak di
bawah umur.
Dalam Konfrensi pers yang
dilakukan Kapolres Agam, AKBP
Dwi Nur Setiawan mengatakan,
pelaku yang merupakan Aparatur
Sipil Negara (ASN) ini ditangkap
pihaknya pada Rabu (8/9) lalu.
Pelaku ditangkap di kediamannya di Kecamatan Lubuk
Basung, Agam.
Aksi bejat pelaku terungkap
saat orang tua korban memeriksa
HP milik anaknya, saat diperiksa
orang tua mendapati ada gambar
dan video yang tidak wajar di
pesan WhatsApp korban.

“Korban didesak orang tua
dan mengaku pesan tersebut dari
tersangka dan korban juga mengaku sudah mendapat perlakukan
tidak wajar,” lanjutnya.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui aksi cabul tersebut dilakukan
pelaku pada Selasa (31/8) lalu
saat pergi berburu bersama korban.
Pelaku sempat melakukan aksi
bejatnya selama tiga kali yaitunya
di dalam mobil pick up di jalan
lintas Bawan- Palembayan.
Kemudian aksi bejat itu dilanjutkan di dalam hutan dan saat
di jalan pulang.
“Agar korban tidak memberitahukan kejadian itu kepada
orang lain, ia diberi uang sebanyak
Rp.100.000,” terangnya  Heppy
K u s n a n d a rr..

TAMBAHAN- Terkait Kasus
pencabulan sesama jenis yang
dilakukan oleh oknum ASN
kabupaten Agam , hingga saat
ini belum ada tambahan
laporan masuk ke Satuan
Reserse Kriminal (Satreskrim)
Polres Agam (foto: Ist/net).
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Honorarium KPPS di Pemilu 2024 Diusulkan Setara UMR
Jakarta, Khazanah— Komisi
Pemilihan Umum (KPU)
mengusulkan besaran honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) pada Pemilu 2024 setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Usulan kenaikan honor untuk
KPPS ini menjadi salah satu
alasan pengajuan kebutuhan
anggaran untuk Pemilu 2024

dari KPU membengkak hingga Rp86 triliun.
“Mungkin nanti kita cari
angka mediannya. Kan ada
kabupaten/kota yang mampu memberi UMR tinggi,
tapi ada juga daerah yang
UMR-nya rendah. Kita nanti
harus melihat data-data itu
secara rinci,” ujar Komisioner KPU, Pramono
Ubaid Tanthowi.

Dia mengatakan, KPU
ingin memberikan upah yang
manusiawi bagi KPPS. Pada
Pemilu 2019, ketua KPPS
hanya memperoleh honorarium Rp 550 ribu sedangkan anggotanya mendapatkan Rp 500 ribu per
orang per bulan.
“Kita usulkan untuk
honor KPPS ini manusiawi lah. Yang manusiawi itu

usulan kita sebesar UMR.
UMR di tingkat kabupaten/
kota,” kata dia.
Dengan upah demikian,
petugas TPS pun memiliki
risiko pekerjaan, bahkan
ratusan penyelenggara ad
hoc Pemilu 2019 gugur
karena kelelahan menjalankan tugas. Pramono pun
membandingkan besaran
upah petugas tempat pemu-

ngutan suara (TPS) di sejumlah negara.
Di Amerika Serikat (AS),
petugas TPS mengantongi
honor antara 65-100 dolar
AS per hari, dikalikan masa
kerja yang bersangkutan
direkrut sebagai petugas.
Pramono menyebutkan, honor petugas di India masih
lebih tinggi dari Indonesia
yakni sekitar Rp 29 ribu,

KPU TETAP DENGAN SKEMA SERENTAK 25 BULAN

Anggaran Pilkada dan Pemilu
2024 Rp112,2 Triliun
Jakarta,
Khazanah—
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) telah mengusulkan
anggaran sebesar Rp86 triliun
untuk biaya penyelenggaraan Pemilu 2024. Sementara untuk pilkada serentak, anggaran yang diusulkan mencapai Rp26,2
triliun. Karena masih bersifat
usulan, anggaran tersebut
akan dibahas lagi dengan
pihak-pihak terkait.
“Untuk pemilu nasional
sekitar Rp86 triliun dan
untuk pilkada serentaknya
sekitar Rp 26,2 triliun,” ujar
Komisioner KPU RI, I Dewa
Kade Wiarsa Raka Sandi,
Selasa (14/9).
Raka mengatakan, anggaran kurang lebih Rp112,2
triliun untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada
merupakan usulan KPU.
Sesuai dengan mekanisme
peraturan perundanganundangan, kata dia, usulan
tersebut akan dibahas, dikaji
dan dicermati lagi bersama
dengan berbagai pihak terkait
seperti Kemendagri dan
Kemenkeu.
“Jadi, itu baru usulan
KPU, dan nanti belum tentu
anggaran finalnya seperti itu,
akan ada penyesuaian-penyesuaian dengan pihak terkait,”
kata Raka.
Terkait penilaian anggaran Pemilu 2024 telalu
besar, Raka mengatakan
pihaknya menganggarkan
sesuai dengan kebutuhan
teknis penyelenggaraan,
termasuk memperhitungkan kondisi pandemi Covid-19.
Dengan adanya pandemi
Covid-19, maka ada kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan pemilu seperti alat

ANGGARAN— KPU mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sebesar Rp112,2
triliun. Anggaran yang tergolong fantastis itu, telah memperhitungkan kondisi pandemi Covid-19. Tampak sejumlah
petugas KPPS tetap bertugas pada Pilkada serentak 2020, meski terpapar Covid-19. DOK
pelindung diri (APD) dan
fasilitas untuk menjalankan
protokol kesehatan. “Kita
doakan nanti pandemi cepat
selesai sehingga anggaran
untuk APD atau untuk penerapan protokol kesehatan
bisa dikurangi,” demikian
Raka.
Masih Skema Lama
Raka juga memastikan
bahwa KPU masih mempertahankan skema tahapan
pemilu serentak selama 25
bulan. Hal itu diungkapkan
oleh Raka Sandi menanggapi adanya wacana mempersingkat tahapan pemilu

dari Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). “Sampai saat
ini usulan KPU demikian
[tahapan pemilu 25 bulan],”
katanya.
Raka menjelaskan bahwa
pada prinsipnya persiapan
dilakukan penyelenggara
pemilu lebih awal. Saat ini
tambah Raka, rancangan
tahapan pemilu dan pilkada
2024 masih dalam proses.
Dia memastikan akan disampaikan ke publik jika telah
final. “Akan dilakukan
sosialisasi dan juga bimbingan teknis sesuai keperluannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ke-

tua Komisi Pemerintahan
DPR Saan Mustofa mengatakan bahwa tahapan pemilu
serentak 2024 yang panjang
berdampak pada besarnya
anggaran pelaksanaan. Oleh
karena itu, proses ini perlu
dipangkas.
“Untuk efisiensi anggaran
di tengah pandemi Covid19, perlu untuk dilakukan
kajian terhadap tahapan
pemilu yang bisa diperpendek waktunya. Misalnya
kampanye atau tahapan
lainnya,” katanya.
Saan menjelaskan bahwa
secara resmi, tahapan pemilu
2024 selama 20 bulan. Akan

tetapi karena beban dan
kerumitannya, KPU meminta
tambahan waktu. KPU mengajukan ada 5 bulan persiapan sebelum tahapan
resmi. Dengan begitu, totalnya 25 bulan. Di sisi lain,
tahapan ini diperkirakan
memakan anggaran lebih
dari Rp140 triliun. Dengan
dipangkasnya waktu, harapannya bisa menghemat
dana.
“Nanti akan didalami
dan dikaji ketika pem bahasan [terkait berapa lama
waktu pemotongan dan
efisiensinya],” jelas Saan.
ryn/dbs

EMPAT MENTERI LAYAK DIGANTI

PAN Usulkan Soetrisno Bachir Masuk Kabinet

Jakarta, Khazanah— Isu
perombakan kabinet atau reshuffle kembali berembus. Reshuffle kali ini disebut
untuk mengkomodasi bergabungnya Partai Amanat
Nasional (PAN) ke barisan
koalisi dan mengganti menteri-menteri yang performanya dinilai kurang baik.
Di tengah isu reshuffle,
Ketua Umum PAN Zulkifli
Hasan mengungkapkan bahwa dia mengusulkan Dewan
Kehormatan PAN Soetrisno
Bachir untuk bisa masuk
dalam kabinet pemerintahan
Jokowi-Ma’ruf. Zulkifli
mengaku pernah menyampaikan hal tersebut langsung
kepada Presiden Jokowi
dalam sebuah pertemuan.
“Saya memang pernah
menyampaikanm, bahwa
Mas Tris (Soetrisno Bachir)
itu dulu tim sukses Pak
Jokowi, dulu ketua KEIN
(Ketua Ekonomi dan Industri
Nasional). Kalau memungkinkan saya memang nitip
gitu, apa saja (posisinya),”
kata Zulkifli dalam wawancaranya dengan Karni Ilyas
di kanal Youtube-nya, Senin
(13/9).
Dalam wawancara tersebut, awalnya Zulkifli mengaku belum ada pembicaraan soal posisi menteri
saat PAN memutuskan bergabung dengan pemerintah. Dia
juga mengaku tidak menyodor-nyodorkan kadernya agar
bisa duduk di pemerintahan.
Menanggapi itu, Direktur
Eksekutif Indobrometer, M
Qodari, menilai sulit bagi
kader PAN lain selain Zul-

DEWAN Kehormatan PAN, Soetrisno Bachir dalam suatu kesempatan bersama
Presiden RI, Joko Widodo. Akankah Ketum PAN periode 2005–2010 itu ditarik dalam
kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, seiring bergulirnya isu reshuffle? DOK
kifli Hasan masuk kabinet.
Bahkan menurutnya, adanya
titik buntu itulah yang
menyebabkan reshuffle sampai saat ini tertunda.
“Saya melihat sejauh ini
memang pemerintah maunya
Pak Zul yang masuk (kabinet) dan kalau bukan Pak
Zul kelihatannya sulit dan
ini yang menjadi kuldesak
atau titik buntunya,” kata
Qodari kepada Republika.co.id, Selasa (14/9).
Ia menilai, seharusnya
dengan hadirnya Zulkifli di
Istana Negara beberapa waktu
lalu bersama enam ketua
umum partai politik lainnya
menjadi sinyal Zulkifli
sudah menerima dan bersedia
masuk kabinet mewakili
PAN.

“Saya tidak tahu bagaimana kehadiran Zulhas ini
mengubah kebuntuan atau
kuldesak yang terjadi selama
ini apakah itu berarti Zulhas
yang masuk ke kabinet, atau
tidak itu menarik itu kita
lihat dalam reshuffle yang
akan datang,” ujarnya.
Sementara itu, terkait
siapa nama yang akan diganti, menurutnya hal itu
sangat tergantung siapa
menteri dari PAN yang masuk ke pemerintahan. Jika
diisi oleh Zulkifli Hasan,
maka kemungkinan Zulkifli
akan mengisi posisi senior
di kabinet.
“Karena beliau ini pernah menjadi menteri kehutanan, kemudian pernah
menjadi ketua MPR, maka

kemungkinan posisi di kabinet itu posisi senior. Posisi
senior itu kalau di tradisi
politik Indonesia itu posisi
menko,” ujarnya.
Ia mengatakan, dari
posisi menko yang ada, yang
paling memungkinkan diisi
Zulkifli yaitu Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK). Menurut Qodari, selain warna
PAN yang mewakili Muhammadiyah, Menko PMK
saat ini Muhadjir Effendy
juga merepresentasikan
Muhammadiyah.
“Kalau yang masuk nama-nama yang lain, maka
kemudian posisinya bisa
sangat bervariasi ya. Karena
nama-nama lain yang beredar itu ada beberapa saya

kira, pertama Pak Sutrisno
Bachir, kemudian bisa juga
sekjen, bisa juga kemudian
beberapa nama yang lain,”
tuturnya.
“Kalau Mas Tris, Sutrisno
Bachir dengan latar belakang
beliau sebagai pengusaha lalu
kemudian pernah di lembaga
KEIN, maka kemudian portfolionya yang berkaitan
dengan masalah-masalah
ekonomi,” ujar Qodari.
Sebelumnya Arus Survei
Indonesia (ASI) pekan lalu
merilis hasil survei terkait
kinerja pemerintah selama
penanganan Covid-19. Salah
satu hasilnya adalah masyarakat menilai ada empat
menteri yang layak diganti
atau di-reshuffle oleh Presiden Jokowi saat ini.
“Kementerian bidang
ekonomi paling tinggi direkomendasikan responden
sebanyak 38 persen. Kemudian, Kementerian bidang
Politik Hukum dan Keamanan 29 persen,” ujar
Direktur Eksekutif ASI, Ali
Rif’an dalam rilis daring,
Rabu (8/9).
Selanjutnya, Kementerian
bidang Maritim dan Investasi
(13 persen) dan Kementerian
bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (11
persen). Sisanya, sembilan
persen responden menyatakan tidak tahu tidak jawab.
“Ini rekomendasi publik,
tapi kita tidak tahu karena
ini ukuran kinerja dari publik.
Pasti kalau Presiden punya
kinerja sendiri dalam mengukur kinerja para menterimya,”
ujar Ali. ryn/rol

jika dikalikan satu bulan
totalnya hampir Rp 900 ribu.
“Jadi itu salah satu contoh
kenapa anggaran kita usulkan
cukup banyak. Itu karena kita
ingin memberi honorarium
kepada KPPS yang lebih
manusiawi. 2019 dulu banyak
yang meninggal. Lalu mereka
hanya diberi asuransi, honornya kecil sekali,” tutur Pramono. ryn

Iwan Fals Tantang
Sandiaga Uno
Jakarta, Khazanah—
Dukungan para emakemak terhadap Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga
Uno, untuk ikut masuk ke dalam bursa
calon presiden terus
mengemuka.
Beberapa waktu
lalu, Sandiaga sempat
mengunjungi beberapa desa, salah satunya Desa Alamendah,
Kabupaten Bandung,
IWAN FALS
Jawa Barat. Pada kunjungannya yang terkait dengan kegiatan apresiasi
Desa Wisata Indonesia 2021 itu, Sandiaga sempat
berdialog dengan pedagang sayur, Diah.
Mulanya, Sandiaga menanyakan kondisi
perekonomian Diah di masa pandemi Covid-19.
Setelah menyampaikan kondisi perekonomiannya
selama pandemi, Diah kemudian meminta Sandiaga
untuk jadi presiden.
“Sekarang udah beberapa bulan tutup. Saya sama
sekali nggak punya penghasilan. Bapak jadi presiden
saja, biar saya bisa langsung ke Bapak. Jadi Presiden
ya, Pak,” kata Diah.
Mendengar permintaan itu, Sandiaga melempar
senyum dan kembali mengingatkan agar para
pedagang tetap semangat di masa pandemi. Hal
tersebut mendapat perhatian musisi senior, Iwan
Fals. Lewat akun Twitternya, dia seolah menantang
Sandiaga.
“Hayooo mau nggak Bang Sandi jadi Presiden,”
kata pria dengan nama lengkap Virgiawan Listanto
itu di akun twitternya, @iwanfals, dikutip hari Senin
(13/9).
Cuitan tersebut diunggah bersamaan dengan
satu buah foto. Foto tersebut menampilkan Sandiaga
dengan satu kalimat di bawahnya, yakni “Ibu
Pedagang Sayur Ini Minta Sandi Jadi Presiden,
Katanya Begini”.
Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memang masih
lama. Namun, survei-survei politik kandidat capres
2024 terus bermunculan.
Pada periode awal Agustus sampai pekan ketiga
bulan kemerdekaan ini setidaknya ada tiga survei
politik terkait Pilpres 2024. Lembaga-lembaga survei
itu adalah Charta Politika, New Indonesia Research
& Consulting, dan Indonesia Political Opinion (IPO).
Hasil survei ketiga lembaga tersebut terkait
kandidat capres Pilpres 2024 secara konsisten
memunculkan sejumlah nama yang sama di enam
besarnya, salah satunya Sandiaga Uno. ryn/rol

Pemilih Perempuan
Lebih Loyal
Jakarta, Khazanah— Anggota Dewan Pembina
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Titi Anggraini menilai, pemilih perempuan lebih
loyal dibandingkan laki-laki. Menurutnya, hal ini
tercermin dari mayoritas pengguna hak pilih pada
Pemilu 2019 adalah pemilih perempuan.
“Sebagai pemilih perempuan itu lebih loyal
daripada pemilih laki-laki,” ujar Titi dalam webinar
pada Selasa (14/9).
Titi mengatakan, pada Pemilu 2019 lalu terdapat
100.220.170 pemilih perempuan atau 50,11 persen
dari total pemilih di seluruh Indonesia. Kemudian,
perempuan yang menggunakan hak pilihnya
mencapai 51,17 persen atau 80.849.808 dari jumlah
pengguna hak pilih sebanyak 158.012.499.
Menurut dia, beberapa faktor seperti politik,
sosial, budaya, dan latar belakang pekerjaan turut
mempengaruhi hal ini. Sedangkan, kebanyakan
perempuan di Tanah Air lebih banyak berada di
rumah sehingga memungkinkan pergi ke tempat
pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan.
Titi menjelaskan, data tersebut memperlihatkan
bahwa pemilih perempuan itu loyal secara politik.
Hal ini bisa menjadi modalitas para calon presiden
dan wakil presiden menarik pemilih pada pesta
demokrasi.
Mengingat loyalitas pemilih perempuan, partai
politik dan calon-calon potensial penting untuk
mengelola basis pemilih perempuan dengan serius
sejak jauh-jauh hari. Penting juga agar mereka
menghindari kontroversi.
Titi menuturkan, selama ini perempuan masih
diposisikan sebagai sekadar sumber suara atau objek
dan belum menjadi subjek. Padahal, perempuan
semestinya terlibat dan dilibatkan bukan hanya
secara simbolik, melainkan juga substantif.
Pasangan calon diharapkan mampu membawa
isu dan penyelesaian masalah perempuan dalam
visi, misi, dan program. Titi berharap, perempuan
dihadirkan dalam struktur inti pemenangan.
“Karena tidak bisa perempuan itu hanya diwakili
pemikirannya oleh laki-laki, tetapi pemikirannya
juga harus dihadirkan oleh perempuan secara langsung.
Misalnya bagaimana menjawab persoalan angka
kematian ibu dan bayi,” jelas Titi. ryn/rol
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UNTUK KUKUHKAN HUBUNGAN

Para Pejabat Tinggi China-Singapura Bertemu
Singapura, Khazanah - Diplomat tertinggi China,
Selasa (14/9), bertemu di Singapura dengan perdana
menteri negara-kota kaya itu, untuk mengukuhkan
kembali pentingnya hubungan perdagangan dan
diplomatik antara kedua negara.
Dalam sebuah pernyataan di Facebook, Perdana
Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan
ia melakukan diskusi produktif dan terbuka dengan
Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang mencakup
perkembangan-perkembangan internasional dan
regional.
“Singapura menyambut baik kontribusi
berkelanjutan China di bagian dunia kami, dan
akan terus bekerja sama dengan China untuk
membangun dunia yang lebih harmonis dan damai,''
tulis Lee.
Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan
dalam sebuah pernyataan bahwa Wang dan Lee
juga menegaskan “momentum positif dalam kerja
sama kedua negara di tengah wabah COVID-19.''
Wang sedang dalam tur dinas resmi selama
sepekan, dan telah mengunjungi Vietnam dan Kamboja sebelum lawatan kerja dua hari di Singapura.
Ia diperkirakan akan mengunjungi Korea Selatan
setelah Singapura.
Kunjungan Wang dilakukan beberapa pekan
setelah Wakil Presiden AS Kamala Harris mengunjungi Asia Tenggara dan singgah di Singapura

dan Vietnam. Media pemerintah China
menggambarkan perjalanan Harris sebagai salah
satu yang “berusaha mengadu domba negara-negara
dengan China”.
Saat berada di Singapura bulan lalu, Harris
mengkritik China atas tindakannya di Laut China
Selatan, menggambarkannya sebagai intimidasi dan
paksaan. Ia mengatakan bahwa AS akan mendukung
sekutu dan mitranya dalam menghadapi ancaman
China.
Pada Senin (13/9), Wang menelepon Wakil
Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat dan
Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan.
Mereka membahas cara lebih lanjut untuk
memperkuat hubungan antara kedua negara, termasuk
memajukan kerja sama dengan China dalam proyekproyek pemerintah Singapura dan menjajaki bidangbidang kerja sama baru seperti ekonomi digital.
Balakrishnan juga menyambut baik minat China
dalam Kesepakatan Komprehensif dan Progresif bagi
Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), yang merupakan
perjanjian perdagangan bebas antara 11 negara yang
meliputi Australia, Kanada, Selandia Baru, Singapura,
dan Vietnam.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan
pekan lalu bahwa negara-negara yang dikunjungi
Wang adalah tetangga dekat dan mitra penting.
 voa

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kanan) dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di
Istana Kepresidenan di Singapura, 14 September 2021.

KARENA PENYALAHAN DOMINASI

Korsel Denda Google Hampir $180 Juta
Seoul, Khazanah - Pengawas antimonopoli Korea
Selatan mendenda Google
hampir $180 juta atau setara
dengan Rp 2,56 triliun pada
Selasa (14/9) karena menyalahgunakan dominasinya di
sistem operasi seluler dan
pasar aplikasi.
Hukuman itu datang
beberapa minggu setelah Korea
Selatan mengeluarkan undang-

undang yang melarang operator
toko aplikasi besar, seperti
Google dan Apple, memaksa
pengembang perangkat lunak
untuk menggunakan sistem
pembayaran mereka. Monopoli
penggunaan Play Store dan
App Store akan memberikan
keuntungan illegal bagi
keduanya.
Dan minggu lalu seorang
hakim Amerika Serikat me-

merintahkan Apple untuk
melonggarkan kontrol atas
sistem pembayaran App Store
dalam melawan antimonopoli
dengan pembuat Fortnite,
Epic Games.
Google dan Apple mendominasi pasar aplikasi online
di Korea Selatan, negara
dengan ekonomi terbesar ke12 di dunia dan dikenal karena
kehebatan teknologinya.

Komisi Perdagangan Adil
Korea (Korea Fair Trade
Commission/KFTC) telah
menyelidiki Google sejak
2016 karena diduga mencegah pembuat ponsel pintar
lokal seperti Samsung Electronics untuk menyesuaikan
OS Android-nya.
Google disebut menghambat persaingan pasar
melalui "perjanjian anti-

PON Papua bukan sekadar
Selama ini jika membicarakan
tentang Papua atau berita yang
muncul di berbagai media massa
tidak lepas dari masalah Kelompok
Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Tidak terhitung sudah berapa
kali terjadi kontak senjata antara
aparat keamanan dengan kelompok
tersebut. Korban jiwa baik di pihak
TNI maupun KKB Papua sudah
kerap terjadi.
Masyarakat sipil juga turut
menjadi korban dari tindakan yang
dilakukan oleh kelompokkelompok yang menentang dan
ingin melepaskan diri dari NKRI
tersebut.
Di satu sisi, Aris berpandangan
pada dasarnya masyarakat Papua
sama sekali tidak ada niat ingin
melepaskan diri dari Indonesia.
Mungkin, gejolak-gejolak yang
terjadi selama ini akibat adanya
berbagai kebutuhan atau keinginan

yang belum terakomodasi dengan
baik.
Kendati demikian, BPIP menyakini melalui ajang olahraga
tersebut dapat membuka mata hati
para kelompok yang membelot
sadar bahwa Indonesia sama sekali
tidak pernah melupakan apalagi
meninggalkan Papua.
“PON XX di Papua adalah
cerminan bagaimana masyarakat
dari provinsi lain memberikan
kepercayaan kepada Papua,” kata
dia.
Apalagi, lagu PON XX yang
bertema “Torang Bisa” yang
memiliki makna kita bisa adalah
wujud dari upaya menjaga rasa
persatuan di Indonesia. Setelah
PON XX digelar, diyakini akan
lebih banyak lagi hal-hal positif
yang bisa dipublikasikan oleh
media massa. Tidak hanya tentang
konflik KKB Papua dengan aparat

fragmentasi" yang mencegah
pembuat ponsel pintar memasang versi Android yang
dimodifikasi, yang dikenal
sebagai "Android forks", di
perangkat mereka.
"Karena itu, pembuat
perangkat tidak dapat meluncurkan produk inovatif
dengan layanan baru," tambah KFTC dalam sebuah
 voa
pernyataan.

Sambungan Hal 9
keamanan, namun diharapkan ada
nilai-nilai lain yang bisa memacu
semangat persatuan.
Jika kembali menyimak sejarah
atau tujuan PON diselenggarakan
ialah bagaimana mengikat atau
merekatkan semangat rasa persatuan antara satu daerah dengan
daerah lain di Indonesia.
Merujuk terbentuknya Persatuan Olahraga Republik Indonesia
(PORI) yang kemudian berujung
pada penyelenggaraan PON untuk
pertama kalinya pada 9 September
1948 di Surakarta, Jawa Tengah.
Pada saat itu, masyarakat di
Tanah Air masih terbagi-bagi atau
terkotak-kotak dengan berbagai
pandangan politik yang berbedabeda. Melihat kondisi tersebut,
pemerintah menyelenggarakan
PON untuk edisi pertamanya.
Tujuannya
jelas
yakni
menyatukan masyarakat yang

memiliki latar belakang budaya,
suku, agama, ras dan golongan
yang berbeda satu sama lain.
Melalui gelanggang olahraga,
semua perbedaan tadi dapat
disatukan.
Masyarakat dari Sabang sampai
Merauke berkumpul. Tidak hanya
soal sportifitas tetapi juga meraih
prestasi dengan semangat kebangsaan.
Terakhir, penyelenggaraan PON
XX di Papua diharapkan betulbetul menjadi sebuah sarana oleh
semua anak bangsa dan memahami
bahwa Indonesia adalah negara
yang menjunjung tinggi rasa
persatuan dan kesatuan.
Sesuai dengan semboyan
Bineka Tunggal Ika
yang bermakna meskipun
berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu
kesatuan.  ANT

PANGKAS EMISI METANA

AS dan Uni
Eropa Teruskan
Kesepakatan
Global
New York, Khazanah - Amerika Serikat dan Uni
Eropa melakukan sebuah usaha diplomatik agar banyak
negara berkomitmen untuk mengurangi emisi gas metana
hampir sepertiga pada dekade berikutnya. Hal tersebut
dilakukan menjelang diadakannya KTT perubahan iklim
COP26 pada bulan November, menurut dokumen yang
dilihat Reuters.
Gas rumah kaca metana merupakan penyebab terbesar
perubahan iklim setelah karbon dioksida (CO2). Untuk
itu diperlukan lebih banyak pengawasan pemerintah
ketika mencari solusi untuk membatasi pemanasan global
hingga 1,5 derajat, sesuai tujuan dari kesepakatan iklim
Paris.
Dalam rangka mengawali langkah itu, Amerika Serikat
dan Uni Eropa akhir pekan ini akan meluncurkan sebuah
deklarasi janji bersama untuk mengurangi emisi metana
yang disebabkan oleh manusia sedikitnya 30% pada
2030, dibandingkan tingkat 2020, menurut dokumen
awal Global Methane Pledge, yang dilihat Reuters.
"Masa hidup gas metana yang singkat di atmosfer
berarti kalau mengambil tindakan sekarang, hal itu
dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cepat,"
sebut dokumen tersebut.
Sebuah dokumen terpisah mencantumkan lebih dari
dua puluh negara yang akan ditarget AS dan Uni Eropa
untuk bergabung dengan komitmen metana itu. Mereka
termasuk penghasil utama emisi seperti China, Rusia,
India, Brasil dan Arab Saudi, dan lainnya termasuk
Norwegia, Qatar, Inggris, New Selandia dan Afrika Selatan.
Departemen Luar Negeri AS dan Komisi Eropa tidak
segera mengomentari dokumen tersebut.  voa

