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CAPAIAN VAKSIN
SANGAT RENDAH

Menkes
Kritik
Sumbar

DITENGARAI karena kurang sosialisasi dan pesanpesan tidak komunikatif sehingga banyak warga yang
kurang percaya pada manfaat vaksin anti-Covid.
Akibatnya capaian target vaksinasi Sumbar menjadi
terendah di Indonesia. Menkespun bereaksi keras
terhadap Sumbar.
Padang, Khazanah – Duh! Mati
kita! Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin bereaksi keras terhadap
lambannya pergerakan capaian
vaksinasi Covid-19 di Sumatera Barat.
“Tolong semua diajak untuk vaksin
di Sumatera Barat, capaiannya sangat
rendah,” kata Menkes, Kamis di
Jakarta.
Wajar kalau Menkes merasa gusar
atas lambannya capaian vaksinasi di
Sumbar ini karena per 10 Oktober
2021, dari total 4.408.509 sasaran
vaksinasi di Sumatera Barat, baru
1.114.877 orang atau baru 25.29
persen dari sasaran yang telah disuntik
vaksin dosis pertama. Sementara untuk
dosis kedua baru 568.327 orang atau
12.89 persen dari target sasaran.
Dan harap dicatat juga, denga
data seperti itu, Sumbar dicatatkan
dalam
buku
besar
Covid
Nasionalsebagai provinsi dengan

capaian target vaksinasi nomor dua
terendah dari 34 provinsi di Indonesia.
Di situs resmi Kemenkes.go.id,
Menteri Budi Gunadi Sadikin
meminta dengan sangat
agar
vaksinasi antivirus corona (Covid19) di Sumatera Barat dipercepat
dan dilaksanakan secara agresif dan
masif sebelum Januari 2022.
"Kalau saya lihat, di Sumbar target
yang divaksinasi ada 4,4 juta yang
sudah divaksinasi dosis pertama 1,1
juta, dosis kedua sekitar 560 ribu.
Jadi saya minta tolong semua diajak
untuk divaksinasi, ini bukan hanya
untuk diri sendiri tetapi juga orang
lain," kata Budi.
Adapun posisi pertama provinsi
terendah adalah Papua. Lalu di posisi
ketiga hingga kelima adalah Provinsi
Aceh, Lampung dan Sulawesi Barat.
Budi menilai, capaian vaksinasi
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SOAL ALIRAN PELINDUNG
KEHIDUPAN

Angka Covid-19 Sumbar Melandai
Padang, Khazanah -- Angka
positif Covid-19 di Sumatera Barat
(Sumbar) mulai melandai, namun
penambahan kasus masih ada.
Setidaknya, tercatat 19 kasus
positif baru dari 1.386 sampel
yang diperiksa.
“Jumlah total warga Sumatera
Barat yang terinfeksi adalah
89.606 orang. Terjadi penambahan
19 orang warga sumbar positif
terinfeksi covid-19. Sedangkan
pasien sembuh bertambah 28
orang, sehingga total sembuh
86.974 orang,” kata Juru Bicara
Satgas Covid-19 Sumbar, Jasman
Rizal, seperti dilansir covesia.com
- Kamis (14/10/2021).
Jasman merincikan, warga
Sumbar terkonfirmasi positif
sebanyak 19 orang, dengan rincian,
Kota Padang 5 orang, Kota

Kesbangpol
Payakumbuh
Waspada

Jurubicara Satgas Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal

Bukittinggi 4 orang, Kota Solok
1 orang, Kota Sawahlunto 1 orang,

Kabupaten Tanah Datar 2 orang,
Kabupaten Sijunjuang 3 orang,

Kabupaten Pesisir Selatan 1 orang,
Kabupaten Pasaman Barat 1 orang,
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SEMPAT BIKIN RESAH WARGA SOLSEL

‘Perselisihan’ 3 Harimau dan Manusia Selesai
Padang Aro, Khazanah – ‘Perselisihan’ tiga
ekor harimau sumatera dengan warga masyarakat
di Solok Selatan baru-baru ini dianggap sudah
selesai oleh Balai Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA) Sumatera Barat, namun masih
diperlukan pemasangan kamera pemantau untuk
melihat pergerakan tiga harimau yang sempat
bikin resah warga itu.
Dikutip dari laman sinonews.com, Kepala
BKSDA Sumbar Ardi Andono mengungkapkan,
sejak 5 Oktober sampai sekarang jejak 3 ekor
harimau di Sungai Ipuh Kecamatan Koto Parik
Gadang Diateh (KPGD) Solok Selatan tidak
ditemukan.
Diperkirakan harimau-harimau itu sudah
masuk jauh ke tengah hutan dan menemukan
habitannya semula kembali.
Keterangan dari Ardi menyebutkan bahwa
Harimau sumatera, komunitasnya makin terdesak oleh permukiman penduduk.

04.48
12.09
15.12
18.12
19.21
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Ayat Hari Ini

Mimbar

(Beribadahlah) dengan
ikhlas kepada Allah, tanpa
mempersekutukan-Nya.
Barangsiapa
mempersekutukan Allah,
maka seakan-akan dia
jatuh dari langit lalu
disambar oleh burung,
atau diterbangkan angin
ke tempat yang jauh.

Ikhtiar, Doa & Tawakal

(QS Al Hajj : 31)

Payakumbuh, Khazanah
– Setelah Solok Selatan
dihebohkan dengan munculnya aliran yang diduga sesat,
daerah-daerah lain jadi bersiaga. Kota Payakumbuh
misalnya, melalui Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) menyatakan
akan mewaspoadai kalaukalau aliran yang meresahkan itu muncukl pula di
kota itu.
Tapi sejauh ini Kantor
Kesbangpol Payakumbuh
belum mendapati adanya
pengembangan aliran kepercayaan atau Ajaran Pelindung
Budhy D Permana, Kakan
Kehidupan yang dikabarkan
Kebangpol Payakumbuh (dok :
muncul di Solok Selatan itu.
dekadepos.com)
"Sepanjang informasi
yang kami dapatkan hingga saat ini memang belum ada aliran
atau ajaran pelindung kehidupan yang berkembang di Kota
Payakumbuh," kata Kepala Kantor Kesbangpol Payakumbuh,
Budhy D Permana di Payakumbuh, Kamis.
Ia mengatakan bahwa Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat (Pakem) yang langsung dipimpin oleh Kajari
Payakumbuh dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) terus
melakukan pemantauan terkait perkembangan aliran atau ajaran
yang tidak sesuai dengan aturan.
"Kita bersama Tim Pakem dan Kominda juga terus melakukan
pertemuan-pertemuan dalam upaya mengantisipasi berkembangnya aliran kepercayaan yang tidak sesuai aturan perundangundangan," ujarnya.
Menurutnya, Kesbangpol memang memiliki tugas pokok

Oleh: Fitra Firdaus

Syiar Islam
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Muslim China Sumbang
Rp185M buat Atasi Covid

Ada 3 kunci sukses dunia akhirat dalam Islam. Ketiganya
harus dikerjakan secara berurutan dan tidak terpisah. Berikut
ini penjelasannya.
Ikhtiar, doa, dan tawakal adalah 3 kunci sukses dunia
akhirat dalam Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW.
Ketiga hal ini mesti dikerjakan secara berurutan dan tidak
dipisah menjadi bagian sendiri-sendiri. Tiga kunci sukses
bagi seorang muslim ini didasarkan pada firman Allah dalam
Surah ar-Rad:11, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan

Beijing, Khazanah – Meskipun dalam hitungan
prosentase jumlah umat Islam di Tionglok, tetapi umat
Islam disana ikut menyumbang Rp185 miliar untuk
penanggulangan Covid-19.
"Ini menunjukkan jiwa patriotisme umat Islam dari
berbagai etnis di China dan kebersamaan umat Islam
di China dalam membantu orang lain untuk bersamasama memerangi (wabah virus) serta berjuang bersama
untuk bangsa ini," demikian pernyataan Asosiasi Islam
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WAGUB SAMPAIKANNOTA PENGANTAR RAPBD 2022

DPRD Sumbar Ingatkan Optimalisasi
Pendapatan Daerah
Padang, Khazanah - Wakil Ketua DPRD Sumbar
Irsyad Syafar mengingatkan agar pemerintah daerah
dapat mengoptimalkan penggalian potensi sumber
pendapatan terutama dari pengelolaan aset daerah.
Mengaktualisasikan visi dan misi gubernur dan wakil
gubernur periode 2021-2024 membutuhkan anggaran
yang cukup besar.
"Namun permasalahannya, KUA-PPAS Tahun 2022
yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan
APBD Tahun2022, disusun sebelum RPJMD Dumbar
2021-2026 ditetapkan," ujar Irsyad Syafar mengawali
rapat paripurna sebelum Wakil Gubernur Sumbar Audy
Joinady menyampaikan nota pengantar Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
tahun 2022, Kamis (14/10).
Apalagi, katanya lagi, untuk mengaktualisasikan
visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dibutuhkan
anggaran besar, agar program unggulan tersebut bisa
ditampung di dalam APBD.
"Jadi, perlu dilakukan optimalisasi potensi
pendapatan terutama dari pengelolaan aset daerah,”
kata Irsyad.
Dia menyebutkan, perlu dilakukan penyelarasan
program, kegiatan dan alokasi anggaran yang ditetapkan
dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas
Anggaran Sementara (KUA PPAS) dengan visi dan
misi tersebut dalam penyusunan RAPBD tahun 2022.
Ia menguraikan, dalam KUA PPAS tahun 2022
baru dilakukan penyesuaian target pendapatan asli
daerah (PAD) yaitu sekitar Rp2,502 triliun. Sedangkan
dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan
yang sah belum didalami.
Memperhatikan kebutuhan anggaran yang besar
untuk mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil
gubernur, dia meminta agar ada inovasi dan lompatan
untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Masih banyak potensi pendapatan daerah yang
bisa dioptimalkan, seperti pengelolaan aset daerah,
meningkatkan kinerja BUMD serta mengupayakan
tambahan dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan
pajak,” lanjutnya.
Dari aspek belanja daerah, menurutnya, baru
dilakukam penyesuaian alokasi belanja modal sebesar
14 persen. Sedangkan besaran dan distribusi belanja
operasional termasuk alokasi anggaran untuk program
unggulan gubernur dan wakil gubernur belum didalami.
Dalam rapat paripurna tersebut, Irsyad Syafar juga
mengingatkan waktu tersisa tahun anggaran 2021
hanya sekitar satu setengah bulan. Sementara hasil
evaluasi Perda Perubahan APBD tahun 2021 belum
juga keluar dari Kementerian Dalam Negeri.
“Pemprov hendaknya melakukan koordinasi lebih
intens ke Kemendagri agar hasil evaluasi tersebut
segera keluar sehingga pelakaanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan tepat
waktu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan tentang perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2005-2025 yang belum disetujui Kemendagri. Padahal
perubahan tersebut sudah dijadikan pedoman dalam
penyusunan RPJMD 2021-2026.
“Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan norma
pembentukan produk hukum dan perlu menjadi
perhatian pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan
permasalahan yang nenyebabkan keterlambatan
persetujuan tersebut,” tandasnya.  jer

Pelaku IKM
Payakumbuh
Semangat
Ikut Gebyar
Vaksinasi
Payakumbuh, Khazanah - Dalam rangka
menyukseskan gebyar vaksinasi sapu jagad, Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi di Galeri The
City Of Randang, Jalan Puti Elok Padang
Kaduduak.
Kegiatan Gebyar Vaksinasi Sapu Jagat tersebut
berjalan dengan lancar, peserta yang ikut berasal
dari masyarakat yang tergabung kedalam asosiasi
atau dari kelompok perwakilan industri kecil
menengah (IKM), perwakilan dari kelompok pekerja,
serta perwakilan dari organisasi paskibra se Kota
Payakumbuh.
Adapun jumlah orang yang ikut vaksin hari
ini secara keseluruhan adalah sebanyak 60 orang,
namun setelah menjalani proses pemeriksaan
kesehatan sebelum divaksin, ada yang harus ditunda
sebanyak 5 orang.
Bahkan Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin
Yunaz turut hadir untuk memberikan semangat
dan motivasi kepada seluruh peserta yang hadir
mengikuti kegiatan ini. Dia optimis percepatan
vaksinasi di Kota Payakumbuh akan berjalan sesuai
dengan target yang dicapai, dan secepatnya Kota
Payakumbuh bisa mencapai herd immunity.
"Semoga dengan meningkatnya angka partisipan,
semakin cepat pula kita mencapai angka 70 persen
warga divaksin," kata Erwin Yunaz.
Kadisnakerin Yunida Fatwa menyampaikan
ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh
tim yang telah mempersiapkan agenda ini dari
jauh jauh hari, ini semua berkat kerja keras
jajarannya mengajak kelompok masyarakat di
domain dinasnya ikut vaksinasi.
"Sesuai instruksi Wali Kota Riza Falepi, kita
harus bisa mengajak lebih banyak lagi orang
divaksin, kasus Covid-19 sudah melandai, kita
tingkatkan imunitas masyarakat terhadap Covid19 ini dengan vaksin,' pungkas Yunida didampingi
Sekdis Usfa Riyanti selaku koordinator tim pelaksana
kegiatan.  lili yuniati

DISERAHKAN - Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyerahkan nota pengantar Rancangan APBD tahun 2022, yang diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar
didampingi Wakil Ketua Suwirpen Suib, Kamis (14/10)

Kasrem 032/Wbr Tutup TMMDN
ke-112 Kabupaten Solok
Arosuka, Khazanah - Pelaksanaan TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-112
tahun 2021 di wilayah Kodim 0309/Solok, resmi
ditutup Kasrem 032/Wbr Kolonel CZI Arif Hartoto
di Gedung Solok Nan Indah Kamis, (14/10).
Kasrem 032/Wbr Kolonel CZI Arif Hartoto
menyampaikan amanat Pangdam I/BB, bahwa
TMMD merupakan bagian dari operasi bhakti
TNI, diwujudkan dengan cara membantu
pemerintah daerah dalam menyiapkan dan
memperbaiki infrastruktur serta mengakselerasi
program pemerintah daerah, yang sangat dibutuhkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"TMMD juga merupakan upaya kita bersama
dalam melestarikan warisan budaya para pendahulu
kita, yang selalu bekerja sama bahu mem-bahu
antar setiap elemen masyarakat dalam setiap
kegiatan yang kita kenal dengan sebutan “gotong
royong" dengan tema Wujud Sinergi Membangun
Negeri," katanya.
Pangdam I/Bukit Barisan juga mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati
Solok serta semua pihak yang telah membantu
terselenggaranya kegiatan TMMD ke-112 dengan
aman, lancar sesuai dengan rencana.
Adapun sasaran TMMD ke-112 yang sudah
menyelesaikan antara lain sasaran fisik, hasil
yang telah dibangun agar senantiasa dijaga dan
dipelihara agar usia pakainya akan lama dan
manfaatnya dapat dinikmati oleh warga masyarakat
dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Selain sasaran non fisik juga ada penyuluhan
yang sangat berdampak positif bagi masyarakat
dan generasi muda, agar mampu membangun

karakter bangsa yang akan mendorong masyarakat
yang kompetitif demi terciptanya kemandirian
bangsa.
"Melalui Program fisik dan non fisik TMMD
dapat memberikan landasan kehidupan berbangsa
dan bernegara yang selaras dengan cita-cita bangsa
yaitu mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur berdasarkan pancasila

dan uud 1945,"imbuhnya.
Dalam penutupan TMMD Ke-112 tersebut,
dihadiri Gubernur Sumbar yang diwakili Dinas
DPMD Sumbar Amasrul, Bupati Kabupaten Solok
Eviyardi Asda beserta Forkopimda Kabupaten
Solok,Ketua Persit KCK Cab. LX III Kodim 0309/
Solok, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Adat. n Murdiansyah Eko

FOTO BERSAMA - Kasrem 032/Wbr Kolonel CZI Arif Hartoto, foto bersama dengan Gubernur Sumbar yang
diwakili Kepala Dinas DPMD Sumbar Amasrul, Bupati Kabupaten Solok Eviyardi Asda dan undangan lainnya.

"Srikandi" Membuat Layanan Arsip Menjadi Cepat

Wali Kota Bukittinggi Erman Syafar sedang memberikan sambutan pada pembukaan
Bimtek Implementasi Aplikasi "Srikandi"

Bukittinggi, Khazanah - Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Bimbingan Teknis
Implementasi Aplikasi "Srikandi"
(Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi) bagi ASN di lingkungan
Pemerintah Kota Bukittinggi selama
tiga hari, 12-14 Oktober 2021 di Hotel
Dymens, Bukittinggi.
Kegiatan yang diikuti sebanyak
36 orang admin SKPD dan Kecamatan
se-Kota Bukittinggi, tampil selaku
pemateri dalam kegiatan Bimtek ini,
tambah Johnni, adalah Harun Maulana,
S.Kom, pembicara khusus bidang IT
dari Arsip Nasional RI, Jakarta.

Wako Erman Safar dalam sambutannya mengatakan, pemanfaatan
kemajuan teknologi digital dalam
pengelolaan arsip tidak terelakkan
di era industri teknologi seperti
sekarang ini. Pengelolaan arsip dengan
cara-cara lama yang tidak efisien,
akses yang lambat, serta penyimpanannya yang tersebar, tidak mampu
memenuhi kebutuhan instansi
pemerintahan maupun kebutuhan
publik.
“Inovasi adalah kunci kemajuan,
adaptasi terhadap teknologi harus
segera dilakukan, serta membuat
layanan arsip yang cepat harus

menjadi prioritas,” karena itu, saya
mengapresiasi langkah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Lembaga
Kearsipan Daerah yang terus berinovasi, salah satunya dengan menerapkan aplikasi "Srikandi" ini di
lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, ucap Wako Erman Safar.
Disebutkan perlunya kemampuan
untuk mengelola arsip dengan baik,
karena arsip memiliki fungsi yang
sangat penting sebagai landasan dalam
membuat kebijakan yang cepat dan
tepat. “Kepada peserta Saya mengharapkan untuk dapat mengikuti kegiatan
ini sebaik-baiknya. Implementasikanlah ilmu yang saudara peroleh
nantinya. Satukan tujuan, yakni
bagaimana kita dapat mewujudkan
pengelolaan kearsipan secara digital
yang handal dan terpercaya di
Pemerintah Kota Bukittinggi,” pesan
Wako.
Sementara itu, Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Drs.
Johnni dalam keterangannya menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini adalah
dalam rangka memenuhi amanat
Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dan
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020
tentang Aplikasi Umum Bidang

Kearsipan Dinamis.
Dengan penerapan aplikasi "Srikandi" ini nantinya di lingkungan
Pemko Bukittinggi, sebut Johnni,
diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dan penyelenggaraan
arsip yang terpadu.
Melalui penggunaan aplikasi ini,
nantinya antara SKPD dapat saling
berkorespondensi secara elektronik,
di samping itu, dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan
kearsipan kepada masyarakat, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan bersama
Dinas Kominfo, BKPSDM, dan Bagian
Organisasi akan saling bersinergi
dalam menjalankan aplikasi "Srikandi"
ini.
Aplikasi "Srikandi" merupakan
bagian dari program Nasional “Satu
Data Indonesia”, yakni kebijakan
Pemerintah dalam tata n kelola data
pemerintah yang bertujuan untuk
menghasilkan data yang akurat,
mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses
dan dibagi pakaikan antar Instansi
Pusat serta Instansi Daerah. Kebijakan
ini juga menitikberatkan pada pemanfaatan data yang tidak hanya terbatas
pada penggunaan secara internal antar
instansi, namun juga sebagai pemenuhan kebutuhan data publik bagi
masyarakat, kata Johnni.  Iwin SB
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Nenek Ingin Menjenguk
Kak
ek di Bukit Surga
akek
OLEH : WILDAN KURNIAWAN
Nenek sudah bersiap di
teras rumah. Aku masih
mengumpulkan segenap
tenaga untuk sekadar
melangkah ke kamar mandi
guna membanjur kepala dan
rambutku yang bau apak.
“Mandinya jangan lamalama, Luhut. Satu jam lagi
kereta kita berangkat.” Suara
Nenek sayup-sayup masuk
melalui daun pintu yang
terbuka satu.
Hari ini adalah hari
Minggu pertama di awal
bulan. Nenek punya agenda
rutin, menjenguk suami
tercintanya.
Biasanya, ia akan pergi
sendiri menemui Kakek.
Tapi, setelah setahun yang
lalu Nenek jatuh di kamar
mandi dan kini harus
berjalan dibantu tongkat
sebagai kaki ketiganya,
Nenek memberikan kode
kepadaku
untuk
menemaninya.
“Luhut, jadi mahasiswa
itu sibuk tidak?” kata Nenek
suatu sore.
“Ya lumayan sih, Nek,
paling sibuk dibikin sendiri.
Ada apa, Nek, tumben nanyain
kuliahku?”
“Nenek pengin ketemu
Kakek. Tapi takut pergi
sendiri. Luhut bisa carikan
Nenek teman untuk pergi
ketemu Kakek?”
“Gampang, Nek. Nanti
Luhut temenin. Setiap hari
Minggu pagi, awal bulan.
Betul itu jadwalnya?”
“Betul. Tidak terpaksa
kan, Luhut?” Mata Nenek
berbinar menuai secercah
harap.
“Apa pun untuk Nenek,”
kataku.
Kami sudah tiba di stasiun.
Nenek hanya membawa tas
selempang ringan. Aku
menduga isinya minyak
angin, bedak yang tinggal
sedikit, dompet yang isinya
beberapa lembar uang cash
dan selembar foto pernikahan
Nenek. Selebihnya Nenek
mengisi tas selempang itu
dengan udara hampa.
Ini adalah kali pertamaku
pergi berdua dengan Nenek.
Selama kuliah di Jogja,
memang aku tidak tinggal
di kosan. Aku menempati
rumah Nenek, menemaninya
yang tinggal sendiri. Waktu
Nenek jatuh setahun yang
lalu, aku baru menginjak
kuliah tahun kedua. Saat itu
aku masih di kampus.
Seorang tetangga di samping
rumah meneleponku. Ia bilang
Nenek jatuh dan dibawa ke
rumah sakit.
Cederanya tidak parah.
Selama masa pemulihan,
Nenek tidak ke mana-mana.
Ia absen dulu menjenguk
Kakek. Sebetulnya Nenek
khawatir karena pasti Kakek
menunggunya. Tapi demi
bisa selalu bertemu Kakek,
Nenek memilih untuk pulih
dahulu.
Di dalam kereta, aku

sengaja memilihkan Nenek
tempat duduk di samping
jendela, supaya ia bisa melihat
pemandangan di luar. Kereta
api tidak sepi. Gerbong yang
aku tempati hampir penuh
terisi.
Di depanku duduk dua
orang yang sepertinya tidak
saling kenal. Laki-laki di
sebelah kiri, yang duduk tepat
di depan Nenek matanya dari
tadi terpejam. Seperti sedang
tidur. Telinganya disumpal
headset tanpa kabel. Entah
ia benar-benar tidur atau
sedang berpura-pura tidur
demi menolak ajakan bicara
penumpang lainnya.
Di hadapanku tepat
seorang laki-laki juga. Ia
tampak lebih tua beberapa
tahun dariku. Matanya juga
terpejam,
tapi,
tanpa
penyumpal di telinganya.
Kepala laki-laki itu sedikit
menengadah
ke
atas
mengakibatkan mulut berbibir
tebal miliknya yang diliputi
kumis aduhai rimbunnya
menganga cukup lebar.
Melihat mulut menganga
macam begitu aku jadi
teringat blackhole di pelajaran
fisika.
Dua anak kecil berlarian
sepanjang
gerbong.
Sepertinya mereka kakakberadik. Disusul seorang
perempuan, yang kuduga
adalah ibunya, lari kepayahan
mengejar mereka yang hampir
menuju pintu keluar. Seorang
laki-laki di ujung gerbong
menangkap anak kecil tadi.
Mencegahnya menembus
pintu gerbong kereta.
“Terima kasih, terima
kasih,” ucap si perempuan
sambil sedikit membungkuk.
Laki-laki tadi menelungkupkan tangannya, salam
namaste.
“Namanya anak kecil

hanya
tahu
rasanya
bersenang-senang, Luhut.
Itulah yang membuat mereka
tidak pandai menyembunyikan kesedihan. Anak kecil
adalah makhluk paling jujur.”
Nenek bicara tanpa melihat
ke arahku.
Kereta kami berhenti di
beberapa stasiun. Kali ini
pemberhentian cukup lama.
Aku turun dari gerbong
kereta untuk sekadar
menghirup udara segar. Di
stasiun ini pula penumpang
di gerbong yang sama
denganku semuanya turun.
Hanya tersisa aku dan Nenek.
Aku segera kembali ke
dalam gerbong. Kereta sudah
penuh oleh penumpang baru.
Termasuk kursi yang
kududuki di samping Nenek.
Seorang wanita muda duduk
di sana sambil bertukar tawa
dengan Nenek.
“Maaf, ini kursi saya.”
Aku mencoba memberi
paham kepadanya. Mata kami
saling bertatap.
“Ah iya, saya hanya
mampir sebentar. Sudah lama
sekali saya tidak bertemu
Nenek. Kau tahu, nenekmu
adalah penyelamatku.” Ia
tidak melanjutkan katakatanya
dan
segera
meninggalkan kursi milikku.
Tidak lama setelah wanita
muda tadi pergi, beberapa
penumpang di gerbong mulai
menghampiri Nenek. Aku
menoleh kepada Nenek
hendak bertanya ada apa.
Tapi sebelum mulutku lepas
bicara,
Nenek
sudah
tersenyum dan mengatakan,
mereka adalah kawan lama.
Dahsyat. Banyak sekali
penumpang di gerbong ini
yang mengenal Nenek.
Seorang perempuan paruh
baya mengaku pernah
ditolong Nenek, ketika ia
lupa tidak membawa uang
saat hendak membayar di
sebuah warung. Bocah berusia
enam tahunan turut pula
mendekati
Nenek.
Ia
berterima kasih karena Nenek
pernah
membantunya
menyeberang jalan.
Laki-laki empat puluh
tahunan yang mengaku
anggota dewan mengulurkan
tangan mengajak Nenek
bersalaman. Diciumnya tangan
Nenek yang penuh urat
kehidupan itu. Anggota
dewan menatapku.
“Kalau bukan karena
nenekmu, aku sudah dibui
sebab korupsi.” Nenek
tersenyum dan bertanya
bagaimana
kabarnya
sekarang.
“Lebih baik dari yang
terbaik, Nek.” Kemudian
anggota dewan itu kembali
ke kursinya.
Berita bahwa Nenek
mulai naik kereta lagi
terdengar hingga ujung
kereta. Pengendali lokomotif
menitipkan kendali laju kereta
kepada asistennya demi
bertemu Nenek.
“Terima kasih karena
telah menahan anak saya
menyeberang rel ketika ia
hendak menghampiri saya.
Jika Nenek tidak ada di sana
waktu itu, anak saya sudah
dihantam kereta yang

melintas setengah meter dari
posisinya.” Lagi-lagi Nenek
hanya tersenyum.
“Putramu sehat?”
“Lebih sehat dari siapa
pun, Nek.” Masinis itu pergi
untuk menjalankan tugasnya
kembali.
Beraneka macam orang
datang menghampiri Nenek.
Selain mereka yang aku
sebutkan tadi, ada seorang
laki-laki yang rambutnya
putih semua. Tapi ia belum
bisa disebut tua karena
wajahnya yang kencang
dengan alis tebal bak artis
India. Ia datang membawa
sebuket bunga. Katanya
bunga itu untuk Kakek.
Setelah
mengetahui
Nenek kembali naik kereta,
para penumpang yang
mengenal Nenek bersepakat
bahwa mereka kini hanya
punya satu tujuan, tidak lain
adalah mengantar Nenek
menjenguk Kakek. Tiada
tujuan lain selain ke sana.
Keperluan apa saja bisa
ditunda. Tapi menemani
Nenek bertemu Kakek adalah
kewajiban di atas kewajiban.
Aku memang belum
pernah
ikut
Nenek
menjenguk Kakek. Tapi
Nenek bilang Kakek ada di
sebuah bukit. Bukit Surga
namanya. Untuk menuju ke
sana, biasanya dari stasiun,
Nenek akan diantar oleh
kenalan Nenek dengan
sepeda motor roda tiga.
Kendaraan yang kalau di
Jakarta disebut bemo.
“Kalo naik ke Bukit
Surga jalan kaki, lutut Nenek
bisa-bisa amblas, Luhut.”
Nenek menepuk-nepuk lutut
kanannya.
Kami tiba di stasiun
tujuan. Benar saja, para
penumpang yang mengenal
Nenek di gerbong kami turun
semua. Gerbong menjadi
setengah kosong. Masinis pun
minta diganti. Ia ingin
menemani Nenek melepas
rindu dengan Kakek. Jadilah
kami satu gerbong kereta
menjadi satu bus. Nenek
bersamaku di kursi depan.
Masinis kini menjadi sopir.
Waktu menunjukkan
pukul empat sore. Di bukit,
kalau tepat waktu kita akan
disambut senja, kata Nenek.
Tidak seperti di dalam
gerbong
kereta,
para
penumpang tadi menggelar
sunyi di dalam bus. Jika ada
salah satu saja yang kentut
di sini, pastilah heboh tidak
kepalang, batinku.

Akhirnya kami tiba di
sebuah bukit. Tidak ada
manusia lain selain kami.
Betul kata Nenek, di bukit
ini kita akan disambut senja.
Sinar hangatnya memeluk
kami erat sekali.
Nenek tidak pernah cerita
kenapa Kakek bisa berada
di bukit ini. Aku juga tidak
pernah bertanya, khawatir
membangunkan memori
masa lalunya. Seperti dapat
membaca pikiranku, Nenek
memandangku dan berucap
lirih.
“Kakekmu menolak
untuk
korupsi
dan
mengancam
akan
melaporkannya. Namun,
belum sempat ia melapor,
nyawanya sudah dihabisi di
bukit ini.”
Senja mulai memudar.
Bulir air mataku menetes
entah sudah yang keberapa.
Bukit yang menjulang ini
juga turut merasakan
kesedihan Nenek. Meski
tidak ada air mata yang
keluar, hati Nenek pasti
sedang menangis tak keruan.
Kebanggaan terhadap Kakek
tiba-tiba merayapi tubuhku.
“Luhut, kamu lihat
Kakek di sana? Ia
melambaikan tangan ke arah
kita.” Nenek menunjuk
sesuatu di tepi bukit.
“Iya, Nek, gagah seperti
Luhut ya.” Aku berbohong
kepada
Nenek
atas
penglihatanku.
“Nah, sekarang malah
Kakekmu memanggil Nenek.
Kamu dengar itu?” Nenek
perlahan menjauh dari
jangkauanku dan berjalan
menuju tepian bukit.
“Nenek
tunggu!”
Tanganku mencoba meraihnya. Namun celaka, tubuhku
tak bisa bergerak. Para
penumpang itu. Sial, mereka
berusaha
menahanku.
Anggota dewan mengunci
bagian tubuhku sebelah kiri,
masinis itu menahan
tubuhku sebelah kanan.
Aku bergerak di tempat.
Nenek semakin dekat dengan
tepian bukit. Tangan kanan
Nenek memegang bunga
yang ia dapat di kereta tadi.
Ada jurang yang menantinya
di sana. Nenek harus berhenti
melangkah.
“Neneeekk!” Suaraku
memecah hening. Para
penumpang itu sungguh kini
terasa asing. Mereka
melambaikan tangan ke arah
Nenek dengan senyum
tersungging.

Sajak-Sajak Budhi Setyawan
Black Utopia
: derek sherinian
hari hari adalah ribuan gelas piala yang
dijatuhkan
dari lantai tujuh apartemen ke lantai dasar
ada runcing bening menyerpih
melukai cakrawala
tak ada anggur
para pendatang meminum kekosongan
di lorong lorong kota
sampai mabuk terhuyung meracau
seperti menjadi pemateri
dalam seminar filsafat modernitas
yang gagap pada definisi dan batas batas
di antara detak jam di sebuah menara
menggema koda lagu
seperti remaja bermata merah
menerjang pagi
mencari nama silsilah nama kota
yang tertimbun puing puing sengketa
dari deret ledakan panjang perang pemikiran
barangkali kekacauan kekacauan
adalah simulasi dari penguasa
yang diterbitkan ulang dengan sedikit
improvisasi
karena fobia yang disebar telah menjadi jala
dan menuju pada gerombolan ikan yang
kebingungan
di tandon air berwarna pekat
oleh limbah percakapan tentang masa depan

Sajak-Sajak Budhi Setyawan
For The Love of
God
: steve vai
jalan menanjak ke bukit bukit di tenggara
menuju riwayat petuah yang disimpan
kediaman batu batu
buanglah ramalan cuaca
karena es di kutub utara makin gegas mencair
mengalir seperti leleh anyir darah
kelahiran geliat abad baru
di antara kepungan gagap waktu
lalu salju di puncak gunung
pun banyak yang bergumam
begitu berat menahan beban
serbuan angin simulakra dan preseden hitam
menempuh di ketinggian
hingga memanas ke tingkap awan
dan mulai luruh butiran putih
membuih seperti jutaan angsa berlarian
lalu terjun ke sungai di dalam lukisan
sementara burung elang melayang
semut merah meratap di dahan pepohonan
ikan ikan di danau dan laut berkerumun
menanti kabar dari daratan
sambil menatap matahari yang kini
terlihat kuyu dan mengantuk
dipaksa berjaga dan menyaksikan
khianat menjadi lagu yang diulang ulang
dalam ruang ruang di pedalaman diam
berkali kali pembuahan sperma pada ovum
lalu menjadi janin di teduh rahim
meski sebagian kelahiran dirahasiakan
dijauhkan dari hasrat cerita dan percakapan
dan menghuni belukar wilayah
yang terpisah dari sejarah
lantas letusan peluru
galak ledakan mortir
lari peluru kendali
simtom bom atom
getar reaktor nuklir
gelak gelombang kejut
penjelajahan alam semesta
kembali memusar dan berlomba melesat
dengan gaya sentrifugal yang banal
dan semuanya hancur menjelma renik merebu
berderet mengorbit di batin semesta
setelah reda kesibukan dan melandai ruang
tak ada lagi perburuan
hanya memanjang sembahyang
mengapung doa doa di layar malam
dan teringat senarai pembunuhan atas nama
cinta
tak usai usai hari hari disucikan
lewat isak tarian dan nyanyian
serta keinginan yang ditahan
ketika makin tergerai urat urat hujan
di antara pendar lampu taman
dan kata kata yang gagal keluar
dari tempat persembunyian
ada yang tertinggal
dan luput dari tangkapan tangan sunyi
barangkali agar bumi tetap ingat
alamat keberadaannya
untuk menerima segala yang mewujud
betapa banyak fantasi akan pulang
pada pusaran sepasang sedih dan senang
sisanya mengendap dalam residu kenang
di bilik ingatan yang kerap disamarkan
setelah semua kisah memendar di udara
dan tersaksikan begitu nyala
apakah kita tetap berhasrat menjadi manusia?

Cracking the
Midnight Glass
: bruford levin
upper extremities
tetap ada yang mengetuk
menggedor gedor dalam gelap
pikiranmu
seperti karib yang tak kau sadari
telah menjadi musuh
menyelipkan bilah bilah khianat
ke sayap malam yang lembam
tanpa bulan
kau pun kembali mengingat dongeng
pengantar tidur di lantai tanpa kasur
hingga kau petik gigil dari riwayat
yang menjauhkanmu dari percakapan
dengan tokoh tokoh sakti
hingga teronggok kata kata keriput
di benakmu yang haus
sementara abai memenuhi kusut udara
seperti hendak berperan sebagai sosok
menenangkan
rajin mengusap lapis lapis cemas
di dinding ruang yang rumpang
lalu kau pun menduga duga
apakah suara nyaring itu dengking anjing
atau jengah musim yang tak sampai sampai
mengawini ilusinya
dan menyerbuk gerah gerutu
ke hutan hutan
ke gunung gunung
ke gua gua
ke hulu senyapmu

seperti kerakap di dinding
fiksi ilmiah yang mendaki dan sastra fantasi
mempertanyakan apakah masih terhasrat
eugenika
dan menantikan sebuah teriakan: eureka

kemudian terbit bunyi
dari sunyi yang terbentur dengkur
yang mencuat di tepi mimpi
hingga serpihan menghambur
tak usai usai seperti hendak mengatakan
betapa puing puing tetaplah runcing
menghuni di ingatan berdenging

sementara masih bertahan narasi represi
semburat buram potret pembantaian
menggantung di langit malam
sayup sayup udara membagikan bisik kejauhan
apakah kemerdekaan memilih warna

meski ada yang makin memberat
terus saja kau seret
mainan yang kau panggil dengan nama alias
yaitu waktu

: mengeras rezim batu jelaga
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Vaksinasi di Mentawai Sudah
Mencapai 55,34 P
ersen
Persen
Di hadapan Pamatwil Dirpolairud Polda Sumbar, Kapolres
Mepulauan Mentawai AKBP Mu’at mengatakan, vaksinasi
di Mentawai pertanggal 10 Oktober 2021 sudah mencapai
55,34 persen dengan rincian vaksin pertama sebanyak 37,35
persen dan vaksin kedua 17,99 persen. Ia berjanji akhir tahun
2021 sudah bisa mencapai minimal 80 persen dari target yang
ditentukan yakni 74.420 orang.
Mentawai,
Khazanah
Khazanah—
Vaksinasi Covid-19 nasional yang
dibarengi dengan pelaksanaan
protokol kesehatan secara disiplin
menjadi syarat penting untuk
menjaga ketahanan masyarakat
sekaligus
memulihkan
perekonomian nasional. Untuk
itu, akselerasi vaksinasi terus
diupayakan oleh pemerintah agar
kekebalan komunal di masyarakat
dapat segera tercapai.
Pernyataan itu disampaikan
Dirpolairud Polda Sumbar Kombes
Pol M. Sahat Hasibuan, SIK selaku
Perwira Pengamat Wilayah
(Pamatwil) saat berkunjung ke
Kepulauan Mentawai terkait
pelaksanaan program akselerasi
vaksinasi di Bumi Sikerei itu
pada Rabu 13 Oktober 2021.
Kunjungan kerja Pamatwil
Dirpolairud Polda Sumbar itu
disambut unsur Forkopimda
dipimpin Wakil Bupati Mentawai
Kortanius Sabeleake.
Pada
hari
itu
juga
dilaksanakan dengar pendapat di
Aula Sekretariat Daerah Mentawai.
Dengar pendapat bersama unsur

Forkopimda ini turut dihadiri,
Sekdakab Mentawai, D Martinus,
Kapolres Mentawai, AKBP Mu’at
SH, MM, Dandim 0319/Mentawai
Letkol Inf Febi Adrianto, Danlanal
Mentawai Letkol Laut (KH) P.
Patrisius Sirait, Kakansar
Mentawai, Akmal dan Kadinkes
Mentawai Lahmuddin Siregar.
Dalam kegiatan itu Kombes
Sahat Hasibuan mengatakan,
kecepatan imunitas yang bisa
dimunculkan di masyarakat melalui
vaksinasi menjadi syarat yang
penting, dan juga pelaksanaan
protokol kesehatan, sehingga kondisi
dari Covid tetap bisa dikendalikan,
namun pemulihan ekonomi juga
tetap bisa dipertahankan.
“Oleh karena itulah akselerasi
vaksinasi ini menjadi syarat yang
sangat penting,” kata Sahat
Hasibuan menegaskan.
Oleh karena itulah kata dia
menambahkan,
pemerintah
memasang target vaksinasi
sebanyak dua juta suntikan per
hari. Bahkan jika ingin
menyelesaikan sebelum akhir
tahun 2021, diperlukan vaksinasi

Naluri Wanita Personel
Puti Singgalang
“Menyapa” Peserta
Vaksinasi
Pesisir Selatan, Khazanah
Khazanah—Kehadiran para Polisi Wanita
(Polwan) cantik yang tergabung dalam Polwan Puti Singgalang
Direktorat Samapta Polda Sumbar dalam mendukung pelaksanaan
Gerai Vaksin Presisi dalam rangka Bhakti Kesehatan Bhayangkara
untuk Negeri di Smp Negeri 2 Koto XI Tarusan, Kecamatan
Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Rabu pagi 13 Oktober
2021 itu cukup bisa meradamkan ketegangan para peserta
vaksinasi yang dibaluti rasa cemas sebelum divaksin.
Dengan sapaan ramah penuh naluri keibuan, para Polwan
Puti Singgalang ini menyapa satu persatu para siswa maupun
siswi yang terlihat tegang dan penuh kecemasan.
Dalam kegiatan Gerai Vaksin Presisi yang dipimpin Ipda
Deli Sukmayanti beserta sepuluh personel Polwan Ditsamapta
Polda Sumbar itu tercatat sebanyak 408 peserta yang mendaftar.
Namun kata Ipda Deli Sukmayanti yang dihubungi Khazanah,
Kamis 14 Oktober 2021, yang bisa divaksin hari itu sebanyak
399 orang. Sementara lima orang lain saat itu dalam kondisi
demam serta empat orang mengalami hipertensi.
“Jadi saat itu yang bisa melakukan vaksinasi hanya 399
orang menggunakan vaksin jenis Moderna Sinovak,” kata
Deli Sukmayanti.
Sebelum vaksinasi dilakukan kata Deli Sukmayanti
menambahkan, terdapat beberapa tahapan di antaranya yaitu,
harus lolos terlebih dahulu verifikasi pendaftaran. Lalu, akan
dilakukan anamnesis dan skrining untuk memeriksa adanya
penyakit atau gangguan lainnya yang bisa menimbulkan reaksi
tak terduga.
Tahapan berikutnya kata dia, yaitu penyuntikan vaksin
dan kemudian akan dipantau, apakah ada gejala ringan atau
sedang yang akan terjadi, karena ditakutkan adanya reaksi
alergi. Selanjutnya, apabila tidak terjadi reaksi alergi atau
hipersensitivitas, maka penyuntikan vaksin kedua akan diberikan
dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
“Hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat saat ini lebih
ke kondisi pertahanan tubuh sebelum dilakukan penyuntikan.
Hal ini bertujuan agar tubuh kita dapat membentuk antibodi
dengan baik,” jelas Deli Sukmayanti.
Menurutnya, tenaga medis juga perlu mengedukasi
masyarakat terkait pentingnya pemberian vaksin. Selain itu,
persiapan tenaga medis lainnya yang dibutuhkan adalah
pengelompokan prioritas pemberian vaksin, melakukan pendataan
sasaran, agar vaksin yang akan didistribusikan tepat sasaran
dan termonitoring perkembangannya, serta perlunya evaluasi.
 firman sikumbang

Pasaman Barat, Khazanah
Khazanah—
Dalam rangka mengedukasi
masyarakat dalam pelaksanaan
akselerasi vaksinasi kepada
masyarakat luas Kapolres Pasaman
Barat, Polda Sumatera Barat
(Sumbar) AKBP M. Aries Purwanto,
SIK,
MM
didampingi
Kasatintelkam AKP Teguh
Priyatno, SH menjalin silaturahmi
dengan insan pers yang ada di

daerah itu, kemarin.
AKBP M. Aries Purwanto
yang dihubung Khazanah, Kamis
14 Oktober 2021 mengatakan,
pihaknya melibatkan para
wartawan yang ada di Kabuptaen
Pasaman Barat dalam kegiatan
mengedukasi masyarakat dalam
hal akselerasi Percepatan Vaksinasi
melalui pemberitaan-pemberitaan
yang dapat mendukung akselerasi

FOTO BERSAMA - Pamatwil Dirpolairud Polda Sumbar Kombes Pol M. Sahat Hasibuan, SIK foto bersama dengan unsur Forkopimda
dipimpin Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake. (Foto : Firman Sikumbang)
hingga mencapai tiga juta
suntikan per hari pada periode
Oktober-November 2021.
Ia pun mengakui bahwa ini
sebuah target yang luar biasa tinggi,
untuk itu kerja sama seluruh pihak
harus dilakukan untuk meningkatkan target vaksinasi ini.
“Bahkan bapak Presiden
meminta supaya vaksinasinya
bisa dijalankan pagi, siang, dan
malam hari dengan menggunakan
seluruh sumber daya baik yang
ada, termasuk TNI dan Polri serta
sampai kepada seluruh dinas dan
pemerintah daerah,” jelas Sahat
Hasibuan.
Ia pun menegaskan bahwa hal
inilah yang akan menjadi syarat
penting untuk kita bisa terus

menjaga ketahanan masyarakat
dari Covid-19, namun di sisi lain
kemudian pemulihan ekonomi bisa
dijaga atau dipertahankan
momentumnya.
Sementara itu Kapolres
Mentawai
AKBP
Mu’at
menuturkan, kunjungan Pamatwil
Dirpolairud Polda Sumbar bersama
rombongan ke Mentawai untuk
melihat secara langsung capaian
program vaksinasi yang telah
dilaksanakan di Bumi Sikerei itu.
Dalam pelaksanaan vaksinasi
ini kata Mu’at, bagaimana upaya
dan strategi Pemkab bersama
Forkopimda agar terus digenjot
pelaksanaan vaksinasi di tengah
masyarakat.
“Akhir tahun 2021 ini,

dengan kerjasama yang solid, kita
harapkan sudah bisa mencapai
minimal 80 persen dari target
yang ditentukan yakni 74.420
orang,” ucap Mu’at.
Dia menjelaskan, pelaksanaan
vaksinasi di Kepulauan Mentawai
ini terus dilakukan secara bersama
dengan menggandeng pemerintah
daerah dalam hal ini Dinas
Kesehatan serta berkolaborasi
dengan TNI dan pihak lainnya.
“Ini kita lakukan, guna
menyukseskan program vaksinasi
di Kepulauan Mentawai untuk
meningkatkan herd immunity,
baik di tingkat kabupaten hingga
sampai ke daerah pelosok
Mentawai,” ucapnya.
Dikatakan, untuk capaian

vaksinasi di Mentawai pertanggal
10 Oktober 2021 sudah mencapai
55,34 persen dengan rincian
vaksin pertama sebanyak 37,35
persen dan vaksin kedua 17,99
persen.
“Capaian ini merupakan
kerjasama TNI - Polri bersama
Pemkab Mentawai dan pihak
lainnya dalam rangka percepatan
vaksinasi di Bumi Sikerei,”
tuturnya.
Target sasaran 74.420 orang ini
akan terus dikejar hingga akhir tahun
2021, dengan harapan dukungan
bersama bisa dapat terwujud,
sehingga masyarakat Mentawai aman
Covid-19 dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan, tandasnya. 
firman sikumbang

Apresiasi itu Datang dari Dirpolair Polda Sumbar
Mentawai, Khazanah
Khazanah—Dirpolair Polda Sumbar Kombes Pol Sahat
M Hasibuan, S.Ik, M.H selaku Pamatwil berikan Reward pada
Bhabinkamtibas Polsek Sipora Brigadir Yaser Rinaldi atas dedikasi
dan kinerjanya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah
hukum Polres Kepulauan Mentawai, Rabu 13 Oktober 2021.
Dalam kegiatan tersebut Dirpolair Polda Sumbar memberikan
apresiasi yang tinggi pada Brigadir Yaser Rinaldi karena pencapain
vaksinasi yang ditargetkan sesuai target yang harapkan, serta mampu
memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat secara
sadar mau berbondong-bondong untuk melaksanakan vaksinasi massal
yang diadakan di gerai vaksinai presisi Polsek Sipora, Polres Kepulauan
Mentawai.
Kata Kombes Pol Sahat M Hasibuan, selaku Perwira Pengamat
Wilayah (Pamatwil), ia sangat meapresiasi kinerja peronil yang telah
melaksanakan tugas dengan baik dan berdedikasi lebih dari personil
lainnya, serta memiliki loyalitas serta dedikasi yang baik.
Ia pun berharap dengan diberikan reward ini agar dapat memotivasi
atau mendorong semangat kerja serta menumbuhkan iklim kompetitif
positif diantara personil lainnya, katanya.
Dikatakannya, di massa pandemi saat ini selain petugas Medis
Polri juga menjadi garda terdepan dalam penanganan pencegahan
penyebaran Covid-19.
“Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah
penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak
pernah diduga sebelumnya. Untuk itu Polri dituntut lebih bekerja
keras sebagai pengawal kebijakan pemerintah,” ucapnya
Ia mengatakan, reward and punishment harus berjalan seimbang,
ketika personel bekerja dengan baik kami akan berikan penghargaan,
begitu juga sebaliknya, pungkasnya.  firman sikumbang

MENYERAHANKAN PENGHARGAAN - Dirpolair Polda Sumbar
Kombes Pol Sahat M Hasibuan saat menyerahkan penghargaan
pada Bhabinkamtibas Polsek Sipora Brigadir Yaser Rinaldi. (Foto
: Firman Sikumbang)

Kapolres Pasbar Silaturahmi dengan Insan Pers

BERSALAMAN - Kapolres Pasaman Barat, AKBP M. Aries
Purwanto, saat bersalaman dengan para wartawan yang ada di
daerah tersebut. (Foto : Firman Sikumbang)
kegiatan vaksinasi.
Banyak para insan pers yang
datang dalam kegiatan silaturahmi
tersebut. Kesempatan ini sekaligus
Aries Purwanto, S.I.K., M.M
memperkenalkan diri kepada
insan pers tersebut.
Sehubungan masih dalam
suasana pandemi serta penerapan

PPKM, maka wartawan yang hadir
hanya perwakilan, hal ini
dilakukan untuk menerapkan
protokol kesehatan untuk
mencegah penyebaran Covid-19.
Dalam bincang-bincang hangat
dengan para wartawan, Kapolres
mengatakan, kami Polres Pasaman
Barat berusaha maksimal untuk

mendukung pemerintah dalam
percepatan vaksinasi, tentunya
tidak terlepas dari dukungan para
awak media.
“Kami
mengucapkan
terimakasih atas kehadiran dan
kesediaan kawan dari media dalam
memberikan
support
dan
kerjasamanya.
Tentunya
Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam hal ini Polres
Pasaman Barat dengan rekan-rekan
media tidak dapat dipisahkan
dalam hal memberikan informasi,
dan memberikan edukasi kepada
masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan,kerjasama
kedepan diharapkan dapat lebih
ditingkatkan lagi dan dapat
dipertahankan terus supaya samasama tetap bersinergi antara Polisi
dengan media, dia juga berharap
agar media dapat menyampaikan
kepada masyarakat akan penting
nya melaksanakan vaksinasi guna
menuju Herd Immunity atau
kekebelan komunal di daerah

Kabupaten Pasaman Barat.
“Kami beberapa hari ini
memang gencar mengajak
masyarakat untuk vaksin dengan
cara mendirikan gerai-gerai vaksin
Presisi Polri diberbagi tempat
seperti puskesmas, sekolah dan
lingkungan kerja, degan harapan
capaian vaksinasi lebih maksimal.
Maka dari itu, “kami berharap
kepada rekan-rekan media untuk
ikut berperan mendukung
pemerintah
dalam
upaya
percepatan akselerasi vaksinasi
Covid-19 melalui pemberitaan”
harapnya.
Sementara itu dari awak media
yang hadir sangat mengapresiasi
kegiatan yang digelar tersebut
dengan harapan kerjasama yang
baik dan saling bersinergi dalam
pelaksanaan tugas masing-masing,
bisa menciptakan kondisi kerja
yang maksimal, semoga kegiatan
serupa bisa berkelanjutan, dan
sillahturahmi akan terjalin.  rilis/
firman sikumbang
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Bupati Safaruddin Puji Pakem Kabupaten Siak
Limapuluh Kota, Khazanah— Bupati Lima
Puluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Radjo,
SH bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Payakumbuh, Suwarsono, SH dan rombongan
Forkopimda
Lima
Puluh
Kota
mengunjungi Kabupaten Siak dalam rangka
kunjungan kerja pembahasan kegiatan pengawasan
aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) dengan
bupati setempat, Alfedri.
“Ini merupakan kunjungan kerja tim
pengawas aliran kepercayaan Kabupaten Lima
Puluh Kota yang diinisiasi oleh Kantor Kesbangpol
ke Kabupaten Siak, untuk melihat bagaimana
Pemkab Siak mengelola Pakem ini sehingga daerah
ini sangat toleran, aman dan kondusif,” kata
Safaruddin,
Safaruddin memuji Pemkab Siak dalam
pengawasan aliran kepercayaan masyarakat

(Pakem) walau usia kabupaten ini tergolong muda
yaitu 22 tahun.
Kabupaten Siak sudah berkembang pesat. Suku
Anak Rawa atau suku Akit dan suku Sakai sangat
berkembang dan maju dibawah Pemkab Siak,
aliran kepercayaan sangat kondusif dan tidak
terdapat persoalan selama ini.
“Pemkab Siak juga memberikan beasiswa
hingga ke perguruan tinggi bagi anak-anak di
pedalaman, anak-anak dari keluarga miskin,
sehingga SDM yang muncul di Siak ini meningkat
dan maju,” ungkap Safaruddin.
Alasan-alasan tersebut yang mendasari Bupati
Safaruddin dan rombongan untuk memilih
Kabupaten Siak dalam melaksanakan kunjungan
kerjanya.
“Kami melihat masyarakat dengan berbeda
agama, suku, ras dan antar golongan hidup damai

dan berdampingan di Siak. Kami pikir, kabupaten
kota manapun di Indonesia ini harusnya belajar
ke Siak terkait hal tersebut,” Imbuhnya.
Ia juga menceritakan sedikit dinamika aliran
kepercayaan yang pernah singgah di Kabupaten
Lima Puluh Kota. Secara keseluruhan warganya
tidak mempunyai dinamika aliran kepercayaan
yang mencolok, namun karena daerah lintas ada
beberapa aliran kepercayaan yang dibawa orang
singgah.
“Ini juga sudah kami antisipasi cepat, sehingga
tidak ada gangguan di tengah masyarakat,”
katanya.
Safaruddin juga berharap nanti akan terjalin
hubungan kerjasama antar daerah di bidang lain
yang memiliki potensi di daerah.
Dalam sambutannya Bupati Siak, Alfedri
menjelaskan Siak selain dihuni oleh tiga suku

bangsa lokal, yakni Melayu, Suku Akit, Sakai
dan suku yang berasal dari belahan Indonesia
lainnya. Tidak lupa juga Suku Minang juga
banyak berdomisili di Kabupaten siak ini. Hal
ini menjadikan Siak termasuk kabupaten yang
heterogen.
Alfedri juga merasa senang dengan kunjungan
Bupati Lima Puluh Kota dan rombongan. Secara
umur, Kabupaten Lima Puluh Kota lebih dahulu
terbentuk dibanding siak dari, namun bupatinya
memilih kunjungan kerja ke Kabupaten Siak.
“Ini sebuah penghormatan bagi kita semua,
bahwa Pemkab Lima Puluh Kota yang langsung
dipimpin Pak Bupati datang ke Siak. Selain materi
kunker yang kita bahas tadi, sekaligus kita ekspos
destinasi wisata Siak kepada Pak Bupati Lima
Puluh Kota dan rombongan,” jelasnya  Lili
Yuniati.

JUARA 1 PENYELENGGARAAN ADMINDUK

Padang Panjang Diapresiasi Wagub
dukcapil Go Digital 20%.
Selain itu, ia juga mengucapkan
terima kasih kepada team work
Disdukcapil yang selama ini sudah
bekerja keras dalam memberikan
pelayanan terbaik kepada warga
Padang Panjang.
Dalam rakor tersebut turut hadir,
bupati dan wali kota se-Sumbar,
anggota Komisi I DPRD Provinsi,
dan kadis Dukcapil se-Sumbar
beserta jajaran  Paulhendri.

Padang Panjang, Khazanah—Wakil Gurbenur Sumatera
Barat (Sumbar), Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, MM, IPM,
ASEAN.Eng, mengapresiasi Kota Padang Panjang yang
menjadi kota terbaik dan tertinggi dalam pencapaian
penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk)
kategori kota se-Sumbar.
Penghargaan itu, diserahkan
langsung oleh Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Prof. Dr.
Zuldan Arif Fakrulloh, SH, MH
dalam Kegiatan Rapat Koordinasi
Dukcapil se-Sumbar, Rabu (13/10)
di Hall Hotel Mercure, Padang.
“Selamat untuk Padang Panjang
yang
sudah
mendapatkan
Penghargaan Dinas Dukcapil
Terbaik dalam Penyelenggaraan
Adminduk Tahun 2021. Tapi
jangan berpuas hati dulu. Terus
push persentase pencapaiannya, dan
berikan pelayanan terbaik untuk
masyarakat,” sebut Wagub Audy.
Audy juga menjelaskan, jumlah
penduduk Sumbar lebih kurang 5,6
juta. Wajib memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP)-nya 3.956.000.
Jumlah yang sudah terekam
sebanyak 3.843.000, atau sebesar
97,15%. Artinya masih ada 2,85%
yang belum melakukan perekaman
KTP Elektronik (KTP-el).
Dijelaskan Audy, hal ini sudah
menjadi kewajiban pihaknya
sebagai pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
dokumen kependudukan.
Untuk itu diharapkan semua
penduduk di Sumatera Barat sudah
memiliki KTP-el.
“Maka dari itu, Disdukcapil
Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah
harus melakukan langkah-langkah

konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota
Padang Panjang, H. Fadly Amran,
BBA Datuak Paduko Malano yang
hadir dan secara langsung menerima
penghargaan tersebut, mengucapkan
terima kasih kepada Dinas Dukcapil
yang sudah bekerja keras untuk
pencapaian luar biasa dan bisa
memberikan prestasi baru untuk
kota ini.
Dikatakan Fadly, hal ini
merupakan buah dari inovasiinovasi yang sudah dilakukan
Disdukcapil selama ini.
“Mudah-mudahan kita bisa
terus meningkatkannya. Tadi juga
sudah diingatkan bagaimana semua
data kependudukan ini berdasarkan
Nomor Induk Kependudukan (NIK),
dan Padang Panjang insyaa Allah
bisa menjadi garda terdepan dalam
hal itu,” tuturnya.
Sementara Kepala Disdukcapil,
Dra. Maini menyampaikan, penilaian penyelenggaraan adminduk
dengan memenuhi beberapa
variabel penilaian.
Seperti standar pelayanan 3%,
sarana dan prasarana 5%, sistem
informasi pelayanan publik 2%,
pengelolaan pengaduan 5%, kualitas
pelayanan 10%, inovasi 15 %,
komitmen pimpinan daerah 5%,
data 5%, kinerja 5%, peningkatan
SDM 15%, pengarsipan dan
pendokumentasian 5%, manajemen
blanko 5%, dan pelaksanaan

Pelatihan Jurnalistik di MAN
Lubuk Basung, Khazanah— Sebanyak 15 orang siswa
MAN 5 Agam mengikuti pelatihan jurnalistik yang
dilaksanakan oleh PWI Agam di madrasah tersebut Rabu
(13/10).
Ketua PWI Agam Mursyidi pada acara tersebut mengatakan
bahwa pelatihan jurnalistik di MAN ini merupakan salah
satu tempat yang dipilih dari 17 tempat lain yang
direncanakan.
“Pelatihan Jurnalistik ini sangat perlu kita lakukan guna
mempersiapkan generasi kita menjadi jurnalis profesional
untuk mengisi media-media yang semakin menjamur saat
ini. Selain itu kita berharap setidaknya setelah manjadi maha
siswa peserta ini sudah mulai aktif menjadi jurnalistik,”
harapnya.
Terlaksananya program PWI berkat kerja sama dengan
Lembaga Da’wah Islam Indonesia (LDII) Agam, Bank Nagari,
PT. AMP, PT. KAMU, Anggota DPRD Agam, PT. JAFA, PT.
Mutiara Agam, dan CV. Ikhlas Berusaha.
Semua peserta terlihat kesungguhan dalam mengikuti
pelatihan ini, sebagai motivasi bagi 3 penulis terbaik kepala
sekolah dan PWI memberikan reward.
Sementara itu Kepala MAN 5 Agam Isrizal, M. Pd
mengatakan bahwa safari Jurnalistik yang digelar PWI ini
merupakan suatu kegiatan yang luar biasa bagi siswa di
sini.
“Insya Allah 15 Siswa peserta pelatihan jurnalistik akan
kami lantik menjadi wartawan di bawah naungan Humas
MAN 5 Agam,” katanya  Heppy Kusnandar
Kusnandar..

TERBAIK- Wakil Gurbenur Sumatera
Barat (Sumbar), Ir. Audy Joinaldy, S.Pt,
M.Sc, MM, IPM, ASEAN.Eng,
mengapresiasi Kota Padang Panjang
yang menjadi kota terbaik dan tertinggi
dalam pencapaian penyelenggaraan
administrasi kependudukan (adminduk)
kategori kota se-Sumbar (foto:
Istimewa).

BUPATI EPYARDI ASDA

Pemkab Solok Siap Bersinergi dengan TNI

Solok, Khazanah— Bupati
Solok H. Epyardi Asda, M. Mar.
mengatakan, Pemkab Solok
senantiasa siap bersinergi dan
bahu membahu bersama Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dalam
membangun Kabupaten Solok.
Hal itu disampaikan Bupati
Epyardi Asda diacara Penutupan
sekaligus penyerahan hasil
TMMD Ke 112 Tahun Anggaran
2021 di Kabupaten Solok,
bertempat di Gedung Solok Nan
Indah di Arosuka, Kamis (14/10).
Acara itu, dihadiri Kasrem
032/Wirabraja Kolonel Czi Arif
Hartoto, Dan SIM 0309/Solok
Letkol Arm. Reno Triambodo,
Kadis DPMD Prov Sumbar
Amasrul SH, Wakapolres Solok,
Wakapolres Solok Kota, Kepala
OPD dilingkup Pemkab Solok dan
undangan lainya.
Pada kesempatan itu, Bupati
Epyardi Asda mengucapkan
terima kasih kepada TNI/Polri dan
semua pihak, yang sudah berpartisipasi melaksanakan kegiatan
TMMD ini.
“Ini wujud kepedulian TNI
yang ingin bersama-sama dengan
rakyat,” tutur Bupati Epyardi
Asda.
Bupati
Epyardi
juga
menyebutkan bahwa, TNI adalah
orang pilihan yang diharapkan
oleh rakyat, untuk menjadi
pelindung rakyat.
“Harapan saya, TNI tetap

SONTANG CUBADAK

bersama rakyat dan bersama sama
dengan Pemkab Solok dalam
memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat,” tutur Bupati
Epyardi Asda.
Disisi lain, Pangdam 1/Bukit
Barisan dalam amanatnya yang
disampaikan Kasrem 032/
Wirabraja Kolonel Czi Arif Hartoto
mengatakan, TMMD ini merupakan bagian dari operasi TNI,
membantu Pemerintah daerah
dalam menyiapkan dan memperbaiki infrastruktur.
Serta mengakselerasi program
pemerintah daerah, yang sangat
dibutuhkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
TMMD katanya, merupakan
upaya kita bersama dalam
melestarikan warisan budaya para
pendahulu.
Yang selalu bekerja sama
bahu membahu antara setiap
elemen masyarakat dalam setiap
kegiatan yang kita kenal dengan
sebutan gotong royong.
“Ini sejalan dengan tema
TMMD kali ini “Wujud Sinergi
Membangun Negeri” kata Kolonel
Czi Arif Hartoto.
Ia juga menyebutkan bahwa,
Pangdam 1/BB selaku pengendali
kegiatan operasinal TMMD,
mengucapkan terima kasih kepada
Bupati Solok.
“Beserta semua pihak yang telah
membantu terselenggaranya kegiatan
TMMD ke 112 dengan aman, lancar

sesuai dengan rencana,” kata Kolonel
Czi Arif Hartoto.
Sebelumnya, Laporan Satgas
TMMD/N ke 112 di wilayah
Kodim 0309/Solok Letkol Arm
Reno Triambodo mengatakan,
sasaran fisik dari TMMD ini
diantaranya adalah Pembukaan
jalan usaha tani di Nagari Tanjung
Alai sepanjang 1.127,8 meter dan
lebar 5 meter.
Pembangunan jalan Aia Angek
ke Ikua Danau di Nagari Koto

Sani sepanjang 252 meter.
Pembangunan irigasi Banda
Karang sepanjang 136 meter di
Nagari Koto Sani.
Pembangunan rumah tidak
layak huni sebanyak 5 unit rumah.
Rehabilitasi Lapangan Sepak bola
250 meter juga di Nagari Koto
Sani.
“Alhamdulilah semua sasaran
fisik ini sudah selesai 100 persen
“ kata Letkol Arm. Reno
Triambodo  Riswan Jaya.

Kaba Nagari

Bendungan Batang Sontang Dinilai Bikin Sengsara

APE untuk Bukittinggi
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Prestasi yang sangat membagakan
untuk Kota Bukittinggi, pasalnya meraih penghargaan Anugrah
Parahita Ekapraya (APE) Utama tahun 2020 yang diserahkan
secara virtual di Bukittinggi Command Center, Rabu, (13/
10) dan Kota Layak Anak Kategori Madya 2021.
Dalam keterangannya Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar,
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
(DP3APPKB) Kota Bukittinggi, Tati Yasmarni, menjelaskan,
APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai
telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
anak, serta memenuhi kebutuhan anak. Pemerintah daerah
yang menerima APE, memenuhi 7 prasyarat seluruhnya
sehingga Kota Bukittinggi mendapatkan penghargaan Utama.
Dijelaskan Tati Yasmarni, Pemerintah Kota Bukittinggi
akan terus berkomitmen untuk menciptakan kesetaraan gender.
Sedangkan penghargaan lainnya yaitu kembali berhasil
meraih penghargaan Kota Layak Anak tahun 2021, kategori
madya. Penghargaan ini diterima Wali Kota secara virtual
beberapa waktu lalu dan hari ini, Rabu (13/10) diterima
langsung oleh Kabid P2KPA DP3APPKB Bukittinggi, di
Jakarta  Iwin SB.

SINERGI- Bupati Solok H. Epyardi Asda, M. Mar. mengatakan,
Pemkab Solok senantiasa siap bersinergi dan bahu membahu
bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membangun
Kabupaten Solok (foto: Riswan Jaya).

SENGSARA- Proyek pembangunan bendungan Batang Sontang,
di Nagari Sontang Cubadak, Kabupaten Pasaman, membuat
masyarakat setempat sengsara, khususnya bagi petani sawah
dan kolam ikan (foto: Ist/net).
Simpang Empat, Khazanah—
Proyek pembangunan bendungan
Batang Sontang, di Nagari
Sontang Cubadak, Kecamatan
Padanggelugur,
Kabupaten
Pasaman, membuat masyarakat
setempat sengsara. Khususnya bagi
petani sawah dan kolam ikan.
Pasalnya, pasokan air sawah
dan kolam ikan terhenti untuk
sementara waktu. Sementara petani

sangat membutuhkan pasokan air
berlimpah, karena saat ini sedang
musim turun ke sawah.
Demikian pula dengan
pembudidaya kolam ikan yang
jumlahnya tidak sedikit pula.
Mereka, juga membutuhkan
pasokan air berlimpah untuk
kolam mereka agar ikan tidak
mati akibat kekurangan oksigen.
“Yah, mau gimana lagi. Situasi

sekarang sedang sulit. Kita sedang
bertaruh nyawa dengan kondisi
(pasokan) air yang tidak memadai.
Nyawa ribuan ekor ikan sangat
terancam akibat minimnya
pasokan air dari hulu (Batang
Sontang),” ungkap Ahmad, salah
seorang pembudidaya ikan di
Sontang.
Dikatakan, sudah dua pekan
pasokan air dihentikan oleh pihak
rekanan karena tengah melakukan
pengerjaan
pada
bagian
bendungan utama. Ia dan petani
lainnya tidak mengetahui pasti
sampai kapan pasokan air tersebut
terhenti.
“Kita (kolam ikan) saling
berebut air dengan petani sawah
yang juga butuh air. Kami tidak
tahu ini sampai kapan. Kita tidak
dapat informasi jelas mengenai
itu,” sambung Lubis.
Petani lainnya mengaku tidak
bisa mengolah lahan sawah
miliknya karena ketidaktersediaan
air. Ia dan puluhan petani sawah
lainnya pun terancam gagal
menggarap sawahnya di musim
ini.
“Bisa-bisa gagal nih. Benih
sudah ditabur di persemaian,
sementara air tidak ada,” ungkap

Masdelipa (46).
Sebagian petani, kata Ipa,
terpaksa beralih ke jagung.
Bahkan ada yang berhenti
menggarap sembari menunggu
pasokan air normal kembali.
Namun, sebagian lagi masih
bertahan dan tetap mengolah lahan
sawahnya seadanya.
“Ada ke jagung. Ada pula
yang tidak turun ke sawah dulu
sampai pasokan air normal
kembali. Kalau saya dan beberapa
petani lainnya, tetap bertahan,
bersawah,” katanya.
Ipa menuturkan, petani
terpaksa merogoh kocek lebih
dalam lagi, karena pengolahan
lahan sawah mereka tidak seperti
biasa lagi. Petani harus menyewa
mesin pemotong rumput dengan
harga sewa yang relatif mahal.
Berdasarkan data pada laman
LPSE Kabupaten Pasaman,
pengerjaan rehabilitasi jaringan
irigasi DI Batang Sontang,
dikerjakan oleh PT Ady Permana
Putratama, beralamat di Jorong
Pintu Padang, Nagari Batahan,
Kecamatan Ranah Batahan,
Pasaman Barat, dengan pagu
anggaran Rp4 miliar  */Sutan
Pamenan.
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Manjadi R
ang R
umah K
aduo
Rang
Rumah
Kaduo
Dipecat dari K
arajo
Karajo
Carito Mangarasau

Angku Uban Dapek
Pitih Peso
OLEH : UDA FAHLEVI

JNamo kawan kito ko Angku Uban
Umua alah limo puluah salapan
Nan kapalo ko alah panuah dek uban
Tu kabaa juo lai
Iduik tu bana nan marasai
muko indak pernah bakasai
Bilo urang mamakai jam, nan awak mamakai kajai
Eeehhh.... ya yai !
ILUSTRASI – Setelah diinok manuangkan, poto rang padusi nan manjadi
rang rumah kaduo ko sangajo diagiah ilustrasi sajo.

Jaan bacarito iduik sansaro
Sabab paja cukuik lamo marasoannyo
Iduk sanang ampia indak pernah dilaluinyo
kok ka lai paliang-paliang tigo hari se nyo
Suatu hari inyo basuo bule di muko kadai soto
Bule urang Meksiko ko tibo-tibo maagiah pitih Peso
Pitih tu kecek bule ko sabagai tando inyo ibo
Ondeeehhh.... sasak angok ambo mangarang
carito bantuak ko,
ancak carito kita antian sampai di siko
maafkan ambo yo.....

CERMIN
MODREN

Padang,
KhazanahKhazanah-—
Tanyato manjadi rang rumah
kaduo
banyak
indak
lamaknyo. Salain kalah
dinamo, sagalo sorotan
tajam acok dialamaikan ka
rang rumah kaduo ko,
tamasuik jo kasalahan.
Iko indak carito ambuihambuih bagai ko doh, tapi
nyato-nyato dialami dek
salah surang dari duo urang

Aparatur Sipil Negara (ASN)
di lingkungan Pemerintah
Kota (Pemko) Padang nan
tanyato ketahuan manjadi
rang rumah kaduo. Ujuangujuangnyo rang padusi tu
tancam
dipecat
atau
dibarantikan dengan indak
hormat.
Kaba tantang ASN nan
manjadi rang rumah kaduo
tu disampaikan dek Penjabat

(Pj) Sekretaris Daerah
(Sekda) Kota Padang Arfian,
Kamis 14 Oktober 2021.
“Sidang
Majelis
Pertimbangan
Pegawai
(MPP) memutuskan sanksi
untuk
seorang
ASN
diberhentikan dengan tidak
hormat. Sementara satu ASN
lagi masih dalam proses
pemeriksaan,” kecek liau ko
batageh-tageh.

Sebuah Ide di ‘Reuni Tan Angguk Fans Club’
OLEH : UDA FAHLEVI

Di kampung Tajorok—khusunya di Lapau
Tan Angguk—nama Japar Bulu lebih popular
dengan Jepri Bule. Penampilannya memang
agak parlente. Arlojinya saja bermerek Asa
Lai BA-arloji (Alba). Begitu pula dengan
kacamatanya nan selewas pantat boto itu,
juga barang bermerek. Terlihat jelas digagang
kacamatanya merek “Calerra”.
Walau penampilan Japar Bulu alias Jepri
Bule sedikit perlente, tapi acap juga ia tersua
memakai baju bermerek. Di baju nan
dipakanya tu, jelas-jelas tertulis sablonan Aqua,
Antangin JRG, The Botol Sosro, Lem Aljesko
dan
merek-merek
barang
lainnya.
Ops…..pampam, bukan baju bermerek mahal
lah rupanya!
Japar bulu juga termasuk orang nan ketuju
benar memilih-milih teman. Asal hebat orang
tu, dipertemannya tu mah… Asal kaya oarang,
didekatinya tu mah…! Salah seorang teman
Japar Bulu adalah Atuik Fanhoten. Dulu Atuik
Fanhoten bukan siapa-sipa. Hiduiknya hanya
dari tanah peninggalan maniangko ayahnya
nan banyak berleak dimana-mana. Tanah itu,
ada nan diperjualbelikan, ada pula nan
direntalkan per tahun.
Tapi kini, atuik tak bisa lagi dibilang
bukan siapa-siapa. Malah kini orang sudah
acap bertanya siapa dia. Kepatang ini, ia
“dikelancitkan hantu” menjadi anggota DPR.
Sekarang sudah berbaju bersafari pula dia
kemana-mana ! Dek karena Atuik Fanhoten
sudah menjadi orang terpandang, Japar Bulu
pun terbawa terpandang pula. Orang berkawan
eratlah kenamanya. Kalau dipatut-patut, persis
bak canda lepat dengan daunya.
Walau ketika ke-maju jadi anggota DPRD
tu Atuik Fanhoten dianggap terlalu ber uruuru, persis serupa Pungguk di Dahan Randu
nan menaruh rindu kepada bulan, namun ia
tak menghiraukan anggapan orang tu. Baginya,
anjing menggonggong kafilah acuh je

nyeh…..! Ternyata harapan Atuik jadi anggota
DPR itu “dilalukan hantu”, dia kini lah
menjadi anggota DPR. Sudah menjadi orang
santing dia sekarang mah…!
Tiga hari nan lampau, Atuik Fanhoten
dan Japar Bulu berjanji ka bersua di lapau
favoritnya, yaitu Lapau Tan Angguk. Di lapau
tu mereka berencana bereuni, ‘Reuni Tan
Angguk Fans Club’ namanya. Reuni nan
mereka adakan ini, memang terbatas dari
sisi angkatan. Nan kesata bereuni, rencananya
adalah angkatan nan sudah mulai beruban,
alias nan lah mulai gahat.
Singkat cerita, pada hari nan ditentukan,
lah berlungguk peserta reuni tiba di lapau
tu. Ada Uwo Pulin, Uncu Comeng, Udin
Teropong, Acen Tindas, Zal Murai, Zal Boya,
Zar Jambang, Abet Tunggul, Mon Kereheng
dan lainnya.
Selain bereuni keuntuk melepas teragak,
banyak nan diotakan dek peserta ‘Reuni Tan
Angguk Fans Club’ dalam pertemuan selincam
tu. Mulai dari cerita setengah matang, cerita
hangat, sampai ke cerita ambus-ambus.
Setelah cerita melayok ke mana-mana,
Zal Murai pun membuka ota. Paja tak
bersekolah ini menyempatkan diri keuntuk
membahas kejadian nan baru terjadi di
kampungnya, dimana orang berami-rami
melamar jadi pegawai negeri. “Saya heran,
kok terbudur benar semangat orang keuntuk
melamar jadi pegawai negeri tu. Bahkan ada
pula nan mau me-agis pitis berapa saja, asal
dia dapat jadi pegawai tu,” kata Zal Murai.
“Mengapa pula perut wa-ang nan merumas.
Kok lengkaplah sikola wa-ang tentu wa-ang
akan sata pula berami-rami melamar jadi
pegawai tu,” balas Uncu Comeng.
Panas benar hati Zal Murai dikatakan
tak bersikola. “Sikola pun saya, bergelar
doktorandus pun saya, nan saya tak akan
sata berami-rami serupa itu. Sebab, nan butuh

tu sebenarnya pemerintah dan bukan pelamar.
Kini malah bantuk-bantuknya, pelamar pula
nan begitu arap. Kalau sudah serupa itu,
pemerintah akan tahan santing pula tu mah.
Dikecekkannya ke-untuk masuk pegawai tu
sangat rumit dan sarit, banyak tes dan tas
nan ka dilalui,” balas Zal Murai.
“Jadi menurut wa-ang rancaknya
bagaimana,” tanya Atuik Fanhoten dan Japar
Bulu.
“Bila orang nan lah tamat sikola tu mau
me-inap-inapkan bahwa sebananya banyak
orang nan butuh dia, harusnya dia tahan
santing. Kok ada lamaran nan dibuka keuntuk
pegawai negeri, harusnya mereka kesadanya
sepakat tak memasukkan lamaran. Kalau sudah
baitu, saya rasa pemerintah akan paning pula
tu mah…! Akianya, pemerintah membanarbanar pula pada orang nan lah tamat sikola
tu, supaya amuh jadi pegawai negeri,” kata
Zal Murai.
Mendanga jawaban Zal Murai nan tak
bersikola tu, agak termakan pula dek Atuik
Fanhoten. Sambil meangguk-angguk, persis
tabiat orang lapau (Tan Angguk), Atuik
Fanhoten merespon pendapat nan keluar dari
muncung buruk Zal Murai. “Rancak juga
ide wa-ang ya…!. Besoklah saya coba
membahasnya di Pansus,” kata Atuik Fanhoten
tanpa menyebutkan Pansus apa kolah nan
dimakasudnya.
Mengambil hikmah dari pendapat Zal
Murai ini, paling tidak memberikan pelajaran
bagi kita, bahwa sesungguhnya orang-orang
yang telah menamatkan pendidikannya,
merupakan asset berharga dan begitu tinggi
nilainya. Cuma saja, terkadang fakta itu tak
diketahui oleh orang-orang yang telah
menamatkan pendidikannya. Bahkan, untuk
bisa bekerja (padahal lowongan memang
dibuka), ada yang sampai rela untuk
membayar puluhan juta rupiah. Duh…!

RADJO BOEDJANG

Gotong Royong, Makripek Pancasila (3)
OLEH : TAUFIK EFFENDI
Walau sakadar ka pambandiang,
tantu tak rancak jikok bapanjangpanjang mancikaroi urang lain.
Tapi, tak bisa diidak-kan kalau
gotong royong adolah budaya nan
iduik dan tumbuah di tiok suku
bangsa di nusantara. Gotong royong
adolah tulen Indonesia.
Mako, Soekarno bajaleh-jaleh
mangecek di muko sidang BPUPKI
pado 1 Juni 1945 tu.
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Sarupo dikutip dari buku
Lahirnja Pantja Sila; Bung Karno
menggembleng dasar-dasar negara,
yang diterbitkan oleh Oesaha
Penerbitan Goentoer, Jogjakarta,
1947, Soekarno bakato,”Sebagai tadi
telah saja katakan: kita mendirikan
negara Indonesia jang kita semua
haroes mendoekoengja. Semoea boeat
semoea!”
Takaik semua untuak semua nan
tun, Bung Karno manjalehan,”Djikalau saja peras jang lima
menjadi tiga, dan jang tiga menjadi
satoe, maka dapatlah saja satoe
perkataan Indonesia jang toelen, jaitu
perkataan gotong rojong. Negara
Indonesia jang kita dirikan haroeslah
negara gotong rojong”.
Salain iko manjalehan mukasuik
bahwa gotong royong adolah
kristalisasi Pancasila, Bung Karno pun
mauraikan makna gotong royong tu,
yaitu,”Pembantingan-toelang
bersama, pemerasan keringat
bersama, perdjoangan bantoebinantoe bersama. Amal semoe
boeat kepentingan semoea, keringat
semoea boeat kebahagiaan somea”.
Makin jaleh pulo bahwa

Soekarno mamakai kato gotong
royong—kato na tulen dari budaya
Indonesia—untuak mamaknai limo
prinsip nan ditawarkannyo sabagai
dasar negara.
Sabagai seorang nan nasionalis,
Bung Karno handak menyurahkan
limo prinsip nan ado di dalam
Pancasila nan tun. Samo sakali idak
nak mambungkuih busuak paham
kida sarupo nan acok dituduahkan
ka baliau!
Karano itu, prinsip kebangsaan,
internasionalisme,
mufakat,
kesejahteraan dan ketuhanan—sarupo
alue pikie Soekarno—harus dimaknai
dan diimplementasikan jo gotong
royong.
Pakaro kabangsaan, semua suku
bangsa nan ado adalah “semua untuk
semua”. Tak bulieh ado nan maraso
labieh mulie di ateh nan lain.
Sacaro
internasionalisme,
Indonesia nan manjadi bagian dari
dunia punyo paham “semua untuk
semua”. Karano iko, Indonesia
manjadi salah satu nan mambidani
lahienyo negara nonblok.
Pamufakatan pun mesti dibangun
di ateh fondasi “semua untuk semua”.

Sahinggo tak ado nan marasa
mayoritas di ateh minoritas.
Apalagi takaik jo kesejahteraan,
tak bulieh ado monopoli atau
oligopoli, atau apopun model ekonomi
nan hanyo mauntuangkan surang
urang atau sakalompok urang sajo.
Kesejahteraan di bangun di ateh
fondasi “semua untuk semua”,
sahinggo sacaro proporsional satiok
tingkek (level) keekonomian dapek
ayie, tak ado sumbek atau nan
manyumbek
Apolai dalam bakatuhanan,
prinsip “semua untuk semua”
bamakna sabagai kamardekaan
baibadaik bagi pemeluk agamo nan
diakui negara. Saliang mahormati
dan toleransi.
Baitulah, sasuai jo pamikiran
Soekarno, gotong royong nan
memang iduik dan tumbuah di
seantero budaya nusantara manjadi
substansi dari Pancasila.
Gotong royong adolah budaya
tulen nan ado dan tumbuah di
nusantara. Idak ditamukan di budaya
lua.
Mako, ibarek makripek, gotong
royong ado dalilnyo dalam Pancasila.

 Founder Minangsatu, Wartawan Utama

Bahkan
liau
ko
mangecekan, untuak surek
keputusan pambarhentian
ASN sacaro indak hormat tu
kini alah sampai ka Wali
Kota Padang.
“Surat pemberhentian
ASN kita yang menjadi istri
kedua tinggal ditandatangani
oleh pak Wali Kota saja,”
kecek
pak
Sek
ko
manjalehan.
Inyo manjalehan baso
ASN nan dibarantikan
dengan indak hormat tu
nato-nyato
malangga
Paraturan Pamarintah (PP)
Nomor 45 Tahun 1990,
tantang Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS).
“Dalam PP Nomor 45
Tahun 1990 tersebut
berbunyi. Pertama, PNS
dilarang hidup bersama
dengan wanita atau pria

sebagai suami istri tanpa
ikatan perkawinan yang sah.
Kedua, setiap atasan wajib
menegur
apabila
ia
mengetahui ada Pegawai
Negeri Sipil bawahan dalam
lingkungannya
yang
melakukan hidup bersama
sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1,” kecek liau
ko manjalehan duduak
pakaronyo.
Sasudah lu kecek liau ko
manambahan, pado pasal 4
dari PP ti disabuikan PNS
laki-laki nan ka babini labih
dari surang, wajib pulo
mandapekan izin lebih dulu
dari Pajabaik sarato PNS
padusi indak diizinkan
untuak manjadi rang rumah
kaduo/katigo/keampak.
“Dua orang ASN di
Pemko Padang terancam
dipecat karena ketahuan
melanggar aturan PP 45
1990 soal izin perkawinan
dan perceraian bagi PNS,”
keceknyo.
Samantaro
Badan
Kepegawaian
dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM)
Padang manyabikan kaduo
ASN tu dilaporkan manjadi
rang rumah kaduo.
“Saat ini kami sedang
memproses seorang ASN
yang berstatus sebagai istri
kedua, sebelumnya sudah
ada yang diberi sanksi
Pemberhentian
Tidak
Dengan Hormat pada 2020
untuk kasus serupa,” kecek
Kapalo BKPSDM Padang,
Arfian ka wartawan.
Manuruik liau ko, takaik
jo kasus parselingkuahan
pihaknyo indak main-main
doh, kareno baitu ado
laporan nan masuk akan
sacapeknyo diproses. “Jika
terbukti akan langsung
diberhentikan,” kecek liau
ko.  febriansyah fahlevi

Jariah
Manantang
Buliah, Rugi
Manantang Labo
OLEH : BAHREN

Mamangan jariah nanantang buliah di ateh
acok kito danga jikok lah bicaro soal untuang
jo labo, atau labo jo rugi. Tapi samantang pun
baitu, ado baiknyo juo lah kironyo kito caliak
baa bana nan sasungguahnyo inti dari mamangan
adaik tu. Nan namonyo mamangan tantu ado
nilai adaik jo nilai raso nan dijadikan dasar.
Partamo kato jariah, jikok kito caliak dalam
kamus makna jo aratinyo jerih payah, atau usaho
nan alah dikarajokan
Kato jariah pun kamudian dilanjuikkan jo
kato manantang, manantang ko aratinyo bisa
sajo bahadok-hadok an. Apo sasungguahnyo nan
bahadok-hadok an itu iyolah sasuai jo kato nan
sabalunnyo yaitu jariah tadi, aratinyo bana satiok
nan alah bajariah atau nan alah bakarajo tadi
tantu sajo ado samacam harapan nan inyo tunggu
atau dihadoki di muko, kalau dalam mamangan
iko disabuik an buliah. Buliah ko jiko ditenok
dalam kamuih aratinyo boleh, tapi dek namonyo
mamangan tantu indak bisa kito aratikan sasuai
dengan kamus sajo, tapi paralu mamaknainyo
sacaro labiah mandalam jo kieh sarato budaya.
Dalma budaya minang buliah itu bisa mampunyoi
arati barang sauatu nan kadipadapek sasudah
mangarajokan barang sasuatu.
Di sikolah lataknyo jariah tadi atau usaho
nan alah dilakukan, akan mandapek sasuatu nanti
nyo jikok alah salasai dikarajokan, jikok jariahnyo
jariah nan baik sarato elok mako elok pulo lah
buliah nan didapek di balakangnyo. Mako dalam
pado itu alah salayaknyo lah mamangan nan
sarupo iko dijalehkan ka anak kito, karano nan
bakambang salamo ko satiok mamanganko
disabuik an ado samacam kasan cadiak atau
pilik dalam diri urang Minang, Urang Minang
tu dinilai indak namuah mangarajokan barang
sasuatu nan indak jaleh upah jo ujuangnyo,
padahal labiah dalam dari itu makna saharusnyo
iyolah satiok karajo itu pasti ado hasia dari nan
dikarajokan, hasinyo indak hanyo langsuang
didapek sacaro langsuang tapi bisa jadi sasudah
itu.
Nan kaduo mamangannyo dilanjuikkan
dangan rugi manantang labo. Dalam mamangan
nan kaduo tu barisi sumangaik buek kito nan
mamutuihkan untuak manjadi urang nan sukses
dalam sagalo bidang indak buliah takuik rugi
atau ragu dalam manjalaninyo, kieh nan dibari
dalam mamangan nan kaduo ko iyolah jikok
dalam sabuah usaho kito rugi mako lamo nan
akan manjadi tantangan dari kegiatan itu. Intinyo
antaro rugi jo labo itu manjadi duo hal nan
indak mungkin bisa ditinggakan salah satu diantaro
nan duo itu, Ado rugi pasti ado labo, jiko indak
nio barugi mako ijan bamimpi bisa mandapek
labo dari jariah nan alah awak karajokan dari
awal mulo sampai akia karajo. Wallahu alam.
*Dosen Sastra Minangkabau FIB Unand
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Menkses
Covid-19 di Sumbar yang masih rendah terjadi
salah satunya karena ada keraguan dan
kekhawatiran warga akan khasiat dan efek
samping vaksin Covid-19. Namun begitu, Budi
menegaskan bahwa vaksin terbukti efektif dalam
menurunkan tingkat keparahan warga saat
terpapar Covid-19.
Vaksin Covid-19 menurutnya juga akan
meningkatkan imunitas warga dalam melawan
paparan Covid-19, serta mampu mencegah infeksi
dari penularan mutasi baru dari virus corona
ini.
Kendati demikian, penerapan protokol
kesehatan Covid-19 dan juga akselerasi pada
strategi 3T menurutnya juga perlu digenjot secara
bersamaan di Sumbar.
"Vaksinasi dipercepat, protokol kesehatan
dijalankan, surveilans dipercepat, itu yang perlu
kita siapkan sebelum Januari," kata dia.
Lebih lanjut, mantan wakil menteri BUMN
itu memaparkan sejumlah upaya yang dapat
meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19
khususnya di daerah yang serapannya masih
kecil seperti di Sumbar.
Perlu Meyakinkan Warga
Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk
menggenjot target vaksinasi menurut Budi adalah
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dimulai dengan meyakinkan diri sendiri terhadap
manfaat vaksinasi Covid-19. Langkah kedua yakni
meyakinkan orang terdekat seperti anggota keluarga,
teman, tetangga dan masyarakat luas mengenai
manfaat vaksinasi serta dampak baiknya.
Budi lantas optimis, apabila kedua hal tersebut
dilakukan secara masif dan agresif oleh seluruh
rakyat Indonesia. Maka capaian vaksinasi Covid19 di Indonesia akan berjalan secara maksimal,
sehingga diharapkan mampu memberikan efek
proteksi yang maksimal juga.
"Saya harapkan yang sudah divaksinasi
mengajak orang-orang terdekatnya juga untuk
divaksin, karena itu penting. Semakin banyak yang
divaksin, makin naik antibodinya. Tingkat keparahan
akan turun," ujar Budi.
Adapun Kemenkes per Rabu (13/10) Pukul 12.00
WIB mencatat sebanyak 101.673.077 orang telah
menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona.
Sementara baru 58.720.535 orang telah rampung
menerima dua dosis suntikan vaksin Covid-19 di
Indonesia.
Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah
dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyentuh
48,82 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima
suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis
kedua baru berada di angka 28,20 persen.
n eko/cnn

Angka Covid-19
Kabupaten Solok Selatan 1 orang.
Pasien sembuh sebanyak 28 orang, dengan
rincian, Kota Padang 8 orang, Kota Padang
Panjang 1 orang, Kota Sawahlunto 8 orang,
Kabupaten Pasaman 3 orang, Kabupaten Agam
3 orang, Kabupaten Solok 4 orang, Kabupaten
Tanah Datar 1 orang. “Kasus suspect dengan
total 123 orang, Dirawat sebanyak 63 orang,
Isolasi mandiri sebanyak 60 orang,” katanya.
Melandainya angka Covid Sumbar itu juga
bikin senang warga Payakumbuh. Kota itu seperti
diberitakan Khazanah, edisi Kamis kemarin sudah
masuk kategori zona hijau.
Warga Kota Payakumbuh kini bernafas lega
karena kota galamai itu dinyatakan sebagai
kota yang berada di zona hijau dalam masa
pandemi Covid-19. Artinya, Payakumbuh
menjadi kota yang benar-benar bersih dari Covid19.
Seperti dikutip dari pernyataan Kepala Dinas
Kesehatan Payakumbuh, Bakhrizal, yang
menyebutkan di semua rumah sakit yang ada
di kota itu sudah tidak ada lagi pasien dengan
status rawatan karena Covid-19.
“Sudah,...sudah tidak ada lagi mayarakat Payakumbuh
yang terpapar. Yang terpapar sudah sembuh semua
dan tidak ada lagi kasus baru,” kata dia.
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Elly (40) seorang pedagang di pasar
Payakumbuh menyatakan bahwa status zona hijau
ini sangat menggembirakan dia dan kawan-kawannya
sesama pedagang. “Karena kalau zona oranye, apalagi
merah, orang tidak datang ke pasar untuk berbelanja,
kami mau makan apa?” katanya. Ia senang tidak
ada lagi warga kota yang terpapar Covid-19.
Tetapi, ketidakadaan kasus baru itu tetap
membuat semua lemen yang terlibat pananggulangan
Covid-19 di kota itu bersiaga. Semua tenaga kesehatan
tetap melakukan testing kepada masyarakat. “Kita
tidak boleh lengah, harus senantiasa waspada agar
Payakumbuh tidak kembali ke zona kuning, oranye
apalagi merah,” kata Kadis Kesehatan.
Kata Bakhrizal, selain penerapan prokes ketat
kepada warga kota, juga program vaksinasi terus
digencarkan. Walikota Riza Falepi paling nyinyir
bicara soal vaksinasi ini. Para orang tua murid
yang khawatir anaknya divaksin akan ada apaapanya, diyakinkan sedemikian rupa oleh Riza.
Ia bertemu para orang tua murid untuk berdiskusi
tentang pentingnya vaksinasi.
“Sampai akhir Oktober ini, kita targetkan 60
persen warga kota sudah mendapatkan vaksin. Pada
setiap kesempatan dan tempat kita sosialisasikan
pentingnya vaksinasi,” ujar dia.
 eko/lily yuniati/cvsc

Kesbangpol
untuk mengkoordinir pengamanan konflik sosial,
Pakem dan toleransi beragama dengan tim Pakem
dan Korinda.
Ia mengatakan bahwa tim Pakem juga telah
melaksanakan kegiatan dalam rangka mengajak
masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengantisipasi berkembangnya aliran kepercayaan yang
tak sesuai aturan.
"Kita juga telah mengumpulkan niniak
mamak, tokoh masyarakat dan pemuda di setiap
kelurahan untuk berpartisipasi dalam pengawasan," kata dia.
Ia mengimbau agar seluruh masyarakat tidak
mudah terpengaruh dan lebih waspada dengan
berkembangnya aliran-aliran kepercayaan yang
baru dan belum dikenali.
"Jika ada yang mencurigakan silahkan
melapor, baik ke kepolisian, kelurahan atau
bahkan langsung datang ke kami di Kesbangpol
sehingga kami dapat menindaklanjuti hal
tersebut," ungkapnya.
Menurutnya, peran serta masyarakat sangat
besar dalam upaya mengantisipasi pengembangan
aliran dan ajaran kepercayaan yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Seperti diberitakan kemarin, masyarakat
Solok Selatan resah karena munculnya aliran
baru di Solok Selatan yang tidak mewajibkan
untuk jamaahnya shalat. Namun Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Solok Selatan, masih menunggu
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kajian lebih lanjut dari Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Pakem) untuk menentukan
Aliran Pelindung Kehidupan di kabupaten itu
dinyatakan sesat atau tidak.
"Sekarang informasi yang didapat baru dari
mulut ke mulut dan perlu dilihat apakah ada AD/
RT atau aturan beribadahnya secara tertulis dan
harus ditelusuri lagi sehingga kami menunggu kajian
dari FKUB dan Pakem," kata Ketua MUI Solok
Selatan Syarkawi Aziz.
Menurutnya sidang majelis ulama baru akan
digelar setelah ada hasil kajian dari FKUB dan Pakem,
sementara itu MUI pun tetap memantau keberadaan
aliran yang juga dihebohkan di Riau itu.
"Kita tunggu hasil kajian Pakem bersama FKUB
menjelang pihak-pihak yang terlibat aliran itu
dipanggil ke sidang majelis ulama Solok Selatan,”
tutur Syarkawi Aziz.
Sementara itu Ketua FKUB Solok Selatan
Yusriadi mengatakan Aliran Pelindung Kehidupan
ini sesuai penelitian Pakem sudah meresahkan
masyarakat, salah satunya terkait pernyataan bahwa
shalat tidak terlalu perlu. Tentu saja ini sangat
berlawanan dengan Rukun Islam.
"Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan
untuk melihat bagaimana ajaran pelindung kehidupan
ini," ujarnya. Dari segi kerukunan umat beragama,
katanya, ajaran itu sudah meresahkan masyarakat.
 eko/akmal/ant

Muslim China
China (CIA) di laman resminya, Qingzhen
Guyun.
Disebutkan bahwa umat Islam dari berbagai
kelompok etnis di China sepanjang 2020 saja
mendonasikan dana senilai 93,56 juta yuan
atau sekitar Rp185,4 miliar untuk
penanggulangan dan pencegahan wabah
pneumonia berat yang disebabkan oleh virus
Corona jenis baru.
Menurut asosiasi ini, mereka bersama seluruh
umat Islam di seluruh pelosok negeri ini
memberikan perhatian dan dukungan penuh
terhadap berbagai upaya pencegahan wabah
penyakit di Provinsi Hubei.
Tak mau kalah dengan induk organisasinya
itu, sejumlah pengusaha restoran mi halal di
Beijing yang berasal dari Provinsi Qinghai juga
turut menyumbangkan dana penanggulangan
virus bernama COVID-19 itu.
Para pengusaha dari suku Salar, etnis
minoritas Muslim di Qinghai, berhasil mengumpulkan dana senilai 27.770 yuan (Rp55,03 juta).
Dana itu telah disumbangkan untuk
penanggulangan virus mematikan di Kota Shiyan,
Provinsi Hubei, pada 2 Februari lalu.
"Kami juga telah mendapatkan tanda terima
dan ucapan terima kasih," demikian pernyataan
para pengusaha Muslim dari Xunhua, Provinsi
Qinghai, yang menjalankan usahanya di Beijing
itu.
Sebelumnya, para pengusaha dari etnis
Muslim Uighur di Aksu, Daerah Otonomi
Xinjiang, juga telah menyumbangkan apel dan
kurma untuk warga Provinsi Zhejiang yang
terinfeksi COVID-19.
Populasi umat Islam di China menurut data
statistik pemerintah setempat mencapai 20 juta
jiwa yang tersebar di berbagai provinsi dan
daerah otonomi, termasuk pula di kota setingkat
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provinsi.
Sa'ad bin Abi Waqash, sahabat sekaligus paman
dari Rasulullah SAW, yang pertama kali menyebarkan
ajaran Islam di daratan China pada masa
kekhalifahan Utsman bin Affan.
Bersama Nabi Muhammad SAW, Sa'ad Bi Abi
Waqash hampir mengikuti semua perang untuk
menegakkan Islam. Karena kepahlawanannya itulah,
selepas Rasulullah SAW meninggal, Umar
mengangkat Sa'ad sebagai panglima perang untuk
ekspansi Islam ke Persia melalui Perang Qadisiah.
Kemenangan Sa'ad ini menjadi pintu masuk dakwah
Islam di Persia. Tidak hanya ke Persia, dakwah
Islam yang dipimpin Sa'ad juga merambah ke
dataran China, sebagaimana dilansir dari buku
Perkembangan Islam di Tiongkok (1979) yang ditulis
oleh Ibrahim Tien Ying Ma. Di Cina, Sa'ad bin
Abi Waqqash disambut baik oleh Kaisar Cina Yong
Hui dari Dinasti Tang. Salah satu peninggalan dakwah
Sa'ad bin Abi Waqqash di China adalah bangunan
masjid agung bernama Masjid Huaisheng alias
Masjid Sa'ad bin Abi Waqqash di Provinsi
Guangzhou. Masjid Sa'ad ini juga dikenal sebagai
salah satu masjid tertua di Cina. Dari ciri fisiknya,
Sa'ad bin Abi Waqqash berpostur agak gemuk,
tidak terlalu tinggi, dan rambutnya lebat, namun
dipotong pendek. Ia dikenal sebagai sosok yang
serius dan pakaian favoritnya adalah mantel bulu.
Sa'ad bin Abi Waqqash wafat di rumahnya di daerah
Atiq yang berjarak beberapa kilometer dari Madinah.
Kendati ia adalah sahabat nabi yang memiliki
banyak kemuliaan, tidak semua orang menyukainya.
Diceritakan bahwa Sa'ad meninggal karena diracun.
Ketika ia meninggal, harta yang ia tinggalkan
sebanyak 250.000 dirham. Jenazah Sa'ad bin Abi
Waqqash dimakamkan di pemakaman Baqi, kawasan
tempat para sahabat Nabi Muhammad SAW
dimakamkan.  eko/ant/tirto
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Mencari Asal
Usul Covid-19
Jenewa, Khazanah --- Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) mengatakan sebuah gugus tugas
yang baru dibentuk mungkin akan menjadi
kesempatan terakhir untuk menemukan asalusul Covid-19.
Organisasi PBB itu telah menominasikan
26 pakar untuk bergabung dengan tim tersebut,
yang diberi nama Scientific Advisory Group
on the Origins of Novel Pathogens (Sago).
Lebih dari satu setengah tahun sejak virus
Covid-19 terdeteksi di kota Wuhan, China, masih
belum jelas bagaimana virus itu pertama kali
muncul.
Tim itu akan mempertimbangkan apakah
virus melompat dari hewan ke manusia di pasar
hewan liar Wuhan atau bocor dalam kecelakaan
di laboratorium. China telah membantah keras
teori kedua.
Pada bulan Februari, tim WHO yang bertugas
menyelidiki asal-usul Covid terbang ke China
dan menyimpulkan bahwa virus itu barangkali
berasal dari kelelawar tetapi masih diperlukan
lebih banyak penelitian. Tim menyebut teori
kebocoran laboratorium "kemungkinannya sangat
kecil".
Namun direktur jenderal WHO, Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, belakangan mengatakan
bahwa penyelidikan telah terhambat karena
kurangnya data dan transparansi dari China.
Anggota kelompok Sago yang dinominasikan
termasuk enam pakar yang berkunjung ke China
sebagai bagian dari tim sebelumnya.
Selain virus corona, Sago juga akan
menyelidiki asal-usul patogen berisiko tinggi
lainnya.
"Memahami asal-usul patogen baru sangat
penting untuk mencegah wabah di masa depan,"
kata Dr Tedros.
Dalam editorial bersama di jurnal ilmiah
Science, Dr Tedros dan beberapa pejabat WHO
lainnya mengatakan "[teori] kecelakaan
laboratorium tidak dapat dikesampingkan".
Michael Ryan, direktur program kedaruratan
kesehatan WHO, mengatakan penyelidikan Sagu
mungkin merupakan "kesempatan terakhir untuk
memahami asal-usul virus ini".
Pengumuman kelompok baru itu muncul
seiring CNN melaporkan bahwa China tengah
bersiap untuk menguji puluhan ribu sampel
bank darah yang diambil pada bulan-bulan awal
pandemi.
Tetapi Chen Xu, duta besar China untuk
PBB di Jenewa, mengatakan pekerjaan Sago
tidak boleh "dipolitisasi".
"Sudah waktunya mengirim tim ke tempat
lain," katanya.
Koresponden Kesehatan Global untuk BBC
News, Tulip Mazumdar, menilai WHO terjebak
di tengah pertarungan geopolitik antara China
dan AS tentang isu ini.
Ilmu pengetahuan menjadi semakin
dipolitisasi, dengan China sejauh ini menolak
untuk mengizinkan para ilmuwan internasional

Ikhtiar, Doa & Tawakal

kembali ke negara itu.
"Diharapkan, tim Sago yang baru ini, dengan
para pakar dari 26 negara, akan dapat memecahkan
kebuntuan ini; dan akhirnya mendapatkan jawaban
sehingga dunia dapat mempersiapkan diri dengan
lebih baik untuk wabah di masa depan," ujarnya.

PELUANG 'HAMPIR
TERTUTUP'
Sebelumnya, para ilmuwan senior menilai
"Jendela peluang" untuk melakukan studi penting
tentang awal mula pandemi Covid-19 hampir
tertutup.
Tim yang ditunjuk Organisasi Kesehatan Dunia,
WHO untuk mencari tahu penyebab wabah itu
mengatakan prosesnya mandek.
Dan penundaan lebih lanjut dapat membuat
studi penting itu "secara biologis mustahil".
Dalam sebuah artikel di jurnal ilmiah Nature,
mereka meminta para pemimpin dunia dan ilmiah
untuk mempercepat studi tersebut "selagi masih
ada waktu".
Ahli virologi Belanda Profesor Marion
Koopmans, anggota tim WHO, mengatakan kepada
BBC bahwa risiko pandemi semakin tinggi.
"Karena cara dunia berubah - peningkatan
populasi, kepadatan, dan lebih banyak interaksi
antara manusia dan hewan, kita perlu belajar di
mana ada kesalahan dan bagaimana kita bisa
menghindarinya di masa depan," ujarnya.
Tim WHO berkunjung ke Wuhan, China - tempat
kasus pertama Covid dilaporkan - pada Januari
lalu dan menerbitkan laporan pada bulan Maret
yang merekomendasikan: 1) mencari bank darah
di China dan negara-negara lain untuk antibodi
terhadap virus (Covid-19) dalam darah yang
disumbangkan pada bulan-bulan sebelum wabah
Desember 2019. 2). mengambil sampel dari hewan
liar yang diternakkan seperti cerpelai dan anjing
rakun yang mungkin menjadi "inang perantara"
dan memungkinkan virus melompati spesies
Tetapi karena hewan ternak berumur pendek
dan bank darah menyimpan sumbangan dalam jangka
tertentu, para peneliti khawatir bahwa informasi
biologis yang berharga mungkin telah hilang.
Isu yang diperdebatkan secara politis tentang
apakah virus itu bocor dari sebuah laboratorium
di China juga membuat beberapa pekerjaan menjadi
lebih sulit, kata Profesor Koopmans.
Semua jalur penyelidikan relevan, katanya,
"namun ketika tuduhan bercampur dengan pertanyaan
ilmiah, segalanya menjadi sangat sulit".
Namun, dalam laporan mereka tim WHO
menyimpulkan bahwa meskipun tidak mungkin
untuk menentukan bagaimana Sars-Cov-2 pertama
kali menginfeksi manusia, "semua bukti yang ada"
menunjukkan bahwa virus berasal dari hewan secara
alami dan "bukan virus yang dimanipulasi atau
dibuat".  bbc
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yang ada pada diri mereka sendiri.”
Ayat tersebut menyuratkan, pentingnya
seseorang berusaha untuk membuat dirinya atau
keadaan sekelilingnya lebih baik. Bahkan, Allah
akan menunggu hingga orang tersebut mau
berubah, sebelum membukakan jalan ke arah
yang positif.
Seorang muslim diwajibkan untuk berikhtiar
jika ingin mendapatkan sesuatu. Sebaliknya,
bermalas-malasan bukanlah ciri seorang muslim.
Dalam "Doa Menghilangkan Rasa Malas" oleh
Alhafiz Kurniawan, terdapat doa Nabi
Muhammad saw. yang memohon perlindungan
Allah untuk dihindarkan dari empat hal: malas,
pengecut, pikun, dan pelit.
Doa yang dibaca Rasulullah adalah,
"Allâhumma innî a‘ûdzubika minal kasali wa
a‘ûdzubika minal jubni wa a‘ûdzubika minal
harami wa a’ûdzubika minal bukhli", yang artinya
"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari rasa malas, dan aku berlindung kepadaMu dari sikap pengecut, dan aku aku berlindung
pkeadaMu dari pikun, dan aku berlindung
kepadaMu dari sifat pelit.”
Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad
bersabda, "Barangsiapa yang pada waktu sore
merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya
(mencari nafkah) maka pada saat itu dosanya
diampuni.” (H.R. Thabrani).

Ikhtiar atau usaha mestilah mendahului dua
hal lain, yaitu doa dan tawakal. Jika seseorang
hanya berdoa, tetapi belum berusaha, ia berarti
tidak sepenuhnya hendak mengubah nasib.
Sebaliknya, usaha tanpa doa berarti melupakan
hakikat bahwa manusia tidak berkuasa atas apa
pun, kecuali atas izin Allah.
Allah berfirman dalam Surah Al-Mukmin:60,
"Wa qala rabbukumud'?ni astajib lakum, innallazina
yastakbir?na 'an 'ibadati sayadkhul?na jahannama
dakhirin", yang bermakna, "Dan Tuhanmu berfirman,
'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan
masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina'."
Setelah berdoa, langkah berikutnya adalah
tawakal, atau berserah diri kepada Allah. Hal ini
tidak terlepas dari pandangan Islam tentang
kemutlakan Tuhan. Seorang muslim yang telah
berusaha, lantas berdoa, tidak bermakna
keinginannnya akan langsung terpenuhi saat itu
juga. Jika Tuhan memiliki kehendak lain, maka
keinginan orang tersebut tidak akan bermakna.
Sebaliknya, jika Tuhan sudah berkehendak, halhal yang awalnya sulit, akan berubah jadi mudah.
Dalam Surah ath-Thalaq:2-3, Allah berfirman,
" ... Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya
Dia akan memberikan jalan keluar untuknya (atas
semua urusan)."  dari tirto.id

Perselisihan’ 3 Harimau
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Kepala Resort di SPTN - TNKS, Risman dan
Sumarto serta mitra Polhut, sudah melakukan
pengecekan ke lapangan pada pengujung
September lalu. Jejak ketiga harimau itu
ditemukan pada 25 September di tiga lokasi
yang jauh melesat ke dalam hutan. Tapi sejak
itu tidak ada jejak yang mengarah ke perkampungan penduduk.
“Kondisi lapangan sekitar areal perkebunan/
sawah/pemukiman/sungai dengan jarak lokasi
kejadian 100 meter dari tepi Sungai Batang
Suliti. Lalu, dari petunjuk jejak tersebut
dilakukan pemasangan kamera trap di sekitaran
lokasi tersebut,” jelas Ardi.
Tak hanya memasang kamera trap, petugas
BKSDA Sumbar dibantu petugas BBTNKS juga
melakukan penghalauan dengan meriam karbit, spiritus
mulai dari 29 September hingga 4 Oktober 2021.
Sampai saat ini, BKSDA Sumbar juga tetap
melakukan edukasi sekaligus peningkatan
kewaspadaan, seperti tidak membiarkan ternak
di pinggir hutan, atau imbauan agar pulang
dari ladang sebelum gelap. “Terus dilakukan

melalui monitoring dan komunikasi kepada aparat
desa/nagari serta miminta warga membuat meriam
karbit dari bambu,” tandas Ardi seperti dilansir
laman sindonews.com.
Sekadar diketahui, pada September lalu, warga
Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tangan,
Kecamatan Koto Parit Gadang Diatas (KPGD),
Kabupaten Solok Selatan, dibuat gelisah dengan
kemunculan tiga ekor harimau Sumatera.
Kejadian itu berawal dari keterangan salah
seorang warga setempat, Randi Risno, yang juga
merupakan Kepala Jorong (dusun) Sungai Ipuh.
Dirinya mengaku melihat satwa langka itu pertama
kali pada 2 September 2021 saat pergi ke ladang.
Kemudian, pada 20 September seorang warga
lain yg bernama Jul Masri (46) bersama istrinya
saat pulang dari kebun dikejutkan oleh penampakan
harimau Sumatera di pinggir sungai batang Suliti.
Lalu, pada 23 September 2021 seorang lansia bernama
Erjon bersama tiga cucunya, juga melihat
penampakan satwa liar jenis harimau Sumatera di
lokasi yang tidak berjauhan dari lokasi penampakan
oleh Jul Masri.  eko/sindo
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MITRA PENGANTIN MINANG

Menjawab Kebutuhan
Baralek Masyarakat Sumbar

SALAH satu bentuk tampilan pelaminan dan desain ruangan dengan segala
pernak pernik pesta baralek milik Mitra Pengantin Minang (MPM). Tak hanya
pelaminan, MMP juga menyediakan paket lengkap seperti katering dan jasa
make up. RINA AKMAL

Padang, Khazanah-- Wujudkan indahnya
pernikahan impian kamu bersama Mitra
Pengantin Minang (MPM), yang menyediakan
semua kebutuhan mulai dari akad hingga
resepsi pernikahan.
Mitra Pengantin Minang tidak hanya
menyediakan tenda, baju pengantin Minang,
kamar pengantin, dekorasi ruangan, tapi juga
menyediakan katering, make up dan semua
kebutuhannya pernikahan.
"Kita disini lengkap, ada semuanya.
Istilahnya penganten dan keluarga tinggal
datang aja ke lokasi acara (kalau acaranya
di gedung)," ungkap Pengelola Mitra
Pengantin Minang Cabang Padang, Iwil saat
ditemui, Kamis (14/10).
Keistimewaan Mitra Pengantin Minang

adalah semua pakaian pengantin diproduksi
sendiri karena MPM mempunyai tenaga terampil
dan profesional dalam menghasilkan pakaian
yang bagus. "Di sini kami punya desainer sendiri,
jadi semua pakaian dijahit sendiri," ulasnya.
Disisi lain, bahan untuk pakaian pengantin juga produk-produk berseri (edisi terbatas).
Artinya bukan sembarang bahan yang dijahit
untuk pakaian pengantin Minang.
"Kita memegang teguh tradisi Minang,
jadi kita tetap mengedepankan model pakaian
Minang dan warna-warna khas pakaian
pengantin. Tapi kita tetap mengikuti
perkembangan zaman, juga menyediakan
pakaian pengantin kekinian," jelasnya.
Dalam pelaksanaan prosesi acara, MPM
menerapkan protokol kesehatan yang sangat

Bebek Ria Kembali Hadir Manjakan Pelanggan
Padang, Khazanah-- Jika anda
pecinta bebek, dan ingin merasakan berbagai olahan bebek, maka
Bebek Ria akan memanjakan
lidah Anda dengan menu-menu
spesialnya.
Sama halnya dengan restoran
lainnya, Bebek Ria juga terdampak
Pandemi Covid-19. Namun saat
ini Restoran Bebek Ria kembali
hadir menyuguhkan berbagai
menu lezat olahan bebek.
"Sama seperti yang lainnya
kemarin memang sempat sepi ya
karena kan pandemi, tapi sekarang

Alhamdulillah sudah mulai ramai
lagi," ujar Manager Bebek Ria,
Rose Irmayani, Kamis (14/10).
Rose mengatakan, Bebek Ria
tidak hanya menyediakan menu
olahan bebek saja tapi juga ada
olahan ayam, Ikan dan yang
lainnya. Namun yang menjadi
andalannya adalah berbagai olahan
bebek. "Kita juga ada ayam,
gurame, cumi, udang, nasi goreng
dan mie goreng juga ada," ulasnya.
Kelebihan menu bebek di
Bebek Ria adalah bebeknya lebih
empuk, bumbunya lebih meresap,

dan di luarnya garing. Tidak
hanya itu, di Bebek Ria juga
tersedia kopi racikan dengan cita
rasa yang khas dan beberapa
minuman lainnya.
"Saat ini yang paling banyak
diminati bebek lada hitam dan
ayam penyet," kata dia saat
ditemui di Bebek Ria jalan
Veteran nomor 100 Kota Padang.
Di Bebek Ria juga tersedia
menu paket seperti paket lada
hitam yang terdiri dari bebek, nasi,
sambel dan satu teh manis, dan
paket ayam penyet yang terdiri

dari ayam, nasi, sambel, dan teh
manis.
Pelanggan juga bisa milih
sambel yang ada seperti sambel
mata, sambel dabu-dabu, sambel
rica-rica, sambel kecombrang dan
beberapa sambel lainnya.
Pengunjung tidak perlu khawatir karena di Bebek Ria juga
menerapkan protokol kesehatan,
salah satunya dengan menyediakan
tempat cuci tangan, handsanitizer,
para karyawan menggunakan
masker hingga menjaga jarak meja
pelanggan.  Rina Akmal

ketat karena itu salah satu upaya mereka untuk
memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Pakaian dan semua peralatan selalu
disetrilkan sebelum digunakan, begitu juga
ruangannya. Di lokasi acara juga kami
sediakan handsanitizer, tempat cuci tangan
pakai sabun, hingga spanduk tata tertib
Prokes," kata wanita asal Batusangkar itu.
Untuk informasi lebih lengkap anda dapat
menghubungi atau mengunjungi Mitra
Pengantin Minang yang beralamat di Jl. S.
Parman No.179, Ulak Karang Selatan,
Kec.Padang Utara, Kota Padang, Sumbar atau
kontak (081364649734) Wil. Serta di Jl.
Rahmah El Yunusiah No.40, Pasar. Usang,
Kota Padang Panjang, HP (081363258611).
 Rina Akmal

Tips Pertahankan Bisnis
Kuliner di Masa Pandemi
BUA
T yang ingin bertaBUAT
han menggeluti bisnis
kuliner di masa pandemi
COVID-19 disarankan
melakukan sejumlah
adaptasi demi keberlangsungan usaha. Salah
satunya tidak hanya
mengandalkan transaksi
harian dari makan di
tempat. Kalaupun sudah
menggunakan pemesanan online, sebaiknya
juga tak hanya mengoptimalkan pemesanan
eksklusif melalui WhatsApp atau media sosial.
Lalu, apa yang bisa
dilakukan? Berikut beberapa tips yang dirangkum penyedia layanan loyalitas pelanggan
tim OttoPoint.
Maksimalkan Media Online
Peningkatan tren pemesanan online, mau tidak mau
mempengaruhi penyesuaian strategi penjualan dan promosi
yang berbeda dari beberapa tahun silam. Pertama, Anda bisa
secara perlahan mengembangkan makanan beku karena
biayanya lebih efisien, makanan lebih tahan lama, dan dapat
dijual lebih luas melalui e-commerce.
Kedua, sebaiknya mulai secara kreatif membuat konten
promosi melalui media sosial seperti Instagram, Tiktok, Facebook
dan lainnya. Pada riset yang dirangkum oleh We Are Social
menunjukkan dari 274,9 juta penduduk di Indonesia, sekitar
170 juta orang adalah pengguna aktif media sosial.

SELAIN memanjakan pelanggan dengan berbagai menu olahan bebek dan beragam menu pilihan lainnya, desain restoran yang nyaman, artistik dan
instagramable, menjadikan Bebek Ria pilihan terbaik untuk berburu kuliner. RINA AKMAL

Terapkan Strategi Pemasaran yang Efektif
Pandemi bisa menjadi waktu yang cocok untuk memikirkan
kembali strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Salah
satu program bisa menjadi dipertimbangkan adalah stempel digital.
CEO OttoPoint, James Hamdani, mengatakan program ini diciptakan
untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih berkesan
bagi pelanggan.
"Jadi, mereka akan termotivasi datang kembali untuk bertransaksi
dan mengumpulkan stamp digital demi mendapatkan reward yang
mereka sukai," katanya.
Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan berupa
implementasi program pemasaran yang fleksibel dan disesuaikan
dengan kebutuhan. Hal lainnya yakni Anda juga bisa mengumpulkan
database pelanggan yang nantinya berguna untuk mengenal perilaku
 ryn/net
transaksi maupun preferensi terhadap produk tertentu.
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BONUS PERAIH MEDALI DIANGGARKAN DI APBD 2022

Gubernur Serahkan Bonus Spontan
Jayapura- Gubernur Sumatera Barat
Mahyeldi Ansharullah didampingi
Ketua KONI Sumbar Agus Suardi, Rabu
(13/9) malam di Jayapura menyerahkan
bonus spontan kepada atlet Pencak
Silat dan Kempo yang tampil dan
berlaga di PON XX Papua.
Penghargaan yang berupa uang saku
ini merupakan bentuk apresiasi
Pemprov Sumbar terhadap atlet.
Sembari berharap agar prestasi yang
telah di raih tetap di pertahankan,
bahkan lebih baik untuk ke depannya.
Bagi atlet peraih medali emas
mendapatkan bonus spontan sebesar
Rp8 juta, sedangkan medali perunggu
Rp2,5 juta. Pemberian bonus spontan
ini juga akan diberikan kepada Cabor
lainya yang mendapatkan prestasi dan
meraih medali pada PON XX ini.
"Saya sangat berterimakasih kepada
seluruh atlet yang ikut berjuang dalam
memperebutkan medali di setiap Cabor,
untuk itu buat para atlet yang telah
berprestasi agar dapat mempertahankan
agar kedepan prestasi prestasi lainya
dapat bermunculan," Mahyeldi memotivasi atlet Sumbar pada PON XX Papua

ini.
"Bagi atlet lain yang belum mendapatkan medali, ini bukan sebuah
kegagalan tetapi prestasi yang tertunda.
Dan juga terimakasih kepada pelatih
dan pihak terkait dalam setiap cabor
atas pembinaannya terhadap para atlet,"
tambahnya.
Pemprov Sumbar akan menganggarkan pada APBD 2022 untuk memberikan bonus kepada atlet berprestasi
di PON XX dengan nilai sebesar Rp200
juta bagi yang mendapatkan medali
emas, Rp75 juta bagi peraih medali
perak dan Rp35 juta bagi atlet yang
meraih medali perunggu.
Hal tersebut disampaikan Tasliatul
Fuaddi selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Provinsi
Sumbar.
"Kita telah menganggarkan bonus
bagi peraih medali pada APBD 2022,"
terangnya. (rel)
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi Ketua KONI Sumbar
Agus Suardi saat menyerahkan bonus
spontan kepada salah seorang atlet
Kempo Sumbar.  Faisal Budiman

PULUHAN ORANG POSITIF COVID-19

PON Papua Jangan
Sampai Jadi Klaster Baru
Gubernurs Sumbar Mahyeldi didampingi Ketua KONI Sumbar Agus Suardi saat membagikan bonus spontan kepada atlet peraih medali.

Gulat Sumbar tak Hasilkan
Medali Pada Hari Terakhir
Jayapura, Khazanah- Cabang olahraga
Gulat Sumatera Barat tak mampu hasilkan

medali di hari terkahir pelaksanaan PON
XX Papua 2021 yang digelar di GOR

Dispora Kabupaten Merauke, Kamis (14/
10).
Pelatih Gulat Sumbar Arnaldi di
Merauke mengatakan, pada hari terakhir
ini ada dua atlet Sumbar yang turun di
dua kelas gulat gaya grego roman yakni
Wardana Hafis di kelas 84 kilogram dan
Doni Fanilla di kelas 97 kilogram.
"Keduanya gagal di babak penyisihan
grup setelah mengalami kekalahan dua
kali di babak penyisihan dan harus
pulang," kata dia.
Menurut dia pertandingan ini akan
menambah jam terbang keduanya karena
memang dua atlet kurang jam terbang,
selain itu jajaran pelatih tidak memberikan
beban target medali di kelas ini.
"Kekuata kita masih di gaya bebas
baik putra maupun putri karena mereka
telah memiliki pengalaman bertanding
di PON sebelumnya," kata dia
Kedua atlet ini lolos ke PON XX Papua
setelah berhasil menjadi lima besar di
Pra PON yang dilaksanakan pada 2019
lalu sehingga membawa mereka lolos
ke sini.
"Kita apresiasi mereka bermain dan
ada yang cedera tadi karena pelipis
matanya robek ketika bertanding. Kita
ucapkan terima kasih kepada mereka,"
kata dia.
Menurut dia untuk kesiapan, provinsi
lain lebih siap dibanding dua atlet Sumbar
dalam gaya grego roman ini sehingga
mereka berpeluang mendapatkan medali.
"Kita akaan evaluasi ini untuk
kejuaraan ke depan dan akan terus
meningkatkan kualitas dan kemampuan
atlet," katanya. n Faisal Budiman

Padang, Khazanah- 83 orang positif
COVID-19 dalam pelaksanaan PON
XX Papua 2021 per 10 Oktober 2021.
Puluhan orang itu terdiri dari atlet,
ofisial, pelatih, hingga wasit yang
memimpin pertandingan.
Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani mewanti-wanti agar pelaksanaan
PON ini tidak menjadi klaster baru
COVID-19. Oleh karena, penguatan
testing dan penelusuran kontak harus
diperluas. Tak hanya bagi kontingen
yang bertanding, tetapi juga seluruh
pihak yang terlibat dalam gelaran
olahraga paling akbar nasional tersebut.
"Tracing dan treatment harus benarbenar dilakukan pemerintah dengan
peralatan dan tenaga yang terampil
dan mumpuni, PON ini merupakan
momentum untuk menunjukkan
keberpihakan kita kepada olahraga dan
kesungguhan menghadapi pandemi,
3T ini penting bukan hanya kepada
atlet dan ofisial, tapi juga seluruh pihak
yang terlibat, di situ ada petugas
kebersihan, petugas katering, hotel
penginapan dan juga tenaga lainnya,"
ujar Netty di Bandung, Rabu (13/10/
2021) malam.
Bila dua hal tersebut sudah bisa
dilakukan, perawatan atau treatment
pasien yang terkonfirmasi positif harus
dilakukan dengan benar. Meskipun,
pasien tersebut hanya bergejala ringan.
Ia pun meminta agar pemerintah
memastikan bahwa kontingen yang
pulang ke daerahnya masing-masing

benar-benar dalam keadaan negatif virus
Corona.
"Meski berstatus ringan harus
dihadapi sebaik-baiknya. Kita harus
pastikan yang sudah terkonfirmasi
positif tidak berkeliaran, jadi sistem
karantina ini harus memastikan ketika
PON ini selesai mereka pulang dalam
keadaan negatif," tuturnya.
"Yang bergejala ringan tetap
ditangani, dikarantina sebelum kembali,
dipastikan negatif. agar hal PON ini
tidak menjadi klaster baru, padahal
kita menunjukkan penyelenggaran PON
ini mempertaruhkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan prokes pada
event PON," ujar Netty.
Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto dalam siaran persnya, menyatakan bahwa kasus terkonfirmasi
tersebut terjadi di kota/kabupaten
Jayapura, Mimika dan Merauke. Dari
83 orang yang positif tersebut,
rinciannya 72 persen adalah atlet, 23
persen ofisial, 1,5 persen pelatih dan
1,5 persen wasit dan wartawan yang
meliput.
"Positivity rate 1,45, kemudian
terjadi di semua kota baik di Jayapura,
Kabupaten Jayapura, Mimika dan
Merauke. 9 atlet judo, sepatu roda,
7 motocross, panahan dan kriket, yang
lainnya empat orang, dua orang dan
satu orang. Pemerintah mendorong agar
mekanisme pemulangan atlet diperbaiki," tutur Airlangga.
 Faisal Budiman

Dikalahkan DKI, Tim Basekt 3 X 3 Sumbar Gagal Raih Medali
Mimika, Khazanah- Tim putri DKI
Jakarta berhasil meraih medali
perunggu cabang olahraga bola basket
3x3 PON XX Papua setelah
menundukkan Sumatera Barat dengan
skor tipis 12-11 pada laga perebutan
tempat ketiga di Mimika Sport
Complex, Mimika, Kamis.
Pertandingan tersebut berlangsung
sangat sengit dan DKI Jakarta
memastikan kemenangan kurang dari
satu detik sebelum laga berakhir.
Sumatera Barat sejatinya tampil
sangat baik dengan memimpin 5-0
pada awal laga. Anak-anak DKI Jakarta
berusaha mengejar dan sempat
memperpendek jarak menjadi 8-9

KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK
sepeda motor merek Yamaha Mio
dengan nomor polisi BA 5628 LC atas
nama Rizki Akbar
Tercecer/hilang disekitar kota
Bukittinggi, Bagi yang menemukan
mohon untuk menghubungi kantor polisi
terdekat, terimakasih

berkat lemparan Nadya Gumanti.
Namun, Sumbar seakan tak
memberikan celah untuk disusul dan
Beta Azhari membawa Sumbar menjauh
10-8.
DKI Jakarta yang selalu berupaya
keras untuk menyusul akhirnya mampu
menyamakan kedudukan menjadi 1111 berkat tembakan Rahmitha
Wijayanti.
Pertandingan makin sengit, tetapi
DKI Jakarta menunjukkan mental juara
dengan melesakkan poin terakhir
melalui tangan Nadya Gumanti, kurang
dari satu detik menjelang laga tuntas
dan menang 12-11.
Usai pertandingan, Nadya Gumanti
menyebut bahwa timnya mampu
mengalahkan lawan karena selalu
percaya kerja keras tidak akan
mengkhianati hasil.
DKI Jakarta tetap optimistis saat
tertinggal dan hasilnya adalah medali
perunggu. Nadya pun puas dengan
pencapaian itu meski DKI Jakarta
sebenarnya ditargetkan medali emas.
"Kami tetap bersyukur dengan medali
perunggu ini. Kami sudah tampil habishabisan, mati-matian sampai detik akhir
demi medali," kata perempuan berusia
24 tahun itu.  Faisal Budiman
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Edi Suharto: Tidak Benar, Itu Bohong Besar!
Padang, Khazanah— Sekretaris Yayasan PGRI
Padang Sumatera Barat Edi Suharto membantah
jika ada sejumlah guru PGRI digembok
disekolah.
“Itu tidak benar, bohong besar guru
digembok disekolah. Ini hanya spekulasi yang
tidak benar. Saya menduga kuat bahwa
terkurungnya guru SMA PGRI 1 Padang adalah
sebuah rekayasa dari pengurus yayasan sebelah
yang dimotori oleh oknum guru,” ujarnya, Kamis
(14/10).
Pasalnya, imbuhnya, sesuai dengan petunjuk
dari Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumbar,
bahwa PBM di Kota Padang belum bisa

dilaksanakan secara tatap muka. Takutnya jika
dipaksakan Proses PBM tatap muka, akan
melanggar Prokes Covid-19.
“Kami mendapat informasi bahwa Senin (11/
10) kemarin, oknum guru mengumpulkan siswa
untuk melaksanakan upacara bendera. Atas
kejadian ini, langsung kami koordinasi dengan
Pak Suryanto Kabid SMA Dinas Pendidikan
Sumbar. Beliau memberikan arahan bahwa
Padang Padang masih level 4 dan belum boleh
melakukan PBM tatap muka,” tuturnya.
Atas dasar itulah, tegas Edi Suharto, pada
Rabu (13/10), pihak Yayasan PGRI Padang
Sumatera Barat merantai pagar sekolah jam

setengah 6 sore setelah semua guru keluar. Akan
tetapi, tidak dirantai secara keseluruhan dan
menyisakan sedikit ruang untuk orang lewat.
“Malahan kami merantai pagar sekolah pada
sore itu, hadir juga dari Polda Sumbar, Polresta
Padang dan Polsek Padang Timur. Setelah selesai
merantai, kami pulang kerumah masing-masing”
“Karena dinilai sudah tidak ada permasalahan,
kamipun kaget ada peristiwa penggembokan
ini setelah mendapat telepon dari pihak Polresta
Padang jam setengah 8 malam,” katanya
menguraikan.
Pihaknya menegaskan kepada Kepala Sekolah
SMA PGRI Padang, agar meminta Satgas Covid

19 untuk mengusut oknum guru ini, karena
mengumpulkan siswa dalam masa pandemi.
“Yayasan takut jika siswa dikumpulkan
dalam masa pandemi seperti ini, yayasan pula
yang akan kena getahnya oleh Satgas Covid
19,” pungkasnya.
Pihaknya menegaskan kepada Kepala Sekolah
SMA PGRI Padang, agar meminta Satgas Covid
19 untuk mengusut oknum guru ini, karena
mengumpulkan siswa dalam masa pandemi.
“Yayasan takut jika siswa dikumpulkan
dalam masa pandemi seperti ini, yayasan pula
yang akan kena getahnya oleh Satgas Covid
19,” pungkasnya  Murdiansyah Eko.

ADA YANG MERANTAI ADA YANG MENGAKU DIKURUNG

PGRI Sumbar K
embali Bergolak
Kembali

Padang, Khazanah— Perseteruan di tubuh organisasi PGRI
Sumatera kembali terjadi, kali ini di Kota Padang. Satu
kelompok mengatakan ada aksi pengurungan terhadap guru,
namun kelompok yang dituding justru mengajukan bantahan.
Beberapa orang guru SMA
PGRI Kota Padang diduga
dikurung di sekolah yang
berlokasi di Jalan Koto Tinggi,
Kecamatan Padang Timur, Rabu
(13/10) dari sore hingga kemaren
malam.
Peristiwa tersebut terjadi
karena adanya sengketa antara
Yayasan PGRI Sumatera Barat
yang dipimpin oleh Dasrizal
dengan Yayasan PGRI Sumatra
Barat (Sumbar) yang dipimpin
oleh Hardizon Bahar.
Menanggapi kejadian ini,
Ketua Yayasan PGRI Sumatera
Barat Dasrizal menyanyangkan
guru sekolah ikut dilibatkan
dalam permasalahan yang terjadi
pada yayasan.
Ia mendapat informasi bahwa
yang menggembok sekolah SMA
PGRI tersebut adalah Edi Suharto
dengan membawa bodyguard
serta preman.
Hal ini tentu membuat
kenyamanan guru menjadi
terganggu dalam melaksanakan
tugas sebagai pendidik.
“Saya
kaget
ada
penggembokan terhadap guru
guru pada Rabu sore sampai
malam.
Ada belasan guru digembok
Saudara Edi Suharto yang
katanya merupakan Sekretaris
Yayasan PGRI Padang Sumatera
Barat. Cara cara seperti ini tidak
bagus untuk dunia pendidikan
Sumbar khususnya Kota Padang,”
kata Dazrizal Kamis (14/10).
Padahal sebut Dasrizal,
Pemprov Sumbar melalui Dinas
Pendidikan sudah menengahi
persoalan yang terjadi di STKIP

Sumbar dalam pertemuan antara
kedua belah pihak yang
berperkara pada tanggal 23
Agustus 2021 Hadir juga pada
pertemuan itu dari Biro Hukum
Pemprov Sumbar, Inspektorat
Sumbar, serta pertemuan itu
dipimpin oleh Kadis Pendidikan
Sumbar diwakili Kabid SMA
Suryanto.
Atas kejadian ini, pihaknya
akan konsultasi dengan PP PGRI,
terkait langkah hukum yang akan
diambil, karena tindakan yang
semena mena ini telah melanggar
UU Sistem Pendidikan Nasional.
“Hasil dari pertemuan tersebut,
dicapai kesepakatan bahwa
Proses Belajar Mengajar (PBM)
di SMA STKIP jangan sampai
terganggu, pertanggung jawaban
PBM dipegang oleh Kepala
Sekolah yang terdaftar di
Dapodik dan lainnya. Namun
pada kenyataannya malah terjadi
hal seperti ini, tentu sangat kami
sayangkan,” ulasnya.
Sementara itu Zainal Akil
Anggota PGRI Sumatera Barat,
setelah melihat kejadian ini di
video yang beredar dan membaca
di beberapa media online,
mengaku miris atas peristiwa
tersebut.
Pria yang juga Mantan
Kepala Sekolah SMA PGRI
Padang selama 20 tahun ini
memandang dari segi organisasi,
peristiwa ini telah melanggar UU
Sistem Pendidikan Nasional no
20 th 2003 pasal 40 ayat 1,
kemudian UU RI tentang Guru
dan dosen no 14 tahun 2005 dan
PP 74 tahun 2017.
Ketika dikonfirmasi terpisah,

TUDING- Perseteruan
di tubuh organisasi
PGRI Sumatera kembali
terjadi, kali ini di Kota
Padang. Satu kelompok
mengatakan ada aksi
pengurungan terhadap
guru, namun kelompok
yang dituding justru
mengajukan bantahan
(foto: Murdiansyah
Eko).

fakta berbeda malah diungkapkan
Sekretaris Yayasan STKIP PGRI
Sumatera Barat Edi Suharto. Ia
menegaskan bahwa bohong besar
guru digembok di sekolah. Ini
spekulasi yang tidak benar.
Dirinya malah menduga kuat
bahwa terkurungnya guru SMA

PGRI adalah sebuah rekayasa dari
pengurus yayasan sebelah yang
dimotori oleh oknum guru.
Pasalnya sesuai dengan
petunjuk dari Kabid SMA Dinas
Pendidikan Sumbar, bahwa PBM
di Kota Padang belum bisa
dilaksanakan secara tatap muka.

Kobra Gemparkan Andalas
Padang, Khazanah— Seekor ular jenis kobra dengan panjang
sekitar satu meter, menggegerkan warga Andalas, Kecamatan
Padang Timur. Pasalnya, ular tersebut bersembunyi di belakang
rumah warga yang bertumpukan kayu-kayu.
Salah seorang warga yakninya, Eko (30), mengatakan ular
tersebut diduga ke luar dari selokan dan diketahui oleh warga
yang sedang lewat.
“Saat diketahui oleh warga yang sedang lewat, ular tersebut
langsung lari dan bersembunyi di belakang rumah warga yang
ada tumpukan kayu,” katanya, Rabu (13/10) malam.
Dia menyebutkan, ular tersebut berhasil ditangkap warga
dan dibunuh, karena dikhawatirkan meresahkan masyarakat.
“Sebelum ditangkap dan dibunuh, saya meminta bantuan
ke warga lainnya, untuk menghubungi petugas Dinas Pemadam
Kebakaran (Damkar) Kota Padang. Tak lama kemudian petugas
pun datang ke lokasi,” imbuhnya.
Namun, karena terlanjur meresahkan, warga mengambil
inisiatif dengan membunuh ular tersebut.
“Ular tersebut dibunuh dengan kayu, namun petugas Damkar
sudah terlanjur datang dan meminta keterangan kami,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Damkar Kota Padang, Basril
mengatakan, ular yang ditemukan oleh warga dibiarkan dan
didiamkan  Murdiansyah Eko.

ini, langsung kami koordinasi
dengan Pak Suryanto Kabid SMA
Dinas Pendidikan Sumbar. Beliau
memberikan arahan bahwa
Padang Padang masih level 4 dan
belum boleh melakukan PBM
tatap muka,” tuturnya 
Murdiansyah
Eko.

Atasi Covid-19, Pessel Lakukan Langkah Strategis

Kepala Jorong ke Bandung
Pulau Punjung, Khazanah- Kepedulian Bupati Dharmasraya
Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalan meningkatkan Sumber
Daya Manusia(SDM), di daerahnya patut diacungi jempol.
Buktinya ratusan Kepala Jotong dikirim ke Bandung, Jawa
Barat, guna sharing informasi.
Langka itu ditempuh semata untuk meningkatkan wawasana
dan memacu kinerja sang kepala jorong ditengah-tengah
masyarakatnya, ditambah keberadaan kepala jorong yang
bersentuhan lansung dengan ranknyat jelata.
Diberangkatkan ratusan kepala jorong ke Kota Badung,
tentu saja menantang resiko apa lagi ditengah pandemi yang
melanda ibu pertiwi namun demi shering imformasi badai
pandemi diarungi jua.
Barangkali langkah yang ditempuh pemda Dharmasraya
dibawah kepemimpinan Bupati Sutan Riska dan Wakil Bupati
DP Datuak Labuhan, memberangkatkan kepala jorong patut
dicontoh oleh kabupaten lainnya Di Sumatera barat, agar citacita peningkatan SDM bisa terealisasi dengan baik.
Kabid Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Desa,
Sasrawati, kamis, menbenarkan kalau ratusan orang kepala
jorong tengah melakukan sharing informasi ke kota Bandung.
“Iya ada sekitar 103 orang kepala jorong ditiga kecamatan
yang ada, tengah melakukan sharing informasi ke Bandung,
Jawa Barat,” katanya.
Dikataknnya, sharing informasi yang dilakukan terkait
dalan upayah meningkatkan pendapatan pajak terutama Pajak
Bumi dan Bangunan(PBB), khusu untuk Kabupaten Dharmasraya
 Ahmad Habibie.

Takutnya jika dipaksakan Proses
PBM tatap muka, akan melanggar
Prokes Covid 19.
“Kami mendapat informasi
bahwa Senin (11/10) kemarin,
oknum guru mengumpulkan
siswa untuk melaksanakan
upacara bendera. Atas kejadian

ANCAMAN- Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar
menyebutkan bahwa sampai saat ini ancaman Covid 19 baik
tingkat global maupun nasional masih sangat tinggi sehingga
membutuhkan respon yang cepat untuk mencegah penularan
berkelanjutan (foto: Istimewa).
Painan, Khazanah— Bupati
Kabupaten Pesisir Selatan, Rusma
Yul Anwar menyebutkan bahwa
sampai saat ini ancaman Covid
19 baik tingkat global maupun
nasional masih sangat tinggi
sehingga membutuhkan respon

yang cepat untuk mencegah
penularan berkelanjutan.
“Maka dari itu dalam hal ini
sangat diperlukan langkah-langkah
strategis untuk mempercepat
pencegahan dan pengendalian
Covid 19 dengan mempercepat dan

meningkatkan
kapasitas
pemeriksaan, pelacakan, karantina
dan isolasi,” kata Rusma Yul Anwar
saat
membuka
pertemuan
koordinasi dan monitoring dan
evaluasi (monev) kegiatan tes lacak
isolasi
pencegahan
dan
pengendalian wabah Covid 19, di
Hotel Saga Murni, Kamis (14/10).
Dikatakanya, Kabupaten
Pesisir Selatan merupakan salah
satu wilayah dengan jumlah
kasus terkonfirmasi positif Covid
19 cukup tinggi.
Jumlah kasus tertinggi
ditemukan pada 6 Agustus 2021
yaitu 155 kasus konfirmasi Covid
19. Sedangkan sampai 13 Oktober
2021, jumlah total kasus
terkonfirmasi positif Covid 19 di
Pesisir Selatan sebanyak 3.993
kasus.
Ia mengatakan, di daerah itu
telah melakukan langkah-langkah
strategis dalam upaya pencegahan
dan pengendalian wabah Covid
19 melalui 3 strategi utama yaitu
peningkatan 3M yakni memakai
masker, menjaga jarak dan

mencuci tangan, selain itu juga
harus meningkatkan kegiatan 3T
yakni tracing, testing dan treatmen
serta pelaksanaan vaksinasi.
Sementara itu, Kepala Dinas
Kesehatan Pesisir Selatan, dr.Satria
Wibawa mengatakan, tujuan dari
pertemuan koordinasi dan monev
kegiatan tes lacak isolasi
pencegahan dan pengendalian
Covid 19 itu adalah untuk
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan petugas surveilans/
penanggungjawab tes lacak
isolasi di Puskesmas dalam rangka
percepatan kegiatan pencegahan
dan pengendalian Covid 19.
Selanjutnya, terbangunnya
koordinasi yang baik pada
pelaksanaan kegiatan tes lacak
dan isolasi pencegahan dan
pengendalian wabah Covid 19.
“Pertemuan itu diikuti
sebanyak 40 orang peserta yang
terdiri dari petugas Puskesmas
(20 orang), petugas Tracer (10
orang) dan petugas Dinkes, panitia
dan narasumber (10 orang),”
urainya  Milhendra Wandi.

RATUSAN PELAJAR SLTP DAN WARGA DIVAKSIN DI TIGA LOKASI

Padang Panjang Menuju Zona Hijau
Padang Panjang, Khazanah
— Tingkat vaksinasi Covid-19
di Kota Padang Panjang telah
mencapai 70,92 persen untuk
dosis pertama.
Sementara itu, tingkat
vaksinasi Covid-19 untuk dosis
ke dua sudah mencapai 59,26
persen. Lalu untuk vaksin Covid19 dosis ketiga sekitar 10 persen
hingga Rabu (13/10) pada
umumnya baru Nakes .
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Padang Panjang Nuryanuwar
berharap capaian vaksinasi ini
bisa mewujudkan kekebalan
komunitas (herd immunity) di
Kota Padang Panjang .
Capaian dapat terwujud
apabila vaksinasi dosis satu dan
kedua sama-sama telah memenuhi
target 70 persen.
“Itu yang paling bagus, bukan
hanya dosis satu yang 70 persen,
tapi juga dosis dua juga
diharapkan minimal 70 persen.
Nah kalau sudah dosis satu dan
dosis dua minimal 70 persen,
itulah herd immunity masyarakat,”
ujarnya
Melihat
kondisi
itu
pemerintah kota terus menggenjot
program percepatan vaksinasi
Covid-19, tak terkecuali bagi
kelompok pelajar.

Kamis (14/10) sebanyak 40
pelajar SMPN 4 dan 130 pelajar
SMPN 3 telah melakukan
vaksinasi di sekolah masingmasing.
Kepala SMPN 4, Leli Suarni,
M.Pd mengatakan, vaksinasi hari
ini merupakan yang pertama kali
dilaksanakan di sekolahnya.
“Awalnya cuma sedikit murid
yang mendaftar. setelah dilakukan
dua kali sosialisasi oleh Dinas
Kesehatan
(Dinkes),
ada
peningkatan yang mendaftar sesuai
dengan izin dari orang tua murid
masing-masing,” ungkapnya.
Dikatakannya, di samping
mendukung program percepatan
vaksinasi di Kota Padang
Panjang
Dia menyarankan, di samping
diperlukannya izin dari orang tua
murid, juga ada pendampingan
dari orang tua saat pelaksanaan
vaksinasi. Sehingga dapat
meningkatkan pemahaman kita,
kalau vaksin tidak perlu
ditakutkan.
Sementara Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (P2P) Dinkes, Rahmaisa,
SKM menyampaikan, percepatan
vaksinasi untuk usia pelajar ini
dibutuhkan agar pembelajaran
tatap muka lebih aman. “Vaksinasi

CAPAI- Tingkat vaksinasi Covid-19 di Kota Padang Panjang telah
mencapai 70,92 persen untuk dosis pertama. Sementara itu,
tingkat vaksinasi Covid-19 untuk dosis ke dua sudah mencapai
59,26 persen (foto: Paulhendri).
untuk pelajar merupakan fokus
Dinkes saat ini,” katanya.
Untuk vaksinasi di SMPN 4,
Rahmaisa merincikan, dari 42
pelajar yang discreening, divaksin
40 orang dan ditunda dua orang.
Dari jumlah itu, vaksin dosis
pertama 29 orang dan satu orang
untuk dosis kedua. Kegiatan
vaksinasi ini difasilitasi tenaga
kesehatan dari Puskesmas Bukit
Surungan.
Ditambahkannya, di SMPN 3
yang difasilitasi tenaga kesehatan

dari Puskesmas Gunung, dari 132
pelajar yang mendaftar, ada dua
orang yang ditunda akibat masalah
kesehatan. Untuk vaksin dosis
pertama diberikan kepada 122
pelajar dan dosis kedua untuk
delapan pelajar, dengan vaksin
terpakai sebanyak 13 vial.
Sementara itu, pada hari yang
sama juga dilaksanakan vaksinasi
di markas Koramil 01/PP yang
difasilitasi tenaga kesehatan dari
Puskesmas Koto Katik 
Paulhendri.
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Figur Prabowo Subianto Tak Lagi Menarik
Jakarta, Khazanah— Direktur Eksekutif
Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah
menyarankan Partai Gerindra melirik tokoh lain
yang
lebih
muda
daripada
tetap
mengusung Prabowo Subianto sebagai calon
presiden di Pilpres 2024. Prabowo dinilai sudah
tidak menarik bagi pemilih, karena ada beberapa
tokoh muda seperti Sandiaga Uno, Anies Baswedan,
Ganjar Pranowo, hingga Ridwan Kamil, yang jauh
lebih potensial dibanding Prabowo.
“Membaca arah kontestasi 2024 cenderung
didominasi tokoh-tokoh baru, elektabilitas Prabowo
sejak kekalahannya di Pilpres 2019 konsisten
surut. Bahkan dalam paparan survei IPO periode
Agustus ia tidak masuk tiga besar,” kata Dedi
kepada Republika.co.id, Rabu (13/10).
Menurutnya, rumusannya amat sederhana,
Prabowo kesulitan meningkatkan elektabilitas
dan akseptabilitas. Sementara tokoh baru masih

terbuka peluang terus meningkat.
“Gerindra ini miliki tokoh bagus, Sandiaga
Uno, bagus dalam artian populer dan elektabilitas
cukup bersaing. Jika bijak, Gerindra lebih baik
memgupayakan Sandiaga dibanding Prabowo,
Gerindra tidak kehilangan apapun, sama-sama
berhasil mengusung kader sendiri,” ujarnya.
Sementara, peneliti Lingkaran Survei Indonesia
(LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai, sebagai
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto
masih memiliki peluang besar dicapreskan.
Terlebih, Gerindra adalah partai yang hanya butuh
koalisi dengan satu partai saja, selain PPP untuk
bisa mengusung sendiri calon presiden.
“Dan sejauh ini hanya satu nama yang bergaung
di internal Gerindra yaitu Prabowo,” kata Adjie,
Rabu (13/10). Prabowo, lanjutnya, masih punya
peluang di 2024. Apalagi Jokowi, yang dua kali
mengalahkannya head to head, tak maju lagi,

sehingga tak ada pejawat di Pilpres nanti.
Dalam semua survei capres, Prabowo juga
masih bertengger di posisi puncak elektabilitas.
Meski, elektabilitas Prabowo di semua survei
sudah merosot jauh dari perolehan suaranya di
Pilpres 2019.
Namun demikian, ada tiga faktor yang bisa
menyulitkan peluang Prabowo. Pertama, Prabowo
berpotensi berhadapan dengan tokoh-tokoh yang
lebih muda, yang saat ini mulai bersinar dan punya
rekam jejak baik.
“Seperti Anies, Ganjar dan RK (Rdwan Kamil).
Sementara Prabowo masih mungkin menghadapi
isu lamanya yang selalu datang di era pilpres, yaitu
isu HAM. Tokoh-tokoh yang lebih muda ini juga
lebih populer di media sosial, yang saat ini maupun
nanti di 2024, menjadi medium vital dalam kampanye
pilpres,” tuturnya.
Kedua, pemilih lama Prabowo di 2019, sulit

balik kandang lagi ke Prabowo. Karena umumnya
pemilih Prabowo di 2019 adalah pemilih muslim
yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi
sebelumnya. “Namun Prabowo akhirnya bergabung
ke dalam pemerintahan Jokowi setelah kalah.
Mereka merasa ‘dikhianati’ Prabowo,” ujarnya.
Sementara di sisi lain, Prabowo belum tentu
bisa menggaet mayoritas pemilih Jokowi. Karena
pemilih Jokowi pun sudah punya persepsi dan
stigma tertentu terhadap karakter dan personal
Prabowo.
Ketiga, image Prabowo yang sudah tiga kali
kalah yakni sekali menjadi cawapres, dua kali
menjadi capres. Jika Prabowo masih maju sebagai
capres 2024, secara hukum dan politik
memungkinkan, namun akan dipersepsikan sebagai
tokoh yang sangat ambisius, dan tidak
memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh yang
lebih muda untuk maju. ryn/rol

Pemilu L
angsung Butuh
Langsung
Reorientasi
Jakarta, Khazanah— Pusat Kajian Pancasila dan Karakter
Bangsa (P3KB) Universitas Negeri Semarang (Unnes) merumuskan
reorientasi pemilu secara langsung menjadi salah satu rekomendasi
strategis aktualisasi Demokrasi Pancasila yang perlu dilakukan
oleh pemerintah.
“Yang terbaik itu kalau secara kualitatif, menurut saya, putusan
(pemilu) itu musyawarah dengan mufakat,” kata Suprayogi selaku
Kepala P3KB Universitas Semarang dalam seminar bertajuk
“Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Demokrasi
Pancasila” secara luring dan daring dari Semarang, Kamis.
P3KB menilai pemilu secara langsung perlu dikaji kembali
karena hanya mengandalkan suara terbanyak. Pemilihan yang
terbaik secara kualitas adalah putusan dari musyawarah dan
mufakat sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila.
Keduanya dianggap dapat mengakomodasi pilihan semua
kelompok.
Selain persoalan pemilu, P3KB juga menyampaikan empat
rekomendasi strategis lainnya dalam seminar yang berfokus
memperhatikan langkah aktualisasi demokrasi Pancasila di tengah
masyarakat itu. Pertama, dibutuhkan pendidikan demokrasi untuk
generasi muda.
“Generasi muda sebagai pemilik masa depan dan penentu
masa depan mestinya harus diberikan pendidikan demokrasi
Pancasila yang baik,” ucap Suprayogi.
Menurut P3KB, pendidikan Demokrasi Pancasila yang baik
memiliki bahan ajar yang jelas, tenaga pendidik yang berkualitas,
dan disediakan anggaran yang memperhatikan kesejahteraan
pengajar.
Selain itu, P3KB juga menyampaikan revitalisasi mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah umum Pendidikan
Pancasila, Politik Pancasila, dan Ilmu Hukum merupakan bentuk
lain aktualisasi demokrasi Pancasila di bidang pendidikan yang
perlu dilakukan pula.
Kemudian yang ketiga, pembudayaan Pancasila kepada
penyelenggara negara. Ke depannya, diharapkan kebijakan dan
peraturan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat
mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Keempat, dibutuhkan kerja sama Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP) dengan P3KB. Kerja sama yang dimaksud
dilakukan untuk memperluas segala bentuk aktualisasi demokrasi
Pancasila di tengah kehidupan berbangsa dan bernergara.
Suprayogi menyarankan BPIP memberikan anjuran dan
imbauan yang jelas agar kerja sama tersebut dapat segera dilakukan.
“Kami (P3KB) sudah siap melakukan kerja sama ini. Rekanrekan kami siap bekerja sama demi bela negara, demi NKRI,
demi Pancasila tercinta,” kata Suprayogi. ryn/ant

Hasil Pemilu 2019
Jadi Rujukan
Tanjungpinang, Khazanah— Ketua Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan syarat mengusung
calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024
berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2019.
Ilham Saputra di Tanjungpinang, Kamis (14/10),
mengatakan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan
presiden yang diselenggarakan secara serentak padan 2024
sehingga hasil Pemilu 2019 yang dijadikan sebagai landasan
untuk menghitung perolehan suara atau kursi.
Partai atau koalisi partai yang berhasil memperoleh
minimal 25 persen suara atau 20 persen kursi di DPR,
yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden.
Kebijakan itu berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilu, dan peraturan teknis lainnya.
“Ketentuannya memang sudah seperti itu,” katanya.
Sementara terkait hari pemungutan suara pada Pemilu
Serentak 2024, belum ditetapkan. “Ada beberapa usulan,
masih dibahas,” ujarnya.
Terkait pilkada serentak, Ilham menegaskan bahwa pilkada
tidak diselenggarakan bersamaan dengan pemilu serentak.
Terbuka kemungkinan pilkada dilaksanakan setelah pemilu
serentak sehingga hasil pemilu legislatif di tingkat provinsi,
kabupaten dan kota menentukan apakah partai dan koalisi
partai memenuhi persyaratan untuk mengusung calon kepala
daerah.
“Syaratnya, berdasarkan UU Pilkada, 20 persen perolehan
kursi atau suara di lembaga legislatif di daerah,” jelasnya.
Menanggapi persoalan itu, pengamat politik dari
Universitas Maritim Raja Ali Haji Bismar Arianto
mempertanyakan apakah hasil Pemilu Legislatif 2019 relevan
dijadikan tolak ukur untuk menentukan partai atau koalisi
partai memenuhi persyaratan mengusung calon presiden
dan wakil presiden.
“Kondisi politik 2019, tentu berbeda dengan tahun
2024. Apakah masih relevan dipergunakan?” ucapnya.
Bismar juga menyinggung soal Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 menggunakan
hasil Pemilu Legislatif tahun 2014. Artinya, hasil Pemilu
Legislatif tahun 2014 dipergunakan untuk dua kali pemilihan
presiden dan wakil presiden, sedangkan hasil pemilihan
legislatif tahun 2019 sampai sekarang belum pernah
dipergunakan untuk pemilihan presiden.
“Persoalan ini tentu perlu dipikirkan untuk melahirkan
kebijakan yang tepat,” katanya. ryn/ant

Golkar Bersiap Hadapi Pilpres
Jakarta, Khazanah— Ketua DPP
Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily
mengatakan bahwa pihaknya
tengah mempersiapkan diri untuk
pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia menilai, kontestasi berikutnya
akan ada tiga pasangan calon
presiden dan wakil presiden yang
bersaing.
“Konfigurasi politik untuk
2024, ya paling banyak tiga
pasangan. Karena memang
bagaimana pun dukungan politik
untuk pilpres itu mempersyaratkan
adanya dukungan partai politik
dengan 20 persen suara di
parlemen,” ujar Ace di Gedung
Nusantara III, Kompleks Parlemen,
Jakarta, Kamis (14/10).
Jika nanti benar adanya tiga
pasangan calon, peluang bagi

Partai Golkar untuk mengusung
Airlangga Hartarto akan semakin
besar. Apalagi perolehan kursi partai
berlambang pohon beringin itu
mencapai 12 persen.
“Kalau misalnya konfigurasinya
semakin mengerucut kepada maksimal tiga pasangan, tentu kami sangat
optimistis. Apalagi, dalam Pilpres
2024 nanti tidak ada inkumben,”
ujar Ace.
Partai Golkar, kata Ace, dipastikan akan mengusung Airlangga di
Pilpres 2024 berdasarkan hasil
musyawarah nasional dan rapat
pimpinan nasional. Meskipun,
Menteri Koordinator Perekonomian
itu belum menyatakan secara
langsung harapan para kadernya.
“Dalam konteks Pilpres 2024
nanti, kami memang sudah dari sejak

awal dalam posisi untuk
mencalonkan Airlangga Hartarto
sebagai calon presiden,” ujar Wakil
Ketua Komisi VIII DPR itu.
Dalam tiga tahun ke depan, Partai
Golkar akan berusaha meningkatkan
tingkat keterkenalan dan elektabilitas
Airlangga. Adapun untuk Pilpres
2024, Partai Golkar membutuhkan
partai yang memiliki suara sebesar
8 persen di parlemen untuk memenuhi
ambang batas pencalonan presiden
sebesar 20 persen.
“Partai Golkar sendiri hanya
butuh satu partai untuk bisa
mencalonkan Pak Airlangga dan
nanti capresnya dengan siapa, ya
tergantung dari proses dinamika
dari komunikasi komunikasi politik
yang dilakukan dengan partai-partai
yang lain,” ujar Ace. ryn/ant

LIBATKAN UNSUR PEMERINTAH

Formasi Timsel Dinilai Langgar Undang-undang
Jakarta, Khazanah— Formasi
tim seleksi penyelenggara pemilu
dinilai melanggar UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu. Direktur Eksekutif
Komite Pemantau Legislatif
(KOPEL) Indonesia Anwar Razak
menuturkan, ada empat orang
anggota timsel dari unsur
pemerintah.
Menurutnya, Presiden Joko
Widodo telah menabrak ketentuan
UU 7/2017 dalam mengisi formasi
timsel. “Penunjukkan empat orang
dari unsur pemerintah ini telah
menabrak amanat UU dan lagilagi menunjukkan ketidakhatihatian Presiden (Jokowi) dalam
membuat keputusan,” ujar Anwar
dalam keterangan tertulisnya,
Rabu (13/10).
Keempat anggota timsel dari
unsur pemerintah yakni Deputi
IV Kepala Staf Kepresidenan
Bidang Informasi dan Komunikasi
Politik Juri Ardiantoro (ketua
timsel), Direktur Jenderal Politik
dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Bahtiar (sekretaris timsel), Wakil
Menteri Hukum dan HAM Edward
Omar Sharif Hiariej (anggota
timsel), serta anggota Kompolnas
Poengky Indarty (anggota timsel).
Penunjukan keempat orang ini
tercantum dalam Keputusan
Presiden (Keppres) RI Nomor 120/
P
Tahun
2021
tentang
Pembentukan Tim Seleksi Calon
Anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU) masa jabatan 20222027 dan calon anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) masa jabatan 20222027.

Anwar menuturkan, UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu menyebutkan, presiden
membentuk
timsel
yang
beranggotakan paling banyak 11
orang, terdiri dari tiga orang unsur
pemerintah, empat orang unsur
akademisi, dan empat orang unsur
masyarakat.
Penunjukan empat anggota
timsel dari unsur pemerintah akan
menjadi preseden buruk terhadap
nilai-nilai integritas pada
kepemiluan.
Dia mengatakan, hal ini pun
juga akan berimplikasi pada
melebarnya konflik kepentingan
saat proses seleksi penyelengara
pemilu. Sebab, proses seleksi
menjadi kunci terbangunnya
integritas para anggota KPU dan
Bawaslu yang bersih dari konflik
kepentingan. Terlebih, Ketua
Timsel Juri Ardiantoro sebagai
mantan tim kampanye nasional
(TKN) untuk pasangan Joko
Widodo-Ma’ruf Amin saat Pemilu
2019.
Kepentingan
Kelompok
Sekretaris Prodi Hukum Tata
Negara UIN Sunan Kalijaga,
Gugun El Guyanie menilai, Timsel
KPU-Bawaslu
berpotensi
melahirkan konflik kepentingan.
Sebab, 11 nama yang ditetapkan
Presiden Jokowi lebih banyak
representasi ormas tertentu.
Ia berpendapat, timsel yang
dipilih presiden akan sulit
menegakkan independensi dalam
proses
seleksi.
“Maka,
potensi conflict of interest dengan
para calon komisioner sangat
tinggi. Bahkan berpotensi muncul
para calon komisioner titipan,

MENDAGRI Tito Karnavian bersama Ketua Tim Seleksi Calon
Anggota KPU dan Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 Juri
Ardiantoro dan anggota timsel lainnya pada konferensi pers usai
penyerahan Keppres soal timsel di Jakarta, Selasa (12/10).
ANTARA
yang diusung oleh ormas dan
gerbong kepentingan kelompok,”
kata Gugun kepada Republika,
Rabu (13/10).
Gugun menilai, hampir semua
peserta pemilu membutuhkan
kedekatan dengan KPU dan
Bawaslu. Karenanya, memang
wajar kalau parpol, bahkan ormas
selalu punya orang titipan di KPU
dan Bawaslu, dari pusat sampai
kabupaten, bahkan di level KPPS.
Maka itu, ia menekankan,
satu-satunya harapan, publik harus
ikut mengawasi orang-orang yang
ditunjuk sebagai timsel ini
sejak kick off proses seleksi.
Jangan sampai ada main mata,
antara tim seleksi dengan calon
komisioner.
Dari 11 timsel pilihan presiden,

hampir separuh, sangat kental
warna baju kelompoknya. “Sebab,
dari 11 timsel pilihan presiden,
hampir separuh, sangat kental
warna baju kelompoknya,” ujar
Gugun.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal
Pemilu 2024 juga menilai
pembentukan
timsel
tidak
mengungkapkan latar belakang 11
anggota timsel yang dipilih
pemerintah. “Tidak memberikan
penjelasan secara rinci dan terbuka
latar belakang 11 anggota tim seleksi
tersebut,” demikian bunyi catatan
Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu
2024 yang diterima Republika dari
Peneliti Konstitusi dan Demokrasi
(Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan
Maulana sebagai perwakilannya,
Rabu (13/10). ryn/rol
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PADANG SIAP APLIKASIKAN SMART CITY

"Solusi Menghadapi Pandemi"
Yoyakarta, Khazanah - Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
Rabu (13/10/2021), secara resmi
membuka Rapat Kerja Teknis
(Rakernis) Asosiasi Pemerintah Kota
Seluruh Indonesia (Apeksi) seIndonesia di Jogjakarta.
Wali Kota Padang Hendri Septa
hadir mengikuti kegiatan Forum
Seminar II yang membahas topik
tentang "Smart City sebagai Solusi
dalam Menghadapi Pandemi".
Kegiatan yang dilangsungkan
di Ballroom Forum, The Rich Jogja
Hotel berlangsung sampai Jumat
depan. Peserta kegiatan Rakernis
Apeksi ini terdiri dari para wali
kota, sekretaris daerah, badan
perencanaan
pembangunan,
penelitian dan pengembangan
daerah, kepala dinas kesehatan,
kepala dinas perhubungan, kepala
dinas komunikasi dan informatika
serta ketua/Satgas Covid-19 daerah
se-Indonesia.
Wako Hendri Septa usai
kegiatan
ikut
memberikan
tanggapannya terkait kegiatan
tersebut. Menurut orang nomor satu
di Kota Padang itu, paparan dari
sejumlah narasumber di kesempatan
ini sangat positif dan menginspirasi
sekali.
Menurut Hendri Septa, dalam
Rakernis Apeksi ini strategi dan
kiat-kiat yang telah dilakukan
dengan memanfaatkan teknonologi
informasi yang dikemas dalam
konsep Smart City (kota cerdasred) sebagai solusi menanggulangi
pandemi
Covid-19
beserta
dampaknya. Dengan itu diyakini
bisa meningkatkan semua sektor
yang terdampak oleh pandemi
Covid-19 yang hampir dua tahun
mewabah tersebut.
"Kita mendapatkan poin-poin
penting dalam kegiatan ini. Harapan
kita tentunya, bagaimana hal-hal
positif yang telah dilakukan para
narasumber dapat kita aplikasikan

di Kota Padang ke depan. Seperti
mengajak masyarakat melakukan
dan mendukung program vaksinasi,
mentaati protokol kesehatan (prokes)
serta menggerakkan ekonomi
masyarakat di masa pandemi dan
lainnya," ungkap Wako Padang
tersebut.
Kegiatan ISCFE dan Rakernas
Apeksi 2021 yang digelar selama
13-15
Oktober
2021
itu,
diselenggarakan oleh Apeksi
berkolaborasi dengan PT Garindo
Media Tama yang dipusatkan di
The Rich Jogja Hotel Jl. Magelang
No.18 KM 6, Yogyakarta, DI .
Adapun rangkaian kegiatan
berskala nasional tersebut yakni,
mulai dari Rakernis Apeksi yang
membahas topik “Mewujudkan
Ekosistem Smart City yang
Berkelanjutan dalam Menghadapi
Pandemi” hingga menyusun
Rekomendasi Rakernis Apeksi yang
digelar Kamis 14 Oktober 2021.
Dalam rangkaian kegiatan
Rakernis ini juga ada Pameran Indo
Smart City Expo 2021 yang
menampilkan perusahaan-perusahaan
teknologi informasi dan produkproduk unggulan dari masingmasing pemerintah kota, perusahaan
daerah, perusahaan Nasional,
perusahaan swasta dan lain-lain yang
diselenggarakan pada 13-15 Oktober
2021.
Selain itu kegiatan juga diisi
dengan forum-forum seminar pada
13-14 Oktober 2021 terdiri dari
Forum I dengan tema “Kesiapan
Ekosistem Smart City di Indonesia”.
Lalu Forum II dengan tema “Smart
City Sebagai Solusi Dalam
Menghadapi Pandemi”, Forum III
dengan tema “Smart City: Ekonomi,
Lingkungan dan Pariwisata.
Tak hanya itu, juga ada kegiatan
bersepeda santai atau 'Gowes Bareng'
bagi para wali kota se-Indonesia
pada Kamis 14 Oktober 2021 yang
dimulai dari pukul 05.30-08.00
WIB.  Faisal Budiman

RSUD dr Rasidin Hadirkan
Pelayanan "Health Tourism"
Padang, Khazanah - Imej rumah sakit
sebagai tempat yang "menakutkan", berbau
obat dan bius, segera terpatahkan. RSUD
dr Rasidin di Kota Padang yang merupakan
rumah sakit berplat merah itu segera
menghadirkan pelayanan "Health
Tourism".
"Kita akan menghadirkan pelayanan
berobat sambil berwisata atau 'Health
Tourism"'," ujar Direktur RSUD dr Rasidin,
dr Herlin Sridiani saat menjadi narasumber
dalam kegiatan diseminasi informasi di
ruang Media Center Diskominfo Padang
di Balaikota Padang, Rabu (13/10/2021).
Mewujudkan hal itu pihak rumah sakit
setempat akan merenovasi serta
meningkatkan pelayanan. Tahun 2022
mendatang, rumah sakit ini akan bertambah
megah. Pelayanan bagi pasien bakal lebih
prima.
"Kita akan membangun ruang VIP pada

tahun 2022 mendatang," sebut Herlin.
Tidak itu saja. Di RSUD dr Rasidin
juga akan membangun hostel. Tempat
penginapan bagi tamu dan keluarga pasien
itu dibangun di bagian belakang rumah
sakit.
"Hostel akan menampung sekitar 100
orang keluarga pasien," tutur Herlin.
Selain membangun hostel, di belakang
rumah sakit juga disediakan medical mall.
Di sini nantinya terdapat tempat praktek
dokter yang paripurna. Termasuk danau
buatan yang nantinya menjadi tempat
rekreasi bagi pengunjung rumah sakit.
"Semua itu sudah dirancang dan
dilakukan pembangunannya mulai tahun
depan (2022)," ujar Herlin.
Pelayanan kepada pasien juga terus
ditingkatkan. Di tahun ini saja, RSUD
dr Rasidin sudah memiliki sejumlah alat
praktek yang sangat memadai. Rumah

sakit type C ini telah memiliki alat
ekokardio atau usg jantung. Alat ini
mampu mendeteksi kondisi katup jantung.
Serta alat treadmill jantung bagi pasien.
Tidak berhenti sampai di situ, RSUD
dr Rasidin yang berada di Sungai Sapih
saat ini memiliki pelayanan spesialis
bedah anak. Di sini, anak yang memiliki
kelainan akan dilayani dengan baik.
"Tidak saja melayani warga Padang,
kita juga menerima pasien dari luar
daerah," tambahnya.
Saat ini RSUD dr Rasidin memiliki
puluhan orang dokter spesialis. Tercatat
sebanyak 47 dokter spesialis bekerja di
rumah sakit ini.
"Dengan jumlah dokter sebanyak itu,
termasuk pelayanan yang sudah kami
optimalkan, harusnya rumah sakit kita
sudah type B," tutur Direktur RSUD itu.
 Faisal Budiman

P A R I W A R A
DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Disdukcapil Pasaman Barat Raih Prestasi
Pelayanan Adminduk Tahun 2021
Simpang Empat, Khazanah
Khazanah- Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar)
meraih penghargaan juara II kategori
Kabupaten pada penilaian Disdukcapil
Kabupaten/Kota terbaik dalam pelayanan
administrasi Kependudukan se-Sumatera
Barat tahun 2021.
Penghargaan itu diberikan Wakil
Gubernur Sumatera Barat disaksikan oleh
Dirjen Dukcapil saat Rakor Dukcapil
Provinsi Sumatera Barat di Padang pada
Rabu (13/10).
Penghargaan ini diterima Sekretaris
Daerah Hendra Putra mewakili Bupati
Pasaman Barat dari Wakil Gubernur
Sumatera Barat disaksikan oleh Dirjen
Dukcapil Kemendagri.
Sekda Pasaman Barat Hendra Putra
didampingi Kadisdukcapil Yulisna
sangat bersyukur atas prestasi yang
diperoreh.
Ia memberikan apresiasi terhadap
prestasi Disdukcapil Pasaman Barat
sebagai juara dua dalam penilaian
Disdukcapil Kabupaten/Kota terbaik
dalam
pelayanan
administrasi
Kependudukan se Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021.
Selain itu juga berterimakasih atas
kerja keras dan inovasi dalam
mewujudkan pelayanan adminduk yang
membahagiakan masyarakat terutama
dalam masa pandemi COVID-19.
"Semoga prestasi ini dapat
ditingkatkan dimasa yang akan datang,"
harapnya.
Pada
kesempatan
tersebut
Kadisdukcapil
Yulisna
juga
menyampaikan ucapkan terimakasih
kepada semua pihak yang telah
mendukung Disdukcapil dalam meraih
pemghargaan itu.
"Kami mengucapkan terimakasih
kepada pimpinan daerah dan seluruh
pemangku
kepentingan
atas
dukungannya selama ini dalam pelayanan
adminduk, kami juga akan terus bekerja
sekuat tenaga untuk meningkatan mutu
pelayanan kami dimasa yang akan
datang," katanya.
Ia mengharapkan dukungan semua
pihak terutama OPD/Instansi/lembaga,

Camat, Wali Nagari Kepala jorong yang
ada kerjasama dengan Disdukcapil.
Dengan peran masyarakat tertib dalam
pengurusan
administrasi
kependudukanya.
Ia menjelaskan penghargaan Ini hasil
penilaian tim penilai Disdukcapil
kabupaten/kota terbaik tingkat Sumatera
Barat tahun 2021 yang diketuai oleh
DR. Syamsurizaldi, SIP. MM dari
akademisi Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Andalas didampingi dari
Ombudsman RI dan Dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumbar pada tanggal 4 juni
2021 lalu.
Seterusnya Disdukcapil Kabupaten
Pasaman Barat mengikuti presentasi dan
wawancara lima besar penilaian
Disdukcapil kabupaten/kota terbaik
tingkat Sumbar tahun 2021 pada tanggal

8 Juli 2021 di Padang.
Ia menjelaskan segala aspek
pelaksananaan pelayanan adminduk
dinilai, terdapat 13 variabel penilaian,
yakni standar pelayanan, sarana dan
prasarana, sistem informasi pelayanan
publik, pengelolaan pengaduan, kualitas
pelayanan, inovasi, komitmen pimpinan
daerah, penyajian data kependudukan,
capaian kinerja, peningkatan SDM,
pengarsipan dan pendokumentasian,

Kepala Disdukcapil Pasbar Yulisna saat menerima penghargaan juara II pelayanan
adminduk kategori Kabupaten se-Sumbar.

Hendra Putra saat menerima piagam
penghargaan dari Wakil Gubernur Sumatera
Barat disaksikan oleh Dirjen Dukcapil.

Kepala Disdukcapil Pasbar Yulisna bersama staf usai menerima penghargaan juara II
pelayanan adminduk kategori Kabupaten se-Sumbar.

manajemen blanko serta pelaksanaan
dukcapil Go Digital.
Didasari bahwa masih ada beberapa
item dalam variable penilain yang harus
ditingkatkan yakni belum adanya
videotron sebagai sarana system
informasi pelayanan publik.
Survey kepuasan masyarakat masih
dilakukn secara mandiri dan belum
adanya IKM yang dikeluarkan bagian
organisasi atau dari Mempan RB.
Terakhir penyajian dan pengolahan
data baru bersifat manual belum yang
dibangun dalam bentuk aplikasi di tengah
suasana pandemi COVID-19 dimana
pelayanan adminduk benar benar
menerapkan protokol kesehatan yang
ketat.
Maka Disdukcapil melakukan
terobosan dan inovasi untuk mewujudkan
pelayanan
adminduk
yang
membahagiakan masyarakat dan bebas
COVID-19.
Dimulai dari pelayanan adminduk
melalui aplikasi android Dukcapil prima
mobile dan pelayanan administrasi
kependudukan via whatsapp atau
disingkat Pandawa kecuali untuk
perekaman KTP-el dan legalisir dokumen
yang tidak bertandatangan elektronik.
Dokumen kependudukan yang
selesai dikirim dengan format PDF ke
ke kantor wali Nagari lalu dicetak disana,
sehingga masyarakat tidak perlu jauh
jauh datang ke Kantor Disdukcapil.
Inovasi ini dinamakan dengan Pedang
Putri. Selain itu Disdukcapil Pasaman
Barat juga telah lama melakukan
pelayanan anak lahir bawa akta (Alibata)
penerbitan akta kelahiran melalui
whatsapp group dengan bekerjasama
dengan rumah sakit, puskemas dan bidan.
Untuk pelaporan peristiwa kematian
Disdukcapil membuat sistem pelaporan
peristiwa kematian (SIMPPATI)
bekerjasama dengan Nagari Persiapan
dan Kepala Jorong.
Sedangkan untuk calon penganten
bekerja sama dengan KUA melakukan
kerjasama layanan akta nikah terintegrasi
dengan adminduk (Lantera) dalam
menerbitkan dokumen kependudukan
(adv).
pasangan yang baru menikah.(adv).

