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KETUA DPRD SUMBAR :

AKSI kekerasan seksual yang
membuat sejumlah anak Sumbar
menjadi korban telah mencoreng
muka Minangkabau. DPRD akan
memanggil eksekuatif Pemprov
Sumbar untuk minta penjelasan
dan mencari jalan keluar
dari permasalah ini.

Penganiayaan Anak,
Coreng Muka Kita

Padang, Khazanah – Aksi
pelecehan seks dan penganiayaan
terhadap anak-anak di sejumlah
daerah di Sumbar membikin miris
banyak kalangan. Parlemen daerah
menyatakan akan membahasnya dan
memanggil pemeintah daerah ke
DPRD untuk memberi penjelasan.
Kepada wartawan kemarin di
gedung parlemen daerah, Ketua
DPRD Sumbar Supardi mengeluarkan
pernyataan keprihatinan terhadap
sejumlah kasus pelecehan seksual
yang dialami anak-anak Sumatera
Barat di beberapa daerah termasuk
ada yang memperdagangkan anak di
bawah umur di Bukittinggi.
"Segera, kita akan panggil
gubernur dan memintanya untuk
berkoordinasi dengan pemerintah
Kabupaten/Kota agar bisa diambil
langkah-langkah penyelamatan dan
anstisipasi agar tidak ada lagi kasuskasus pelecehan seksual seperti itu
melanda Sumatera Barat, seakan-akan
anak-anak kita tidak terayomi dengan
baik,” kata Supardi.
Kata Supardi, kejadian beruntun
dan kemudian menjadi viral di media
sosial itu sangat mencoreng muka
orang Minangkabau yang senantiasa
mengedepankan tentang filosofi
hidup ber ABS-SBK.

WALIKOTA
Payakumbuh Riza
Falepi (kiri) bersama
Presiden Joko
Widodo setelah
menerima
penghargaan dari
Menives/Kepala
BKPM RI atas
prestasi
Payakumbuh
sebagai Kota
dengan Pelayanan
Investasi terbaik
di Indonesia
tahun 2021.

BACA HAL- 7

Mimbar
Dakwah di Era Disrupsi
Oleh: Masduki Baidlowi

PENILAIAN MENINVES

MUI Hendak Dibubarkan?
Sumbar
Wapres: “Tidak Rasional!”
Ramah
Investasi
Setelah Jabar
dan Jateng
Padang, Khazanah – Berinvestasi di Sumatera
Barat susah? Ternyata tidak. Buktinya Pemerintah
Pusat melalui Kantor Kementerian Investasi
memosisikan Sumatera Barat sebagai provinsi
ketiga di Indonesia yang ramah investasi setelah
Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Rabu
siang, nilai investasi belum tentu mencerminkan
efek pengganda atau multiplier effect bagi tiap
daerah. Aliran investasi pada suatu daerah, belum
tentu produktif atau mencerminkan hilirisasi.
Hilirisasi merupakan visi investasi yang diberikan
dari Presiden Jokowi.
BACA HAL- 7

ADVERTORIAL
KOTA PAYAKUMBUH

Jakarta, Khazanah – Majelis Ulama Indonesia
(MUI) hendak dibubarkan dengan tagar #bubarkanMui? “Itu adalah tuntutan yang tidak rasional.”
Kata Wakil Presiden Indonesia KH Ma’ruf Amin
menegaskan pendapatnya soal tuntutan sebagian
masyarakat untuk membubarkan MUI.
Penegasan Kiai Ma’ruf Amin itu merespons
desakan pembubaran MUI setelah ada satu anggota
Komisi Fatwa MUI Dr Zain An Najah ditangkap
oleh Densus 88 Mabes Polri.
“Seperti banyak jawaban yang diberikan oleh
para tokoh masyarakat, pimpinan Ormas, pimpinan
negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional.
Saya sependapat itu dengan pendapat para tokoh
itu,” ujar Wapres seperti dikutip dari www.wapresri.go.id.
Mantan Ketua Umum MUI ini menilai, apabila
ada masalah di dalam sebuah organisasi, maka
yang harus segera dibenahi adalah masalahnya,
bukan pembubaran organisasi.
“Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi,

KH Ma’ruf Amin, Wapres RI
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JELANG USIA 51 TAHUN

Syiar Islam
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Lewat Qanun 11/2018
Aceh, Menuju 0-Riba
Banda Aceh, Khazanah --- Qanun
(peraturan daerah) Lembaga Keuangan
Syariah di Aceh memaksa seluruh
perbankan dan lembaga keuangan nonperbankan untuk melakukan konversi.
Qanun ini memastikan seluruh bank di
Aceh beralih dari sistem konvensional
menjadi syariah.
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) ditetapkan pada 31 Desember 2018.
BACA HAL- 7

Luar Biasa! Payakumbuh Terbaik
Nasional Pelayanan Investasi

L

Payakumbuh,
Khazanahuar Biasa, adalah kata yang pantas
disematkan untuk Wali Kota Riza Falepi
setelah kota yang dipimpinnya
mendapat penghargaan peringkat pertama
sebagai kota terbaik tingkat nasional
dalam pelayanan investasi tahun 2021.
Ini juga menjadi satu kado terindah bagi
Kota Payakumbuh yang akan berulang tahun
pada 17 Desember 2021 nanti. Kota Payakumbuh
satu-satunya kota kecil sebagai pemuncak pada
acara tersebut. Dengan keterbatasan anggaran
bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa Kota
Payakumbuh mampu bersaing dengan kota besar
lainnya di Indonesia.
Wali Kota yang sudah memimpin kota
randang selama dua periode itu memang dikenal
telah melakukan banyak reformasi birokrasi guna
memberikan pelayanan terbaik untuk membuahkan hasil kepada masyarakat, apalagi dengan
adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di lantai
1 balai kota yang menjadi primadona masyarakat.
Mahyeldi, Walikota Riza Falepi, Kepala Dinas DPMPTSP setelah menerima penghargaan Menives

ADA dua kata yang akhir-akhir ini
seperti menjadi “mantera” dalam konteks
perubahan. Kata Pertama adalah disruption, kata yang telah diadaptasi ke dalam
bahasa Indonesia menjadi disrupsi.
Mengubah cara atau kebiasaan lama
dengan kebiasaan baru yang lebih nyaman
karena temuan teknologi baru: itulah
kira-kira pengertian paling sederhana
atau definisi paling gampang tentang
apa itu disrupsi.

BACA HAL- 7

Ayat Hari Ini

Dan Kami hendak memberi
karunia kepada orangorang
yang tertindas di bumi (Mesir)
itu, dan hendak menjadikan
mereka pemimpin dan
menjadikan mereka orang-orang
yang mewarisi (bumi)”.
(QS Al Qashash: 5)
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SELAIN YANG DIKECUALIKAN

Badan Publik Harus Beri Informasi Bila Diminta

Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar, Adrian Tuswandi sedang memberi pelatihan kepada staf Sekretariat DPRD Sumbar

Padang,
Khazanah
Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) terus bergulir menyasar ke
semua lorong badan publik. Kali
ini, Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik (Kominfotik) Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar)
menggelar pelatihan keterbukaan
informasi publik bagi Sekretariat
DPRD Sumbar, 24-25 November
2021 di Hotel Axana, Padang.

Komisioner Komisi Informasi
(KI) Sumbar, Adrian Tuswandi saat
pelatihan
tersebut
mengungkapkan, Sekretariat
DPRD harus paham soal informasi
publik. Semua berhak untuk tahu,
Hak Anda untuk Tahu adalah
tagline dari penerapan Undangundang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP).

"Ada 4 macam informasi
publik. Pertama ada informasi
wajib, yaitu informasi yang wajib
ada dan diumumkan, misalnya
susunan anggota dewan DPRD
Sumbar. Kedua, ada informasi
berkala yaitu informasi yang harus
diperbaharui per enam bulan,
Ketiga, ada informasi serta merta
seperti informasi Covid-19 di
DPRD. Terakhir, ada informasi

yang dikecualikan, di mana
informasi ini sifatnya sangat ketat,
misalnya informasi rapat yang
baru perencanaan. Jika dibuka,
akan membahayakan orang
banyak dan jika tidak dibuka,
justru menyelamatkan banyak
orang," kata Adrian.
Untuk itu, ia mengimbau
apabila masyarakat meminta
informasi dan badan publik tidak

mau memberikan informasi yang
diminta tersebut, masyarakat tak
perlu ngoceh atau ambil pusing.
"Tak perlu mete-mete apabila
badan publik tidak mau
memberikan informasi. Masyarakat
cukup memberikan KTP dan
mengisi formulir permintaan
informasi, lalu berikan kepada
PPID badan publik dan tunggu
jawabannya selama 30 hari.
Apabila tidak diberikan, maka
bisa mengajukan sengketa ke
Komisi Informasi Sumbar, seperti
itulah alurnya," sambung Toaik,
sapaan akrabnya di berbagai
kalangan.
Ia
juga
meyakinkan
masyarakat jangan ragu meminta
informasi kepada badan publik
karena itu semua sudah diatur
dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang menjamin
hak masyarkat untuk mendapatkan
informasi.
"Apalagi di Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 ada
ketentuan pidana informasi publik,
yaitu pada Bab XI Pasal 53, di
mana sebuah badan publik bisa
dipidanakan apabila tidak
memberikan informasi sesuai
permintaan masyarakat," tuturnya.
Dari diskusi yang bergulir, ada
pertanyaan dari peserta mengenai
data yang belum lengkap apakah
bisa diberikan? Adrian pun

menjawab PPID bisa memberikan
informasi yang tersedia dan
menyebutkan bahwa data masih
dalam proses pelengkapan.
Lalu iika data lama diminta
dan tidak ditemukan, PPID harus
membuat berita acara bahwa data
tersebut sudah hilang atau tidak
ditemukan. Laporan berita acara
tersebut bisa digunakan untuk
menjawab permintaan informasi
data tersebut.
"Sebagai bagian dari badan
publik saya imbau, jangan sampai
informasi yang salah menjadi
viral. Karena jika informasi yang
salah sudah menjadi viral, maka
informasi itu akan menjadi 'maha
benar'," pesan Adrian.
Sementara, Kabid IKP
Diskominfotik Sumbar, Indra
Sukma mewakili Kadis Jasman
Rizal mengatakan, pelatihan ini
merupakan upaya pihaknya
sebagai implementasi pokokpokok pikir Anggota DPRD
Sumbar tentang keharusan dan
masifnya KIP.
"Hari ini staf Sekretariat DPRD
Sumbar diberikan pengayaan
tentang KIP," ujarnya.
Hadir sebagai narasumber
yaitu Komisioner KI Sumbar,
Adrian Tuswandi terkait tema yang
mengangkat tema 'Tersekat
Informasi, Bersengketalah di
Komisi Informasi'.
 Raihan Al Karim

PEMBETULAN

Vaksinasi Door
to Door Ala
Polres Padang
Panjang

Salah satu upaya Polres Pada g Panjang dalam
mempercepat capaian vaksinasi di Padang Panjang door
to door dan memberikan edukasi tentang vaksin di rumah
masyarakat..

Padang Panjang, Khazanah- Polres Padang
Panjang menggelar vaksinasi Covid-19 secara jemput
bola atau door to door kepada warga, Rabu (24/
11), sekaligus memberikan edukasi tentang vaksin
pada warga.
“Metode vaksinasi door to door yang digunakan
Polres Padang Panjang ini mengadopsi metode
vaksinasi serupa yang digunakan beberapa negara,”
ujar Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto
Taryono, S.H, SIK, MH,
Selain mempercepat capaian vaksinasi dalam
memutus rantai penyebaran virus Covid-19, berbagai
cara dan upaya terus dilakukan Polres Padang
Panjang. seperti dalam rahasia Zebra yang berlangsung
saat ini ,kita juga mendata mereka yang belum
divaksin dan membawanya ke gerai vaksinasi .
Dalam door to door itu diberikan layanan kepada
masyarakat fasilitas antar jemput maupun dengan
sistem mendatangi rumah-rumah warga, agar warga
mendapatkan haknya untuk diberikan vaksinasi.
Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar,
Polres melibatkan perwira dan personel sebagai Tim
Vaksinator. Mereka bekerja hingga sore, bahkan
ketika senja menjelang.
Kapolres Padang Panjang, AKBP. Novianto
Taryono juga memberikan apresiasi atas kerja keras
yang tak kenal lelah dari personel maupun Tim
Nakes yang menjadi ujung tombak dalam akselerasi
vaksinasi ini.
Novianto juga mengucapkan terima kasih yang
tidak terhingga kepada seluruh elemen yang berperan
aktif dalam akselerasi vaksinasi di wilayah hukum
Polres Padang Panjang.
"Kita sama-sama mengetahui masih banyak
masyarakat yang belum memahami manfaat dari
vaksinasi Covid-19 ini. Jadi bukan hal yang mudah
untuk melakukan pendekatan dan mengajak warga
untuk melakukan vaksinasi sebelum masyarakat
sadar manfaat vaksinasi,” ucapnya.
Saat ini, lanjut Novianto, bisa dilihat antusiasme
dari masyarakat untuk mengikuti vaksinasi di Gerai
Vaksin yang telah disediakan pihaknya sudah sangat
tinggi. Baik itu di Kota Padang Panjang maupun
Kecamatan Batipuh, X Koto dan Batipuh Selatan
di Kabupaten Tanah Datar.
“Ini tandanya kesadaran untuk mengikuti program
vaksinasi ini sudah timbul di tengah-tengah
masyarakat kita,” ucap pria yang sebelumnya
menjabat sebagai KoorSpripim di Polda Sumbar
ini.
“Kami dan unsur terkait tidak akan pernah Lelah
dan akan berjuang sekuat tenaga agar akselerasi
vaksinasi ini mencapai target di atas 80% bagi
masyarakat di wilayah hukum Polres Padang Panjang,”
ujarnya.
Kepada masyarakat, Ia juga mengimbau agar
tidak mudah terpancing isu tidak benar (berita hoax)
mengenai efek dari vaksin. “Kenali dulu sumbernya,
baca beritanya dan jangan sampai mudah terprovokasi
dengan berita dan isu yang tidak benar terkait dengan
vaksin ini,” imbaunya.  paulhendri

Disdukcapil Agam “Jemput Bola” ke RSUD
Lubuk Basung, Khazanah - Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Agam terus
berupaya menghadirkan sederet
kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Salah satunya, melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP) bagi pasien yang
tengah dirawat intensif di Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk
Basung, Rabu (25/11).
Kepala Disdukcapil Kabupaten
Agam, Helton, SH, M.Si yang terjun
langsung ke lokasi mengatakan,
perekaman e-KTP pasien ke rumah
sakit merupakan upaya memudahkan
layanan bagi mereka yang berkebutuhan khusus.
“Disdukcapil Agam terus berupaya bagaimana pelayanan bisa jadi
lebih mudah, cepat dan membahagiakan, sesuai dengan visi kepala
daerah menjadikan Agam yang lebih
maju,” ujarnya.
Lebih lanjut dipaparkan, pelayanan jemput bola tersebut tidak hanya
bagi warga yang dirawat di rumah
sakit saja, tapi juga di fasilitas
kesehatan lainnya, baik di dalam
kabupaten maupun di luar atau
langsung ke rumah warga yang
terkendala ke kantor Disdukcapil.
“Selagi itu warga Agam kita akan
langsung turun ke lokasi untuk
merekam. Apakah itu orang sakit
maupun orang dengan disabilitas,”
ungkap Helton.
Menurutnya, upaya jemput bola
sangat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan
terus melakukan pelayanan kemudahan tersebut untuk kedepan.
“Silakan lapor bagi yang terkendala
ke kantor, bisa itu melalui telpon atau
pesan whatsapp, kita akan respon dan
tindaklanjuti dengan segera,” ucapnya.
Dirut RSUD Lubuk Basung, dr.
Syahrizal Antoni, mengatakan layanan

RSUD Lubuk Basung

jemput bola Disdukcapil Agam sangat
berarti sekali bagi para pasien.
Disebutkan, layanan kemudahan
tersebut juga membantu rumah sakit
dalam memberikan pelayanan.
“Alhamdulillah, upaya Disdukcapil Agam ini luar biasa sekali,
sangat bermanfaat bagi masyarakat
dan membantu rumah sakit memberikan pelayanan,” katanya.
Diterangkannya, keberadaan eKTP merupakan administrasi kependudukan yang sangat penting bagi
pasien, terutama dalam hal pembiayaan. e-KTP menjadi prasyarat bagi

pasien yang ingin mendapatkan
manfaat BPJS kesehatan.
“Jika tidak ada BPJS Kesehatan
tentu pasien tersebut terpaksa
dikategorikan pasien umum, tentu
yang namanya orang sakit akan
terkendala dengan biaya, jadi sekali
lagi ini sangat membantu,” terangnya.
Pihaknya berharap pelayanan
jemput bola Disdukcapil Agam
tersebut dapat terus berjalan untuk
kedepan dan membantu pasien-pasien
lain yang terkendala mobilitas ke
kantor Disdukcapil.
“Kami sangat mendukung sekali

layanan ini, terima kasih Disdukcapil
Agam, semoga layanan ini terus
berlanjut,” harapnya.
Sementara itu, Idel keluarga pasien
Dasminar (89) warga Kubu Anau,
Kenagarian Manggopoh Kecamatan
Lubuk Basung mengaku sangat terbantu
dengan kedatangan tim Disdukcapil.
Dikatakan, sebelumnya Dasminar hanya
memiliki KTP sementara.
“Prosesnya cepat, kemarin baru
saya laporkan ke Disdukcapil, terima
kasih telah membantu keluarga saya
untuk mendapatkan e-KTP,” ujarnya.
 heppy/wan

WUJUDKAN INDONESIA MAJU

LaNyalla Minta Pemerintah Tingkatkan
Industri Manufaktur

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Jakarta, Khazanah - Ketua DPD RI, AA
LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah
meningkatkan industri manufaktur.
Menurutnya, industri manufaktur bukan hanya
menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi juga
menjadi jalan bagi Indonesia untuk menuju negara
maju.
"Potensi Indonesia menumbuhkan dunia
industri pengolahan masih terbuka lebar. Karena
kita memiliki sumber daya alam yang sangat
besar. Ditunjang dengan nilai investasi yang
terus tumbuh, maka potensi itu harus dapat kita
wujudkan," ujar LaNyalla, Rabu (24/11/2021).
Industri pengolahan Indonesia kini menembus
angka 72,9%, sisanya adalah hasil tambang
20,6%, migas 4,6%, dan pertanian 1,85%. Di
sektor sawit misalnya, porsi ekspor minyak sawit
mentah (crude palm oil/CPO) tinggal 10-20%,
selebihnya merupakan produk olahan CPO.
"Meskipun saat ini Indonesia masih berada
pada posisi lower middle income economy,
namun Indonesia memiliki potensi untuk terus
meningkatkan pendapatan perkapita, minimal
USD12.696 setahun agar kita mampu masuk
menjadi negara maju," imbuhnya.
Ditambahkan LaNyalla, transformasi dari
ekonomi berbasis komoditas ke manufaktur yang
mulai dilakukan Indonesia sudah tepat dilakukan.
Namun dia mengingatkan agar pemerintah
melakukan prioritas pada industri yang memiliki
sumber daya memadai.

"Kita memacu industrialisasi untuk
berorientasi ekspor. Makanya pengolahan sumber
daya alam itu perlu ditunjang dengan SDM
dan teknologi pengolahan produksi industri yang
berkualitas," papar Alumnus Universitas Brawijaya
itu.
Untuk melancarkan transformasi, menurut
LaNyalla, memerlukan modal masuk yang besar
agar investasi juga naik. Disitulah kemudian
implementasi omnibus law Undang-Undang Cipta
Kerja sangat perlu dikawal dari pusat hingga
daerah supaya benar-benar berjalan efektif.
"Tujuan utama omnibus law UU Ciptaker
adalah menyederhanakan perizinan dan
memudahkan bisnis di Tanah Air. Dengan semakin
banyak investasi masuk artinya produksi berjalan,
kemudian ada ekspor dan ekonomi tumbuh.
Termasuk penyerapan tenaga kerja," tuturnya.
Di sisi lain, persoalan biaya tinggi yang
jamak terjadi di Indonesia harus diselesaikan
jika ingin investasi dan pertumbuhan ekonomi
naik.
"Tolong pungli ditertibkan, kemudian pajak
sebaiknya juga diturunkan mengingat ekonomi
kita masih dalam pandemi seperti ini," ujarnya.
LaNyalla menyontohkan Singapura yang
menerapkan pajak penghasilan perusahaan 17%,
dengan infrastruktur lebih baik dan kepastian
hukumnya lebih kuat. Sementara tarif pajak
penghasilan (PPh) badan dalam negeri dan bentuk
usaha di Indonesia masih sebesar 22%. jer
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Kelebihan
Tonase Merusak
Jalan
Menurut hitungan teknis Dinas Prasarana
Jalan, beban tonase angkutan yang melebihi
kapasitas, sangat mempengaruhi umur jalan.
Beban normal angkutan yang dapat menjaga
umur jalan adalah beban tonase 10 ton. Namun
bila beban tonase lewat 0-20 persen dari 10
ton itu, maka ini akan dapat mempersingkat
umur jalan menjadi hanya 5,3 tahun.
Bila dicermati secara seksama, sekitar 35
persen jalan nasional dan provinsi dalam
keadaan rusak. Konon, kerusakan ini disebabkan
beban tonase kendaraan angkutan yang melebihi
kapasitas. Buktinya, dari total 1.212 kilometer
jalan nasional dan 1.153 kilometer jalan
provinsi, kondisi yang baik hanya 65 persen.
Sisanya, dalam keadaan rusak
Menurut catatan, kerusakan paling parah
hampir terjadi di seluruh titik perbatasan antara
Sumbar dengan tiga provinsi tetangga, seperti
perbatasan Sumbar dengan Jambi di Tapan
(Pesel) dan Dharmasraya, Bengkulu di Silaut
(Pesel) dan perbatasan dengan Sumut.
Padahal, bila kendaraan angkutan yang
melewati jalan itu sesuai tonase—menurut
hitungan teknis—usia jalan akan dapat bertahan
hingga 10 tahun. Menurut hitung-hitungan
teknis Dinas Prasarana Jalan, umur jalan juga
dipengaruhi oleh tingginya tingkat arus
kendaraan yang melewati jalan bersangkutan.
Secara teknis, bila jalan itu dilewati 40
persen, maka umur jalan hanya 3,9 tahun.
Kemudian, bila arus kendaraan yang melewati
jalan itu 40-60 persen, maka umur jalan hanya
2,5 tahun. Bila jalan itu dilewati 60-80 persen,
maka usia jalan hanya 1,6 tahun. Lalu, apabila
jalan itu dilewati 80-100 persen, jalan itu hanya
dapat bertahan 1,2 tahun.
Namun faktanya hampir rata-rata kendaraan
angkutan yang melewati jalan nasional maupun
jalan provinsi ini melebihi tonase. Padahal,
investasi terhadap perbaikan jalan itu, seperti
di Kabupaten Dharmasraya, Solok hingga
Padang, mencapai Rp250 miliar/tahun.
Memang untuk keluar dari persoalan itu,
Gubernur Sumbar pernah bertegas-tegas, melalui
Surat Edaran bernomor 551.23/291/
Prekonomian-2011, tertanggal 13 April 2011,
berupaya melakukan penertiban muatan
kendaraan angkutan barang di Sumatera Barat,
yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2011
lalu.
Di sisi lain Pemerintah Provinsi Sumbar
beralasan bahwa penetapan kebijakan penertiban
tonase di Sumbar telah melalui berbagai
pertimbangan dan evaluasi, antara lain ;
pembatasan masa usia truk, pertumbuhan
kendaraan di Sumbar hingga pertumbuhan
pembangunan jalan di Sumbar, namun terhitung
sejak 3 Oktober 2016 sesuai Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/
253/SJ tanggal 16 Januari 2015, kewenangan
Jembatan Timbang Oto (JTO) di Sumbar
diserahkan kepada pemerintah pusat.
Penyerahan itu meliputi sembilan JTO yang
ada di Sumbar bersama 114 personelnya. Bahkan,
terhitung tanggal 1 Januari 2017, seluruh
pegawai yang ada di Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
atau JTO di Provinsi Sumbar menjadi pegawai
pada Kementerian Perhubungan. Semoga
pengalihan kewenangan ini membuat keadaan
semakin baik !

RUNDO
Leasing tak bisa lagi asal tarik kendaraan.
Nan menarik tu bisa oto dereknyo bro !

K ota Padang dilanda panas terik.
Beko diagiah hujan baturo-turo lo !
Orang terkaya Afrika borong 10.000 mobil desa
Bantuak mambali oto mainan se bro mah !
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Tantangan Menuju
Mitigasi Bencana
Komunik
asi
Komunikasi
OLEH : DR. EMERALDY CHATRA

Kemajuan teknologi komunikasi telah
membuka sekat-sekat komunikasi yang terjadi
dalam masyarakat dunia selama berabad-abad
karena keterbatasan peralatan. Sekarang berkat
penemuan yang spektakuler umat manusia
sudah dapat berkomunikasi langsung dalam
jarak yang tak terbayangkan antara 100 hingga
50 tahun yang lampau.
Banyak sekali kemudahan yang diberikan
kepada masyarakat berkat penemuan-penemuan
teknologi komunikasi berbasis internet.
Masyarakat kini dapat melakukan video call
dengan biaya murah, menonton video melalui
channel youtube.com sepuas-puasnya, menjual
barang atau melakukan reselling barang-barang
yang dibutuhkan pasar, membeli tiket dengan
harga murah, mendapatkan diskon sewa hotel,
menikmati fasilitas transportasi online,
berkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat,
artis, dan lain sebagainya.
Komunikasi berbasis internet mengantarkan
manusia pada pola interaksi yang sangat
dinamis, menjadikan dunia seakan mengkerut,
dan negara menjadi borderless. Dalam waktu
singkat bumi berubah menjadi seperti yang
dikatakan Marshal McLuhan: a global village
(Rivera-Santos & Rufýn: 2010; Kim &
Hubbard, 2007; Ger, 1999).
Pendapat sebagian orang yang mengatakan
bahwa kini umat manusia sudah mencapai
puncak peradabannya mungkin juga benar,
meskipun sebagian lagi meragukannya. Mereka
yang ragu menganggap pencapaian manusia
sekarang ini baru ibarat mencapai lereng
gunung. Belum sampai di puncak. Artinya,
akan muncul penemuan-penemuan yang lebih
spektakuler dibandingkan sekarang. Penemuan
itu membuat komunikasi lebih mudah lagi.
Pengagum teknologi pasti berdecak kagum
menyambut berbagai penemuan baru di bidang
komunikasi. Namun barangkali tidak banyak
yang menyadari bahwa diam-diam
perkembangan teknologi komunikasi juga
menyertakan bencana sosial (social disaster)
yang lebih spesifik, yaitu bencana komunikasi
(communication disaster). Tulisan ini berusaha
menguraikan munculnya bencana komunikasi
di tengah masyarakat kita, yang menantang
para akademisi dan pakar komunikasi
memikirkan langkah-langkah mitigasinya.
Bencana
Komunikasi
Bencana komunikasi adalah bagian dari
bencana sosial. Bencana sosial itu saya
definisikan sebagai disrupsi akibat proses
perubahan sosial yang sangat cepat sehingga
menyebabkan manusia menjadi kehilangan
arah dalam hidupnya, kehilangan nilai-nilai
budaya yang telah bertahan sejak ratusan
bahkan ribuan tahun, tak sanggup lagi
mempertahankan prinsip-prinsip dasar
hubungan antar manusia, manusia dengan
alam, dan dimana-mana terjadi dehumanisasi.
Manusia kehilangan esensi, karena dominasi
kekuasaan atau teknologi.
Bencana komunikasi hari ini ditimbulkan
oleh perkembangan teknologi yang telah dapat
menyediakan piranti komunikasi berkualitas
tinggi dan berbiaya murah untuk masyarakat
dunia. Bila dulu untuk melakukan pembicaraan

via telepon antar negara sangat mahal, sekarang
jauh lebih murah.
Akses ke dunia informasi pun semakin
terbuka. Petani di perdesaan sudah mempunyai
gawai untuk melakukan transaksi, mencari
informasi baru, atau ‘hadir’ dalam forum-forum
diskusi dunia maya yang diikuti berbagai
kalangan. Anak-anak muda kreatif pun
sekarang dapat meraup jutaan bahkan miliaran
rupiah dari kanal video youtube.com bila
kontennya mampu menarik ratusan ribu hingga
jutaan subscriber.
Namun setiap inovasi selalu menyisakan
dampak-dampak buruk, bahkan dapat
menciptakan bencana kemanusiaan. Sisi buruk
ini cukup jarang dan kurang menarik
diwacanakan, padahal sangat penting
diwaspadai karena berpotensi menghancurkan
segenap keuntungan yang diperoleh dari
inovasi tersebut.
Akan tetapi, sisi buruknya, banyak pula
kesempatan menjual barang-barang haram,
seperti menjual diri untuk pelayanan seksual.
Penelitian Farley di AS, beberapa negara di
Eropa Barat dan Afrika tahun 2011
menunjukan terjadinya peningkatan intensitas
bisnis pelacuran yang difasilitasi oleh internet
atau cyber-prostitution (Bennetts, 2011;
Goldmann, C. 2011; Shively, et al. 2012).
Melalui jaringan internet dapat pula dijual
aneka permainan judi dan gagasan-gagasan
dan tawaran gaya hidup yang dapat merusak
pikiran manusia. Salah satu di antaranya
adalah penyebaran paham homoseksual oleh
kelompok LGBT, yang mendorong terjadinya
pertumbuhan populasi kaum homoseksual
secara signifikan.
Beratus-ratus situs online yang dibuat oleh
kaum homoseksual telah memicu terjadinya
perubahan orientasi seksual, terutama di
kalangan muda. Dari perspektif ilmu
komunikasi perubahan itu dapat disebut
sebagai bencana komunikasi. Sebab sebelum
internet digunakan oleh masyarakat dunia
pertumbuhan populasi kaum homoseksual
masih sangat lambat.
Pertumbuhan luar biasa populasi gamers
(pemain online) dan online gamblers (pejudi
online) di dunia juga sangat signifikan sejak
internet digunakan. Industri yang memproduksi
software dan menjadi operator games online
pun bertumbuhan di berbagai negara. Dari
sisi ekonomi tentu saja dapat dianggap
menguntungkan karena jutaan gamers
merupakan sumber finansial yang menarik
bagi industri game online maupun operator
telepon seluler.
Akan tetapi jangan lupa, games online
adalah ‘mendekati judi’ dan ‘benar-benar judi’.
Sebagian games memang tidak disertai
pertaruhan, hanya sekedar menjadi kegiatan
leisure time atau killing time bagi warga.
Namun mereka sedang dalam proses untuk
masuk ke arena judi.
Banyak orang memang tidak berjudi
dengan games itu, tapi mereka menderita
kecanduan, layaknya orang kecanduan
narkotika. Mereka menghabiskan terlalu
banyak waktu untuk games, dan kehilangan

momen produktif yang lebih bermanfaat.
Sebagian berubah menjadi sangat soliter secara
sosial, kurang tidur, makan tidak teratur, dan
tidak berselera memikirkan apa yang terjadi
di lingkungan mereka karena terlalu asyik
dan tenggelam dalam permainan.
Sebagai proses ‘mendekati judi’, potensi
untuk benar-benar terjerumus ke dalam
kegiatan perjudian menjadi lebih besar. Bagi
masyarakat muslim bertumbuhnya populasi
pejudi merupakan bencana karena merusak
nilai-nilai yang anti perjudian yang selalu
dipertahankan.
Oleh sebab itu meluasnya kegiatan
perjudian online dapat pula disebut sebagai
bencana komunikasi.
Tantangan
Mitigasi
Ilmu Komunikasi sudah digunakan dalam
kegiatan mitigasi bencana alam, dikemas dalam
kajian Komunikasi Kebencanaan (Disaster
Communication), Komunikasi Darurat Bencana
( Disaster Emergency Communication ),
Komunikasi Krisis dan Resiko Darurat (Crisis
and Emergency Risk Communication - CERC),
dan sebagainya. Intinya kajian tersebut
bertujuan
mengembangkan
dan
mengefektifkan penggunaan komunikasi mulai
sejak mitigasi dan pencegahan dampak buruk
bencana, persiapan menghadapi bencana, tahap
merespon bencana hingga pemulihan keadaan
setelah bencana.
Seperti halnya bencana alam, bencana
komunikasi tidak mungkin kita elakan. Tidak
ada manusia modern yang bisa melarikan
dari realitas komunikasi hari ini, kecuali orang
yang mau kembali ke kehidupan primitif.
Gadget sudah jadi bagian dari kehidupan
sehari-hari, mengonvergensi berbagai piranti
yang sudah ada sebelumnya seperti telepon,
surat kabar, televisi, buku, kitab suci, majalah,
kamera foto dan kamera video, kompas, buku
telepon, PC bahkan senter dan kamera.
Kenyataannya gadget bahkan lebih penting
daripada istri atau suami sekalipun. Tapi tak
banyak yang menyadari bahwa posisi mereka
dekat sekali dengan sumber bencana
komunikasi.
Sekarang, ibarat bencana gempa,
masyarakat kita baru mengalami tremor.
Goncangan ringan dan belum begitu terasa.
Tapi magnitude tremor ini akan terus membesar
dan berubah menjadi bencana, seperti gempa
dan tsunami. Orang yang tidak menyadari
eskalasi guncangan akan terkaget-kaget ketika
bencana besar itu datang.
Bayangkan bila suatu ketika uang digital
sudah digunakan sedemikian rupa, tiba-tiba
jaringan internet sengaja dimatikan oleh
kekuatan tertentu. Tak ada lagi transaksi
keuangan, bahkan untuk membeli makanan
pun tidak lagi bisa. Dalam waktu singkat
bencana kelaparan menghadang kita semua.
Menimbang besarnya bencana komunikasi
yang akan kita hadapi, fokus kepada mitigasi
menjadi sangat penting. Mitigasi adalah upaya
mempersiapkan diri agar kerugian yang
mungkin timbul ketika bencana datang dapat
dikurangi. n *Ketua Jurusan Ilmu
Komunikasi, FISIP
FISIP,, Universitas Andalas
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DEMI MENCAPAI VAKSINASI 80 PERSEN

Polsek Sik
ak
ap Berjuang
Sikak
akap
di T
engah ““Badai”
Badai”
Tengah
Sikakap, Khazanah
Khazanah—Tiada kata
menyerah bagi Kapolsek Sikakap,
AKP Tirto Edhi, SH bersama Waka
Polsek Ipda Januar dan semua
personel Polsek Sikakap dalam
melaksanakan
percepatan
vaksinasi di wilayah hukum
Polsek Sikakap.
Meski kondisi wilayah
dipenuhi persoalan infrastruktur
jalan yang cukup sulit untuk turun
ke desa-desa dan dusun. Hal itu
justeru menjadi penyemangat bagi
personel untuk memberikan
pelayanan
terbaik
bagi
masyarakat di ujung-ujung desa
dan dusun.
Kapolsek Sikakap AKP Tirto
Edhi melalui Waka Polsek
Sikakap, Ipda Januar mengatakan,
di tengah kondisi infrastruktur
jalan sedemikian itu yang kini

menjadi wilayah hukum Polsek
Sikakap. Ada tiga kecamatan yang
masuk wilayah hukum Polsek
Sikakap yakni Pagai Utara, Pagai
Selatan dan Sikakap.
Selain infrastruktur jalan,
sebutnya, persoalan transportasi
laut
yang
mendominasi
perhubungan antar pulau juga
menjadi tantangan tersendiri
dalam memberikan pelayanan bagi
masyarakat.
Di tengah kondisi seperti itu
lah, setiap hari tanpa henti
personel Polsek Sikakap turun ke
desa
dan
dusun
dalam
melaksanakan vaksinasi tanpa
terkecuali.
“Tetap bertugas meski harus
mengarungi samudera yang
terkadang dalam cuaca tidak
bersahabat,” ujarnya.

Polres Mentawai
Melaksanakan Operasi
Yustisi
Mentawai, Khazanah
Khazanah—Untuk memastikan kepatuhan
masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, Polres Mentawai
bersama, Kodim 0319/Mentawai dan Satpol PP Mentawai
melaksanakan operasi yustisi.
Operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan itu
menyasar kepada pengendara baik roda 4 dan dua yang tidak
menggunakan masker saat berkendara.
“Bagi masyarakat maupun pengendara yang kedapatan
tidak pakai masker saat operasi yustisi didata dan diberi sanksi
sosial berupa push up dan memilih sampah,” ucap Kapolres
Mentawai, AKBP Mu’at, SH,MM, Rabu (24/11/2021).
Mu’at mengatakan, untuk di ketahui pelaksanaan operasi
yustisi ini terus berlangsung selama masa pandemi agar stuasi
dan kondisi penyebaran Covid-19 dapat diantisipasi.
Untuk pelaksanaan operasi yustisi ini dilakukan pada siang
hari, sedangkan operasi malam hari menyasar ke lokasi
kerumunan, kafe dan warung yang buka melebihi batas waktu
operasional.
“Operasi yustisi di lakukan secara intesif, guna menekan
penyebaran Covid,-19 serta menekan angka kasus,” katanya.
Dengan demikian, agar aman Covid-19 diimbau kepada
seluruh masyarakat yang belum ikut vaksin bisa mendaftar,
berikutnya selalu patuhi protokol kesehatan selama beraktivitas
di luar rumah.
“Mari kita menjadi pelopor kesehatan sesuai dengan kondisi
terkini yakni pandemi covid-19 sekaligus menjaga kamtibmas
yang kondusif jelang perayaan natal dan tahun baru, pungkasnya.
 rilis

PERCEPATAN LAYANAN VAKSIN COVID-19

Polres Padang
Panjang Terapkan
Layanan Door to Door
Padang Panjang, Khazanah
Khazanah—Polres Padang Panjang terus
mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 demi mempercepat
terwujudnya kekebalan komunal di wilayah hukumnya.
Salah satu strategi yang dilakukannya adalah melalui
skema ‘door to door’. Program tersebut dinilai sangat bagus
karena memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin
memperoleh vaksin Covid-19.
Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono
mengatakan, pelaksanaan layanan door to door ini dimaksudkan
untuk mempermudah masyarakat yang punya keinginan untuk
divaksinasi. “Selama ini ada yang terhambat dengan alasan
jarak dan birokrasi,” katanya pada Khazanah , kemarin.
Ia mengatakan, metode vaksinasi door to door ini diharapkan
dapat meningkatkan partisipasi vaksinasi masyarakat di wilayah
hukum Polres Padang Padang, karena dapat menjangkau keluarga
yang belum mempunyai akses vaksin.
Selain itu kata Novianto dapat pula menjangkau individu
yang takut keluar rumah untuk menghindari tertular Covid19, katanya
“Semoga segala upaya dan ikhtiar yang dilakukan akan
segera dapat membentuk target herd immunity untuk
meweujudkan Kota Padang Panjang sehat, untuk mengatasi
wabah pandemi Covid-19 ini,” tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak saja mengunjungi warga
dari pintu ke pintu rumah, akan tetapi juga memberikan layanan
jemput bola pada para warga yang akan di vaksinasi. “Kami
menyiapkan armada untuk menjemput warga yang akan
divaksinasi,” ungkapnya.
Selain itu, kata Novianto Polres Padang Panjang juga
menurunkan seluruh personil untuk membantu pelaksanaan
vaksinasi.
Seperti yang terpantau, Kasat Narkoba Polres Padang Panjang
AKP Witrizawati,SH,MH ikut menyiapkan jarum vaksin bagi
Vaksinator yang berasal dari Nakes sedang memvaksin warga
di sebuah Gerai Vaksin Polres Padang Panjang.
Menurut mantan Sesprimpin Polda Sumbar ini, gerakan
door to door dilakukan untuk lebih memambah lagi jumlah
warga di wilayah hukum Polres Padang Panjang dan Tanah
Datar yang ikut vaksinasi Covid -19.
“Kami menargetkan 80 persen warga di wilkum Polres
Padang Panjang sudah tervaksinasi sehingga akan tercipta
kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap Covid -19,”
ujar orang pertama di Polres Padang Panjang ini.
AKBP Novianto juga mengapresiasi kerjasama baik yang
tercipta dengan jajaran kesehatan Padang Panjang dan Tanah
Datar sehingga gebyar Sumdarsin di Wilkum Polres Padang
Panjang bisa mencapai sasaran.
AKBP Novianto juga memberikan apresiasi atas keterlibatan
dan partisipasi perwira dan personel Polres Padang Panjang
yang tanpa mengenal waktu turun bersama para Nakes melayani
vaksinasi warga, ucapnya  rilis

MENGHADANG GELOMBANG – Untuk melakukan vaksinasi di berbagai wilayah personel Polsek Sikakap harus menempuh jalur laut
menghadang gelombang dan badai. (Foto : Firman Sikumbang)
Tidak saja di laut, di darat juga
jalannya tidak mau bersahabat
terutama di kala hujan turun
mengguyur daerah Sikakap.
“Jalan yang berlubang seperti
kubangan kerbau itu harus tetap
ditempuh bekerja sama dengan Tim
Nakes Puskesmas,” kata Ipda
Januar, kemarin.
Lebih lanjut dikatakannya,
untuk menyiasati percepatan
vaksinasi di wilayah hukum Polsek
Sikakap, Kapolsek Sikakap AKP
Tirto Edhi sengaja berbagi wilayah
dengan Waka Polsek dan
Bhabinkamtibmas serta personel
lainnya.
Dijelaskannya, Kapolsek

bersama BhabinKamtibmas Selatan
bertugas di Pagai Selatan,
sedangkan Waka Polsek bersama
Bhabin Kamtibmas Utara bertugas
di Pagai Utara. Sementara untuk
daerah Sikakap dikeroyok bersamasama karena wilayah ini pusat
keramaian.
“Dengan berbagi wilayah,
maka setiap personel turun ke desa
dan dusun tidak terkecuali. Jika
harus bermalam, maka kami siasati
dengan bermalan di dusun yang
kami datangi,” ungkapnya.
Apa yang dilakukan personel
ini, ternyata mendapat perhatian
dari masyarakat. Penerimaan
masyarakat ini yang membuat

personel kian bersemangat untuk
terus melakukan percepatan
vaksinasi.
“Kondisi ini membuat kami
cukup senang, karena apa yang
telah dilakukan mendapatkan
kesadaran masyarakat untuk
divaksin cukup tinggi. Sepertinya
tidak terlalu sulit pula untuk
kemudian mengajak masyarakat
divaksin,” tukasnya.
Hanya saja, di tengah tingginya
semangat personel dan mulainya
kesadaran masyarakat untuk vaksin
sering
terkendala
dengan
kurangnya stok vaksin, sehingga
banyak masyarakat yang kecewa
ketika sudah sampai di lokasi dan

terpaksa harus kembali.
Sementara warga sebelumnya
harus jalan kaki cukup jauh untuk
menuju lokasi vaksinasi, dan bahkan
sering terkendala dengan jalan
menuju dusun di kala hujan turun.
Beruntung kendala vaksin itu
saat ini sudah mulai teratasi, dengan
datangnya stok vaksin dari Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar).
“Kedatangan stok vaksin ini
kembali menguatkan semangat
personel. Untuk itu kami akan terus
berusaha sekuat tenaga menjelang
natal dan tahun baru ini minimal
80 persen masyarakat kami sudah
tervaksin,” tutupnya.  uk1

Puti Singgalang Kembali Sosialisasi Pentingnya Vaksinasi
Padang, Khazanah
Khazanah—Beragam
cara yang dilakukan oleh
kepolisian dalam memutus mata
rantai penyebaran Covid-19 di
wilayah hukum Polda Sumbar.
Salah satunya seperti yang
dilakukan Direktorat Samapta
Kepolisian Daerah Sumatera Barat
(Polda Sumbar) dengan patroli
R4 himbauan dalam rangka
menyosialisasikan pentingnya
program vaksinasi dan penerapan
protokol kesehatan (prokes) di
tengah masyarakat.
Patroli R4 ini diperkuat
dengan kehadiran personel Puti
Singgalang Ditsamapta Polda
Sumbar mendatangi sejumlah
lokasi yang banyak dikunjungi
oleh masyarakat di Kota Padang,
Rabu (24/11/2021).
Start dari Mapolda Sumbar,
para personel Puti Singgalang
yang terdiri dari Aipda Feggi
Rimendha, Briptu Cici Asriani,
Briptu Mutiara Medina, Bripda
Huria Rifdah Roffi dan Bripda
Yola Fadila menyusuri lokasi dan
rute dalam mengemban tugas
sesuai dengan surat Ditsamapta
Polda Sumbar Nomor : Sprin/306/
XI/PAM.5.1./2021.
“Patroli R4 himbauan Puti
Singgalang itu menyusuri
lokasi rute dari mulai Mapolda
Jl. Sudirman - Jl. M.Yamin - Jl.
Imam Bonjol - Jl. Niaga -

Jembatan Sitinurbaya - Jl.Batang
Arau - Taman Siti Nurbaya - Jl.
Muaro - Jl. Samudra - Pantai
Padang - Jl. Purus - Jl. Veteran
- Jl. Ujung Gurun - dan kembali
ke Jl. Sudirman Mapolda Sumbar,”
kata
Dirsamapta
melalui
Kasubditgasum Ditsamapta Polda
Sumbar Kompol Dedy Indrawan,
A.Mk.
Dijelaskan, bentuk kegiatan
Patroli R4 Puti Singgalang berupa
himbauan kepada pengunjung
Pantai Padang agar mematuhi
protokol kesehatan 6M, terutama
wajib menggunakan masker,
menjaga jarak, dan tidak
berkerumun.
Hal itu bertujuan, agar
Pengunjung Pantai Padang tetap
mematuhi prokes Covid-19. Selain
itu, guna menekan dan
menurunkan jumlah masyarakat
yang terpapar positif Covid-19
serta memutus mata rantai
penyebaran Covid-19
“Bagi pengunjung yang tidak
mematuhi prokes Covid-19,
personel Puti Singgalang
memberikan teguran secara
humanis,” tuturnya.
Sejalan dengan itu Patroli R4
Puti Singgalang juga memberikan
himbauan secara umum kepada
masyarakat Kota Padang agar
melaksanakan
vaksin
di
sepanjang lokasi rute yang dilalui.

BERDIALOG – Para Polwan Puti Singgalang Ditsamapta Polda
Sumbar sedang berdialog dengan salah seorang pelajar. (Foto :
Firman Sikumbang)
“Puti Singgalang mengajak
masyarakat untuk melaksanakan
vaksin, terutama pelaksanaan
vaksinasi gratis yang saat ini terus
dilakukan di Mapolda Sumbar,”
tukasnya.
Ditambahkannya, vaksinasi saat
ini merupakan salah satu upaya
pemerintah guna mewujudkan herd
immunity di tengah masyarakat
dalam menghadapi pandemi
Covid-19 yang hingga kini masih
belum berakhir.
“Dengan mengikuti program

vaksinasi yang memperkuat imun
tubuh, maka kekuatan komunal
itu dapat terwujudkan sehingga
warga masyarakat dapat terhindar
dari penularan Covid dan
penyebaran virus Covid-19,”
ujarnya.
Meski telah mengikuti
vaksinasi, pemerintah juga
menganjurkan masyarakat untuk
mematuhi prokes, karena hal itu
merupakan bagian dari upaya
memutus mata rantai penyebaran
Covid-19.  uk1

TINGKATKAN KEMAMPUAN PERSONEL

Ditpolairud Polda Sumbar Gelar Latihan Menembak

LATIHAN MENEMBAK - Giat latihan menembak Ditpolairud Polda
Sumbar di SPN Polda Sumbar. (Foto : Firman Sikumbang)
Bungus,
Khazanah
Khazanah—Dalam
rangka meningkatkan kemampuan
anggota, Ditpolairud Polda Sumbar
menggelar latihan menembak di
lapangan tembak di SPN Polda

Sumbar, Selasa 23 November 2021.
Latihan menembak tersebut
dipimpin langsung oleh Kabag
Binopsnal Ditpolairud Polda
Sumbar AKBP Febrialta itu digelar

dalam rangka pemeliharaan dan
peningkatan kemampuan personel.
“Kegiatan
latihan
ini
dilaksanakan rutin, untuk
pemeliharaan dan peningkatan
kemampuan menembak personel
Ditpolairud,” kata AKBP Febrialta
pada Khazanah, Rabu sore.
Dikatakannya
latihan
menembak itu diikuti oleh 30
orang personil yang terdiri dari
masing masing satuan fungsi
Ditpolairud, seperti personil
Subbagremin, Opsnal, Subdit
Gakkum, Subdit Patroli dan
Komandan Kapal.
Kata Febrialta, dalam latihan
menembak itu anggota secara
bergantian mengambil posisi
menembak menggunakan satu
tangan dan dua tangan dengan
posisi tiarap menghadap papan

sasaran berjarak tembak berkisar
15 sampai 25 meter.
Menurutnya ada 10 sasaran
dan masing-masing anggota
menembakkan 13 butir peluru
senjata refolfer jenis taurus.
Latihan itu merupakan agenda
rutin Ditpolairud Polda Sumbar,
yang dilaksanakan dalam rangka
pemeliharaan dan peningkatan
kemampuan anggota.
Ia berharap, dengan latihan
rutin seperti ini, diharapkan setiap
personel benar-benar menguasai
senjata dengan baik untuk
mendukung
pelaksanaan
tugas.Tugas Polri beragam. Maka,
anggota harus siap dalam kondisi
apa pun. Untuk itu, kemampuan
anggota perlu ditingkatkan, salah
satunya menembak,” ungkapnya
 rilis
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Cara Payakumbuh Melahirkan Tenaga Kerja Konstruksi Berkompetensi
Payakumbuh, Khazanah—
Menggandeng
Kementerian PUPR RI, Dinas PUPR Kota
Payakumbuh memberikan pembekalan sekaligus
melakukan uji sertifikasi kompetensi kepada
sebanyak 45 orang tenaga kerja konstruksi di Hotel
Mangkuto selama dua hari, Rabu dan Kamis, 24
dan 25 November 2021.
Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Wali
Kota Riza Falepi yang diwakili Asisten III Amriul
Dt. Karayiang didampingi Kabid Bina Konstruksi
dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota
Payakumbuh Yulia Fitri. Turut hadir Pembina Jasa
Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda
Aceh Deni Hastuti, dan Narasumber Rizka Fauzi
Yosfi.
Kabid Yulia Fitri menyampaikan tujuan dari
kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan
tenaga kerja terampil yang bersertifikat dan diakui
secara nasional sesuai dengan amanat Undang Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang
sebagian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja
Nomor 11 Tahun 2020, mewajibkan seluruh tenaga

kerja memiliki sertifikat kompetensi.
“Kita menggandeng Balai Jasa Konstruksi Wilayah
1 Banda Aceh Kementerian PUPR RI. Sebelumnya
pada periode pertama, di bulan Mei 2021 kemarin
kita telah melaksanakan kegiatan serupa dengan
peserta sebanyak 55 orang,” ujar Yulia.
Dijelaskan Yulia, peserta periode kedua ini adalah
45 orang perwakilan tenaga kerja konstruksi dari
badan usaha dan peserta mandiri di Kota Payakumbuh
yang lulus verifikasi dari 80 orang yang mendaftar
secara online.
“Kita punya sekitar 1025 tenaga kerja konstruksi
di Kota Payakumbuh. Sejak dimulai proses sertifikasi
pada 2019 lalu, yang sudah tersertifikasi masih
sekitar 20 persen,” kata Yulia.
Asisten III Amriul Dt. Karayiang mengapresiasi
setiap peserta yang ikut kegiatan ini sudah pula
mengikuti vaksinasi Covid-19. Amriul berharap
mereka bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik
karena akan diuji dan ditentukan pula siapa yang
lulus atau tidak lulus untuk diberikan sertifikat.
“Intinya SDM kita harus kompeten. Jangan

pekerjaan di Payakumbuh dikerjakan semuanya
oleh orang luar. Kita harus menjadi tuan di rumah
sendiri, membangun negeri kita,” ujarnya.
Ditambahkan Amriul, memasuki dunia kerja,
tenaga kerja terampil yang mempunyai sertifikat
menjadi ukuran. Tetapi perlu digaris bawahi kalau
tak hanya kompetensi keterampilan saja, tapi
kemampuan komunikasi dan bahasa juga harus
dimiliki.
“Dari perkembangan informasi yang kita ikuti,
orang Indonesia banyak yang sudah mumpuni
di teknisi, tetapi kita kalah di bahasa oleh tenaga
kerja luar. Hal yang patut diingat, Negara Vietnam,
Thailand, dan Myanmar telah memasukkan bahasa
Indonesia sebagai bahasa ke dua mereka karena
menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasarnya.
Jangan sampai kita kalah saing,” tukuknya.
Pembina Jasa Konstruksi Balai Jasa Konstruksi
Wilayah 1 Banda Aceh Deni Hastuti menyampaikan
pada tahun 2021 ini lembaga di bawah Kementerian
PUPR itu menargetkan di 5 Provinsi Aceh, Sumut,
Sumbar, Kepri, dan Riau bisa menjangkau 5925

orang tenaga kerja konstruksi bisa disertifikasi.
Ternyata animo tertinggi berada di Provinsi
Sumbar, sudah 3431 orang ikut tahun ini. Astuti
juga mengapresiasi tingginya semangat Kota
Payakumbuh untuk melakukan sertifikasi kepada
tenaga kerja konstruksi.
“Awalnya kami menargetkan 9300 orang, tetapi
setelah refocusing anggaran karena Covid-19, maka
berkurang menjadi 5925. Biasanya target satu balai
berada diatas 20.000 orang tenaga kerja konstruksi,”
kata Astuti.
Astuti menjelaskan, baik badan usaha maupun
tenaga kerjanya harus memiliki sertifikat kompetensi.
Badan usaha dikeluarkan oleh lembaga yang diakui
seperti Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)
dan untuk tenaga kerja dikeluarkan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP).
“Untuk memfasilitasi sertifikasi ini bisa
dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, hingga badan
usaha konstruksi itu sendiri, asalkan proses sertifikasi
kompetensinya melalui LSBU atau LSP,” kata Astuti
 Lili Yuniati.

Mahyeldi Sorot Premanisme di Balai Kementrian
Padang, Khazanah— Maraknya aksi premanisme di
lingkungan balai-balai kementerian di Sumbar mendapat
sorotan dari Gubernur, Mahyeldi Ansharullah. Pasalnya, aksi
tersebut berpengaruh terhadap kinerja di bali tersebut yang
menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Kondisi maraknya aksi
premanisme di sejumlah balaibalai selama ini berdampak
mengganggu
kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah di Provinsi Sumbar.
Dampak lainnya, balai-balai
menjadi malas membawa uang
untuk program dan kegiatan
pemerintah pusat ke Provinsi
Sumbar. Sehingga dana yang
masuk ke daerah juga menjadi
berkurang, oleh karena itu,
persoalan ini harus sikapi dengan
serius.
Mahyeldi meminta Satpol PP
Provinsi setampat dan Kesbangpol
Sumbar harus menurunkan
intelijennya ke daerah-daerah
rawan yang disampaikan pihak
instansi balai-balai kementerian
di Sumbar.
“Kalau
memang
aksi
premanisme itu mendapatkan
bekingan dari oknum, kita akan
koordinasikan dengan penegak
hukum,” kata Mahyeldi, saat
memimpin Rapat Realisasi APBD
Provinsi Sumbar TA 2021, di
Bukittinggi.
Yeldi menyebut, pada 2021
sudah ada pertemuan dengan
beberapa kemernterian seperti,
Bappenas, PUPR, Menko Maritim
dan Investasi dan semuanya harus
ditindaklanjuti.
“Tapi OPD jangan hanya
pandai meminta, alokasikan dulu

anggaran di daerah sebagai bentuk
keseriusan, baru minta tambahan
ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Pada tahun 2022 ia memberi
pekerjaan rumah pada seluruh
OPD untuk bisa membawa
gubernur bertemu dengan menteri
yang berkaitan langsung dengan
OPD tersebut, dalam rangka
mengupayakan dana pusat turun
ke daerah.
Sementara itu, untuk realisasi
anggaran hingga triwulan III 2021,
masih banyak OPD yang
capaiannya rendah. Tercatat hanya
10 OPD yang memiliki capaian
tinggi sementara 24 OPD berada
di bawah garis merah.
Sementara itu, Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Sumbar,
Irwan, S.Sos, MM., usai menghadiri
acara Rapat Koordinasi Pemadam
Kebakaran se Sumbar, di Whiz
Prime Hotel Padang mengatakan,
pemadam kebakaran telah
menunjukkan kinerja yang luar
biasa dengan selalu hadir di setiap
kejadian yang membahayakan
kondisi manusia.
Dengan bertugas melebihi jam
kerja ASN pada umumnya dengan
membangun kesiapsiagaan selama
24 jam tanpa mengenal hari libur.
“Damkar adalah pahlawan
yang memiliki motto ‘pantang
pulang sebelum padam’ bekerja
dengan
mempertaruhkan
keselamatan
pribadi
dan

GOW Cilegon ke Bukittinggi
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Wakil Ketua Gabungan
Organisasi Wanita (GOW) Kota Bukittinggi Ny. Eva
Martias Wanto di Aula Balai Kota Bukittinggi
menyambut hangat kunjungan silaturahmi pengurus
GOW Kota Cilegon yang dipimpin oleh Ketua GOW
Kota Cilegon, Ny. Ade Siti Robi’ah. Pada kesempatan
tersebut turut menyambut rombongan, Plt. Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Isra Yonza,
mewakili Pemerintah Kota Bukittinggi.
Ny. Eva Martias Wanto memaparkan gambaran
umum organisasi serta kegiatan yang telah
dilaksanakannya, seperti mendorong terbentuknya
pra koperasi dan koperasi di antara koperasi perempuan
di Kota Bukittinggi dan menyelenggarakan kegiatan
pelatihan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi
perempuan dan keluarga, serta kegiatan penyuluhan.
“GOW Kota Bukittinggi membawahi 30 organisasi
wanita yang terdaftar di Kota Bukittinggi, serta memiliki
enam bidang untuk melaksanakan berbagai kegiatan
dalam mendukung program Pemko Bukittinggi,” ujar
Ny. Eva Martias Wanto.
Sementara itu, Ketua GOW Kota Cilegon, Ny.
Ade Siti Robi’ah, harapkan kunjungan GOW Kota
Cilegon ke GOW Kota Bukittinggi dapat mempererat
hubungan silaturahmi antara Pemerintah Kota dan
GOW masing-masing, sehingga dapat saling
berkolaborasi dan bekerjasama  Iwin SB.

PREMANISME- Maraknya aksi premanisme di lingkungan balai-balai kementerian di Sumbar
mendapat sorotan dari Gubernur, Mahyeldi Ansharullah. Pasalnya, aksi tersebut berpengaruh
terhadap kinerja di bali tersebut yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah
(foto: Ist/net).
menyelesaikan tugas secara
sempurna,” kata Irwan.
Rakor ini digelar dalam
rangka untuk lebih memperkuat
koordinasi dan sinergi antara
Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dalam upaya

pencegahan dan penanganan
Kebakaran di wilayah Provinsi
Sumbar.
“Saya yakin bahwa peran dan
jasa pemadam kebakaran dicatat
dengan baik di hati masyarakat.
Namun kita semua tidak boleh

Mobil Rancangan Mahasiswa UNP Juara di KMHE 2021

Padang, Khazanah— Pusat
Prestasi Nasional Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI
menunjuk Universitas Negeri
Surabaya menjadi tuan rumah
Kontes Mobil Hemat Energi
(KMHE) tahun 2021 yang
diselenggarakan pada 15— 20
November 2021.
Pembukaan ajang KMHE
dilakukan Senin (15/11) secara
luring , yang dihadiri dan
diresmikan langsung oleh Rektor
Universitas Negeri Surabaya.
KMHE merupakan salah satu
program PUSPRESNAS untuk
mewadahi kreatifitas mahasiswa
dalam merancang dan membangun
kendaraan hemat energi, aman, dan
ramah lingkungan.
Melalui
program
ini
diharapkan mampe menghasilkan
mahasiswa yang kreatif, cerdas,
dan memiliki integritas serta
mampu memberikan solusi positif
untuk menjawab tantangan energi
masa depan.
Universitas Negeri Padang
melalui Pagaruyuang Team UNP
ikut berpartisipasi dalam ajang

ini pada kategori Urban Diesel.
Pagaruyuang
Team
UNP
merupakan salah satu tim mobil
hemat energi Universitas Negeri
Padang yang sudah 2 tahun
terakhir mewarnai Kompetisi
Mobil Hemat Energy tingkat
Nasional (KMHE)dan tingkat
Internasional Shell Eco Marathon
Asia (SEMA).
Pagaruyuang Team UNP yang
dibimbing oleh Dosen Jurusan
Teknik Otomotif Fakultas Teknik
UNP Wanda Afnison S.Pd, M.T
menuturkan
bahwa
Tim
Pagaruyuang saat ini merupakan
generasi ketiga yang berisikan
mahasiswa terbaik Jurusan Teknik
Otomotif yang sudah bekerja
intens selama 4 bulan terakhir
dalam mempersiapkan kompetisi
ini. Pagaruyuang Team UNP
generai ke 3 ini di pimpin oleh
Manajer Tim Ridho Wahyudi,
Divisi Engine & Powertrain: Faisal
Amri, Riko Saputra, Syadila
Awaldi A.Z, Divisi Chasis & Body:
Yanda Septian Pratama, Fauzan
Muhammad Aqil, Divisi Vehicle
Design: Alamsyah dan Non Tech

LAWANG MANDAHILING

KUNCI- Dari serangkaian percobaan race yang diberikan di KMHE
2021, Pagaruyuang Team UNP mencatatkan perolehan angka
maksimal pada angka 74 Km/L, sekaligus mengunci peringkat II
Kategori Urban Diesel (foto: Ist/net)
Division: Syalsabila Ahmad, Cut
Indah Meutiarani. Berbagai riset
dan optimasi dilakukan Tim dari
rancangan sebelumnya agar pada
ajang KMHE 2021 ini Tim
mampu memperoleh hasil
maksimal.
Dari serangkaian percobaan

race yang diberikan, Pagaruyuang
Team UNP mampu mencatatkan
perolehan angka maksimal pada
angka 74 Km/L. Angka ini
sekaligus mengunci peringkat
Pagaruyuang Team UNP berada
pada petingkat 2 Kategori Urban
Diesel  */Novrizal Sadewa.

Kaba Nagari

Eka Putra Kunjungi Kantor Pemerintahan Pertama di Sitapuang

Erwin Yunas Kunjungi RJ
Payakumbuh, Khazanah— Wakil Wali Kota Erwin
Yunaz mengunjungi Finalis Kompetisi Penelitian Siswa
Indonesia (KOPSI) dari SMP Islam Raudhatul Jannah,
Selasa (23/11).
Dalam kegiatan itu, turut hadir Kepala SMP
Raudhatul Jannah Ersiswarman, Guru pemimbing Rini
Susanti dan Lindawati, serta Kasi Kurikulum SD Dinas
Pendidikan Kota Payakumbuh Femilia Sari.
Kepala SMP RJ Ersiswarman mengatakan Tim
KOPSI SMP Islam Raudhatul Jannah mengadakan
kegiatan Pameran Karya sebagai rangkaian dari agenda
final dan penyempurnaan laporan penelitian yang
harus dipersiapkan oleh Finalis KOPSI. Tahapan yang
dimaksud itu adalah dimulai dari pengirimkan naskah
pada babak penyisihan sampai final.
Penelitian dari tim ini berjudul “Rompi Edukasi
Covid-19 sebagai Protokol Kesehatan Bagi
Masyarakat” bertujuan untuk mengedukasi warga
sekolah dan masyarakat secara umum untuk menaati
protokol kesehatan.
Dijelaskannya, Finalis TIM Kompetisi Penelitian
Siswa Indonesia (KOPSI) pada bidang Ilmu Pengetahuan
Teknik dan Rekayasa tahun 2021 Tingkat Nasional
adalah siswa RJ atas nama Syahrul Ramadhan,
Habiburrahman Alfajri, Afriyan Rafy Qafka  Lili
Yuniati.

berpuas diri dan merasa sudah
banyak berbuat. Kita harus terus
bekerja dan berusaha memberikan
pelayanan yang lebih baik lagi
kepada seluruh masyarakat,”
pesannya.
Sementara itu Sekretaris

Datpol PP Sumbar, Dra. Imelwati,
MS.i. menyampaikan kepada
peserta Rakor agar lebih siap dan
cepat tanggap dalam mencegah
dan menangani kebakaran di
daerahnya masing-masing.
“Kita harus lebih siaga dan
lebih tanggap. Ini juga selain
memang kewajiban kita, terutama
karhutla. Bahkan ini Presiden juga
telah menegaskan untuk kesiapan
kita,” ucap Imelwati.
Selanjutnya dalam kesempatan
itu, Imelwati juga menyampaikan
draf perjanjian kerjasama antar
pemadam kebakaran kab/kota
sudah dalam tahap pembahasan
akhir.
Melalui rapat koordinasi
tersebut diharapkan akan ada
masukan dan saran untuk
penyempurnaan draf perjanjian
kerjasama tersebut.
Sehingga dengan terealisasinya
perjanjian kerjasama ini akan
semakin meningkatkan pelayanan
pemadam kebakaran kepada
masyarakat serta dapat menjadi
pedoman dalam melaksanakan
fungsi pemadaman kebakaran di
wilayah Provinsi Sumatera Barat
yang efektif dan efisien  */
Novrizal Sadewa.

TERPENCIL- Sitapuang Gadang adalah sebuah kampung terpencil
yang berada di wilayah Jorong Mandahiling, Nagari Lawang
Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar
(foto Humas Tanah Datar).
Batusangkar
Khazanah—
Batusangkar,,
Sitapuang Gadang adalah sebuah
kampung terpencil yang berada
di wilayah Jorong Mandahiling,
Nagari Lawang Mandahiling,
Kecamatan
Salimpaung,
Kabupaten Tanah Datar.
Kampung kecil nan sunyi serta
jauh dari kebisingan itu
dikelilingi oleh perbukitan, di
kampung itu dulu roda

pemerintahan Kabupaten Tanah
Datar pernah dikendalikan oleh
bupati pertama yang bernama Sidi
Baharuddin, yaitu pada era
revolusi fisik setelah agresi militer
Belanda yang kedua (1948-1949).
Sitapuang Gadang merupakan
tempat yang bersejarah di Tanah
Datar karena pada tahun 1948
Bupati Tanah Datar yang pertama
Sidi Bakaruddin pernah berkantor

di Sitapuang Gadang pada sebuah
Surau dan saat ini Surau itu sudah
direhab, karena waktu itu situasi
tidak nyaman maka mengungsilah
pemerintahan kabupaten ke
Sitapuang Gadang.
Untuk mengingatkan kembali
tempat bersejarah itu Bupati Tanah
Datar Eka Putra melakukan
kunjungan ke lokasi tersebut
didampingi Kepala Bagian
Prokopim Dedi Triwidono, Selasa
(23/11).
Pada kunjungan tersebut
Bupati Eka Putra disambut baik
oleh masyarakat setempat dan
langsung melaksanakan diskusi
untuk kelanjutan lokasi bersejarah
tersebut.
Di kesempatan itu Tokoh
masyarakat Helpi sampaikan
Sitapuang Gadang merupakan asal
usulnya masyarakat nagari
Lawang Mandahiling, karena
selama ini masih terisolir belum
ada jalan yang bisa dilalui
kendaraan roda empat maka
masyarakat sebagian membuat
rumah di pinggir jalan raya,
sehingga saat ini tinggal 30 kepala
keluarga lagi yang bermukim di
Sitapuang Gadang.
Helpi tambahkan, pada tahun

1990 melalui kegiatan ABRI
Masuk Desa (AMD) dibukalah
jalan menuju Sitapuang Gadang,
Mulai saat itu terbebaslah
Sitapuang
Gadang
dari
keterisoliran, pada tahun 2031
jalan menuju Sitapuang Gadang
sepanjang 2,3 KM sudah diaspal
dan juga telah dialiri listrik.
Selanjutnya pada tahun 2016 di
bangun monument saat ini
tempatnya rawan longsor.
Bupati Eka Putra sampaikan,
Sitapuang Gadang memiliki nilai
sejarah untuk itu mari kita
bersama-sama mengingatkan
kepada generasi penerus bahwa
pemerintahan Tanah Datar pertama
di kendalikan dari lokasi ini, untuk
akses jalan usaha tani, silahkan
musyawarah bersama untuk
pembebasan lahan, setelah jelas
akses yang akan dilewati pemda
kan lakukan pembangunan.
Lebih lanjut Eka putra katakan
dilokasi ini kedepannya bersamasama kita bangun duplikat kantor
bupati untuk mengingatkan
kembali sejarah pemeritahan
Tanah Datar pertama di Sitapuang
Gadang dan selanjutnya juga bisa
dijadikan wisata sejarah  Heri
Syafrianto.
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Tanah Datar Kembangkan Misabu Sehat
Dipicu Kenaikan
Imbal Hasil Obligasi
AS Rupiah Melemah

MISABU – mie yang terbuat dari sayur dan buah (misabu) yang sehat untuk dikonsumi. (ist)
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah
Khazanah—Bila
sebelumnya ada kekhawatiran
orang tua melihat kegemaran
anaknya mengkonsumsi mie
instan, kini keraguan itu perlahan
mulai hilang. Sebab salah seorang
pelaku usaha mikro kecil (UKM)
di Kabupaten Tanah Datar yang
bergerak di bidang pembuatan
mie bernama Camelia, mengolah
mie menjadi makanan sehat karena
diolah dari sayuran dan buahbuahan.
Kata Camelia ada sembilan
jenis buah dan sayuran yang
diolah ke dalam produk yang
diberi namanya Misabu itu.
“Misabu merupakan akronim
dari mie sayur dan buah, yang
terbuat dari tomat, naga, ubi
ungu, wortel, bayam, buah bit,
caisim, dan brokoli,” katanya.
Ia mengatakan, awalnya
membuat mie dari sayur dan buah
untuk anak dengan porsi yang
sedikit, bentuknya seperti steak
dengan bahan campurannya
bayam. Kemudian dari varian rasa
bayam dengan bentuk dominan
hijau itu hingga saat ini Misabu
kemudian berkembang menjadi
sembilan rasa dengan dua pilihan
goreng dan kuah.
Camelia mulai menggeluti
produksi Misabu secara serius
sejak 2012 berawal dari saran
dokter untuk tidak memberikan
makanan tertentu seperti mie
instan, es krim, dan makanan yang
memiliki bahan pengawet kepada
buah hatinya yang mengalami
gangguan pernafasan.
Di satu sisi, ia tidak ingin
memberikan makan berpengawet
karena akan berdampak pada sang

anak, namun di sisi lain ia tidak
tega melihat anaknya ingin makan
mie di saat orang lain merasakan
bebas makan mie.
Sementara anaknya yang lain
susah dilarang untuk tidak
memakan mie dan susah untuk
diberikan makan sayur.
Dari situ ia berpikir bagaimana
caranya bisa memberikan
makanan sehat tanpa berbahan
pengawet kepada anaknya.
Mulailah ia membuat Misabu
yang komposisinya tepung beras,
tepung terigu, tepung ubi, sayuran,
dan garam. Karena bertempat
tinggal di komplek perumahan
tidak lupa mie itu ia bagikan ke
tetangga.
Setelah itu mulai dari anakanak dan teman-teman yang
berprofesi sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN) dan dokter di tempat
itu mulai menanyakan dan
meminta Misabu dilebihkan
produksinya.
Karena ada permintaan ia
mulai meningkatkan produksi dari
biasanya sekitar satu sampai dua
kilogram menjadi lima kilogram
dengan niat hati bisa berbagi
sesama tetangga di waktu itu.
Ujung-ujungnya mie yang
dilebihkan produksinya itu
banyak bersisa, karena jatah yang
semula diberikan untuk teman
tetangga itu tidak jadi diberikan
karena yang bersangkutan pulang
kampung.
Tidak mau terbuang sia-sia
alias mubazir, mie itu kemudian
dijemur di atap rumahnya agar
bisa bertahan lebih lama.
Dari situ Camelia merasa
terpancing semangatnya dalam

usaha membuat mie sehat dan
mulai membuat agak banyak porsi
hingga ada stok di rumah.
“Waktu itu saya melihat proses
pembuatan mie kuning yang
beredar di pasaran, dan ternyata
sama. Saya membuat agak banyak
hingga ada stok di rumah, tanpa
bumbu waktu itu, mie saja,”
katanya.
Seiring berjalannya waktu, ibu
tiga anak itu memasarkan produk
mie sehat ke sekolah-sekolah,
rumah sakit, termasuk ke
puskesmas di Lima Kaum di
samping usahanya membuat
dendeng kering.
Awalnya mie itu diproduksi
berbentuk bulat seperti mie gelas
tapi ukurannya lebih lebar,
pemasarannya juga tidak gampang
karena banyak yang tidak percaya
karena tidak mungkin mie tidak
ada bahan pengawetnya.
Perlahan tapi pasti mie sabu
mulai mendapatkan pasar, pada
2014 Camelia mendapatkan galeri
di Rumah Sakit Umum Pusat
(RSUP) M. Djamil Padang yang
diberikan oleh bagian promosi
kesehatan Fauziah.
“Alhamdulillah pada waktu
itu penjualan mie uni mulai
meningkat, kendalanya waktu itu
kesanggupan mengisi barang,
kadang untuk stok ia hanya pesan
lima bungkus saja dan harus
diantar pula ke RSUP M. Djamil,
sementara banyak pula pasar yang
diisi. Akhirnya tinggal lah galeri
itu,” katanya.
Pada kurun waktu 2014
hingga 2020 penjualan Misabu
belum terlalu optimal karena
belum dilakukan secara online

dan di sisi lain ia juga sibuk
memasarkan usaha rendang kering.
Pada 2020 Camelia mendapat
pembinaan dari Bank Indonesia
(BI) dan merupakan satu-satunya
pelaku UMKM dari Kabupaten
Tanah Datar. Selain itu Camelia
juga kerap ditanyai pelanggan
apakah masih memproduksi
Misabu hingga menyarankan
dibuatkan bumbunya.
Karena merasa ditantang,
Camelia lebih termotivasi kembali
untuk mengembangkan mie
miliknya, dari situ ia kemudian
membandingkan dan mencoba
berbagai jenis mie instan dengan
cita rasa berbeda.
Mulailah ia meracik bumbu
sendiri, setiap bumbu yang telah
dibuatnya dan dipasarkan dimintai
testimoni kepada langganan
sebagai evaluasi produk. Ia pun
meluncurkan
mencoba
meluncurkan misabu yang ada
bumbunya dengan harga satu
bungkus Rp8.000.
Seiring berkembangnya waktu
permintaan Misabu mulai bagus
dan permintaan dari langganan
cukup tinggi, ada yang memesan
dua bungkus hingga 10 bungkus
dan itu dilakukan berulang-ulang
bahkan ada yang memesan satu
kardus, sementara ia belum
memiliki kemasan sendiri karena
terkendala modal.
Saat ini usaha miliknya bisa
memproduksi 500-800 bungkus
Misabu per hari dengan enam
pekerja di luar pekerja yang
membungkus. Misabu pun berhasil
mengisi pasar di berbagai provinsi
diantaranya Aceh, Riau, dan
Jambi.  net/fahlevi

Harga TBS Sawit Rp3.178 Perkilogram di Solok Selatan
Padang Aro, Khazanah
Khazanah—Tim
satuan tugas rumus harga tandan
buah segar (TBS) kelapa sawit
Sumatera Barat menetapkan harga
TBS periode 1-15 November 2021
sebesar Rp3.178 perkilogram dan
harga inti sawit Rp7.302
perkilogram.
Pernyataan itu disampaikan
Kepala Bidang Perkebunan Dinas
Pertanian Solok Selatan, Joko
Nugroho di Padang Aro, kemarin.
Dikatakannya, penetapan harga
TBS dilakukan dua kali dalam
sebulan dan untuk periode 1530 November dilaksanakan pada
Jumat 26 November 11 2021,”
kata Joko Nugroho.
“Harga TBS kelapa sawit
memang terus mengalami
kenaikan harga dimana pada
periode 16-30 September 2021
harganya
baru
Rp2.800
perkilogram. Ini akan berdampak
pada pemdapatan petani sawit,”
ujarnya.
Dikatakannya, untuk produksi
TBS kelapa sawit rakyat dan
kebun plasma di Solok Selatan,
hingga Juni 2021 sebanyak 4.357
ton.
Sedangkan luas lahan kebun
rakyat di Kabupaten Solok Selatan
saat ini yaitu 9.236 hektare
dengan yang sudah menghasilkan
8.285 hektare, tanaman belum
menghasilkan 981 hektare serta

MENJUAL TBS - Seorang petani menjual TBS sawit kepada pengepul. (ist)
rusak 37 hektare.
Dia menyebutkan, untuk
meningkatkan produksi kelapa
sawit rakyat tahun ini ada program
replanting dari Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) untuk petani di Solok
Selatan.
Progrm replanting tahun ini
diberikan kepada kelompok Talao
Mandiri seluas 65,99 hektare dan

sudah selesai tanda tangan tiga
pihak yaitu bank mitra, BPDPKS
dan kelembagaan peserta.
Sedangkan satu kelompok lagi
yaitu Sumber Alam Makmur
dimana prosesnya masih dalam
pengusulan di Ditjen BUN seluas
127,047 hektare.
Untuk kelompok Sumber Alam
Makmur Proses sudah di Ditjen
BUN dan menunggu rekomendasi

teknis setelah itu selesai baru
penanandatanganan tiga pihak.
Untuk target replanting di
Solok Selatan tahun ini sebetulnya
500 hektare tetapi hanya dua
kelompok yang memperolehnya.
Untuk memenuhi target
tersebut, katanya akan diusulkan
lagi pada 2022 karena program
ini bisa berlanjut tidak hanya
tahun ini saja.  net/fahlevi

Jakarta, Khazanah
Khazanah—Nilai tukar (kurs) rupiah yang
ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu diperkirakan
masih akan melemah dipicu kenaikan imbal hasil atau
yield obligasi pemerintah Amerika Serikat.
Rupiah pagi ini bergerak melemah 19 poin atau 0,13
persen ke posisi Rp14.277 per dolar AS dibandingkan
posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.258
per dolar AS.
“Nilai tukar rupiah berpotensi tertekan lagi terhadap
dolar AS hari ini setelah yield obligasi pemerintah AS
masih menunjukan kenaikan,” kata pengamat pasar uang
Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun
menyentuh kisaran 1,68 persen, setelah sehari sebelumnya
bergerak di kisaran 1,63 persen.
Menurut Ariston, kenaikan imbal hasil obligasi tersebut
didukung oleh sentimen potensi percepatan tapering dan
kenaikan suku bunga acuan AS.
Minggu lalu sebagian pejabat bank sentral AS The
Fed mengungkapkan wacana percepatan tapering karena
kenaikan inflasi dan pemulihan ekonomi AS.
“Nominasi Jerome Powell sebagai Gubernur The Fed
oleh Presiden Joe Biden mendorong ekspektasi percepatan
kenaikan suku bunga acuan AS,” ujar Ariston.
Sementara itu, jumlah kasus harian COVID-19 di Tanah
Air pada Selasa (23/11) mencapai 394 kasus sehingga
total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai
4,25 juta kasus.
Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar
COVID-19 mencapai 9 kasus sehingga totalnya mencapai
143.753 kasus.
Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah
sebanyak 434 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai
4,1 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID19 mencapai 7.916 kasus.
Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik
vaksin dosis pertama mencapai 135,42 juta orang dan
vaksin dosis kedua 90,23 juta orang dari target 208 juta
orang yang divaksin.
Ariston mengatakan rupiah hari ini masih akan
berpotensi melemah ke arah Rp14.300 per dolar AS dengan
potensi penguatan di kisaran Rp14.220 per dolar AS.
Pada Selasa (23/11), rupiah ditutup melemah 9 poin
atau 0,06 persen ke posisi Rp14.258 per dolar AS
dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan
sebelumnya Rp14.249 per dolar AS.  ant

HARGA MINYAK TURUN

Rilis Cadangan
Terkoordinasi Atasi
Kekhawatiran
Pasokan
Tokyo, Khazanah
Khazanah—Harga minyak turun di perdagangan
Asia pada Rabu pagi, karena pelepasan minyak
terkoordinasi dari cadangan strategis yang dipimpin AS
meredakan kekhawatiran atas ketatnya pasokan global,
sementara investor mengambil keuntungan dari reli hari
sebelumnya menjelang liburan Thanksgiving AS.
Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate
(WTI) AS melemah 12 sen atau 0,2 persen, menjadi
diperdagangkan di 78,38 dolar AS per barel pada pukul
01.22 GMT, berbalik dari kenaikan 2,3 persen pada hari
sebelumnya.
Minyak mentah berjangka Brent merosot 32 sen atau
0,4 persen, menjadi diperdagangkan di 81,99 dolar AS
per barel, setelah naik 3,3 persen pada Selasa (23/11/
2021).
“Upaya terkoordinasi oleh negara-negara konsumen
minyak utama untuk menurunkan harga minyak mentah
mendorong penjualan baru,” kata Kazuhiko Saito, kepala
analis di Fujitomi Securities Co Ltd.
“Di balik penurunan itu juga karena aksi ambil untung
jelang liburan AS,” katanya, menambahkan kekhawatiran
atas permintaan yang lebih lambat di Eropa di tengah
kebangkitan pandemi COVID-19 juga membebani sentimen.
Amerika Serikat mengatakan pada Selasa (23/11/2021)
akan melepaskan jutaan barel minyak dari cadangan
strategis berkoordinasi dengan China, India, Korea Selatan,
Jepang dan Inggris, untuk mencoba mendinginkan harga
setelah produsen OPEC+ berulang kali mengabaikan seruan
untuk lebih banyak memasok minyak mentah.
Jepang akan mengadakan lelang untuk sekitar 4,2
juta barel minyak dari stok nasionalnya, surat kabar Nikkei
melaporkan pada Rabu.
Menambah tekanan, stok minyak mentah dan bensin
AS naik minggu lalu sementara persediaan sulingan turun,
menurut sumber pasar yang mengutip angka American
Petroleum Institute (API) pada Selasa (23/11/2021).
Stok minyak mentah naik 2,3 juta barel untuk pekan
yang berakhir 19 November, terhadap ekspektasi analis
untuk penurunan sekitar 500.000 barel. Persediaan bensin
naik sekitar 600.000 barel dan stok sulingan turun 1,5
juta barel, data menunjukkan.
Namun, beberapa analis mengatakan efek pada harga
dari rilis terkoordinasi kemungkinan akan berumur pendek
setelah bertahun-tahun penurunan investasi dan pemulihan
global yang kuat dari pandemi COVID-19.
Rilis terkoordinasi dapat menambah sekitar 70 juta
hingga 80 juta barel pasokan minyak mentah, lebih kecil
dari 100 juta barel yang telah diperkirakan pasar, kata
analis di Goldman Sachs.
“Ancaman lebih banyak pasokan dalam jangka pendek
tentu menciptakan pasar minyak secara artifisial lebih
longgar untuk periode 1-2 bulan ke depan,” Louise Dickson,
analis pasar minyak senior di Rystad Energy, mengatakan
dalam sebuah laporan.
“Namun, langkah (Presiden AS) Biden dan para
pemimpin lainnya mungkin hanya mendorong masalah
pasokan ke berlalunya waktu, karena mengosongkan
penyimpanan akan menambah tekanan pada stok minyak
yang sudah rendah,” tambahnya.  ant
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Penganiayaan Anak
Menjawab pertanyaan wartawan, Supardi
mengatakan bahwa menurut nya kasus-kasus
pelcehan seksual terhadap anak-anak itu terjadi
lantaran dipengaruhi atau dipicu oleh suasa
keterbatasan gerak selama pandemi Covid-19
serta tidak disangsikan pula pengaruhnya
didorong oleh keleluasaan penggunaan teknologi
informasi.
Orang, katanya, bisa mengakses situs apa
saja, sedang pada saat bersamaan kecepatan
mengakses itu tidak diikuti dengan adanya
literasi yang baik terhadap pemahaman berinternet
yang baik.
"Mestinya Seluruh unsur harus dirangkul
dalam pembangunan moral yang baik, terpenting
adalah ulama sehingga kasus-kasus tersebut bisa
di antisipasi sebelum lebih mencoreng marwah
Minangkabau," kata dia.
Padahal, katanya pembangunan sumber daya
manusia Sumbar harus sesuai program Minang
Religius, sebagaimana yang diapungkan dalam
visi-misi Gubernur, bahkan sejumlah Kabupaten/
Kota tidak melupakan memasukkan tentang
landasan ABS-SBK serta moral dalam visimisinya.
Seperti diketahui sepanjang tahun ini ada
tujuh kasus pelecehan dan kekerasan seksual
yang dialami anak-anak Sumatera Barat. Ada
yang diperkosa, ada yang disodomi da n ada
yang diperdagangkan.
Yang paling menjadi sorotan sat ini adalah
apa yang terjadi di Kota Padang, satu keluarga
ramai-ramai ‘menggarap’ cucu, kemenakan dan
adik mereka. Tujuh pelakunya kini sudah
dikandangsitumbinkan oleh Polresta Padang
untuk proses hukum selanjutnya.
Walikota Padang Hendri Septa kemarin juga
mengeluarkan pernyataan mengecam tindak
kekerasan seksual yang dilakukan satu keluarga
di Padang dan sejumlah perlakuan tidak baik
terhadap anak di kota yang dipimpinnya itu.
"Saya sangat sedih kejadian buruk yang
menimpa anak-anak di kota ini. Saya meminta
aparat hukum memberi hukuman yang seberatberatnya kepada para pelaku agar bisa menjadi
peringatan bagi pihak lain untuk tidak melakukan
hal serupa,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang
Editiawarman menyampaikan pihaknya terus

Sumbar Ramah
"Ternyata, realisasi investasi, uang yang
masuk itu belum tentu produktif. Hilirisasi
di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara
itu lebih tinggi daripada di Jawa Barat
dan Jawa Tengah," jelas Bahlil di hadapan
Presiden Jokowi dan para Gubernur pada
Rapat Koordinasi Rabu, di Jakarta.
Kantor Menteri Investasi/BKPM
melakukan penilaian kepada semua
provinsi soal keramahan berinvestasi. Maka
Sumatera dinilai sebagai provinsi yang
ramah investasi ke-3 setelah Jawa Barat
dan Jawa Tengah.
Untuk Sumatera Barat lalu diberikan
penghargaan ‘Anugerah Layanan Investasi
Tahun 2021’. Anugerah diterima langsung
oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, dalam
Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah
Layanan Investasi Tahun 2021, Jakarta,
Rabu (24/11/2021) yang disaksikan
Presiden Jokowi didampingi Menteri
Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Menurut Gubernur Mahyeldi yang
didampingi jurubicara Pemprov Sumbar,
Jasman Rizal, penghargaan ini diraih atas
pencapaian Dinas Penanaman Modal dan

Luar Biasa! Payakumbuh
Presiden RI Joko Widodo yang langsung
menyerahkan penghargaan tersebut kepada Riza
Falepi dalam kegiatan Rakornas Investasi dan
Anugerah Pelayanan Investasi tahun 2021
Kementerian Investasi dan BKPM di Hotel Ritz
Carlton, Jakarta, Rabu (24/11).
Mendapatkan penghargaan tersebut, Riza
Falepi menjelaskan semua ikhtiar dari jajarannya
dalam melakukan reformasi terhadap layanan
dengan kemudahan telah membuahkan hasil.
Ini juga menjadi bukti kalau Kota Payakumbuh
adalah kota yang ramah bagi investor. Selain
itu, terkait izin usaha dan administrasinya sangat
mudah, cepat, dan dikelola secara profesional.
“Saya ucapkan terima kasih kepada kawankawan ASN atas capaian ini. Sekretaris Daerah
kota Payakumbuh Rida Ananda, Kepala
DPMPTSP Harmayunis, Kadis Kominfo Junaidi
yang sudah menyiapkan Sistem Informasi dan
Publikasi serta semua pihak yang terlibat dalam
mensukseskan capaian luar biasa ini. Meskipun
begitu, saya tetap ingatkan, kita tidak boleh
berpuas diri, harus kita berikan pelayanan sebaikbaiknya kepada rakyat,” pesan suami dari Henny
Yusnita tersebut.
Menurut Riza Falepi, masih ada banyak
pekerjaan besar ke depan yang mestinya
dilakukan, yakni mewujudkan realisasi investasi
di Kota Randang. Hal itu bisa dilakukan setelah
pelayanan yang ditunjukkan kepada masyarakat
semakin lama semakin baik.
“Seperti pesan Presiden kita, bagaimana
meningkatkan realisasi, beliau juga berpesan
jangan hanya investasi yang besar-besar saja,
namun investasi yang kecil, UKM dan sebagainya
juga harus terus tumbuh di Kota Payakumbuh,”
kata Riza.
Riza Falepi mengaku tidak menduga bakal
mendapat peringkat pertama dalam ajang ini,
karena pada waktu sebelumnya, Kota
Payakumbuh hanya masuk nomor kesekian.
"Ini suatu hal yang baik bagi kita karena
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Layanan ini tidak hanya kepada investor besar
tapi juga investor kecil bahkan UMKM,
sebagaimana amanat presiden karena itu pasti
membuka lapangan kerja," ungkapnya. Layanan
investasi skala kecil dan menengah juga harus
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berupaya menekan terjadinya kasus kekerasan pada
anak melalui berbagai kegiatan, seperti membuat
program deteksi dini kasus kekerasan seksual hingga
tingkat kelurahan.
"Kami telah membentuk tim satu orang per
kelurahan yang bertugas melakukan deteksi dini
kasus kekerasan seksual dan jika ada temuan segera
menindaklanjuti," ujarnya.
Ia menyampaikan ke depan akan terus
meningkatkan upaya untuk mencegah terjadinya
kasus serupa.
"Ini tidak hanya tugas pemerintah kota dan
kepolisian tapi juga butuh dukungan pemangku
adat, alim ulama, bundo kandung, tokoh masyarakat
dan seluruh masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya Polresta Padang terus mendalami
kasus dugaan pemerkosaan terhadap adik kakak
perempuan yang masih di bawah umur di kota
setempat dan telah menangkap lima orang dari
tujuh orang pelaku.
Lima orang pelaku tersebut terdiri dari kakek,
paman, kakak kandung, serta dua orang kakak
sepupu.
Dua orang diantaranya telah ditetapkan polisi
sebagai tersangka yakni sang kakek Dj panggilan
Udin berusia 70 tahun, dan paman korban RO
panggilan Rian berusia 23 tahun.
Sedangkan kakak sepupu korban ADA berstatus
sebagai anak berhadapan dengan hukum karena
usianya masih 16 tahun.
Sementara dua orang lainnya dijadikan sebagai
anak saksi lantaran usianya masih 11 dan 10 tahun,
dan dititipkan di LPKS ABH Kasih Ibu.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang,
Kompol Rico Fernando mengatakan kasus itu masih
terus didalami oleh Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Padang.
Pihak kepolisian juga telah melakukan visum
terhadap adik-kakak yang menjadi korban
pemerkosaan itu, keduanya diketahui mengalami
trauma dan kekerasan pada alat vital.
Awal mula kasus ini terungkap setelah korban
bercerita kepada tetangganya, dan mereka juga
mengaku takut berada di dalam rumah.
Mendapati fakta tersebut, tetangga korban
langsung menghubungi Ketua Rukun Tetangga
(RT) hingga membuat laporan ke Polresta Padang.
Perbuatan bejat tersebut diketahui terjadi beberapa
kali dalam waktu yang berbeda-beda, dalam rumah
yang ditempati oleh korban bersama pelaku.
 eko/jer/faisal/mario/ant
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat mendapatkan Peringkat 3 pada
level Nasional untuk Penilaian Kinerja
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan
Pelaksanaan Berusaha.
Penghargaan ini menurut Mahyeldi
merupakan prestasi bagi Sumatera Barat yang
secara tidak langsung memberikan pesan
bahwa Sumatera Barat merupakan Provinsi
yang ramah bagi investor. Selain itu terkait
izin usaha dan administrasinya sangat mudah
dan dikelola secara profesional.
Selain itu sebagai momentum terbaik
untuk mendatangkan investor menanamkan
modalnya di Sumatera Barat.
"Alhamdulillah, hari ini Provinsi Sumatera
Barat mendapatkan Peringkat 3 pada level
Nasional untuk Penilaian Kinerja Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Percepatan
Pelaksanaan Berusaha tingkat Provinsi.
Sedangkan peringkat 2 dan 1 diraih oleh
Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada katagori
yang sama untuk tingkat kota, Kota
Payakumbuh meraih peringatkan 1," ujar
Gubernur Mahyeldi.
 eko
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sama layanannya dengan investasi besar, tukuk
presiden.
Riza menyambung pesan Presiden RI, sudah
dilayani dengan baik saja belum tentu investor
datang, apalagi tidak dilayani atau dicuekin, serta
memakai pula cara-cara lama dengan meminta uang,
ini sudah tidak zamannya lagi.
"Untuk itu mari kita berbenah, dan menyiapkan
tempat dengan baik untuk bisa investor nyaman
dengan kita dan kemudian menginvestasikan
dananya kepada kita, sehingga terjadi penciptaan
kesejahteraan di tempat kita. Inilah tujuan kenapa
kita mati-matian melayani mereka dengan baik.
Istilahnya berikanlah karpet merah buat mereka,
Karena merekalah "the real hero" atau pahlawan
atau pejuang dalam mensejahterakan masyarakat
kita. Oleh karena itu, kita sebagai pemerintah
memberikan layanan terbaik untuk itu," tukuk Riza.
Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo
menyampaikan sudah hampir 2 tahun Indonesia
mengalami pandemi, dan dampaknya betul-betul
di luar perkiraan, berimbas kemana-mana. Banyak
negara mengalami kelangkaan energi, kelangkaan
kontainer dan kenaikan inflasi yang menakutkan
semua negara. Dan akhir-akhir ini banyak negara
yang mengalami kenaikan harga produsen yang
mengakibatkan harga konsumen juga menjadi naik.
"Ini yang saya sebut ketidakpastian dan
kompleksitas yang diminta kepada kepala daerah
untuk mengkalkulasi dan mampu membaca serta
mengatasinya. Kuncinya yaitu harus mampu
melakukan pengendalian pandemi Covid-19. Tanpa
mengendalikan ini maka perekonomian tidak akan
bisa bangkit," ucap Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan kalau investasi menjadi
jangkar pemulihan ekonomi. Karena Pemerintah
tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBN,
akan defisit jika tidak mampu menanggulangi
pandemi. Oleh sebab itu, yang diluar APBN atau
investasi ini harus digerakkan.
"Kalau investasi muncul, maka peredaran uang
akan semakin banyak dan itu akan menimbulkan
efek ke daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi
juga naik. Kalau ada yang tanya, investasi apa
yang dibutuhkan sekarang, yaitu investasi yang
memiliki nilai tambah tinggi. Inilah transformasi
ekonomi yang disebut dibutuhkan saat ini," tegas
Presiden  adv/lili yuniati

MUI Hendak Dibubarkan?
bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya
itulah,” tegas Wapres.
Lebih lanjut Wapres pun menguraikan
beberapa wujud nyata komitmen MUI dalam
pemberantasan terorisme. Mulai dari pembuatan
fatwa hingga menginisiasi dibentuknya Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT).
Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini juga
menjelaskan bahwa pada tahun 2004 sebagai
organisasi kumpulan Ulama, MUI tidak hanya
membuat fatwa tapi juga membentuk organisasi
bernama Tim Penanggulangan Terorisme (TPT).
Kiai Maruf menceritakan dirinyalah kala itu
yang menjadi ketuanya. Saat itu, upaya
penanggulangan terorisme masih dalam bentuk
desk di Kemenko Polhukam.
“TPT ini bersama dengan desk terorisme terus
melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka
menangkal terorisme, menangkal radikalisme.
Bahkan MUI bersama dengan ormas-ormas Islam
lainnya, bersama dengan pemerintah dalam hal
ini Menko Polhukam, menginisasi lahirnya Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme,” tambahnya.
Diakhir pernyataannya, Wapres kembali
memberi penegasan bahwa dirinya mendukung
penegakan hukum yang adil dan sesuai ketentuan
terhadap siapapun yang melakukan tindak
kejahatan, termasuk terorisme.
“MUI mendukung supaya penanggulangan
atau penindakan terhadap mereka yang terlibat
terorisme. Siapapun dia. Walaupun itu misalnya
anggota pengurus MUI, kalau dia teroris ya harus
[dihukum],” pungkas Wapres.
Sementara itu, sebelumnya Menteri Kordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menkopolhukam), Mahfud MD menilai MUI
terlalu kokoh untuk dibubarkan. Sehingga ide
untuk membubarkan MUI seperti yang barubaru ini ramai dihembuskan melalui tagar
#BubarkanMUI menjadi tidak relevan.
Mahfud menyebut, kokohnya MUI tersebut
terbukti dari keberadaan MUI di peraturan
perundang-undangan. Setidaknya, keberadaan

Dakwah di Era Disrupsi
Cara lama menjadi usang dan ditinggalkan
para pemakainya karena teknologi baru telah
ditemukan dan diterapkan secara lebih praktis,
efisien seraya memberi kenyamanan bagi
pemakainya. Contoh paling sederhana, betapa
usangnya ketika kita memakai ojek sebagai
transportasi model lama. Sudah begitu, biayanya
pun tidak murah dan betapa nyamannya ketika
kita menggunakan gojek, ransportasi model baru
berbasis on line. Sudah begitu, biayanya pun
menjadi lebih murah.
Kalangan milenial yang juga biasa disebut
sebagai generasi digital adalah generasi muda
(umur 30 tahun ke bawah) penikmat temuantemuan teknologi baru dalam era perubahan
itu. Dengan berbasis digital mereka belajar,
mencari informasi terkini, berwisata, berbelanja,
berjaringan membentuk berbagai komunitas
bahkan dengan basis digital pula mereka masuk
ke dunia bisnis.
Sekadar catatan. Dari 262 juta penduduk
Indonesia kini ada 140 juta penduduk (sebagian
besar kalangan milenial) menggunakan internet
untuk bermedia sosial. Sebagian besar (90%
lebih) dari mereka, menurut data dari
Kemenkominfo, menggunakan smartphone dengan
menu utama: Youtube, WhatsAapp, Instagram
dan Twitter. Dari sinilah mereka membuat dan
endapat informasi, berjaringan untuk membangun
berbagai komunitas mulai dari soal hobi, menu
makanan dan lain sebagainya.
Akibat disrupsi itu juga muncul istilah-istilah
baru. Misalnya, bagi generasi muda berjiwa
enterprener yang memasuki jaringan bisnis berbasis
digital, mereka disebut para star up. Sedangkan
mereka yang berhasil mengembangkan bisnisnya
hingga mencapai omzet triliunan rupiah, seperti
Gojek, blibli.com dan lain sebagainya disebut
sebagai unicorn. Nah, para unicorn ini dalam
hitungan tahun omzet bisnisnya sudah
mengalahkan para pebisnis konvensional yang
akhir-akhir ini banyak mengeluh karena tak
sanggup menghadapi era disrupsi.
Artinya, pergeseran (shifting) dari pola lama
ke pola baru tak akan terhindarkan. Itu terjadi
tak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam
dunia komunikasi sosial dan bahkan dalam dunia
politik.
Pergeseran atau shifting adalah kata kedua
— setelah disrupsi sebagai kata pertama — yang
telah menjadi “mantera” dalam era perubahan
ini. Akibat terjadinya disrupsi maka terjadi
pergeseran-pergeseran (shifting) di segala bidang
kehidupan.
Sekedar contoh, tahun 2018 ini adalah tahun
pertama juara catur kelas dunia (Magnus Carlsen:
dari Norwegia) dikalahkan oleh komputer robotik
(artificial inteligence: kecerdasan buatan).
Tahun-tahun sebelumnya tak pernah juara

Lewat Qanun 11/2018
Qanun ini diharapkan menjadi terobosan penting
dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Hal ini
beriringan dengan keistimewaan Aceh dalam
menjalankan pelaksanaan syariat Islam.
Ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun
LKS di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis.
Secara filosofis, qanun berpegang pada Alquran dan
hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan
hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat
Islam. Sementara secara sosiologis, salah satunya dalam
rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang
adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam,
memerlukan jasa lembaga keuangan sistem Syariah.
Ada tuntutan warga secara umum di Aceh, di
mana harusnya perbankan juga sesuai syariah. Secara
yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat,
mengingat Aceh diberikan kewenangan
oleh pemerintah untuk mengembangkan dan
mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh.
Pembentukan qanun juga tidak serta merta, tetapi
lewat sebuah penjaringan aspirasi masyarakat. Kala
membahas qanun LKS, semua elemen dilibatkan,
terutama lembaga keuangan termasuk perbankan.
Pro-kontra muncul, tapi akhirnya semua sepakat untuk
mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh.
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DARI HALAMAN 1
Fatwa MUI dibutuhkan dalam dua Undang-Undang
sekaligus.
‘’Fatwa MUI muncul di dalam UU Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,”
ujarnya, Sabtu (20/11) melalui keterangan tertulis.
Di dalam UU Jaminan Produk Halal dan aturan
turunannya, MUI menjadi lembaga satu-satunya
yang menentukan kehalalan suatu.
Pada UU Perbankan Syariah, kesesuaian syariah
(syariah compliance) transaksi keuangan perusahaan
juga harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) MUI.
Kebutuhan MUI dalam dua hukum positif itulah
yang membuat Prof Mahfud menilai keberadaan
MUI begitu kokoh.
Apa yang dikatakan Mahfud tersebut merespons
ide pembubaran MUI yang ramai di sosial media
setelah satu anggota Komisi Fatwa MUI diduga
teroris oleh Densus 88.
Mahfud menilai, penangkapan terduga teroris
tersebut tidak berarti pemerintah menyerang MUI
melalui Densus 88. Karena itu, Mahfud berpesan
agar umat menghindari provokasi.
‘’Terkait dengan penangkapan tiga terduga
teroris yang melibatkan satu anggota MUI, mari
jangan berfikir bahwa MUI perlu dibubarkan. Jangan
pula mengatakan bahwa pemerintah via Densus
88 menyerang MUI,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan, tertangkapnya terduga
teroris harus ditempatkan secara proporsional. Tidak
berarti jika dia aktif di MUI lantas MUI langsung
dibubarkan.
Teroris, kata dia, bisa ditangkap di mana saja
seperti di mall, rumah,
Masjid, dan lain sebagainya.
Mahfud juga mendorong agar proses hukum
bisa berjalan secara terbuka.
‘’Kalau aparat diam dan terjadi sesuatu, bisa
dituding kecolongan. Nanti akan ada proses hukum
dan pembuktian secara terbuka terkait terduga
teroris ini,” ujarnya.
 eko/saddam al ghifari /azhar/mui

DARI HALAMAN 1
dunia catur seperti Gary Kasparov (Rusia) atau
Viswanathan Anand (India) kalah bermain catur
dengan komputer. Komputer robotik selalu berhasil
dikalahkan. Tesla di California AS kini sedang
aktif memproduksi mobil-mobil dengan kekuatan
artificial inteligence ini sehingga nanti mobilmobil yang ada di jalan raya tanpa perlu
dikendalikan
oleh manusia. Ini berakibat besar pada industri
mobil konvensional.
Disrupsi dan shifting akan terus terjadi di
sekeliling kita. Dua kata kunci itu menakutkan
bagi siapa saja yang tidak siap. Para sarjana hukum
strata I yang bekerja sebagai lawyer muda di AS,
misalnya, kini menjadi kurang laku perannya
karena sudah diganti oleh artificial inteligence
(kecerdasan buatan). Masuk dalam kategori ini
adalah mereka yang umumnya tergolong kelompok
baby boommer (generasi tua) yangvkurang siap
menghadapi perubahan. Tetapi kedua kata yang
seperti “mantera” itu akan diakrabi dengan baik
oleh mereka yang telah mempersiapkan diri dengan
baik. Terutama dari kalangan milenial.
Catatan akhir: bagaimana Islam sebagai agama
dakwah dikembangkan dalam era disrupsi dan
shifting seperti ini? Inilah tantangan bagi MUI
ke depan. Fokus dakwah MUI, dengan Islam
wasathiyahnya saat ini, masih berorientasi
konvensional: banyak mengandalkan muballigh
dengan kontenkonten yang kurang menghitung
kecenderungan dan kesukaan kalangan milenial.
Media sosial adalah ladang kesukaan dan
kecenderungan kalangan milenial saat ini.
Sementara kalangan Islam ekstrim walau
jumlahnya minoritas di negeri ini, tetapi sangat
efektif mengandalkan teknologi media berbasis
digital. Dengan alat media sosial, misalnya, mereka
menggunakan cyber army untuk mempengaruhi
kalangan milenial. Di samping kuatnya fenomena
hoax atau fake news(berita bohong), ada arus baru
yang sangat mengkhawatirkan. Yaitu, terjadinya
keriuhan pihak-pihak yang bersaing mengklaim
kebenaran dengan menuduh pihak lain salah.
Dalam konteks ini fakta banyak dikesampingkan
karena yang dipentingkan adalah opini. Banyak
orang menyebut: ini adalah era post truth politics.
Nah, dalam dunia virtual dengan basis media sosial
seperti saat ini pihak yang merasa sebagai
kelompok mayoritas belum tentu tergambar sebagai
mayoritas yang sebenarnya karena mereka kalah
beropini. Begitu pula kalangan minoritas tidak
dengan sendirinya menggambarkan keminoritasan
mereka.
Bahkan sebaliknya, kelompok yang minoritas
bisa menjadi mayoritas dalam dunia virtual karena
mereka menguasai cyber army untuk membanjiri
opini publik. Cara dakwah MUI telah terdisrupsi?
Itu menjadi catatan dan tantangan kita, untuk peta
***
dakwah ke depan.***

DARI HALAMAN 1
Aturan itu tak hanya menyasar perbankan, tetapi
juga lembaga keuangan nonformal lainnya. Berlaku untuk
setiap lembaga keuangan di Aceh, semua orang di Aceh,
Pemerintah Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota di
Aceh, maupun lembaga keuangan di luar Aceh yang
mempunyai kantor pusat di Aceh.
Setelah ditetapkan, saat ini semua lembaga keuangan
mempersiapkan diri untuk menuju sistem Syariah,
meninggalkan sistem konvensional. Sesuai qanun LKS,
batas waktu yang ditetapkan
paling lama tiga tahun sejak Qanun LKS terbentuk.
Artinya, sampai Januari 2022 semua lembaga keuangan
di Aceh sudah berprinsip syariat.
Kewajiban lembaga keuangan melaksanakan prinsip
Syariah di Aceh mempunyai sejumlah sanksi, jika tak
dijalankan. Sesuai qanun LKS, ada sanksi administratif
sesuai tingkatan pelanggaran.
Misalnya diawali dengan denda, peringatan tertulis,
pembekuan usaha, sampai pemberhentian produksi, dan
pencabutan izin usaha.
Pemerintah Aceh punya harapan besar untuk
membangun ekonomi Aceh lewat aturan ini, mewujudkan
perekonomian Islami. Target utamanya adalah membantu
meningkatkan pemberdayaan
ekonomi masyarakat, sampai terciptanya kesejahteraan
bagi seluruh warga Aceh, sesuai semangat pelaksanaan
syariat Islam di Serambi Makkah. eko/mu/mui

8

KAMIS, 20 RABI’UL AKHIR 1443 H

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021

JADI WARISAN BUDAYA TAK BENDA INDONESIA

Pacu Itiak jadi Magnet Pariwisata
Payakumbuh

Payakumbuh, Khazanah-- Wakil
Wali Kota Payakumbuh, Sumatera
Barat, Erwin Yunaz menilai Pacu
Itiak atau terbang itik yang saat
ini sudah menjadi Warisan Budaya
Tak Benda Indonesia dapat menjadi
magnet bagi wisatawan untuk
datang ke daerahnya.
"Kita melihat peluang pacu
itiak sebagai magnet bagi kepariwisataan di Payakumbuh, bila kita
padukan dengan konsep City of
Randang, maka bukan tak mungkin Payakumbuh semakin banyak
dikunjungi penikmat wisata,"
ujarnya Erwin usai menghadiri
langsung ajang pacu itiak di
gelanggang tigo Balai Kelurahan
Sawah Padang Aua Kuniang, Kota
Payakumbuh.
Pada kesempatan itu orang
nomor dua di Kota Payakumbuh
itu juga mencoba menjadi joki
untuk menerbangkan itik terbang
bersama joki lainnya. Bahkan,
sambungnya program Sekolah Itik
Terbang nantinya bisa juga
digagas seperti Sekolah Baruak
yang telah ada di Kota Pariaman.
Iven yang berlangsung dua
hari tepatnya dimulai pada Sabtu
(13/11) itu dihadiri penikmat pacu
itiak dan juga hadir Anggota
DPRD Kota Payakumbuh
sekaligus Putra Nagari Aua
Kuniang YB Dt. Parmato Alam.
"Yang jelas, pacu itiak yang
khas dan unik ini sudah pasti
menarik minat wisatawan, tinggal
bagaimana masyarakat bersinergi
dengan pemerintah membangun
sebuah konsep pariwisata berbasis
kemasyarakatan," ungkapnya.
Erwin juga mengapresiasi
semangat Persatuan Olahraga

TRADISI pacu itiak diyakini akan menjadi magnet bagi para wisatawan untuk datang ke Kota Payakumbuh. Tradisi yang juga sudah menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia ini, kini bahkan
sudah memiliki program Sekolah Itik Terbang. IST

Terbang Itik (PORTI) yang semangat menggelar iven pacu itik
yang merupakan iven olahraga
kebudayaan yang hanya ada di
Luak Limopuluah (Payakumbuh
dan Limapuluh Kota).
Ia mengatakan tradisi pacu

itiak di Kota Payakumbuh, telah
masuk dalam daftar Warisan
Budaya Tak Benda Indonesia yang
ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
"Masyarakat Kota Payakumbuh, terutama yang tinggal di

Nagari Aua Kuniang, Kecamatan
Payakumbuh Selatan, dan Nagari
Aia Tabik, Kecamatan Payakumbuh
Timur, patut berbangga hati. Sebab,
permainan tradisional yang diwarisi
dari generasi ke generasi, kini sudah
ditetapkan Kemendikbud sebagai

Warisan Budaya Tak Benda
Indonesia," katanya.
Ia mengatakan meski geliat
pacu itiak di Payakumbuh sempat
mati suri akibat adanya pandemi
COVID-19, namun masyarakat
tetap bersemangat melatih itik dan

kembali menggelar perlombaannya.
"Semangat dari masyarakat
untuk terus menghidupkan permainan tradisional ini tentu harus
kita apresiasi dan kita dukung,"
ujarnya. Lili/ant

UMKM Dituntut Miliki Rencana Bisnis Transformasi Usaha
Jakarta, Khazanah-- Menteri Koperasi dan
UKM Teten Masduki menilai para pelaku
UMKM harus memiliki rencana bisnis yang
tepat sebagai upaya transformasi usaha dari
informal ke formal, yang tidak cukup hanya
dengan memiliki Nomor Induk Berusaha
(NIB).
“Tentu nanti business plan untuk yang
mikro mungkin lebih sederhana, business
plan untuk usaha kecil bisa lebih baik lagi,
usaha menengah bisa lebih kompleks,” kata
Menkop dalam acara pemberian apresiasi
kepada relawan Garda Transfumi (Transformasi
Formal Usaha Mikro) di Jakarta, Rabu.
Teten menyatakan terdapat tiga keuntungan bagi pelaku UMKM yang memiliki
rencana bisnis, yaitu pertama, memudahkan
para investor perbankan membantu UMKM.
Kedua, UMKM dapat lebih mengetahui
kapasitas usaha mereka dan bagaimana mereka
dapat meningkatkan usahanya.
Terakhir, membantu pemerintah lebih
PELAKU UMKM dituntut memiliki rencana bisnis yang tepat sebagai upaya
presisi dalam membuat kebijakan yang
transformasi usaha dari informal ke formal. IST

dibutuhkan para pelaku UMKM baik dari
sisi pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, dan berbagai kebutuhan lainnya.
“Sekarang ini kami kesulitan karena tidak
ada business plan. Saya kira di banyak negara
hal ini menjadi sangat fundamental untuk
mereka (UMKM) bisa tumbuh berkembang,”
ujar dia.
Ia mengaku pihaknya akan menyiapkan
aplikasi tertentu yang memudahkan para
pelaku usaha untuk menyusun business plan.
Dengan itu, akan lebih mudah bagi perbankan
agar lebih ramah untuk membantu pelaku
usaha.
Presiden Joko Widodo disebut sudah
memerintahkan agar porsi kredit perbankan
untuk UMKM yang sekarang baru 19,8
persen, menjadi 30 persen pada tahun 2024
mendatang. Karena itu, lanjutnya, perlu ada
perbaikan dari sisi perbankan maupun sisi
UMKM.
“Saya telah banyak bicara dengan para
direksi di Himbara (Himpunan Bank-Bank

Milik Negara) supaya perbankan juga mulai
merubah melakukan pendekatan baru, bukan
lagi asesmen terhadap kecukupan agunan
atau aset, tapi lebih ke kelancaran usaha,”
sebut dia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, UMKM
dinilai harus didorong ke digital supaya bank
mudah melakukan jejak digital aporan arus
kas kesehatan keuangan dalam sektor itu.
Selain itu, Teten menyatakan bahwa
dirinya telah meminta Menteri Kooordinasi
Perekonomian Airlangga Hartarto agar utangutang macet UMKM yang di bawah Rp5
miliar dihapuskan. Baginya, masalah ini perlu
diselesaikan supaya dapat memulai
pengembangan UMKM yang lebih terdesain.
“Mohon doa bersama supaya UMKM
kita betul-betul bisa lebih produktif, lebih
punya daya saing. model bisnisnya juga
inovatif sehingga kita bisa mengandalkan
UMKM sebagai tulang punggung
perekonomian nasional,” ucap Menkop.
ryn/ant
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LIGA 3 SUMBAR

Batang Anai FC
ke Semifinal
Padang, Khazanah- Batang Anai
FC lolos ke babak semifinal Liga
3 Sumbar. Kepastian Batang Anai
melangkah ke babak semifinal,
setelah dalam laga terakhir babak
delapan besar grup E di Stadion
Sungai Sariak, Padang Pariaman,
Rabu 24/11/21) berhasil mengatasi
perlawanan Dualipa FC 4-2 (3-1).
Dengan kemenangan ini,
Batang Anai FC memimpin
klasemen sementara grup E dengan
meraih 7 poin dari 3 laga, masingmasing dua kali menang dan
sekali seri. Sementara bagi
Dualipa, kekalahan ini memupuskan harapan mereka untuk lolos
ke semifinal. Soalnya, tim ini
hanya mampu meraih satu poin
dari 3 laga.
"Meski masih ada satu pertandingan lagi di grup E antara Persiju
Sikunjung melawan PSKB Bukittinggi, namun di grup E ini Batang
Anai sudah memastikan lolos ke
semifinal. Satu lagi tempat akan
diperebutkan antara Persiju den-

gan PSKB yang pertandingannya
akan dilaksanakan, Kamis (25/
11/21)," ujar Ketua Panitia Liga
3 Sumbar, Yulius Dede.
Laga antara Batang Anai FC
melawan Dualipa FC berlangsung
menarik. Namun, Batang Anai
mampu unggu cepat berkat gol
pemain andalannya Muhammad
Jeri menit ke-8.
Terkejut dengan gol cepat
tuan rumah ini, Dualipa mencoba
mengambil kendali serangan.
Tapi keasyikan menyerang mereka lupa akan pertahanannya, itu
dibuktikan dengan gol kedua
Batang Anai FC lewat aksi Ivande
Yasir menit ke-23.
Termotivasi dengan gol kedua
ini, Batang Anai FC makin meningkatkan gempurannya.Pada
menit ke-43, Batang Anai menambah keunggulan menjadi 3-0 kali
ini lewat aksi kapten tim, Randi
Chandra memanfaatkan tendangan
penalti.
Tertinggal 0-3, Dualipa me-

ncoba bangkit dengan lebih berani
keluar menyerang. Lewat kerja
sama yang apik antara, pemain,
Dualipa berhasil memperkecil
ketertinggalan menjadi 1-3 lewat
aksi Azizi menit ke-44.
Di babak kedua, Dualipa terus
melakukan tekanan, namun
strategi itu mampu dibaca para
pemain Batang Anai. Melihat
situasi itu, Dualipa melakukan

perubahan dengan memasukan
beberapa tenaga baru.
Masuknya tenaga baru ini,
makin menghidupkan serangan
Dualipa. Beberapa peluang berhasil mereka ciptanya, puncaknya
terjadi di menit ke-84, Dualipa
menepiskan ketertinggalan menjadi 2-3, setelah penyerang
andalan mereka Jovi Destrois
berhasil membobol jala Batang

Anai FC. Namun, satu menit
jelang pertandingan berakhir,
Batang Anai FC kembali sukses
menambah keunggulan menjadi
4-2 berkat gol M Tegar Samudera.
Sementara laga di grup F
yang digelar di Stadion Agus
Salim, PSBS Batusangkar sukses
meraih meraih poin penuh usai
menundukan Aroma Taram 1-0.
Dengan kemenangan ini, PSBS

menempati posisi ketiga klasemen
dengan meraih poin 3. Sedangkan
Aroma Taram menduduki posisi
juru kunci.
Posisi pertama di grup ini akan
diperebutkan antara PSP Padang
dengan Gasliko Lima Puluh Kota
yang pertandingannya akan
digelar, Kamis 25/11/21) di
Stadion Agus Salim.
 Faisal Budiman

ASPROV PSSI SUMBAR 2021 BAKAL GELAR KONGRES

Ketua SIWO PWI Sumbar Masuk Bursa Anggota Exco
Padang,Khazanah - Ketua Seksi Wartawan Olahraga
(SIWO) PWI Sumatera Barat, Faisal Budiman dinyatakan
Meme
nuhi Syarat (MS) sebagai salah satu calon anggota Komite
Eksekutif (Exco) yang akan dipilih dalam Kongres PSSI
Sumbar 2021 pada Sabtu (27/11) mendatang.“
Faisal sering disapa Ajo tertera dalam daftar resmi 13
calon anggota Exco yang diumumkan Ketua Komite
Pemilihan (KP) Yulius Dede kepada media di Padang.
Kata Yulius Dede, rangkaian agenda pemilihan sudah
dilakukan dari rentang 29 Oktober – 6 November, yang
diakhiri dengan pengembalian formulir para bakal calon.
“Dari formulir yang dikembalikan tersebut, terdapat
bakal calon ketua umum yakni Indra Dt Rajo Lelo dan
wakil ketua umum Suhatri Bur,” ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan ada 11 nama yang maju
dan memenuhi syarat untuk pemilihan calon Komite
Eksekutif (Exco PSSI).
“Ada 11 bakal calon yang memenuhi syarat dari 7
kursi Exco yang diperebutkan. Sesuai abjad yaitu, Ade
Sudarman, Arsil, Era Sukma Munaf, Erwin Syofyan, Faisal
Budiman, Harris Hidayat, Marsanova Andesra, Oskar, Renol
Fadli, Rudi Hariansyah dan Zufrinaldi,” terangnya.
Yulius Dede menyebutkan 7 tempat untuk posisi
anggota Exco akan dipilih oleh pemilik suara (voters)
Asprov PSSI Sumbar, sebanyak 54 suara. Dengan rincian
19 Asosiasi PSSI kabupaten/kota. 33 klub dan 2 asosiasi
(futsal dan pelatih).
“Satu voters akan menggunakan hak memilih 7 nama
dari 11 calon anggota komite eksekutif,” sambungnya.
Terakhir Yulius Dede memastikan pelaksanaan Kongres
Pemilihan akan dilakukan di salah ruangan pertemuan
hotel di Kota Padang.  Hamdi

Semen Padang Dijurang Degradasi,
Manajer Mundur
Padang, Khazanah- Menyusul
posisi Semen Padang FC yang
berada di tepi jurang degradasi,
manager tim Effendi Syahputra
memilih tinggalkan Genta Alparedo
cs dengan keputusan mundur pada
hari ini Selasa (23/11).
Keputusan itu diumumkan via
rilis media tim SPFC kepada wartawan di Padang. Dikatakan, Effendi
Syahputra telah menyampaikan
langsung kepada jajaaran manajemen.
“Sebagai bentuk tanggung jawab
saya kepada tim, saya mengundurkan
diri dari jabatan sebagai manajer
tim,” kata Effendi.
Diterangkan, Effendi sebelum
laga melawan Muba Babel United
sudah mengatakan hal itu kepada
pemain, pelatih dan offisial tim.
Disebutkan, dirinya akan mundur
jika skuad SPFC kalah. Dan
kenyataan itu terjadi usai wasit
meniupkan pluit akhir pertandingan
yang dimenangkan Muba Babel
United.
“Sebelum laga melawan Muba
Babel United, saya sudah
mengumpulkan semua pemain dan
official dan menyampaikan bahwa
dalam laga itu harus menang. Kalau
tidak menang, konsekwensinya saya
harus mundur sebagai pertanggung
jawaban dari saya,” sebutnya.
Hasil menyakitkan dari laga
versus Muba, mengantarkan tim
SPFC harus berjuang mati-matian
di partai pamungkas melawan KS
Tiga Naga, nanti (29/11) jika ingin
tetap bertahan di Liga 2.
Effendi
menyampaikan
permintaan maaf kepada seluruh
masyarakat pecinta bola tim

Sumatera Barat atas kinerja tim saat
ini. Dia masih berharap dukungan
penuh dari seluruh suporter dan fans
kepada tim agar tim bisa keluar dari
hasil buruk ini dan tetap bertahan
di liga 2.
“Saya meminta maaf kepada
seluruh pecinta Semen Padang FC
atas hasil ini. Saya juga berharap
seluruh fans tetap memberikan doa,
dukungan positif dan dukungan moril
kepada tim agar mampu meraih
kemenangan dilaga penentuan
terakhir. Kita yakin tim ini akan tetap
berada diliga 2.” tutupnya.

Sementara itu, CEO PT Kabau
Sirah Semen Padang (KSSP), Hasfi
Rafiq mengaku, telah menerima
pengunduran diri Effendi sebagai
manajer tim.
Menurutnya, keputusan itu juga
sudah dibahas bersama jajaran
Manajemen dan Komisaris sekaligus
menetapkan pengganti manajer di
sisa laga.
“Pak Effendi pagi ini sudah
menyampaikan secara langsung
kepada kita di jajaran manajemen
perusahaan untuk mundur dari posisi
Manajer Tim. Karena ini keinginan

beliau, kita harus terima dan hormati
keputusan itu,” sebutnya.
Sebagai pengganti manajer
disisa laga putaran kedua, Rafiq
menyebutkan, bahwa manajemen
telah menujuk Hermawan Ardianto.
Menurutnya, Hermawan merupakan Direktur Keuangan PT KSSP,
yang juga Staff di PT Semen
Padang.
“Untuk sisa pertandingan kedepan, kita di Manajemen menunjuk
Pak Wawan untuk mendampingi
tim,” tutup Hasfi Rafiq.
 Faisal Budiman

KONI
Padang
Beri Bonus
Atlet PON
Padang, Khazanah- Ketua Umum KONI
Padang, Yusra Syarif, menyerahkan bonus kepada
atlet Kota Padang, yang meraih medali pada
Pekan Olah-raga Nasional (PON) ke 20 di Papua.
Bonus itu diserahkan untuk atlet dari 8 cabang
olahraga (Cabor).
“Bonus ini adalah bonus spontan, totalnya
Rp520 juta untuk atlet dan pelatih dari 8 Cabor.
Penyerahan bonus ini untuk menghargai prestasi
mereka, dilaksanakan di kantor KONI Padang,”
kata Yusra Syarif.
Ia melanjutkan, bonus ratusan juta itu adalah
bentuk apresiasi dari Walikota Padang, Hendri
Septa, terhadap atlet-atlet Kota Padang, yang
berprestasi pada PON di Papua.
“Atlet yang diberikan bonus spontan adalah
Cabor Silat, Muangthai, Hapkido, Kempo, Angkat
Berat, Angkat Besi, Dayung, Binaraga,” ujar
Yusra Syarif.
Menurut Yusra Syarif, bonus spontan ini
adalah pemantik semangat kepada para atlet
serta pelatih, agar terus berprestasi pada
kejuaraan-kejuaraan yang diikuti, termasuk PON.
“Namun, bagi atlet yang belum berprestasi,
karena belum bisa mempersembahkan medali
jangan menyerah, tetap semangat untuk
bertandingan pada kejuaraan selanjutanya,”
ungkapnya.
Ia menyampaikan, uang bonus spontan itu
diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para atlet
dan pelatih. Selain itu, terus meningkatkan
prestasi.
“Kami berterima-kasih kepada pelatih dan
pihak terkait dalam setiap Cabor atas
pembinaannya terhadap para atlet, sehingga
bisa mencetak atlet yang berprestasi,” sebut
Yusra. Faisal Budiman

10

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021

KAMIS, 20 RABIUL AKHIR 1443 H

Lebih Rp5 Miliar Uang Negara Selamatkan Kejari Pasbar
Padang, Khazanah— Kejaksaan Negeri (Kejari)
Pasaman Barat berhasil menyelamatkan kerugian
negara sebesar Rp5.302.592.735., jumlah itu
merupakan hasil temuan kelebihan pembayaran
uang muka oleh pemerintah daerah kepada
penyedia.
Diketahui, negara mengalami kerugian sebesar
itu dari dua pekerjaan tahun 2016 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).
Pertama, dari pekerjaan peningkatan jalan Bunga
Tanjung-Teluk Tapang senilai Rp39.680.144.000
yang dilaksanakan oleh PT. MEGA DUTA
KONSTRUKSI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja
atau Kontrak dengan Nomor: 602/10/KONTRAK/
BM/DPU-2016 tanggal 14 April 2016.
Kemudian, pekerjaan peningkatan Jalan Talu–
Lubuk Sikaping senilai Rp15.005.163.000 yang
dilaksanakan oleh PT. BUKIT NUSA INDAH
berdasarkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak
dengan Nomor: 602/12/KONTRAK/BM/DPU-2016
tanggal 19 April 2016.
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Ginanjar
Cahya Permana bersama dengan Kepala Seksi
Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Arief

Zein seperti dilansit Padangkita.com mengatakan,
bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut
mengalami keterlambatan dan tidak selesai sehingga
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilakukan
Pemutusan Kontrak.
“Bahwa terhadap 2 proyek yang saat ini
mangkrak selalu menjadi temuan BPK selama
4 tahun mulai dari tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021 dan belum ada titik temu. Atas
permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat meminta bantuan hukum kepada
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai tindak
lanjut perjanjian kerja sama antara Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Kejaksaan
Negeri Pasaman Barat tentang Penanganan Masalah
Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian
Surat Kuasa Khusus (SKK),” ungkapnya di Simpang
Empat, Rabu (24/11/2021).
Ia menambahkan, bahwa berdasarkan SKK
tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah
mengundang pihak terkait pada bulan September
2021, di mana dalam proses negosiasi didapat
hasil bahwa pihak penyedia telah menerima
bobot realisasi akhir pekerjaan dan bersedia

mengembalikan kelebihan pembayaran uang
muka tersebut melalui pihak penjamin yakni
PT Asuransi Mega Pratama.
Atas pekerjaan Peningkatan Jalan Bunga
Tanjung–Teluk Tapang tersebut telah dilakukan
dua kali pembayaran sebesar Rp13.584.199.697
yang terdiri dari pembayaran uang muka sebesar
20 persen Rp7.936.028.800 dan pembayaran
termin satu sebesar 18,979 persen dengan
potongan uang muka sebesar 20 persen dan
retensi 5 persen Rp5.648.170.897.
Sementara untuk pekerjaan Peningkatan
Jalan Talu–Lubuk Sikaping telah dilakukan
dua kali pembayaran sebesar Rp4.838.789.938
yang terdiri dari pembayaran uang muka sebesar
20 persen Rp3.001.032.600 dan pembayaran
termin satu sebesar 16,33 persen dengan
potongan uang muka sebesar 20 persen dan
retensi 5 persen Rp1.837.757.338.
“Di mana berdasarkan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan
Provinsi Sumatra Barat sebagaimana Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2016 Nomor: 37.C/LHP/

XVIII.PDG/05/2017 tanggal 31 Mei 2017
terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Bunga
Tanjung–Teluk Tapang terdapat kelebihan
pembayaran
uang
muka
sebesar
Rp3.599.881.864,04,” jelas Arief Zein.
Hal itu setelah diperhitungkan dari prestasi
atau bobot realisasi akhir pekerjaan sebesar 25,16
persen dan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan
Talu–Lubuk Sikaping terdapat kelebihan
pembayaran
uang
muka
sebesar
Rp1.702.710.871,43 setelah diperhitungkan dari
prestasi atau bobot realisasi akhir pekerjaan
sebesar 20,90 persen.
“Dari upaya non litigasi yang kita lakukan,
maka pihak penjamin telah membayarkan
kelebihan jaminan uang muka itu dengan telah
ditransfer melalui rekening kas daerah sebesar
Rp5.302.592.735,” ungkapnya.
Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara
pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah
berhasil melaksanakan pemberian bantuan hukum
non-litigasi kepada Bupati Pasaman Barat melalui
proses negosiasi dengan pihak terkait dalam
permasalahan kelebihan pembayaran uang muka
atas pekerjaan tersebut  */Sutan Pamenan.

Kejari Solsel Gandeng BPKP Sumbar
Padang Aro, Khazanah— Kasus dugaan tindak pidana
korupsi penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemkab
Solok Selatan kepada PDAM Tirta Saribu Sungai tahun 20162017 terus bergulir. Usai menyita mobil operasional,
Kejaksaan Negeri setempat langsung mengandeng BPKP
untuk menghitung kerugian negara.
Usai
melakukan
penggeledahan dan penyitaan
satu mobil operasional beserta
dokumen-dokumen di Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Saribu Sungai, Solok Selatan,
kejaksaan negeri setempat
selanjutnya meminta tim ahli
(auditor) dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Sumbar.
Langkah ini dilakukan Kejari
Solsel
untuk
melakukan
perhitungan kerugian negara
akibat dugaan tindak pidana
korupsi (tipikor) penyimpangan
dana penyertaan modal dari
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Solsel kepada PDAM Tirta Saribu
Sungai
untuk
kegiatan
Sambungan Rumah Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (SR
MBR) tahun 2016-2017.
“Kita tentunya juga minta tim
ahli (auditor) dari BPKP Sumbar
untuk menghitung kerugian
negara. Pasalnya, Kejari bukan

ahlinya dalam menghitung
kerugian negara,” kata Kepala
Kejari Solsel, M. Bardan pada
Rabu (24/11).
Menurut Bardan, dengan
sudah adanya surat permintaan
dan surat tugas dari BPKP Sumbar
maka, pihaknya akan secepatnya
melengkapi data pendukung yang
dibutuhkan dan diminta untuk
memudahkan
perhitungan
kerugian keuangan negara.
“Koordinasi sudah dan
alhamdulillah, dari BPKP Sumbar
juga sudah kami terima surat
tugasnya sehingga nantinya akan
kami ekpose di Padang,”
lanjutnya.
Ditanya terkait adanya
kemungkinan tersangka dari luar
PDAM Tirta Saribu Sungai, M.
Bardan mengatakan pihaknya
bakal lakukan pers rilis.
“Tersangka belum, sabar.
Inysaallah setelah di ekspose
dengan tim penyidik segera kita
infokan,” ujarnya.

Pasar Bawah Diduga Dibakar
Bukittinggi, Khazanah— Secara beruntun kawasan Pasar
Bawah Bukittinggi kembali terbakar. Kali ini kebakaran di
kios yang berada dekat dengan jembatan gantung, Rabu (24/
11).
Namun dalam musibah kebakaran kali ini ada keanehan
yang terjadi, karena pada waktu bersamaan ada tiga titik
api yang muncul saat kebakaran.
Ketiga titik api itu masing masing 1 di Pasar Aur Tajungkang
dan dua di lokasi kebakaran dekat dengan janjang gantung
itu.
Hal itu dibenarkan Walkota Bukittinggi H. Erman Safar
saat menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran di Pasar
Bawah, Rabu (24/11).
“Ada yang aneh dalam kebakaran kali ini, karena ada
tiga titik api yang menyala, diantaranya satu di Pasar Aur
Tajungkang dan dua berdekatan di pasar yang terbakar dekat
janjang gantung itu,”ujarnya.
Ia juga mengatakan dalam peristiwa itu ada satu orang
yang telah diamankan polisi. Mereka diamankan diduga ada
terkaitanya dengan musibah kebakaran itu.
Sebab selain mengamankan satu orang itu, pihak kepolisian
juga telah mengamankan barang bukti berupa bahan bakar
pertalite dan minyak tanah dilokasi kejadian.
“Kami ingin kasus ini dibongkar siapa yang menjadi
pelakunya,”ujar Erman Safar.
Kapolsek Bukittinggi, AKP Rita Sunarya membenarkan
kawasan pasar bawah itu kembali terbakar.
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.30 wib Rabu (24/
11) dini hari.
Akibat kebakaran itu tidak ada korban jiwa namun kerugian
ditaksir ratusan juta rupiah, karena dari peristiwa itu berdasatkan
data sementara ada sekitar 15 kios yang hangus terbakar
 Iwin SB.

Tiga Remaja Diduga Mesum
Painan, Khazanah— Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) dan Damkar Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar)
mengamankan tiga remaja—dua diantaranya masih berstatus
pelajar—di salah satu kamar Rusunawa Painan, Kenagarian
Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, pada Jumat dini hari
akhir pekan lalu sekitar pukul 02.30 WIB.
Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Pessel, Dailipal melalui
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
Dongki Agung Pribumi, mengatakan penggerbekan bermula
berdasarkan informasi dari wali nagari bahwa pemuda setempat
telah melakukan penggerebekan terhadap tiga muda mudi,
sedang berada dalam sebuah kamar di lantai tiga Rusunawa
Kenagarian Painan Selatan.
“Dari informasi itu kita langsung menuju ke lokasi. Dan
benar kedapatan tiga remaja yang sudah digerebek oleh
masyarakat sekitar,” sebutnya, Rabu 24/11).
Tiga remaja itu yakni R (16) perempuan, N (17) perempuan
dan S (19) laki-laki. Dua perempuan itu masih berstatus sebagai
pelajar di SMKN 1 Painan.
Kemudian, di lokasi Satpol PP juga menemukan lem jenis
Aica Aibon yang diduga dipakai untuk mabuk dan kain yang
diduga digunakan untuk mengelap sperma.
“Kini terhadap ketiga pelaku kita lakukan pembinaan
dan kita juga telah hubungi pihak keluarga mereka,” tutupnya
 */Novrizal Sadewa.

GANDENG- Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemkab
Solok Selatan kepada PDAM Tirta Saribu Sungai tahun 2016-2017 terus bergulir. Usai menyita
mobil operasional, Kejaksaan Negeri setempat langsung mengandeng BPKP untuk menghitung
kerugian negara (foto: Ist/net).
Sebelumnya, Kejari Solsel
pada Senin (22/11/2021)
melakukan penggeledahan dan
penyitaan mobil operasional serta
dokumen di PDAM Tirta Saribu
Sungai. Penggeledahan ini selain

dipimpin Kejari juga melibatkan
Kepala Tim Penyidik, Hironimus,
Kasi Pidana Khusus, Khairul dan
Plh.Kasi Intel, M.Erlangga.
“Selain dokumen juga kita
sita mobil operasional. Jadi uang

tersebut diduga digunakan salah
satunya untuk membeli mobil
Toyota Innova Reborn BA 1145
YP yang dibeli tahun 2017,” ujar
Bardan.
Dikatakan Bardan, bahwa

patut diduga kuat mobil itu
dibeli pada 2017 yang berasal
dari dana SR MBR yang menjadi
dugaan tindak pidana korupsi.
Dan tidak sesuai peruntukannya.
Dia mengatakan, untuk
tersangka pihaknya sudah
mengantongi nama-nama dan
yang pasti lebih dari satu orang
tersangka.
“Saat ini kita mengumpulkan
alat bukti untuk membuat terang
tindak pidana ini sehingga kita
bisa menemukan tersangka atau
pelakunya yang pasti lebih dari
satu nama,” bebernya.
Terpisah Direktur PDAM Tirta
Saribu
Sungai,
Ridwan
membenarkan ada penggeledahan
oleh Kejari Solsel dikantornya.
“Tadi dibawa berkas-berkas
dan mobil dinas karena terkait
dengan pembelian dana MBR
jadi disita sementara nanti bisa
digunakan kembali untuk pinjam
pakai,” ujarnya.
Pihaknya mengaku kooperatif
dan dugaan itu jauh sebelum ia
menjabat sebagai direktur PDAM
pada 2019.
“Ini menjadi pembelajaran
yang sangat berharga bagi kami
karena penggunaan uang negara
ini butuh pertanggungjawaban,”
tutupnya  *Rel/Novrizal
Sadewa.

Lagi, Mantan Anggota DPRD Pasbar Ditahan

Simpang Empat, Khazanah—
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Pasaman Barat, Selasa (23/11)
malam, melakukan penahanan
terhadap seorang mantan anggota
DPRD Pasaman Barat inisial IS.
Tersangka ditahan terkait
perkara dugaan penyimpangan
perjalanan dinas fiktif tahun
anggaran 2019.
Kepala Kejari Pasaman Barat
Ginanjar Cahya Permana diwakili
Kasi Pidsus Andy Suryadi
didampingi Kasi BB Firdaus saat
memberikan keterangan kepada
wartawan, Selasa, mengatakan
sebelumnya IS sudah ditetapkan
tersangka bersama empat orang
mantan anggota DPRD periode
2014-2019 itu.
“Sebelumnya
tersangka
berhalangan hadir saat dipanggil
karena sakit usai menjalani
operasi. Hari ini dipanggil dan
setelah menjalani pemeriksaan
lebih kurang lima jam sebagai
tersangka dan hasil pemeriksaan
tim medis tersangka sehat, maka
langsung dilakukan penahanan,”
ujarnya.
Menurutnya, IS dilakukan
penahanan dan dititipkan di
rumah tahanan Polres Pasaman
Barat sebelum dilimpahkan ke

Pengadilan Tipikor di Padang.
Ia menyebutkan IS ditetapkan
sebagai tersangka bersama empat
orang mantan anggota DPRD
lainnya pada 29 Oktober 2021
lalu.
“Tersangka sangat kooperatif
saat diperiksa. Tidak ada kesulitan
saat memeriksa tersangka,”
ujarnya pula.
Dengan penahanan satu orang
lagi, maka pihak Kejari Pasaman
Barat telah menahan lima
tersangka pada kasus itu.
“Dalam kasus ini, pihaknya
terus melakukan pemeriksaan
terhadap sejumlah pihak yang
terlibat dalam perkara itu. Tidak
tertutup kemungkinan akan ada
tersangka baru,” kata dia pula.
Ia menjelaskan para tersangka
diduga melakukan tindakan
korupsi pada anggaran perjalanan
dinas pada Sekwan DPRD
Pasaman Barat pada tahun 2019
dan 2018 dengan anggaran yang
terserap sekitar Rp27.165.361.405
dari total anggaran sebesar
Rp32.015.823.405.
“Kerugian negara akibat
perbuatan tersangka lebih kurang
Rp650 juta,” katanya lagi.
Dia menyebutkan penahanan
tersangka dilakukan setelah tim

TAHAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat, Selasa (23/
11) malam, melakukan penahanan terhadap seorang mantan
anggota DPRD Pasaman Barat inisial IS (foto: Ist/net).
penyidik menemukan barang
bukti dugaan tindak pidana
korupsi dan dari keterangan saksisaksi.
“Sekitar 30 lebih saksi telah
kami periksa dan dengan barang
bukti dokumen. Ini baru tahap
awal
dan
akan
terus
dikembangkan tidak tertutup
akan ada tersangka baru
nantinya,” ujarnya pula.
Para tersangka dikenakan
Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3

UU RI Nomor 31 Tahun1999
diubah menjadi UU RI Nomor
20 Tahun 2021 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Ia mengakui tersangka sudah
mengembalikan kerugian negara
setelah proses penyidikan dan
sudah disetor ke kas daerah.
“Proses perkara ini akan terus
kami kembangkan dengan
memanggil saksi-saksi kembali,”
ujarnya pula  Sutan Pamenan.

Kandos Akhiri Hidup dengan Gantung Diri di Pondok

GANTUNG- Warga jorong Kociak Nagari Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah Limo Nagari, meninggal dunia dengan cara
gantung diri di sebuah pondok di tengah perkebunan dekat
pemukiman warga (foto: Ilustrasi/net).
Limapuluh Kota, Khazanah—
Warga jorong Kociak Nagari
Situjuah Gadang Kecamatan
Situjuah Limo Nagari, buncah
setelah mengetahui salah seorang
warganya di temui meninggal

dunia dengan cara gantung diri
di sebuah pondok di tengah
perkebunan yang tidak jauh dari
pemukiman warga .
ZF alias Kandos (55) pria
paruh baya asal Aur Kuning

Kecamatan Payakumbuh Selatan
yang tinggal di jorong Kociak
Kenagarian Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah Limo Nagari
Kabupaten Limapuluh Kota
,sekitar pukul 16.00 WIB Selasa
(23/11) 2021 ditemukan gantung
diri sebuah pondok di Jorong
Gurun
Pria yang di kenal ramah itu
,di temukan gantung diri ,dengan
seutas tali plastik korban waktu
dilihat tergantung di tiang
pondok kayu tersebut.
Korban ditemukan dengan
kondisi leher terjerat,korban
pertama kali di temukan oleh dua
warga yang sedang mengambil
rumput untuk pakan ternaknya,
keduanya kaget dan segera
memberi tahukan warga.
Kapolres Payakumbuh AKBP
Alex Prawira melalui Kapolsek
Situjuah Limo Nagari, Iptu Farzan

.SH membenarkan adanya kasus
bunuh diri.
Tidak lama berselang pihak
kepolisian dari Polsek Situjuah
Limo Nagari di bawah pimpinan
Iptu Farzan mendatangi lokasi.
Frazan segara melakukan olah
TKP, guna penyelidikan lebih
lanjut .korban di perkirakan
meninggal lebih dari 4 jam,
kurang dari 24 jam, korban
meninggal lebih kurang sekitar
pukul 14 .00 Wib .korban
mengahkiri hidupnya di duga
mengalami depresi jelas Farzan
Setelah di lakukan evakuasi
korban langsung dibawa ke
Puskesmas Situjuh Limo Nagari
,untuk di lakukan visum luar dan
tidak ada di temukan tanda tanda penganiayaan seterusnya
di bawa ke rumah duka untuk
proses selanjutnya  Lili
Yuniati.
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MK Tolak Gugatan Parpol Terkait Verifikasi Peserta Pemilu
Jakarta, Khazanah— Mahkamah Konstitusi
(MK) menolak permohonan Partai Beringin Karya
(Berkarya), Persatuan Indonesia (Perindo), serta
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap uji materi
Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu. Permohonan berkaitan dengan
ketentuan verifikasi partai politik menjadi peserta
pemilu.
“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan
para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK
Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan
nomor 48/PUU-XIX/2021, Rabu (24/11).
MK berpandangan, substansi yang dipersoalkan
para pemohon sama dengan apa yang telah diputus
dalam putusan MK nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Esensi yang dimohonkan dalam perkara ini sama
dengan perkara tersebut yakni mempersoalkan
verifikasi partai politik.
Dengan demikian, Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu
berlaku sebagaimana sebelumnya, yakni “Partai
Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik
yang telah lulus verifikasi oleh KPU” sudah
dikoreksi MK menjadi, “Partai Politik yang telah
lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi
ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu
2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun
tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai
politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan
Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya
memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/

Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak
memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/
Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi
kembali secara administrasi dan secara faktual,
hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku
terhadap partai politik baru”.
Dalam gugatannya, PSI, Berkarya, dan Perindo,
menginginkan ada perbedaan kewajiban verifikasi
bagi partai politik. Menurut mereka, partai peserta
Pemilu 2019 yang berhasil lolos DPR RI tidak
perlu melakukan verifikasi administrasi dan faktual
untuk menjadi peserta Pemilu 2024, sementara
partai peserta Pemilu 2019 yang gagal lolos ke
DPR RI sebaiknya hanya wajib melakukan verifikasi
administrasi, sedangkan partai baru wajib menjalani

kedua verifikasi tersebut.
Sementara itu, sama seperti pada putusan
55/PUU-XVIII/2020, terdapat alasan berbeda
(concurring opinion) oleh tiga hakim konstitusi,
yakni Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Saldi
Isra. Menurut mereka, verifikasi partai diberlakukan
sama bagi seluruh partai politik (parpol) yang
ingin menjadi peserta pemilu.
“Dengan demikian kekhawatiran para
pemohon mengenai adanya diskriminasi perlakuan
terhadap partai politik peserta pemilu tidak akan
terjadi karena semua parpol peserta pemilu
diberlakukan sama yaitu harus dilakukan
verifikasi administratif dan verifikasi faktual,”
kata Anggota MK Saldi Isra.

Tes Tertulis
Calon Anggota
KPU-Bawaslu
Terapkan
Prokes Ketat

DITOLAK— Permohonan terkait uji materi Pasal 167 ayat 3 dan Pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu terkait keserentakan pemungutan suara pemilu, akhirnya resmi ditolak MK. MK menilai, apapun pilihan model Pemilu,
tergantung pada manajemen pemilu yang didesain penyelenggara. IST

Model P
emilu Jadi
Pemilu
Kewenangan
Pemerintah dan DPR

Jakarta,
Khazanah—
Mahkamah
Konstitusi (MK) menolak permohonan uji
materi Pasal 167 ayat 3 dan Pasal 347 ayat
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu terkait keserentakan
pemungutan suara pemilu.
Para pemohon gugatan ini pada dasarnya
ingin pemilihan presiden/wakil presiden,
anggota DPR RI, serta anggota DPD RI tidak
dibarengi dengan pemilihan anggota DPRD
provinsi maupun kabupaten/kota karena
alasan beban kerja penyelenggara pemilu
yang berat.
“Mengadili, dalam provisi, menolak
permohonan provisi para pemohon, dalam
pokok permohonan, menolak permohonan
para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua
MK RI Anwar Usman dalam sidang
pengucapan putusan perkara nomor 16/PUUXIX/2021, Rabu (24/11).
MK berpandangan, beban kerja yang berat,
tidak rasional, dan tidak manusiawi
sebagaimana didalilkan para pemohon sangat
berkaitan dengan manajemen pemilu yang
merupakan bagian dari implementasi norma.
MK menilai, hal tersebut berkaitan dengan
teknis dan manajemen atau tata kelola pemilu
yang menjadi faktor penting kesuksesan
penyelenggaraan pemilu serentak.
Menurut MK, apa pun pilihan model
keserentakan yang dipilih oleh pembentuk

undang-undang, yakni pemerintah dan DPR,
sangat tergantung pada manajemen pemilu
yang didesain penyelenggara pemilu. Tentu
dengan dukungan penuh dari pembentuk
undang-undang beserta pemangku terkait.
MK menyatakan tidak memiliki
kewenangan menentukan pilihan model
pemilu serentak. Penentuan model pemilu
serentak merupakan wewenang pembentuk
undang-undang.
Secara teknis, pembentuk undang-undang
dan penyelenggara pemilu memiliki kesempatan melakukan evaluasi dan kajian secara
berkala terhadap pelaksanaan teknis keserentakan pemilu. Sehingga masalah-masalah
teknis yang berkaitan dengan petugas
pemilu ad hoc dapat diminimalisasi dan
diantisipasi.
Misalnya, pembentuk undang-undang dan
penyelenggara pemilu dapat saja menyepakati
adanya jeda waktu antara pemilihan anggota
DPRD provinsi dan anggota DPRD
kabupaten/kota dengan pemilihan anggota
DPR, anggota DPD serta pemilihan presiden/
wakil presiden. Atau desain teknis lainnya
yang dapat mengurangi beban petugas
penyelenggara pemiliu ad hoc sebagaimana
yang didalilkan oleh para pemohon.
Pembentuk undang-undang dapat
mengacu pada putusan MK nomor 55/PUUXVII/2019 mengenai enam opsi pilihan model

pemilu serentak. Sepanjang pemilu serentak
nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,
dan presiden/wakil presiden tetap dijaga sesuai
sistem pemerintahan presidensial yang dianut
Indonesia.
Hakim MK Saldi Isra mengatakan, hal
penting dalam penyelenggaraan pemilu
serentak adalah tetap terjaminnya penerapan
asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu
sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1)
UUD 1945. Penentuan pilihan model
keserentakan, baik pemilu lima kotak atau
dengan memisahkan antara pemilu nasional
dan lokal merupakan wilayah pembentuk
undang-undang untuk memutuskannya
dengan berbagai pertimbangan dan batasan
konstitusional.
“Berkenaan dengan hal tersebut, dengan
telah semakin dekatnya pelaksanaan tahapan
pemilihan umum serentak 2024 maka melalui
putusan ini, Mahkamah menegaskan agar
pembentuk undang-undang dan penyelenggara
pemilihan umum segera menindaklanjuti putusan
Mahkamah Konstitusi a quo,” kata Saldi.
Perkara ini diajukan empat anggota
kelompok penyelenggara pemungutan suara
(KPPS) pada Pemilu 2019 lalu. Mereka
menyebut beban kerja penyelenggara
pemilu ad hoc pada pemilu serentak yang
lalu dengan lima kotak sekaligus sangat
berat. ryn/rol

Relawan Joman Deklarasikan Ganjar di Bukittinggi
Bukittinggi,
Khazanah—
Relawan Presiden Joko Widodo,
Jokowi
Mania
(Joman)
mendeklarasikan Ganjar Pranowo
Mania (GP Mania) Sumatera Barat
(Sumbar) beserta struktur
organisasinya yang dipusatkan
di Kota Bukittinggi, Rabu.
Deklarasi dilangsungkan di
salah satu hotel dengan tema
“Ganjar The Next Jokowi” yang
dipimpin langsung Ketua Umum
DPP Jokowi Mania (Joman),
Immanuel Ebenezer.
“Kenapa kita memilih Ganjar
Pranowo, karena pertimbangannya
adalah kita sebagai aktivis 1998,
kita ingin kesinambungan pasca
Jokowi tetap terjaga, dan sosok
yang mendekati dan cocok
dengan beliau adalah Ganjar,” kata
Immanuel.
Ia mengatakan Joman dan GP
Mania sama-sama mendukung
cita-cita Presiden Jokowi yang
memimpin dengan karya nyata
dan tidak dimiliki pemimpin
sebelumnya.
“Tipikal sederhana dan tidak
mau dikultuskan ini cocok dengan
Ganjar Pranowo, kita bangga
dengan Jokowi yang diberikan

ruang
untuk
tetap
mengungkapkan kritik kepada
pemerintahan sekarang,” ujarnya.
Menurutnya,
struktur
organisasi GP Mania Sumbar
diharapkan
bisa
menjadi
penyambung
lidah
untuk
memberikan informasi jujur dan
bersih kepada masyarakat
Minangkabau.
“Kita tidak ingin masyarakat
khususnya untuk mengamini
narasi kotor dan hoax, kita harus
jadi penyambung lidah untuk
memberikan informasi jujur dan
bersih, jangan lagi ada kebencian
yang timbul dalam pertarungan
politik di masa depan,” kata dia.
Ia berharap kepengurusan GP
Mania Sumbar bisa menjadi
pelopor di Indonesia dengan
berjalan dengan jalur non partisan.
“Kita pastikan kita bukan
bagian dari partai, artinya kita
semua mendukung siapapun yang
idenya sama dengan kita, kita
fleksibiliti dan tidak terikat
dengan aturan partai, salah satunya
kita
bisa
fokus
dalam
pemberantasan korupsi yang
menjadi PR besar di negeri ini,”
kata dia.

RELAWAN Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) usai
mendeklarasikan Ganjar Pranowo Mania Sumbar di Bukittinggi,
Rabu (24/11). ANT
Ia meyakini GP Mania Sumbar
bisa menjadi organisai yang
bersemangat untuk menghadapi
pertarungan politik 2024.
“GP mania harus militan,
semoga menginspirasi dalam
pertarungan politik 2024, kita
satu-satunya
yang
berani
berdeklarasi mendukung Ganjar
Pranowo, Sumbar sebagai daerah
lahirnya tokoh nasionalis sangat
kita yakini terbuka dengan budaya

adatnya untuk berdemokrasi dan
berpendapat,” kata dia.
Ketua DPP Joman bersama
Sekjen Joman, Gozali Harahap
melantik kepengurusan GP Mania
Sumbar 2021-2026 dengan
beberapa nama seperti Ketua GP
Mania Sumbar, Asmara Dewi,
Wakil John Martin, Sekretaris
Dedi S, Bendahara Astrid serta
beberapa Kepala Bidang. Iwin/
ant

Jakarta,
Khazanah—
Tim
seleksi
menyatakan pelaksanaan tes tertulis serta
penulisan makalah calon anggota KPU dan
Bawaslu yang berlangsung di Jakarta
International Expo menerapkan protokol
kesehatan (prokes) secara ketat.
Ketua Tim seleksi (Timsel) calon anggota
KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro di Jakarta,
Rabu menjelaskan untuk menghindari
penyebaran COVID-19 pihaknya mewajibkan
agar para peserta yang hadir telah divaksin
COVID-19.
Tak hanya itu, para peserta wajib pula
menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 yang
masih berlaku. Bahkan, jarak tempat duduk
antar-peserta juga diatur tak kurang dari 1,5
meter. “Memang berkumpul banyak orang, tetapi
kami sudah menerapkan sejak dini protokol
kesehatan,” kata Juri.
Selain itu, lanjut Juri penyelenggara juga
telah menyediakan fasilitas pendukung prokes
seperti hand sanitizer, masker, dan sebagainya.
Dirinya berharap para peserta bisa tetap disiplin
mematuhi prokes hingga pelaksanaan tes
rampung.
Berdasarkan data yang diterima Timsel,
45 peserta yang tidak hadir mengikuti tahapan
dari 630 peserta yang berhak melanjutkan ke
tahap seleksi tes tertulis, penulisan makalah,
dan psikologi dasar.
Kemudian 1 orang mengundurkan diri.
Terkait peserta yang tidak mengikuti tahapan
kali ini, rinciannya yaitu 30 orang pelamar
anggota KPU dan 15 orang pelamar anggota
Bawaslu. “Yang tidak ikut seleksi tertulis ini
sudah pasti dinyatakan gugur dan tidak bisa
mengikuti tahapan berikutnya,” kata Juri.
Berdasarkan jadwal seleksi, tes akan
berlangsung selama dua hari hingga 25
November 2021 dengan agenda yang berbeda.
Pada hari pertama, para peserta mengerjakan
tes tertulis dan penulisan makalah. Sementara
pada hari kedua, para peserta bakal mengikuti
tes psikologi dasar. ryn/ant

Demokrat Agam
Target Borong
Kemenangan
Lubuk Basung, Khazanah— Dewan
Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten
Agam, menargetkan partai berlambang bintang
mercy itu menang saat Pemilihan Legislatif
(Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 2024,
sehingga kader menjadi ketua DPRD dan bupati
setempat.
“Ini sudah kami sepakati dengan ketua,
sekretaris, bendahara, pengurus kecamatan dan
kader Partai Demokrat Agam,” kata Ketua DPC
Partai Demokrat Agam, Marga Indra Putra saat
pendidikan politik bagi kader partai itu di
Sekretariat DPC Partai Demokrat Agam, Selasa.
Ia mengatakan, DPC Demokrat Agam
menyepakati bisa memenangkan Pileg, sehingga
bisa meraih menimal sembilan kursi di DPRD
Agam, sehingga kader bisa menjadi ketua DPRD
Agam.
Dengan cara itu, mantan Ketua DPRD Agam
dua periode itu menambahkan DPC Demokrat
Agam bisa mengusung Bupati dan Wakil Bupati
Agam dari kader sendiri. “Kita bakal mengusung
bupati dan wakil bupati dari kader,” katanya.
Ia menambahkan, kader yang telah disiapkan
menjadi bupati seperti, Ketua DPC Demokrat
Agam Marga Indra Putra, Ketua Fraksi Partai
Demokrat DPRD Agam, Feri Adrianto, Wakil
Bupati Agam Irwan Fikri dan Ketua DPD Partai
Demokrat Sumbar, Mulyadi.
Pasangan yang akan diusung bisa MulyadiMarga Indra Putra atau Irwan Fikri-Feri Adrianto.
“Sebelumnya kader kita hanya sebagai wakil
bupati, karena DPC Partai Demokrat Agam
tidak bisa mengusung sendiri, karena hanya
memperoleh tujuh kursi di DPRD Agam,”
katanya.
Ia menambahkan, pihaknya optimistis bisa
memenangkan Pileg, Pilpres dan Pilkada di
2024, karena kader sangat solid dan kuat secara
internal. Sementara strategi yang disiapkan
untuk memenangkan sudah disampaikan kepada
kader saat pendidikan politik.
“Tidak
mungkin
strategi
dalam
memenangkan saya sampaikan. Namun stategi
itu disampaikan saat pendidikan politik yang
diadakan setiap bulan,” katanya. Happy/ant
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Padang, Khazanah - Pemerintah Kota Padang
dan Pengadilan Negeri Padang (PNP) Kelas 1A
sepakat menjalin kesepahaman kerja tentang
Sistem Kerjasama Pelayanan Peradilan Cepat
dan Biaya Ringan Online atau yang dikenal
dengan "Si Jempol".
Penandatangan kerjasama atau Memorandum
of Understanding (MoU) tersebut dilakukan Wali
Kota Padang Hendri Septa bersama Ketua PNP
Kelas 1A Yuzaida di Lantai III Kantor PNP Kelas
1A, Rabu (24/11/2021) pagi.
Wali Kota Hendri Septa menyampaikan, atas
nama pemerintah kota dan warga Kota Padang
memberikan apresiasi dan penghargaan setinggitingginya atas inovasi yang terus dilahirkan
PNP Kelas 1A Padang dalam peningkatan
layanan kepsda masyarakat.
"Alhamdulillah hari ini telah kita lakukan
penandatanganan kerjasama dengan PNP Kelas
1A terkait penerapan aplikasi Si Jempol yang
intinya bertujuan memudahkan masyarakat dalam
melengkapi persyaratan peradilan yang
dibutuhkan secara online. Masyarakat tinggal
mendatangi PNP Kelas 1A pas waktu sidang
saja dan ini sangat membantu tentunya,"
ungkapnya.
Orang nomor satu di Kota Padang itu
mengatakan inovasi Si Jempol dari PNP Kelas
1A tersebut sejalan dengan upaya Pemko Padang
yang terus berupaya meningkatkan mutu
pelayanan publik di semua lini. Dimana hal
ini tercantum dalam misi ke-7 Wali Kota Padang
yakninya "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik
yang Prima".
"Maka itu kepada OPD terkait serta para
Camat dan Lurah saya harapkan bisa mendukung
secara optimal pelaksanaan kerjasama ini di
samping melakukan monitoring dan evaluasi.
Mulai dari tahap sosialisasi kepada masyarakat,
hingga mendukung dalam pemanfaatan saranaprasarana yang dimiliki untuk mengoperasikan
aplikasi Si Jempol tersebut," harap Wako Hendri.
Sementara itu Ketua PNP Kelas 1A Yuzaida
mengungkapkan, lewat aplikasi Si Jempol yang
disediakan oleh pihaknya diharapkan
memudahkan masyarakat dalam melengkapi
persyaratan peradilan yang dibutuhkan. Ia pun
bersyukur dan berterima kasih kepada Pemko
Padang yang menyambut positif kerjasama untuk
pengoperasian aplikasi tersebut kepada
masyarakat.
"Lewat aplikasi Si Jempol ini masyarakat
sekarang sudah bisa mendaftar dan melakukan
urusan administrasinya secara online. Tinggal
pas sidang saja ke Kantor PNP Kelas 1A Padang.
Kita berterima kasih sekali kepada Pemko Padang
yang sepakat melakukan kerjasama hari ini.
Dimana Pemko Padang melalui OPD terkait
seperti Disdukcapil, Diskominfo, Bapenda serta
kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang dalam
nota kesepakatan yang ditandatangani siap
mendukung penerapan Si Jempol bagi
masyarakat," pungkasnya didampingi Wakil
Ketua PNP Kelas 1A Supriyatna Rahmat beserta
sejumlah Hakim, Panitera dan jajaran PNP Kelas
1A saat itu.
Dalam kesempatan itu hadir mendampingi
Wali Kota Padang diantaranya Asisten
Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi, Asisten
Administrasi Umum Didi Aryadi, Kabag
Kerjasama Erwin M, Kabag Pemerintahan Ances
Kurniawan serta para camat dan perwakilan OPD
terkait di Pemko Padang.  Faisal Budiman

GENJOT CAPAIAN
VAKSINASI

Satlantas
Polresta Padang
Raih Penghargaan
Padang, Khazanah- Satuan Lalu Lintas
(Satlantas) Polresta Padang meraih
penghargaan dari Direktorat Lalu Lintas
(Ditlantas) Polda Sumbar karena berperan
dalam menggenjot capaian vaksinasi di
daerah itu.
Kasat Lantas Polresta Padang, AKP Alfin
di Padang, Rabu, menyatakan bersyukur
jajarannya Padang menerima penghargaan
dari Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol
Yofie Girianto Putro karena mampu membawa
massa melebihi target vaksinasi massal dalam
rangka Operasi Singgalang 2021 dan Sumbar
Sadar Vaksin (Sumdarsin).
"Ini hasil kerja keras bagi seluruh personel
Satlantas Polresta Padang membantu
membawa massa vaksinasi massal dalam
Operasi Singgalang 2021. Terima kasih untuk
seluruh jajaran yang telah kerja keras untuk
kegiatan vaksin yang telah dilakukan
tersebut," kata dia
Penghargaan itu diberikan di halaman
gedung Ditlantas Polda Sumbar Rabu (24/
11)
Terkait dengan Operasi Singgalang 2021,
memasuki hari ke-9 Polresta telah mengeluarkan bukti pelanggaran (tilang) terhadap
491 pengendara rincian SIM 129, STNK
335, kendaraan roda dua 105, dan kendaraan
roda empat 22.
"Untuk teguran selama 9 hari kita
melakukan operasi Singgalang 2021 sebanyak
900 teguran dan kita juga mengamankan
knalpot recing sebanyak 80 unit,” kata dia.
Ia mengatakan kendaraan-kendaraan
tersebut ditilang karena melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan fatalitas
kecelakaan dan pelanggaran kasat mata.
Data yang diatas adalah data sementara
karena Satlantas Polresta Padang masih
melakukan Operasi Singgalang 2021 sampai
tanggal 28 November 2021.
"Kami mengimbau kepada pengendara
jalan raya supaya mematuhi peraturan berlalu
lintas jangan sampai anggota menindak tegas
dan memberhentikan kendaraan anda karena
tidak memiliki kelengkapan," kata dia.
(ant/faisal)

Rp4.500

PEMKO PADANG DAN PNP KELAS 1A JALIN KERJASAMA

Hendri Septa: Lewat Si Jempol, Pelayanan
Peradilan Makin Cepat dan Mudah

Hendri Septa Dipercaya jadi Wakil Ketua DPP APEKSI

Walikota Padang Hendri Septa bersama Walikota Medan Bobby Nasution

Padang,Khazanah - Sebuah
kepercayaan diterima Wali Kota Padang
Hendri Septa yang diamanahkan
sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus
Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Kota
Seluruh Indonesia (APEKSI).
Hal itu terungkap saat pelaksanaan
Musyawarah Komisariat Wilayah
(Muskomwil) I APEKSI Tahun 2021
di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
Senin (22/11/2021).
Sementara itu, Wali Kota Medan
Bobby Nasution yang juga menantu

dari Presiden Jokowi terpilih secara
aklamasi menggantikan Wali Kota
Pekanbaru Firdaus sebagai Ketua
Komwil I APEKSI yang baru dengan
dikukuhkan langsung Ketua DPP
APEKSI Bima Arya yang saat ini
menjabat Wali Kota Bogor.
Diketahui, Komwil I Apeksi yang
dinahkodai Bobby meliputi 24 kota,
antara lain Medan, Banda Aceh,
Sabang, Lhokseumawe, Langsa,
Subulussalam, Pematang Siantar,
Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Binjai,

Sibolga,
Padangsidimpuan,
Gunungsitoli, Payakumbuh, Padang,
Padang Panjang, Sawahlunto, Solok,
Pariaman, Bukittinggi, Pekanbaru,
Dumai, Tanjungpinang dan Batam.
Wali Kota Hendri Septa usai acara
kepada wartawan mengungkapkan suka
citanya di samping tantangan yang
cukup berat bagi dirinya dalam
mengemban amanah sebagai Wakil
Ketua DPP APEKSI.
"Alhamdulillah, atas nama pribadi,
Pemerintah Kota (Pemko) dan warga

Kota Padang saya bersyukur atas
kepercayaan yang diberikan kepada
saya sebagai Wakil Ketua DPP APEKSI.
Ini suatu kebanggaan bagi saya pribadi
dan Kota Padang tentunya. Apalagi
pada 2022 nanti Kota Padang
dipercaya sebagai Tuan Rumah Apeksi.
Semoga saya bisa mengemban amanah
ini dengan sebaik-baiknya. Semoga
pengurus APEKSI makin sukses dan
lebih baik lagi dalam menjalankan
program kegiatannya," ungkapnya usai
mengikuti kegiatan tersebut.
Lebih lanjut orang nomor satu di
Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar) itu turut menyampaikan
selamat
dan
sukses
atas
penyelenggaraan Muskomwil I APEKSI
Tahun 2021 di Banda Aceh kali ini.
"Sebagaimana Muskomwil I
APEKSI ini diharapkan dapat
menyatukan dan menyamakan persepsi
tentang kemajuan pemerintahan kota
ke depannya ,” ujar Hendri Septa yang
didampingi sejumlah kepala OPD di
kesempatan itu.
Dalam kesempatan itu juga terlihat
suasana keakraban antara Wali Kota
Padang Hendri Septa dengan Wali Kota
Medan Bobby Nasution selama
kegiatan Muskomwil berlangsung.
Wali Kota Medan menyampaikan
kepada Wako Hendri Septa bahwa ia
akan mengunjungi Kota Padang dalam
waktu dekat ini. "Bang Hen, Januari
2022 besok saya mau ke Padang
mencicipi masakan rendang yang
sudah mendunia itu," ucap Bobby.
"Boleh sekali Pak Wali, saya tunggu
di Padang dengan senang hati," timpa
Hendri Septa dengan raut wajah
gembira.  Faisal Budiman

Bahayakan Pengendara, Permasalahan
Cangkang Sawit Bakal Diatasi
Padang,Khazanah - Permasalahan
cangkang sawit yang kerap berserakan
di beberapa titik jalan nasional di Kota
Padang setidaknya telah menimbulkan
banyak kerugian bahkan hingga korban
jiwa dari pengendara roda dua yang
melintasi di sepanjang jalan tersebut.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota
Padang menindaklanjuti hal tersebut
dengan menggelar rapat pembahasan
perihal masalah terkait masalah bersama
pemangku kepentingan dan unsur
terkait di Gedung Putih Kediaman
Resmi Wali Kota Padang, Rabu (24/
11/2021).
"Hari ini alhamdulillah, kita
bersama telah sepakat menyikapi
permasalahan cangkang sawit yang
kerap berserakan di sepanjang jalan
nasional di Kota Padang. Kita tentu
berharap, jangan ada lagi cangkang
sawit yang berserakan di jalan, para
pengusaha terkait pun telah menyetujui
dan menyepakatinya," ujar Wako
Hendri.
Lebih lanjut oang nomor satu di
Kota Padang itu mengungkapkan,
setidaknya terdapat 5 (lima) poin
kesepakatan yang dihasilkan dalam
pertemuan bersama pengusaha angkutan umum barang yang membasa
material cangkang sawit kali ini.
Poin pertama jelasnya, terhitung
per 25 November 2021 ini untuk
sepanjang Jalan Raya By Pass Kota

Padang harus bersih dan bebas dari
cangkang sawit yang berserakan. Poin
kedua yakni teknis pengangkatan
dilakukan dengan memuat secara datar
sesuai dengan dimensi bak kendaraan
dan ditutup rapat dengan terpal atau
bahan sejenis supaya tidak terjadi
penumpukan material cangkang sawit.
"Sementara pada poin ketiga yaitu,
teknis kebersihan sepanjang Jalan Raya
By Pass Kota Padang merupakan
tanggung jawab perusahaan angkutan
umum barang yang membasa material
cangkang sawit. Ke empat adalah
perusahaan angkutan umum barang
wajib mematuhi ketentuan mengenai
tata cara pemuatan, daya angkut,
dimensi kendaraan dan kelas jalan,"
bebernya.
Terakhir Wako Padang menyebut,
pada poin kelima disepakati bahwa
apabila terjadi pelanggaran dan
kesepakatan ini, maka Pemko Padang
beserta Ditlantas Polda Sumbar, Polresta
Padang, BPTD Wilayah III Sumbar,
Dinas Perhubungan Sumbar dan
Padang akan melakukan tindakan tegas
sesuai dengan peraturan per Undangundangan yang berlaku.
"Kita harapkan seluruh pihak terkait
sama-sama konsisten menjaga dan
melakukan kelima poin kesepakatan
yang sama-sama kita tandatangani hari
ini. Kita tahu dan merasakan, masalah
cangkang sawit yang berserakan

khususnya di Jalan Raya By Pass Kota
Padang ini telah banyak membahayakan
bagi pengendara roda dua bahkan
sampai menimbulkan korban jiwa.
Semoga dengan kesepkatan ini hal
tersebut tidak terjadi lagi dari saat
ini dan ke depan," harap Wali Kota
Hendri Septa.
Dalam kesempatan itu hadir
mendampingi Wali Kota Padang
diantaranta Asisten Pemerintahan dan
Kesra Edi Hasymi bersama Kepala Dinas
Perhubungan Dian Fakri, Kepala DLH
Mairizon, Kepala Bappeda Yenni Yuliza,

Kabag Hukum Yopi Krislova dan lainnya.
Rapat ini juga diikuti Kasubdit
Gakkum Ditlantas Polda Sumbar AKBP
Novalinda, Pasi Gakkum Denpom 1/
4 Padang Kapten CPM Hanang Winarko dan Kanit Dikyasa Polresta Padang
AKP Ali Akbar.
Selain itu juga hadir dari pihak
pengusaha diantaranya Ketua Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat M. Tauhid,
perwakilan PT ABHI Rahmad, PT JBM
Odi Setiawan, PT Pinang Mas Energy
William dan dari PT Jatim Propertindo
Jaya Arika.  Faisal Budiman

cangkang sawit yang kerap berserakan di beberapa titik jalan nasional di Kota Padang.

