EDISI 865 TAHUN IV 2022 | Rp.4500

SELASA, 9 AGUSTUS 2022 | SELASA, 11 MUHARRAM 1444 H

VIRAL SOAL CAMAT PAYAKUMBUH

Pemko: Mutasi
Dewi Novita
bukan Karena
Fashion Week
Payakumbuh, Khazanah —

Pemerintah

Foto Camat yang viral itu

Kota Payakumbuh, memastikan bahwa
pihaknya tidak melakukan pencopotan
terhadap Camat Payakumbuh Timur Dewi
Novita melainkan hanya memutasikan yang
bersangkutan ke jabatan dengan eselon yang
masih sama.
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kota Payakumbuh Erwan di
Payakumbuh, Senin, mengatakan bahwa tidak
ada pencopotan jabatan dan Pemko
Payakumbuh melakukan rotasi atau mutasi
jabatan, dan sudah di jadwalkan dan
dipersiapkan sebelumnya.
“Terkait dengan jabatan baru Dewi Novita
yaitu Sekretaris Satpol-PP Damkar itu karena
figur dari Camat Payakumbuh Timur ini
bagus dan kita butuh karakter ini di SatpolPP Damkar,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa rotasi dan mutasi
yang dilakukan kepada Camat Payakumbuh
BACA HAL-7

Syiar Islam
Umat Islam Boleh Cium
Hajar Aswad Kembali
Makkah, Khazanah — Umat Islam yang
beribadah di Masjidil Haram, Makkah, Arab
Saudi, bisa kembali mencium Hajar Aswad
setelah pembatas Ka’bah diangkat pada
Selasa (4/8) waktu setempat.
Pagar penghalang Ka’bah dipasang sejak
1 Juli 2020 untuk mencegah penyebaran
COVID-19, sehingga jamaah tidak bisa
mencium Hajar Aswad, batu hitam yang
diyakini umat Muslim berasal dari surga.
Kepala Presidensi Umum untuk Urusan
Dua Masjid Suci Sheikh Abdur-Rahman
As-Sudais mengatakan pagar penghalang
Ka’bah diangkat karena pandemi mereda,
menurut keterangan dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Arab
Saudi yang diterima di Jakarta, Kamis.
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Mimbar

PESAN MENDAG KEPADA APEKSI
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Padang,
Khazanah
—
Menteri Perdagangan Zulkifli
Hasan mengingatkan seluruh
pemerintah kota menjaga
ketersediaan pangan dan
memastikan harganya stabil di
daerah masing-masing.
Berpidato di depan peserta
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
XV Asosiasi Pemerintah Kota
Seluruh Indonesia (Apeksi)
dihadiri 85 wali kota dari
seluruh Indonesia, Zulhas –
begitu ia akrab disapa—
mengatakan perang antara
Rusia dan Ukraina memicu
kenaikan harga pangan dan
energi meningkat tajam.
“Selain itu ada banyak
negara saat ini yang melarang
ekspor pangan seperti gandum,”
kata dia.
Ia mengatakan karena
pangan amat menentukan
stabilitas maka wali kota harus
memastikan stok dan harga
terkendali di daerah masingmasing.
“Harus waspada soal stok
dan harga,” katanya.
Pada
sisi
lain,
ia
menyampaikan masyarakat
Indonesia patut bersyukur
karena dalam keadaan sulit saat
ini ekonomi mampu tumbuh
5,44 persen.
Dari sektor perdagangan
untuk ekspor pada kuartal II
2022 juga surplus dan meraih
angka tertinggi dalam sejarah
yaitu 24,9 miliar dolar Amerika
Serikat.

Akan
tetapi
ia
menyampaikan kekhawatiran
soal inflasi yang cukup tinggi
namun di bandingkan negara
lain di Eropa ataupun Amerika
Serikat lebih kecil.
“Di Barat inflasi mencapai
10 persen, kita 4,9 persen tapi
ini sudah warning karena kalau
lebih tinggi lagi masyarakat
akan berteriak,” ujarnya.
Namun ia optimis Indonesia
akan mampu menghadapi
situasi sulit ini.
Oleh sebab itu ia mengajak
pemerintah kota bersinergi dan
berkolaborasi memajukan
perdagangan di tanah air.
“Salah satunya dengan
memastikan harga stabil dan
apabila harga bahan pokok
terkendali akan berpengaruh
pada
keterpilihan
atau
elektabilitas,” ujarnya.
Kemudian pihaknya juga
mengajak
wali
kota
mengoptimalkan transformasi
digital dalam perdagangan.
“Kementerian Perdagangan
punya target 1.000 pasar
tradisional dan satu juta
pedagang dilatih menggunakan
platform digital,” kata dia.
Rakernas Apeksi
Menanggapi
harapan
Mendag
itu,
Asosiasi
Pemerintahan Kota Seluruh
Indonesia (Apeksi) menyatakan
ingin turut berperan dalam
pemulihan ekonomi setelah
pandemi COVID-19 melanda.
BACA HAL-7

JELANG SUBSIDI PERTALITE DIBATASI

RAKERNAS XV APEKSI 2022 DI PADANG RESMI DIMULAI

Setengah Juta Kendaraan Wali Kota se-Indonesia
Didaftar di Mypertamina Berkolaborasi Sikapi Isu Strategis

Tokoh Agama
‘Imam’ Politik
Oleh: Prof. Duski Samad
(Ketua FKUB Sumatera Barat)
Tema tulisan di atas muncul sebagai
respon penulis terhadap godaan, ajakan dan
provokasi praktisi politik terhadap tokoh
agama yang diminta menjadi imam, pengerak
dan orang terdepan dalam politik praktis.
Begitu juga narasi yang disebar di media
BACA HAL-7

Ayat Hari Ini
Dia (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, demi
nikmat yang telah Engkau anugerahkan
kepadaku, maka aku tidak akan
menjadi penolong bagi orang-orang
yang berdosa (QS Al Qasas: 17)

MyPertamina, silahkan mendaftar di sini

Jakarta, Khazanah —
PT
Pertamina (Persero) mencatat
konsumen yang mendaftarkan
kendaraannya sebagai pengguna
bahan bakar minyak (BBM) jenis
Pertalite dan Solar subsidi terus
mengalami peningkatan. Adapun
hingga Senin 8 Agustus, kendaraan
yang didaftarkan sudah mencapai

540 ribu kendaraan.
Corporate Secretary Pertamina
Patra Niaga, Irto Ginting terus
mengapresiasi masyarakat yang
telah mendukung Program Subsidi
Tepat Sasaran. Mengingat jumlah
pendaftar dari waktu ke waktu terus
mengalami kenaikan.
BACA HAL-7

Padang, Khazanah
Rapat
Kerja
Nasional (Rakernas)
Asosiasi Pemerintah
Kota
Seluruh
Indonesia (APEKSI)
XV di Kota Padang
selama 7-10 Agustus
2022 resmi dimulai
dengan mengangkat
tema “Kota Kita
Bangkit, yang Maju
yang Bersinergi”.
Event akbar yang Walikota Padang Hendri Septa bersama Menteri Zulkifli Hasan
diikuti 98 Wali Kota dan Ketua Apeksi, Bima Arya
se-Indonesia itu pun dibuka oleh serta unsur terkait lainnya, Ketua
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Komwil I-6 APEKSI, Ketua Dewan
Hasan di Hotel Truntum Padang, Senin Pengawas APEKSI serta Direktur
Eksekutif/Sekretaris Dewan APEKSI.
(8/8/2022) pagi.
Dalam sambutan dan arahannya
Pembukaan kegiatan ditandai
dengan penabuhan gendang oleh Mendag Zulkifli Hasan mengapresiasi
Mendag Zulkifli Hasan bersama kekompakan asosiasi pemerintah kota
Gubernur Sumbar Mahyeldi serta Ketua dan berharap pemerintah kota
Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mempunyai inovasi-inovasi untuk
dan Wali Kota Padang Hendri Septa. kemajuan kotanya masing-masing.
Ia pun memesankan akan
Terlihat hadir di kesempatan itu
unsur Forkopimda Sumbar dan Padang
BACA HAL-7

PUNYA KESEDIHAN YANG SAMA

Gubernur Ridwan Kamil Kunjungi
Keluarga Ikhsan Maulana

05.04
12.29
15.51
18.31
19.43

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi keluarga pelajar yang
hanyut dan jasadnya belum ditemukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat, Minggu malam (7/8/2022).

Padang, Khazanah —
Merasa memiliki pengalaman
pahit yang sama karena
kehilangan anaknya hanyut
di sungai, Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil bersimpati kepada siapa saja yang
anggota keluarganya hilang
di sungai, seperti yang
dialami keluarga Ahmad
Rusdi di Padang.
Ridawan Kamil menyem-

pat diri di sela-sela kesibukannya mengikuti kegiatan
Apeksi di di Padang untuk
mengunjungi keluarga pelajar yang pada 11 Juni 2022
dilaporkan hanyut Sungai
Bangek, Kelurahan Balai
Gadang, Kecamatan Koto
Tangah, Kota Padang.
Ridwan Kamil datang ke
rumah keluarga pelajar
Ikhsan Maulana di Kota

Padang pada Minggu (7/8)
sekitar pukul 22.00 WIB,
disambut oleh kedua orang
tua Ihsan, Ahmad Rusdi dan
Asnidar.
Dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga
Ihsan. Dia juga berdoa untuk
Ikhsan bersama kedua orang
tuanya.
“Kita doakan semoga
BACA HAL-7
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PUJI GUBERNUR DAN WALIKOTA

DPRD Bukittinggi
Tutup dan Buka
Masa Sidang

Mendag Sidak Harga
di Pasar Raya Padang

Padang,
Khazanah
Menteri Perdagangan Zulkifli
Hasan bersama Gubernur
Sumatera Barat (Sumbar)
Mahyeldi Ansharullah dan
Walikota Padang Hendri
Septa, meninjau Pasar Raya
Padang, Senin (8/7).
Di pusat perdagangan
utama di Kota Padang itu,
Menteri yang akrab disapa
Bang Zulhas ini mendatangi
sejumlah pedagang bahan
kebutuhan
pokok
diantaranya pedagang telur,
minyak goreng, cabe, dan
beras.
“Kami ke pasar untuk
memantau harga-harga barang
kebutuhan pokok. Saya
ucapkan terimakasih pada
pak walikota dan pak
gubernur karena harga disini
relatif stabil bahkan ada yang
turun,” kata Mendag Zulkifli
Hasan.
Mendag Zulkifli Hasan
mendapati harga bawang
merah Rp30 ribu perkilogram,
minyak goreng curah pada
di kisaran harga Rp13 ribu
hingga Rp14 ribu. Harga
cabai merah keriting menurut
Mendag sudah turun menjadi
Rp70 ribu tapi relatif lebih
tinggi dari di daerah lain.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Walikota
Padang Hendri Septa saat mengunjungi Pasar Raya Padang
"Bawang merah ternyata
murah sekali disini. Rupanya
di Sumatera Barat ini ada
daerah sentra bawang,
makanya murah. Tapi harga
cabe agak lebih tinggi, kalau
di Jawa sudah Rp60 ribu,
disini masih Rp70 ribuan.
Mungkin karena orang

Padang suka makan cabe,"
ujar Zulhas.
Mendag Zulkifli Hasan
menegaskan, Kementerian
Perdagangan akan terus
mendorong distribusi minyak
goreng alokasi pasar dalam
negeri (Domestic Market
Obligation/DMO)
agar

masyarakat dapat memperoleh
minyak goreng dengan harga
terjangkau.
Saat peninjauan, Mendag
juga beberapa kali membeli
langsung sejumlah kebutuhan
bahan pokok seperti minyak
goreng, telur dan cabai dan
kemudian dibagikan kepada

masyarakat pengunjung pasar
raya.
Tampak ikut hadir dalam
peninjauan
Kepala
Disperindag Sumbar Asben
Hendri, Kepala Dinas Pangan,
Efendi, Sekda Kota Padang
Andree Algamar.  Rina
Akmal

Tim Penilai Lomba KPS Nasional Kunjungi Payakumbuh
Payakumbuh, Khazanah --Tim
Penilai Lomba Komunitas Peduli
Sungai (KPS) Tingkat Nasional
melakukan visitasi ke Kota Randang
untuk melakukan verifikasi dan
kunjungan
kepada
Forum
Komunitas Masyarakat Peduli
Sungai Kota Payakumbuh, Senin
(8/8).
Kedatangan tim penilai yang
terdiri dari Direktur Jenderal (Dirjen)
SDA Mochammad Amron didampingi
Hari Suprayogi dan Sudarsono serta
Ketua Tim evaluasi Tantri Anggraini
itu disambut oleh Wali Kota Riza
Falepi, Kepala Balai Wilayah Sungai
Sumatera V Padang Dian Karmila,
Sekda Rida Ananda, Asisten II
Elzadaswarman, Staf Ahli Elfriza
Zaharman, Kadis Pol PP dan Damkar
Dony Prayuda, Kepala Dinas PUPR
Muslim, Camat Payakumbuh Barat
Ul Fakhri.
Wali Kota Riza Falepi
mengatakan pihaknya berkewajiban
menjaga lingkungan hidup dan
menjaga sumber sumber air yang
ada bersama semua elemen
masyarakat sehingga air dapat
memberikan kehidupan bagi semua
masyarakat, pihaknya pun terus
mendukung program bersih sungai
yang digalakan komunitas pecinta
sungai melalui APBD dengan
kegiatan pembinaan sejak 2018.
Dijelaskan Riza, Sungai Batang
Agam merupakan salah satu sungai
yang memiliki fungsi strategis di
Kota Payakumbuh. Dengan aliran
yang membelah kota menjadi dua
bagian, dimana sungai ini sangat
potensial untuk dikembangkan
dibeberapa sektor, seperti sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor
olah raga dan lain-lain.
"Sehingga dapat dikatakan
bahwa Batang Agam merupakan
masa depannya Kota Payakumbuh.
Disamping itu, eksistensi sungai
Batang Agam juga memiliki potensi
permasalahan yang harus segera
dituntaskan
seperti
banjir,
kelongsoran
tebing
sungai,
sedimentasi dan perubahan alur
sungai serta pencemaran air sungai,"
ujarnya.

Ditambahkan wali kota dua
periode itu, Pemerintah Kota
Payakumbuh terus berupaya untuk
menyelesaikan permasalahan yang
ada, dimana selama kurun waktu
10 tahun terakhir, pelaksanaan
pembangunan infrastruktur pada
sungai Batang Agam telah melalui
proses yang panjang dan melibatkan
banyak stake holders terkait.
Keterbatasan APBD Kota dan
keterbatasan kewenangan, paparnya,
mengakibatkan permasalahan yang
ada tidak dapat diatasai secara tuntas.
oleh karena itu dengan adanya
kerjasama dan bantuan pembiayaan
pembangunan yang berasal dari
APBN Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat melalui Balai
Wilayah Sungai Sumatera V telah
dilaksanakan kegiatan normalisasi
dan pengendalian banjir Sungai
Batang Agam, yang menelan biaya
kontrak sebesar kurang lebih Rp211
miliar selama kurun waktu tahun
2017 hingga 2021.
"Hal ini telah memberikan
kontribusi yang sangat besar dalam
pembangunan di Kota Payakumbuh
dan mampu menjadikan kawasan
sungai Batang Agam sebagai pusat
pertumbuhan baru di Kota
Payakumbuh," kata Riza.
Ditambahkan Riza, upaya
konservasi air sungai juga merupakan
fokus utamanya dalam menjaga
kelestarian alam. Salah satu upaya
dalam konservasi tersebut adalah
dengan tetap menjaga sempadan
sungai sebagai green belt sungai.
Gerakan payakumbuh menanam
pohon dengan memfokuskan
kegiatan di sepanjang aliran batang
agam telah dicanangkan mulai tahun
2019 dan terus berlanjut sampai saat
ini.
"Sebagai bentuk dukungan
pembangunan di kawasan sungai
batang agam, kami juga telah
membangun sport center seperti
stadion, GOR, serta ruang terbuka
hijau (RTH), lalu ada WTP yang
terintegrasi langsung dengan sungai
Batang Agam. Pada masa yang akan
datang, kami juga akan membangun
Mesjid Agung Kota Payakumbuh,

yang saat ini sudah memasuki
tahapan perencanaan detail kawasan
pada lahan yang sudah dibebaskan
seluas 5 hektar," tukuknya.
Riza menyadari sepenuhnya,
pemeliharaan infrastruktur yang telah
dibangun tidak akan maksimal jika
hanya dilaksanakan oleh pemerintah
Kota Payakumbuh melalui OPD
terkait. Oleh karena itu, eksistensi
masyarakat dalam bentuk komunitas
peduli sungai (KPS) yang berada
di bawah naungan Forum Komunitas
Masyarakat Peduli Sungai Batang
Agam
(FKMPS-Ba)
sangat
dibutuhkan baik dalam operasi,
pemeliharaan, maupun pengawasan
aktivitas sosial di sepanjang
infrastruktur yang telah dibangun.
Disamping itu, kata Riza,
pemerintah kota payakumbuh dalam
rangka
perlindungan
dan
keberlanjutan kawasan Sungai Batang
Agam, pihaknya telah membuat
perda panataan sungai Batang Agam
berupa Perda Pembangunan
Infrastruktur Berkelanjutan Di
Kawasan Batang Agam.
"Dimana saat ini sedang
dilakukan pembahasan dengan
DPRD terkait rancangan Perda
Pembangunan
Infrastrutur
Berkelanjutan di Kawasan Batang
Agam," tandasnya.
"Permasalahan yang ada di
sungai Batang Agam belum
sepenuhnya dapat diatasi. Besar
harapan kami Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat melalui Balai Wilayah
Sungai Sumatera V dapat
mengalokasikan kembali anggaran
untuk
lanjutan
kegiatan
pengendalian banjir sungai Batang
Agam pada lahan yang sudah kami
bebaskan, walaupun masa bakti
kami akan berakhir pada bulan
September ini," Jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas
PUPR Muslim menjelaskan penataan
sungai Batang Agam di kota
Payakumbuh telah dikonsep pada
awal periode Wali Kota Riza
Falepi, pada tahun 2012 dilakukan
penyiapan perencanaan, studi
kelayakan, amdal, dan sebagainya.

"Kita melaksanakan MoU
dengan Kementerian PUPR pada
7 Mei 2014, salah satu isinya adalah
kesepakatan
untuk
Pemda
menyiapkan perencanaan, sementara
itu pelaksanaan fisik oleh
kementerian melalui BWSS V," kata
Muslim.
Muslim memaparkan, MoU
berjalan dengan baik, dukungan
pemko Payakumbuh dalam bentuk
pengadaan tanah 18 hektar, telah
menghabiskan APBD sekitar 45
miliar. Lalu infrastruktur pendukung
lainnya seperti sarana olahraga,
taman, lahan pembangunan mesjid
agung.
"Kita juga membina komunitas
peduli sungai," tambahnya.
Selanjutnya, kata Muslim,
Kementerian PUPR melakukan
pembangunan sapras pengendalian
banjir dan penataan sungai dengan
menghabiskan anggaran sekitar 211
miliar,
dilaksanaan
saat
kepemimpinan Dirjen saat itu Hari
Suprayogi.
"Beliau dulu telah datang ke
Payakumbuh melihat kondisi sungai
Batang Agam sebagai halaman
belakang kota, sekarang beliau
datang kembali saat Batang Agam
telah menjadi halaman depan kota,
kami sampaikan apresiasi kepada
perhatian Kementerian PUPR,"
ujarnya.
Muslim menjelaskan, juga
dilakukan perjanjian kerja sama pada
18 Desember 2019, untuk perbaikan
fisik dilaksanakan oleh Balai
Wilayah Sungai Sumatera V,
sementara pemeliharaan dan
kebersihan dilakukan oleh Pemko
Payakumbuh.
"Untuk memaksimalkan potensi
sungai
dan
memperhatikan
kelestarian infrastruktur, Pemda tak
bisa bekerja tanpa peran serta
masyarakat. Maka dibentuk Forum
Masyarakat Peduli Sungai Batang
Agam pada 21 November 2018
yang terdiri dari berbagai komunitas
seperti radio stasiun, skatepark,
arung jeram, panahan, hidroponik,
merpati, kelapa, dan sebagainya,"
kata Muslim.  lili yuniati

Bukittinggi, Khazanah - Rapat Paripurna DPRD
Kota Bukittinggi, Senin (8/8) yang dihadiri Ketua
dan Wakil ketua serta anggota DPRD Kota
Bukittinggi, Wakil Wali Kota Bukittinggi dan
Forkopimda berlangsung di ruang rapat gedung
DPRD Kota Bukittinggi dengan agenda tutup
masa sidang 2021-2022 sekaligus buka masa sidang
2022-2023.
Rapat paripurna ini dibuka Beny Yusrial ketua
DPRD Kota Bukittinggi dilanjutkan pembacaan
laporan masa sidang tahun 2021-2022 oleh Rusdy
Nurman Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi,
dikatakannya DPRD Kota Bukittinggi telah
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana
diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan dengan tujuan mengupayakan
terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang
mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta
mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi
masyarakat Kota Bukittinggi.
“Selama tahun ketiga ini DPRD Kota
Bukittinggi telah menghasilkan 9 Perda, 12
pembahasan Raperda, 8 Nota Persetujuan Bersama,
7 Nota Kesepakatan Bersama, 46 buah Keputusan
DPRD dan 12 buah Keputusan Pimpinan,” ucapnya.
Selanjutnya disampaikan Rusdy Nurman,
selama tahun ketiga ini DPRD telah
menyelenggarakan Rapat Paripurna sebanyak 28
kali, Rapat Bamus sebanyak 23 kali, Rapat
Gabungan Komisi dan Paripurna Internal sebanyak
16 kali, Rapat Banggar sebanyak 55 kali, Rapat
Bapemperda sebanyak 8 kali, Rapat kerja komisikomisi sebanyak 70 kali, Rapat Badan Kehormatan
sebanyak 3 kali, Rapat Dengar Pendapat/Audiensi/
Hearing sebanyak 5 kali.
Dari segi pengawasan, setiap program kerja
Pemerintah telah dilaksanakan beberapa kali
kunjungan lapangan. Selain itu, juga dilaksanakan
kegiatan reses pada tahun 2021-2022. “Reses masa
sidang I pada tanggal 21 hingga 27 November
2021, Reses masa sidang II pada tanggal 2, 4
dan 5 Maret 2022. Reses masa sidang III pada
tanggal 29 hingga 30 Juli 2022,” jelasnya.
Dalam fungsi pengawasan ini, DPRD berupaya
menyeimbangkan kegiatan pengawasan itu sendiri
dengan tuntutan yang kuat dari masyarakat terhadap
berbagai fungsi yang melekat kepada DPRD. Dalam
fungsi pembentukan peraturan daerah, terutama
dari segi kualitas dan kuantitas produk hukum
yang dihasilkan, DPRD harus menyadari bahwa
tantangan untuk menghasilkan lebih banyak produk
hukum yang berkualitas harus diiringi dengan
pengawasan terhadap implementasi produk hukum
itu sendiri.
Sementara itu untuk fungsi penganggaran, pada
kinerja tahun ketiga ini, seluruh pembahasan APBD
dalam satu tahun siklus anggaran daerah dalam
pelaksanaan fungsi anggaran telah dapat
diselesaikan DPRD bersama Pemerintah Kota
Bukittinggi, kata Rusdy Nurman.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial,
menjelaskan, sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban kepada masyarakat Kota
Bukittinggi dan juga sebagai informasi terhadap
kinerja DPRD selama tahun sidang ketiga 20212022, disampaikan Laporan Kinerja Tahun Ketiga
DPRD Kota Bukittinggi periode 2019-2024.
Tujuannya, kata dia, mengupayakan
terwujudnya lembaga perwakilan rakyat, yang
mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi, serta
mampu menggerakkan memperjuangkan aspirasi
aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntutan
perkembangan kehidupan sosial, politik, budaya,
ekonomi masyarakat kota Bukittinggi.
“Dengan telah disampaikannya laporan kinerja
DPRD tersebut maka dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil’alamin Tahun Sidang 20212022 resmi ditutup dan dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim kita Buka Tahun Sidang
2022-2023,” ujar Beny Yusrial.
Sedangkan Wakil Wali Kota Bukittinggi,
Marfendi, menyampaikan, dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk
mewujudkan cita-cita Kota dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, telah banyak pekerjaan
dan agenda yang telah dituntaskan.
Dikatakan, sebagian besar target yang telah
ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan
rencana, bahkan sepanjang tahun sidang Tahun
2021-2022.  iwin sb

DISAMBUT HANGAT MAHYELDI

Ridwan Kamil Tawarkan Festival Bazar "Dua Barat"
Padang, Khazanah - Gubernur
Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil
menawarkan Festival Bazar "Dua
Barat" (Jabar dan Sumbar) pada
Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat (Sumbar).
Hal itu disampaikan Ridwan
Kamil dalam sambutannya pada
acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Pengembangan Potensi Daerah dan
Pelayanan Publik serta Perjanjian
Kerjasama
Pengembangan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
dan Perjanjian Kerjasama
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Kecil antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dan Jawa
Barat, Minggu (7/8) malam di
Auditorium Gubernur Sumbar.
Pria yang akrab disapa Kang
Emil ini mengatakan kalau di
luar negeri sebelumnya sudah

banyak Festival seperti di Eropa,
Australia, India, dan lainnya,
namun karena terdapat guncangan
efek perdagangan industri global,
pandemi covid-19 hal tersebut
sangat terdampak.
“Saya ingin perdagangan ke
depan yang dimajukan adalah
perdagangan antar provinsi.
Bukan lagi ekspor ke luar negeri.
Karena kerjasama perdagangan
antar provinsi selama ini terasa
sangat kurang, hanya bussiness
to bussiness saja," ungkapnya.
Menurutnya, banyak potensi
UMKM yang bisa dikembangkan
dan diperdagangkan ataupun
hanya saling tukar pengetahuan
dan pengalaman. "saya tidak tahu
apa yang dibutuhkan Sumbar
padahal kami punya, atau
sebaliknya mungkin Sumbar tidak
hafal apa yang Jabar butuhkan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyerahkan miniatur Rumah
Gadang sebagai cenderamata kepada Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil
Kita bisa saling tukar informasi
dulu,
baru
dieksekusi
tindaklanjutnya," tuturnya.
Ridwan Kamil meyakini

bahwa kunci dari kerjasama adalah
informasi. Untuk itu, dia berharap
kedua provinsi ini saling
memberikan informasi apa yang

dibutuhkan, baik dari sektor
pariwisata maupun UMKM yang
bisa dikembangkan di masingmasing wilayah.
"Harapan saya ke depannya
ada evaluasi lagi hal-hal apa saja
yang dibutuhkan dan bisa
dikolaborasikan antar kedua
provinsi ini,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur
Sumbar
Mahyeldi
dalam
sambutannya mengucapkan terima
kasih atas kesepakatan yang
terjalin antar Pemprov Sumbar
dan Pemprov Jabar.
Menurutnya kedua provinsi
tersebut sama-sama memiliki
kemiripan karakteristik wilayah
seperti kemiripan topografi,
potensi pertanian, perkebunan,
perikanan, dan lainnya. “Ketika
semua
potensi
tersebut
dikerjasamakan, maka akan bisa

menjadi faktor pendorong
percepatan pembangunan antar
dua daerah,” ujar gubernur
Ia juga menyebut saat ini
Sumbar sedang fokus menargetkan
100 ribu milenial entrepreneur
dan woman entrepreneur. Oleh
sebab itu, dia berharap dengan
adanya kerjasama ini banyak
inovasi dan kreativitas di Jabar
dapat menjadi percontohan oleh
pelaku UMKM di Sumbar.
“Kami melihat Bandung
dengan masyarakatnya yang
proaktif sehingga banyaknya
inovasi dan kreativitas lahir di
Jabar. Kita berharap dengan MoU
ini akan bisa mengalir kreativitas
yang ada di Jabar tersebut ke
Sumbar, yang tentunya akan
meningkatkan penjualan dan
pemasaran dari UMKM kita,”
kata Mahyeldi.  Rina Akmal
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Geothermal Energi
yang Tak Akan
Habis
Proyek energi geothermal sebetulnya sangat menguntungkan
berbagai pihak. Energi ini tidak akan habis seiring keberadaan
geothermal di perut bumi. Air yang diangkat ke permukaan
pun akan diinjeksi lagi ke dalam bumi untuk ‘direbus’ hingga
menghasilkan energi geothermal baru.
Tidak seperti minyak, energi yang dihasilkan geothermal
tidak bisa dikemas dan diekspor. Energi tersebut hanya bisa
digunakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu proyek
ini kerap menarik perhatian pemerintah daerah mengingat besarnya
keuntungan bagi daerah setempat.
Melihat fakta itu, tak mengherankan bila Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Indonesia telah membuka pintu
lebih lebar untuk investor energi. Lebih khusus, pintu investasi
energi baru terbarukan.
Sebetulnya, investasi panas bumi atau geothermal sebagai
sumber energi bukan hal baru. Tak sedikit perusahaan energi
yang sudah memulai proyek tersebut sejak puluhan tahun lalu
di bumi Indonesia. Sebut saja Schlumberger, perusahaan penyedia
jasa perminyakan terbesar dunia ini sudah sejak 83 tahun lalu
menjajaki bumi Indonesia. Untuk mengeksplorasi geothermal,
ia bahkan memiliki produk jasa tersendiri yang dinamakan
GeoThermEx.
Geothermal belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Untuk
listrik, geothermal baru menyumbang 1,9% dari keseluruhan
tenaga listrik yang dihasilka. Masih banyak pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia agar geothermal
Indonesia dapat digarap secara optimal. Dengan semakin
terbukanya pintu investasi energi baru terbarukan, geothermal
akan semakin diminati.
Geothermal belum banyak menyumbang pasokan energi
listrik nasional. Sudah lebih dari 30 tahun Chevron menjelajahi
bumi Indonesia. Saat ini perusahaan yang berpendapatan terbesar
dunia tersebut menjalankan dua proyek geothermal yaitu di
Salak dan Darajat, Jawa Barat. Proyek Salak menyumbang listrik
259 megawatt, sedangkan Darajat 377 megawatt.
Jumlah ini mewakili lebih dari 50% total produksi geothermal
dan menerangi 3,9 juta rumah. Chevron tengah menjajaki Suoh
Sekincau, Lampung. Bahkan proyek ini sudah berbadan hukum
Perseroan Terbatas, bukan lagi Limited seperti Salak dan Darajat.
Pengeboran geothermal dilakukan di area ketinggian 700
di atas permukaan laut. Kedalamannya pun minimal 1000 meter.
Mencari ladang panas bumi memang gampang-gampang
susah. Panas dan tekanan udara di lapisan bumi tertentu adalah
faktor utama yang harus diperhatikan. Sementara itu belum
ada ilmu yang bisa mengetahui kondisi panas dan tekanan
udara di lapisan bumi sedalam itu. Hal ini yang menyebabkan
modal awal proyek geothermal sangat tinggi.
Sementara itu, kapasitas energi geothermal ini di Sumbar
diperkirakan tak kurang dari sekitar 1.618 MW. Yang baru
tergarap baru 4 lokasi. Sedangkan Solol Selatan punya energi
lebih besar dari daerah lain, yaitu sekitar 450 MW.
Pengeboran untuk Pembangkit Litrik Tenaga Panas (PLTP)
geothermal di Pekonina, Nagari Pauh Duo, Kecamatan Pauah
Duo, Kabupaten Solok Selatan (Solsel) ini telah dimulai 21
September 2012. Dua sumur sebagai langkah awal projek itu
mulai digali. Bahkan, DPRD Sumbar pun menyiapkan Ranperda
sebagai payung hukumnya.
Apa yang dilakukan itu merupakan wujud keseriusan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat dalam mencari
energi alternatif listrik untuk mengurangi kebutuhan minyak
dan air dengan cara melakukan kerjasama dengan PT Supreme
Energy Muara Laboh (PT SEML) di Wilayah Kerja Pertambangan
(WKP) Liki Pinangawan. Pengeboran pengambilan panas bumi
di Solsel ini, diperkirakan tidak akan terjadi seperti Lapindo,
karena ini pengambilan panas bumi di daerah bebatuan.

RUNDO
Menteri Perdagangan kunjungi pabrik minyak goreng
di Padang
Tanyoan baa kok sampai maha harago minyak goreng pak !
PLN terus ajak warga beralih dari elpiji ke kompor induksi
Lai indak ka bagalentong lo beko tuw pak ?
Emak-emak heboh berebut bahan pokok gratis
Amak-amak lah ka namo e !
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Kota Padang dan Pariaman Butuh
Master Plan Berbasis TOD untuk
Menjadi Kota Wisata Berkelas Dunia
Oleh : Ir. Abdul Aziz, MM
Tahun berganti, teknologi terus
berkembang dan kehidupan sosial-pun terus
berubah. Masyarakat dunia tidak boleh lengah
mengingat ganasnya gerakan perkembangan
teknologi dan pola kehidupan sosial yang
entah dimana muaranya. Lengah dan lalai,
maka bersiaplah untuk terkubur oleh revolusi
dan evolusi technology dan society.
Kota Padang sebagai pusat bisnis dan
pemerintahan Ibukota Propinsi Sumatera Barat
yang berdampingan dengan Kabupaten
Padang Pariaman merupakan pintu gerbang
dari Propinsi Sumatera Barat yang sudah
viral dengan prinsip kehidupan Adat Basandi
Sarak, Sarak Basandi Kitabullah atau lebih
dinekal dengan ABS-SBK.
Ketika pemerintah dan masyarakat hanya
tenggelam dengan ABS-SBK tanpa ikut
menyiasati pemenuhan kebutuhan teknologi,
sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi
kebutuhan orang banyak, maka Kota Padang
dan Pariaman akan tenggelam ditelah
derasnya arus revolusi industry dan society
itu. Tidak cukup hanya dengan bangga atas
kepemilikan adat-budaya dan tradisi serta
tempat-tempat wisata yang mengagumkan,
ketika pemerintah dan rakyat Sumatera Barat
tidak berada dalam satu kesatuan dan bahu
membahu dalam mempersiapkan penyajian
keagungan budaya dan keindahan alam
Sumatera Barat khususnya Padang dan
Pariaman sebagai pintu masuk para wisata.
Pemerintah dan rakyat Sumatera Barat
harus berupaya keras menghapus sinyalemen
atau issue yang mengatakan bahwa negeri
pemilik rumah gadang ini sulit untuk tumbuh
dan berkembang. Para investor katanya
terbilang enggan untuk berinvestasi, sulit
dan rumitnya bekerja sama dengan orang
Ranah Minang. Itu kata siapa ? Itu adalah
kata orang yang belum paham dengan
Sumatera Barat dan rakyatnya yang terkenal
elok budi. Tapi “cubo pulo kito tapuak dado,
tanyo pulo salero…” apakah kita benar-benar
sudah siap untuk dikenal dan viral sebagai
Propinsi Berbudaya dengan sejuta keindahan
alam serta bermacam-macam kuliner yang
lezat ? Bagaimana kita menyikapinya ?
Sudahkan semua fasilitas untuk tujuan itu
tersedia dan bisa menciptakan kenyamanan
dan menyenangkan bagi wisata ? Jawabnya
“antah lah”. Salah satu diataranya adalah
masalah transportasi dan kenyamanan
berbelanja, baik bagi masyarakat sendiri
maupun pengunjung Sumatera Barat.
Padang dan Pariaman memiliki jalur rel
kereta api yang membentang dari Pulau Aie
sampai ke Nareh di Pariaman sepanjang lebih
dari 70 km. Antara Lubuk Alung dan Nareh
ada 4 stasiun yang beroperasi dari 9 stasiun
yang dibangun di zaman Belanda. Sementara
dari Pulau Aie ke Lubuk Alung ada 6 stasiun
KA yang cukup besar dan beroperasi aktif.
Pariaman memiliki banyak sekali jenis
kuliner yang lezat dan terkenal. Siapa yang
tidak pernah merasakan nikmatnya Nasi Sek,
Sala Lauak, Palai bada, berbagai macam rakik
dan gulai ikan karang yang sudah menjadi
incaran para penikmat masakan laut jika
datang ke Pariaman. Pariaman memiliki
berbagai macam perayaan tahunan yang
spektakular dan yang paling terkenal adalah
Festival Tabuik.
Keseharian masyarakat Pariaman juga
disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan harian
yang saat ini hanya dicukupi dan dipenuhi
oleh beberapa pasar tradisional. Jika ingin
berbelanja pakaian dan makanan kekinian
harus mendapatkannya di Kota Padang yang
berjarak 60 km dari Kota Pariaman.
Pantai Pariaman dan Pantai Padang yang
terkenal sangat indah memang sudah
disiapkan untuk kunjungan para wisata yang
ingin menikmati hembusan angin pantai dan
sunset disenja hari, tapi belum senyaman
disaat kita berkunjung ke pantai-pantai di
Pulau Bali.
Di Kota Padang sendiri sebagai pusat
kota propinsi tentu sudah menyediakan pusat-

pusat perbelanjaan, namun sangat
disayangkan pusat-pusat perbelanjaan itu
belum bisa dikategorikan sebagai pusat
perbelanjaan modern yang harus ada disebuah
Ibukota Propinsi. Sepinya sebuah Ibukota
dimalam hari membuat nilai minus bagi Kota
Padang sebagai kota tujuan wisata.
Dari fenomena dan hypotesa diatas dapat
disimpulkan bahwa Padang dan Pariaman
memiliki potensi besar untuk berkembang
dan dikembangkan sebagai kota modern.
Bukankah pemerintah Sumatera Barat sudah
mencanangkannya sebagai kota tujuan wisata
lokal dan manca negara ?
Padang dan Pariaman memerlukan Master
Plan sebagai implementasi TOD
Bukannya Padang dan Pariaman tidak
memiliki master plan, tapi Padang dan
Pariaman diapastikan belum memiliki Master
Plan yang dirancang dari perpaduan
Transportasi Kereta Api dan Pusat-pusat
Perbelanjaan serta Pusat Wisata seperti
layaknya kota-kota besar di Eropa. Jalur
Kereta Api antara Pulau Aia menuju Nareh
merupakan potensi besar yang memiliki
keindahan pantai, kuliner dan industri
makanan serta perayaan budaya yang
mengagumkam sebagai ide lahirnya sebuah
Master Plan untuk menyonsong pemenuhan
kebutuhan kehidupan modern dan pusat bisnis
di Sumatera Barat.
Konektivitas antara satu tempat ke tempat
lain adalah hal utama yang menjadi faktor
penentu dibangunnya sebuah fasiltas besar
yang saling terintegrasi. Mimpi menjadi Kota
Tujuan Wisata Manca Negara bukanlah sebuah
kemustahilan bagi Kota Padang dan Pariaman.
Keengganan investor untuk berinvestasi jangan
lagi dijadikan alasan sebagai penghambat
kemajuan pembangunan. Masa depan Kota
Padang dan Pariaman harus dimulai dari
kehadiran sebuah gagasan yang menarik secara
bisnis dari potensi besar yang sudah dimiliki
dan harus dilahirkan dalam bentuk sebuah
master plan.
Stasiun-stasiun Kereta Api yang ada
disepanjang Pulai Aie sampai ke Nareh dengan
tanah yang cukup luas dan lokasi sangat
strategis memiliki potensi untuk dirancang
sebagai stasiun modern dan pusat-pusat
perbelanjaan dan kuliner berkelas dunia. Luas
nya lahan stasiun KA yang bisa dimanfaatkan
Pemerintah daerah bersama PT KAI adalah
solusi terhadap sulitnya mendapatkan lokasi
dan lahan untuk pembangunan kegiatan bisnis.
Stasiun kereta api St. Pancras International,
London /stpancras.com/stpancras.com
Department for International Trade dari
Kedutaan Inggris di Indonesia pernah
mengundang Indonesia untuk melihat lebih

dekat praktik TOD yang dilakukan oleh
Pemerintah Inggris dalam pengembangan
stasiun kereta api. Adapun, tiga stasiun yang
dipilih adalah Stasiun King’s Cross di
London, Stasiun Manchester Piccadilly, dan
Stasiun Manchester Victoria di Manchester.
Konsep ini merupakan pengembangan
wilayah yang mengedepankan konektivitas
antara jaringan transportasi publik dengan
perumahan, perkantoran, dan pusat
perbelanjaan. Untuk meningkatkan efisiensi
mobilitas masyarakat, maka Inggris
mengembangkan konsep Transit Oriented
Development (TOD) guna mengakomodasi
gaya hidup masyarakat urban, mengingat
perubahan gaya hidup sudah menjadi milik
semua orang di dunia.
Kehadiran Master Plan yang digagas dari
integrasi antara pemenuhan kebutuhan
masyarakat akan tempat belanja modern
dengan sistem transportasi yang menjangkau
hunian masyarakat dan lokasi wisata,
merupakan dokumen pengembangan
pebangunan dan bisnis Sumatera Barat yang
bisa dijual kepada para investor. Sepertinya,
Pemerintah Kota Padang dan Pariaman sudah
sangat terbantu dengan langkah peremajaan
jalur KA dan Revitalisasi Stasiun yang
dilakukan oleh PT KAI sepanjang jalur Pulau
Aie dan Nareh yang akan sangat mendukung
mendukung gagasan master plan ini, ataukah
PT KAI yang telah lebih bijak menanggapi
konsep TOD ini.
Keuntungan dari kolaborasi pembangunan
berbasis TOD ini adalah : Pertama, kesulitan
untuk mendapatkan lahan sebagai lokasi
bisnis dan pengembangan kota sudah tidak
perlu menjadi beban berat lagi. Kedua,
Pengembangan kedua kota akan terjadi secara
simultan pada waktu bersamaan. Ketiga,
Terjadinya pertumbuhan ekonomi rakyat
disepanjang Kota Padang dan Pariaman.
Keempat, peluang bisnis yang akan terbuka
lebar bagi investor di Sumatera Barat. Kelima,
menjadikan Kereta Api sebagai transportasi
massal untuk menekan kemacetan dan
kecelakan lalu lintas. Keenam, target Sumbar
sebagai kota tujuan wisata akan sangat mudah
untuk dicapai sebagai target pengembangan
ekonomi Sumatera Barat yang bermartabat.
Menyadari bahwa pertumbuhan
ekonomi Sumatera Barat yang sangat kecil
memerlukan terobosan-terobosan dan inovasi
baru untuk menggerek Kota-kota di Ranah
Minang untuk bisa sejajar dengan kotakota berkelas dunia. Potensi yang dimiliki
Sumatera Barat masih akan tertidur pulas
jika tidak segera diberdayakan. (*Pengamat
Ekonomi dan TeknologiMahasiswa
PDIM Universitas Andalas Padang
Padang)

Perbedaan Sholat Sunnah Syuruq dan
Sholat Dhuha
Sholat syuruq (isyraq) dan sholat dhuha
adalah dua sholat sunnah yang dianjurkan
Rasulullah SAW. Umat Islam yang
mengamalkan sholat sunnah ini akan
mendapatkan keutamaan dan pahala yang
besar.
Namun, mungkin masih banyak orang
sulit untuk membedakan antara sholat syuruq
dan sholat dhuha ini.
Dikutip dari laman elbalad, banyak orang
yang tidak mengetahui tentang perbedaan
sholat syuruq dan dhuha, seperti waktu
pelaksanannya maupun doa yang dibaca saat
melakukan dua sholat sunnah tersebut.
Salah satu pendapat menyebut sholat
syuruq termasuk sholat dhuha. Tetapi, disebut
sholat syuruq jika sholatnya dikerjakan di
awal waktu setelah matahari terbit, dan sudah
naik sekitar satu tombak. Sedangkan jika
dilakukan di akhir atau pertengahan waktu,
maka disebut dengan sholat dhuha.

Sholat syuruq hukumnya sunnah muakkad
menurut pendapat mayoritas ulama. Sementara
berdasarkan Mazhab Imam Abu Hanifah, sholat
dhuha dikerjakan paling sedikit dua rakaat
dan paling banyak 12 rakaat.
Sedangkan dalam hal keutamaan, tidak
ada perbedaan antara sholat syuruq dan sholat
dhuha. Karena, Rasulullah SAW telah
mengatakan kepada para sahabatnya, seperti
yang diriwayatkan Abu Darda yang artinya:
“Kekasihku (Rasulullah) mewasiatkan kepaku
tiga hal: berpuasa tiga hari setiap bulan, sholat
witir sebelum tidur, dan melakukan sholat dhuha
saat bepergian dan di rumah.” Sementara, namanama lain telah disebutkan dalam sholat Dhuha,
antara lain adalah sholat Ishraq.
Sholat syuruq dan dhuha memiliki waktu
yang berbeda. Sholat dhuha boleh dikerjakan
setiap saat setelah matahari terbit sampai
10 menit sebelum adzan dzuhur. Sedangkan
waktu sholat syuruq dimulai ketika matahari

terbit dengan ketinggian satu tombak sampai
akhir waktu yang diharamkan sholat.
Diriwayatkan dari Rasulullah SAW
bahwa sholat syuruq dikerjakan sebanyak
dua rakaat, dan siapa yang mengerjakannya
akan mendapatkan pahala haji dan umrah.
“Barangsiapa yang menunaikan ibadah
sholat subuh berjama’ah di masjid, kemudian
ia duduk berzikir mengingat Allah hingga
matahari terbit, kemudian ia mengerjakan
sholat dua rakaat, maka ia mendapatkan
pahala seperti pahala haji dan umrah.”
Waktu sholat dhuha yang benar adalah
ketika matahari terbit dan panasnya
menyengat. Imam Ath Thahawi berkata,
“Dan waktu yang dipilih adalah ketika
seperempat siang telah berlalu.” Tidak ada
perselisihan di antara para fuqaha bahwa
lebih baik melakukan sholat Dhuha ketika
matahari sedang tinggi dan sangat panas.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
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Simpang
Empat,
Khazanah —
Satuan Reserse Narkoba Polres
Pasaman Barat, Sumatera Barat
menangkap seorang pemuda inisial
JL (25) yang diduga menanam daun
ganja pada polybag di Blok 4 Trans
Sakato Jaya, Jorong Sakato Jaya
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten
Pasaman Barat.
“Hari ini baru kita informasikan
tersangka ditangkap pada Sabtu (6/
8) sekitar pukul 15.00 WIB,” kata
Kepala Polres Pasaman Barat AKBP

M. Aries Purwanto melalui Kepala Satuan
Resnarkoba AKP Eri Yanto di Simpang
Empat, Minggu.
Dia mengatakan penangkapan
terhadap tersangka JL berawal dari kasus
lain yakni penangkapan oleh unit
Reskrim Polsek Lembah Melintang dalam
perkara tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor.
“Saat penangkapan terhadap tersangka
di rumahnya, tim Opsnal Reskrim Polsek
Lembah Melintang menemukan tanaman
di sebuah polybag milik tersangka yang

diduga tanaman ganja yang masih kecil
atau baru tumbuh,” sebutnya.
Setelah menemukan tanaman yang
diduga narkotika jenis ganja di rumah
tersangka, petugas Polsek Lembah
Melintang berkoordinasi dengan
Satresnarkoba Polres Pasaman Barat dan
langsung menuju lokasi rumah tersangka.
Sesampai dilokasi penangkapan, polisi
langsung melakukan penggeledahan yang
didampingi kepala jorong dan tokoh
masyarakat setempat dan disaksikan
langsung oleh tersangka.

Korban Gempa di Kajai Minta Bantu Rumah Rusak Berat

AMBRUK - Salah satu rumah warga di Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten
Pasaman Barat, yang ambruk akibat gempa 25 Februari 2022. (Foto : Antara)
Simpang
Empat,
Khazanah —
Masyarakat korban gempa di Kecamatan
Talamau Kabupaten Pasaman Barat,
Sumatera Barat meminta pemerintah pusat
segera menyalurkan bantuan rumah rusak
berat agar mereka bisa tinggal dengan
layak.
“Masyarakat sudah menunggu hampir
enam bulan sejak gempa 25 Februari
2022 namun kejelasan bantuan masih
tidak ada hingga saat ini,” kata salah
seorang pemuda Nagari Kajai Kecamatan
Talamau Idenvi Susanto di Simpang

Empat, Sabtu.
Akibat terlambatnya bantuan itu, kata
dia, rumah masyarakat ambruk dan
sekarang berteduh di bangunan seadanya.
Selain di rumah hunian sementara
juga ada masyarakat yang memperbaiki
rumah seadanya untuk bisa berteduh.
Menurutnya masyarakat masih
menunggu kepastian kapan batuan itu
direalisasikan sementara data korban
sudah sering diminta dam di data.
Apalagi validasi data rumah rusak
berat telah diserahkan Pemerintah

Kabupaten Pasaman Barat ke pemerintah
pusat pada 29 Juni 2022 yang lalu belum
ada informasi terkait kepastian batuan
tersebut direalisasikan oleh pemerintah
pusat.
Saat ini banyak masyarakat di nagari
atau kampungnya hanya berteduh di
tempat seadanya.
“Kita mohon dan sekaligus mendesak
pemerintah pusat untuk merealisasikan
batuan tersebut, karena sudah hampir
enam bukan setelah gempa bantuan
untuk rumah rusak berat tidak kunjung
jelas,” kata Idenvi.
Ia menambahkan desakan itu sangat
wajar karena berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Peraturan
Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Penanggulangan
Bencana yang semestinya pemerintah
harus cepat dan hadir 24 jam di saat
pasca bencana ditetapkan.
Ketua Karang Taruna Nagari Kajai
Joni juga mengharapkan bantuan rumah
rusak berat akibat gempa segera terealisasi
karena masyarakat sangat membutuhkan.
“Kita menunggu kapan bantuan itu
turun, saat gempa terjadi rumah saya
ambruk dan saat ini berteduh di hunian
sementara yang di bangun oleh Pemkab
Pasaman Barat,” katanya.
Data dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Pasaman Barat rumah
yang terdampak mencapai 4.624 unit.
Rusak berat mencapai 1.212 unit, rusak
sedang 1.240 unit dan rusak ringan
sebanyak 1.217 unit.
“Jumlah data rusak berat telah kita
sampaikan ke pemerintah pusat namun
informasinya masih ada tahap yang harus
dilakukan sebelum bantuan turun. Kami
akan terus berkoordinasi dengan
pemerintah pusat agar bantuan cepat
turun,” kata Kepala BPBD Pasaman
Barat Azhar.  sta

Satpol PP Antisipasi Fashion Show ala CFW
di Zebra Cross Dumai
Dumai, Khazanah—Puluhan personel
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
pada Sabtu (7/8) turun ke lokasi
penyeberangan jalan atau zebra cross
di depan Taman Bukit Gelanggang Jalan
Sudirman untuk mengantisipasikegiatan
fashion show ala kawasan Citayam
FashionWeek di Jakarta yang mulai
merambah ke daerah ini.
Pengerahan petugas ini menurut
Kepala Satpol PP Dumai Yudha Pratama
karena pagelaran fashion show yang
sempat viral di kawasan SCBD Jakarta
ini mendapat sorotan tajam dari
masyarakat karena berpakaian tidak etis
dan rawan kecelakaan di jalan umum.
Yudha Pratama langsung memimpin
anggotanya untuk menertibkan kegiatan
sekelompok anak muda yang sempat
viral di video Tuktok dengan
memanfaatkan zebra cross untuk arena
fashion show. Namun diduga akibat
kehadiran Satpol PP kelompok anak muda

tersebut menghilang.
“Sesuai perintah walikota, semalam
kita turun untuk melakukan penertiban.
Tapi kita pantau mereka tidak terlihat,
jika kedapatan akan langsung kita
tertibkan,” kata Yudha kepada pers,
Minggu.
Dijelaskan, penggunaan zebra cross
tidak dibenarkan selain untuk
penyeberangan orang, selain itu pengaruh
negatif yang diadopsi oleh kalangan anak
muda tersebut mesti diantisipasi sejak
dini.
Kita tidak menghalangi kreatifitas
anak muda atau kalangan milenial, tapi
tentu harus disesuaikan tempatnya,
termasuk cara berpakaian dan lainnya,”
sebut Yudha.
Dari video tik-tok yang beredar,
tampak anak muda berjenis kelamin lakilaki dan perempuan berkumpul di trotoar
jalan dengan menggunakan pakaian seksi
yang menunjukkan bagian tubuhnya.

Selanjutnya secara bergantian melintasi
penyeberangan jalan dan bergaya ala
model profesional.
Banyak warganet menyoroti pakaian
yang digunakan tidak sesuai dengan
budaya melayu, dan penggunaan lintasan
penyeberangan jalan rawan penyebab
kecelakaan.
“Tidak boleh didiamkan, aparat terkait
harus segera melakukan penertiban.
Apalagi melihat pakaian yang mereka
gunakan, selaku orang tua malu kita.
Jakarta saja sudah ditertibkan,” ujar
Hasanah, warga Kelurahan Bumi Ayu.
Komentar serupa diungkapkan
Mustafa yang khawatir terjerumusnya
anak-anak muda pada hal negatif, dan
minta pemerintah bersikap tegas dan
segera melakukan penertiban.
“Itu tidak sesuai dengan budaya
melayu. Silahkan saja berkreatifitas, tapi
tetap dengan mengedepankan budaya,
norma dan agama,” ujar Mustafa.  ant

Dorong Kualtas Pendidikan, SDS Dumai
Habiskan Rp1 Miliar
Dumai, Khazanah —Sepanjang tahun
2021, PT Sari Dumai Sejati Dumai
menghabiskan
anggaran
sosial
kemasyarakatan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) bidang pendidikan
sebesar Rp1 miliar kurang lebih untuk
membantu mencerdaskan anak bangsa
di lingkungan operasi.
Humas PT SDS Dumai Kamero
Bangun mengatakan, penyaluran dana
CSR bidang pendidikan ini sepenuhnya
berada di bawah naungan Yayasan Tanoto
Foundation. Sasaran program peningkatan
kualitas pelajar dan mahasiswa melalui
bantuan biaya pendidikan dan peralatan
belajar.
Sejumlah kegiatan CSR bidang
pendidikan Tahun 2021 yaitu pemberian
insentif berupa tas dan alat tulis bagi
siswa berprestasi dan kurang mampu

sejumlah 109 orang, dan pemberian
bantuan uang semester kepada 9
mahasiswa berprestasi.
Kemudian, pemberian bantuan buku
bacaan dan alat pembelajaran (alat
laboratorium) untuk MTs Nurul Islam
serta pendirian rumah pintar.
“Melalui
program
sosial
kemasyarakatan ini kita ingin
memberikan banyak manfaat kepada
masyarakat dan mendorong peningkatan
mutu sumber daya manusia di Kelurahan
Lubuk Gaung Kecamatan Sungai
Sembilan Dumai,” kata Kamero, Senin.
Dikatakan, program perusahaan Apical
Group ini diharap juga bisa memberikan
pengetahuan berbasis edukasi dan
berperan serta dalam pengetahuan
peningkatan ekonomi masyarakat yang
berkembang.

Khusus rumah pintar, lanjut Kamero,
mempunyai beberapa kegiatan seperti pelajaran
bahasa Inggris untuk anak anak, menjahit,
membuat kue bagi para ibu dan menanam
bawang di lahan gambut, beternak ikan lele
dan kambing kelompok tani di Kelurahaan
Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan.
Warga di Kelurahan Lubuk Gaung
Kecamatan Sungai Sembilan Dumai Pairan
menilai keberadaan PT SDS telah banyak
memberikan dampak positif dan kemajuan
melalui perhatian ke berbagai bidang di tengah
masyarakat.
“Kami mengucapkan terimakasih tidak
terhingga kepada managemen PT SDS yang
telah peduli kepada masyarakat sehingga
anak anak kami mendapat pendidikan yang
layak
dan
pengetahuan
untuk
mengembangkan perekonomian,” katanya.
 ant

Dari hasil penggeledahan, polisi
menemukan satu bungkus kecil diduga
berisi narkotika jenis ganja yang
ditemukan di dalam rumah tersangka
dan dua linting rokok sisa pakai oleh
tersangka yang bercampur dengan ganja
yang telah diakui milik tersangka.
Dari tangan tersangka, kata dia,
petugas menyita barang bukti berupa
sembilan batang yang diduga bibit ganja
yang masih kecil yang ditanam di
polybag, satu bungkus kecil narkotika
jenis ganja kering yang dibungkus dengan

kertas warna putih dan dua puntung
rokok sisa pakai diduga bercampur
dengan ganja.
“Saat ini tersangka beserta barang
bukti telah dibawa ke Mapolres
Pasaman Barat untuk proses
penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat
Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika,” ujarnya. 
sta

Dinkes Agam Serahkan Mobil
Ambulans Dana Pokir Dewan
ke Wali Nagari

MENYERAHKAN - Kepala Dinas Kesehatan Agam Hendri Rusdian
didampingi Zulhendri Bandaro Labiah (Kanan) menyerahkan ambulance ke wali nagari, Senin (8/8). (Foto : Antara)
Lubukbasung, Khazanah—Anggota DPRD Kabupaten Agam, Zulhendri
Bandaro Labiah memberikan empat unit mobil ambulans dari dana
pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk empat nagari yang ada di kabupaten
tersebut.
Mobil ambulans tersebut diserahkan melalui Dinas Kesehatan
Kabupaten Agam, pada empat wali nagari atau kepala desa adat,
Senin (8/8).
Serah terima empat unit mobil ambulans itu langsung dilakukan
Kepala Dinas Kesehatan Agam Hendri Rusdian disaksikan Anggota
DPRD Agam Zulhendri Bandaro Labiah kepada Wali Nagari Kubang
Putih Magdavera, Wali Nagari Ladang Laweh David Erlangga, Wali
Nagari Sariak Ismet Dianto dan Wali Nagari Padang Laweh Hendri
di halaman kantor dinas itu, Senin (8/8).
“Saya mengucapkan selamat kepada empat nagari yang mendapatkan
mobil ambulans dan manfaatkan mobil itu semaksimal mungkin untuk
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Banuhampu,
Ampekkoto, Sungaipua dan Malalak,” kata Kepala Dinas Kesehatan
Agam, Hendri Rusdia di Lubukbasung, Senin.
Ia mengatakan, empat unit ambulans itu merupakan dana pokokpokok pikiran dari anggota DPRD Agam daerah pemilihan lima meliputi
Kecamatan Banuhampu, Ampekkoto, Sungaipua dan Malalak atas
nama Zulhendri Bandaro Labiah sebesar Rp1 miliar pada 2022.
Ini niat baik dan inisiatif dari Zulhendri Bandaro Labiah yang
berkenan dan bermurah hati untuk menyalurkan seluruh dana Pokir
untuk umat manusia.
“Ambulans ini sangat bermanfaat dan kebutuhan primer dalam
menunjang pelayanan kesehatan bagi warga ke pelayanan rujukan.
Ini mengingat jarak Puskesmas dengan masyarakat cukup jauh,” katanya.
Ia mengakui, anggaran Pemkab Agam sangat terbatas untuk membantu
mobil ambulans untuk nagari dan kini hanya bisa membantu untuk
Puskesmas.
Dengan dana Pokir tersebut, bisa membantu mobil ambulans untuk
nagari dan pihaknya berharap anggota DPRD lain bisa mengalokasikan
dana Pokir untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Apa yang dilakukan Zulhendri Bandaro Labiah bisa di contoh
oleh anggota DPRD lain untuk masyarakat. Bantuan bukan dari mobil
ambulans saja, tetapi rehabilitasi Pustu, Polindes dan lainnya,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Agam, Zulhendri Bandaro Labiah
menambahkan walaupun mobil ambulans itu untuk empat nagari,
namun bakal melayani seluruh masyarakat di 23 nagari atau desa
adat tersebar di daerah pemilihan (Dapil) lima meliputi Kecamatan
Banuhampu, Ampekkoto, Sungaipua dan Malalak.
“Mobil itu bakal dipegang orang tertentu yang ditunjuk oleh
wali nagari dan setiap mobil akan disediakan kain kafan untuk persiapan
apabila ada pasien yang meninggal dunia,” katanya.
Ia mengakui, dana pokir yang digunakan untuk pengadaan mobil
ambulans itu bertujuan membantu masyarakat untuk berobat ke Puskesmas
dan rumah sakit.
Selain itu, daerah pemilihan lima tersebut merupakan daerah rawan
bencana erupsi gunung api, karena berada di sekitar Gunung Marapi.
Ia juga memiliki program pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dengan pelayanan pengukuran tensi, pemberian vitamin dan lainnya.
“Program lain disusun untuk peningkatan gizi bagi anak-anak
dan tahun depan membantu alat pendukung pemakaman berupa cangkul,
sekop dan lainnya untuk mushala,” katanya.
Wali Nagari Padang Laweh, Hendri mengucapkan terimakasih atas
bantuan mobil ambulans ini dan sangat bermanfaat bagi masyarakat
nantinya.
“Atas nama Wali Nagari Kubang Putih, Wali Nagari Ladang Laweh,
Wali Nagari Sariak dan Wali Nagari Padang Laweh, kami mengucapkan
terimakasih atas bantuan mobil ambulans,” katanya.
Pihaknya bakal melakukan kerjasama dengan Dinkes Agam dan
Puskesmas nantinya.  net/heppy

SELASA, 9 AGUSTUS 2022
SELASA, 11 MUHARAM 1443 H

5

PENGUSULAN INYIAK CANDUANG JADI PAHLAWAN NASIONAL

TP2GP Verifikasi Lapangan ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Tim Peneliti
dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP)
melakukan verifikasi lapangan ke
pondok pesantren Madrasah Tarbiyah
Islamiyah (MTI) Candung terkait
pengusulan pendiri MTI Candung Syekh
Sulaiman Arrasuli sebagai pahlawan
nasional, Minggu (7/8) lalu.
Tim yang dipimpin oleh Mukhlis
Paeni itu disambut langsung oleh kepala
Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial dan
TP2GD Provinsi dan Kepala Sosial dan
TP2GD Kabupaten Agam, kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Agam.ketua
Yayasan Syekh Sulaiman Arrasuli
bersama pembina dan ketua DPD
Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar
Ketua Yayasan Syekh Sulaiman
Arrasuli. Dr Syukri Iska dalam
sambutanya menyampaikan rasa
syukurnya, Karena sudah ada progres

dalam pengusulan Syekh Sulaiman
Arrasuli sebagai pahlawan nasional itu
yang ditandai dengan turunya tim
verifikator dari pusat untuk melakukan
penelitian tentang kesesuaian data data
yang dituangkan dalam dokumen
dengan dengan fakta fakta dan kondisi
dilapangan.
“Kita berdoa dan berharap setelah
verifikasi
ini
tim
dapat
merekomendasikan ke dewan gelar
sehingga syekh sulaiman arrasuli dapat
diakui secara formal sebagai pahlawan
nasional”,ujarnya.
Ketua TP2GP. Muklis Paene saat
berkunjung ke MTI Candung itu
mengatakan bahwa pengusulan
seseorang menjadi pahlawan nasional
itu tidak mudah tapi membutuhkan
perjalanan yang panjang.
“Ada tiga tahap yang harus dilalui

dalam pengusulan seseorang menjadi
pahlawan nasional itu,” ujarnya.
Ketiga yang dimaksudkannya itu
antara lain ,kelengkapan administrasi.
Menurut Mukhlis , kelengkapan
administrasi itu diawali dari pengusulan
ke pemerintah kabupaten, kemudian
ke Provinsi dan diteruskan ke pusat.
Selanjutnya kelayakan secara akademis.
Sedangkan tahap ketiga adalah
keputusan politik. Menurut Mukhlis,
Penetapan seseorang sebagai pahlawan
nasional itu tidak berdasarkan kelayakan
akademis tapi rekomendasi kelayakan
akademik dan keputusan adalah
keputusan politik yang berada ditangan
presiden.
“Tugas kita sebagai TP2GP adalah
memverifikasi untuk melihat kesesuaian
data yang disampaikan dengan fakta
fakta di lapangan, kemudian hasilnya

diteruskan ke dewan gelar dan presiden,”
ujarnya.
Pada acara itu juga dilakukan
diskusi dan testimoni dari beberapa
tokoh masyarakat terkait peran,
pengaruh perjuangan dan pemikiran
dari syekh Sulaiman Arrasuli itu.
Diantara testimoni itu disampaikan oleh
Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah
(Perti) Sumatera Barat. Prof Dr Sufyarma
Marsidin, Dewan Pembina Yayasan Prof
H.Makmur Syarif dan sejumlah ahli
sejarah, wali nagari dan tokoh
masyarakat lainya.
Salah satu testimoni yang
disampaikan itu adalah tentang seruan
jihad kepada umat islam terhadap agresi
militer pertama yang dilakukan oleh
belanda tahun 1947.
Komentar keluarga
Terkait kunjungan dari tim verifikasi

lapangan dari YP2GP ke Candung itu
pihak keluarga menyambutnya secara
baik. Seperti yang disampaikan oleh
Rita Nur Arrasuli.
“Kita menyambut baik kedatangan
tim untuk melakukan verifikasi ke
lapangan terkait pengusulan Nyiak
Canduang sebagai pahlawan nasional
itu,” ujarnya.
Ia juga berharap setelah verifikasi
itu pemerintah objektif memberikan
penilaian. Apalagi pengusulan Syekh
Sulaiman Arrasuli sebagai pahlawan
nasional itu dukungan penuh dari
masyarakat Sumbar dan sejumlah tokoh
nasional.
Menurut cucu Inyiak Canduang itu,
gelar pahlawan itu sebetulnya bukan
buat inyiak atau keluarga, tapi untuk
skala lebih besar yaitu generasi
selanjutnya  Iwin SB.

Bantuan Bergulir T
er
us Diupayak
an
Ter
erus
Diupayakan
Painan, Khazanah— Guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, Pemkab Pesisir Selatan terus berupaya
memberikan bantuan secara bergulir di semua sektor dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan bakal terus memberikan
bantuan secara bergulir dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah itu.
Hal itu dikatakan Bupati saat
menyerahkan bantuan sektor
perikanan dan pangan secara
simbolis di Kantor Dinas
Perikanan dan Pangan, kemarin.
“Bantuan
ini
untuk
kepentingan kelompok dan bukan
untuk kepentingan pribadi. Perlu
diawasi dan merawat bantuan ini
secara bersama - bersama,”kata
Rusma Yul Anwar.
“Dan setelah bantuan ini
diterima jangan ada pikiran bapak
- bapak untuk menjualnya,”
bebernya.
Dalam penyerahan itu dihadiri
Kepala Dinas Perikanan dan
Pangan Firdaus dan Kabid Pangan
Afriman Julta, Kepala Badan
Pertanahan Nasional anggota
DPRD Fraksi Gerindra Afrinal
Tanjung dan Fraksi PKS Jamalus.
Bupati melanjutkan bantuan
tersebut salah satu bentuk
kepedulian negara dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang disalurkan
melalui pemerintah baik itu dari
pusat maupun daerah.
Artinya negara maupun daerah
ingin taraf kehidupan warga
masyarakatnya bisa lebih baik,
meski bantuan yang diberikan
kadang memang belum sesuai

dengan harapan,hal itu tak lepas
dari keterbatasan keuangan
negara.
Ia menyampaikan bantuan
yang telah disalurkan tersebut
mesti dijaga dengan baik dan
tidak disalahgunakan, karena jika
tidak tujuan mencapai perbaikan
tingkat kesejahteraan warga yang
dilakukan negara tidak akan
terwujud.
Artinya, bahwa pemerintah
memiliki itikad baik untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, sehingga pentingnya
tanggung jawab moral penerima
untuk menjaganya karena masih
banyak lagi masyarakat yang
membutuhkan.
“Jadi saya mengajak penerima
dapat memanfaatkannya dengan
sebaik - baiknya dan harus menjadi
kesadaran bersama, sehingga
tujuan negara untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat bisa
tercapai,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas
Perikanan dan Pangan Firdaus
menyampaikan bantuan berasal
dari APBN, APBD provinsi dan
kabupaten 2022 yang masingmasing senilai Rp9,7 miliar dan
Rp2,6 miliar.
Adapun bantuan yang berasal
dari APBN itu adalah tiga 3 paket
Alat penangkapan ikan 130 buah.
Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan
(SeHAT) sebanyak 88 sertifikat.
Bantuan Mesin Tempel 15 PK

Kurang Tempat Bermain Anak
Bukittinggi, Khazanah— Pemerintah Kota Bukittinggi
peringati Hari anak Nasional tahun 2022. Kegiatan ini
dilaksanakan di Balairung Rumah Dinas Wako, akhir pekan
lalu.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar,
menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama forkopimda
akan selalu melindungi anak anak bangsa dari seluruh bentuk
kejahatan, penyakit sosial yang dapat merusak moral dan
masa depan mereka. Menurut Erman Safar, Bukittinggi saat
ini memiliki permasalahan kurangnya tempat bermain anak.
“Untuk itu, Kami pemerintah Bukittinggi tahun 2023
mendatang, akan melakukan penambahan tempat bermain anak,”
ungkap Erman.
Dikatakanya, Pemko akan pelajari formula untuk
memaksimalkan hari anak bersama keluarga pada hari Sabtu
dan Minggu.
“Setiap anak sudah sibuk sekolah setiap Senin hingga
Jumat. Kita akan pelajari bagaimana Sabtu dan Minggu itu,
anak memiliki waktu lebih bersama orang tua dan keluarga
mereka,” ujarnya.
Kedepan, kegiatan kota untuk hari besar, akan terus
melibatkan anak anak. Hal ini akan mendukung Bukittinggi
Kota Pariwisata dan Berbudaya, sekaligus mendukung
Bukittinggi Kota Layak Anak  */Iwin SB.

UPAYA- Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Pesisir Selatan terus berupaya
memberikan bantuan secara bergulir di semua sektor dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah itu (foto: Milhendra Wandi).
sebanyak 10 unit. Alat tangkap
jaring
nelayan
(Gillnet
Monofilamen) 65 buah. Mesin
pembuat pakan ikan dan bahan
baku pakan ikan 1 Paket.
Sarana budidaya ikan lele

sistem bioflok 2 paket.
Pembangunan/rehabilitas sarana
dan prasarana unit pembenihan
rakyat (UPR) 2 paket. Bibit ikan
1 paket. Pengadaan sarana dan
Prasarana produksi pakan mandiri

Selain Buku Nikah Juga Dapat KTP dan KK Baru
Lubukbasung,
Khazanah—
Permudah pengurusan adminitrasi
kependudukan,
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil)
Agam,
berkerkerjasama dengan rumah
sakit dan Kantor Urusan Agama
(KUA) setempat.
Kepala Disdukcapil Agam,
Helton mengatakan, Pihaknya
sudah melakukan perjanjian kerja
sama dengan pihak terkait untuk
mempermudah pengurusan KK
dan KTP baru pasangan pengantin
serta Akte Kelahiran bagi anak
yang baru lahir.
“Untuk penganten baru,
sebagai
syarat
menikah
menggunakan data berupa dan
KTP, data ini nantinya akan di
input KUA menggunakan Sistim
Informasi Layanan Elektronik
Terintegrasi Online (SILETON),
jadi setelah menikah langsung
bisa mendapatkan KK dan KTP
bersama buku nikah,” ujarnya
Senin (8/8).

Untuk anak yang baru lahir
lanjutnya, Disdukcapil Agam juga
sudah bekerja sama dengan pihak
rumah sakit, dalam mengurus
kelahiran syarat yang dibutuhkan
juga sama dengan pengurusan
Akte Kelahiran dan KK, sehingga
Petugas rumah sakit hanya perlu
menginput data ke Disdukcapil.
“Saat bayi pulang, Akte
kelahiran serta data anak sudah
tercantum sebagai anggota
keluarga baru di KK,” katanya
lagi.
Saat ini ungkap Helton, 71
dari 82 pemerintah nagari di
Kabupaten Agam juga sudah
menggunakan sistem layanan
Sileton sehingga pengurusan
Adminduk cukup sampai ke
Kantor Walinagari. “Untuk rekam
KTP masih harus dilakukan di
Kantor Disdukcapil Agam atau
kegiatan yang dilakukan petugas
Disdukcapil ke Nagari-nagari,”
terangnya.
Dalam upaya mencapai target

PERMUDAH- Disdukcapil Agam, menyatakan, pihaknya sudah
melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak terkait untuk
mempermudah pengurusan KK dan KTP baru pasangan pengantin
serta Akte Kelahiran bagi anak yang baru lahir (foto: Ist/net).
nasional pencatatan sipil sesuai
dengan target RPJMN 2020 -2024
pihaknya juga menuntun peran
aktif petugas disdukcapil Agam,
Setiap tahunnya selain pelayanan
harian, para petugas juga dituntut
untuk jemput bola ketengah
masyarakat, baik dalam perekaman
data baru, KK, Kartu identitas
anak
maupun
keterangan

kematian.
“Satu petugas kita targetkan
harus bisa mencari 1000
pengurusan Adminduk, baik dalam
perekaman data baru, KK, Kartu
identitas anak maupun keterangan
kematian, jika target tercapai akan
diberi Bonus,” tutupnya  */
Heppy Kusnandar
Kusnandar..

KABA NAGARI

NAGARI KOTO BERAPAK

Jembatan Gantung di Rumah Panjang Memprihatinkan

Mutasi di Kota Payakumbuh

Payakumbuh, Khazanah— Wali Kota Riza Falepi melantik
dan mengambil sumpah jabatan 13 aparatur sipil negara (ASN)
di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, akhir pekan
lalu.
Dalam pelantikan di Aula Ngalau Indah, lantai III kantor
wali kota itu turut hadir Asisten II Elzadaswarman, Kepala
BPKSDM Erwan, sekaligus mengambil sumpah jabatan Agus
Rianto sebagai Direktur Operasional Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Sago (Pamtigo) Kota Payakumbuh yang baru.
Untuk jabatan administrator, ada Hepi yang diamanahkan
sebagai Camat Payakumbuh Timur, Ibrahim sebagai Inspektur
Pembantu Wilayah II, Dewi Novita sebagai Sekretaris Satpol
PP dan Damkar, dan Heni Gusti Ningsih sebagai Sekretaris
Dinas Lingkungan Hidup.
Lalu, ada Tavril Samry yang dilantik sebagai Kabid
Pendidikan Dasar dan Fiqih Rahmat sebagai Kabid Pendidik
dan Tenaga Kependidikan.
Untuk jabatan pengawas, ada Ari Ashadi yang dilantik
sebagai Lurah Tiakar, Suci Amalia Putri sebagai Lurah Tanjung
Pauah, dan Lidya Nugrahmi sebagai Lurah Limbukan, Firman
Hadi sebagai Lurah Nunang Daya Bangun, dan Fitri Yeti
sebagai Kasubag Umum Kepegawaian Diskominfo.
Ada dua kepala sekolah yang dilantik yakni Zuharnelhas
Kepala SDN 47 Payakumbuh dan Bayu Prayitno Kepala SDN
61 Payakumbuh  Lili Yuniati.

2 paket.
Bantuan
rehab
unit
pengolahan Ikan (UPI) 3 paket.
Pembangunan lumbung pangan
masyarakat sebanyak 7 unit. Alat
Pengolah bakso ikan 1 unit.

Perahu Jukung < 5 GT 7 unit.
Percontohan budidaya lele
sebanyak 1 paket.
“Percontohan
budidaya
gurame dan nilai masing-masing
1 paket. Pembangunan sarana dan
prasarana budidaya ikan 1 paket.
Bantuan calon induk dan
prasarana pembenihan ikan 1
paket,” jelasnya.
Kemudian, kata Firdaus,
bantuan dari APBD provinsi
antara lain mesin tempel 15 PK
29 unit. Mesin tempel 40 PK 5
unit. Mesin long tail 20 unit.
Benih dan Pakan Ikan kerapu 6
paket. SDG roda tiga 3 unit. Para
-Para dan bak perebusan 1 paket.
Pengadaan cemara laut dan
restocking 2 paket. Mesin tempel
15 PK 56 unit. Mesin tempel 40
PK 20 unit. Mesin long tail 25
unit.
Ia mengharapkan pada
nelayan dan petani bisa
memanfaatkan secara maksimal,
sehingga roda perekonomian sektor
perikanan menjadi berubah.
“Saya berharap bagi para
penerima bantuan ini, jangan sekali
- sekali untuk mencoba menjual
bantuan ini karena nantinya akan
berusan dengan penegak hukum,”
ingatnya  Mil Hendrawandi.

RUSAK- Jembatan gantung di Rumah Panjang Kenagarian Koto
Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir, dalam kondisi
mengkhawatirkan karena sudah rusak sejak lima bulan terakhir
(foto: Mil Hendrawandi).
Painan, Khazanah— Jembatan
gantung di Rumah Panjang
Kenagarian Koto Berapak
Kecamatan Bayang Kabupaten
Pesisir,
dalam
kondisi
mengkhawatirkan.
Pasalnya jembatan tersebut

telah mengalami kerusakan yang
cukup
parah
dan
bakal
menimbulkan korban nantinya
bagi masyarakat yang akan
melintasi.
Jembatan itu panjang 8 meter
dengan lebar 4 meter dan terlihat

sampah beserta kayu dalam
kondisi menumpuk dibawahya
yang tidak kokoh lagi.
“Jembatan ini harus cepat
ditangani kalau tidak akan
menimbulkan korban nantinya,”
kata salah seorang tokoh
masyarakat setempat, Khairijal Dt.
Bagindo Kayo kepada Khazanah/
Khazminang.id, Senin (8/8).
Khairijal
mengatakan
jembatan itu rusak semenjak dua
pekan terakhir ini yang mengalami
patah kupor akibat gerusan air
bayang sani.
Akibat dengan kondisi
demikian jembatan tersebut tidak
bisa dilalui oleh kendaraan roda
empat. Sementara bagi kendaraan
roda dua harus ektra hati di saat
melalui jembatan tersebut.
“Saat ini jembatan itu tidak
bisa lagi untuk dilewati oleh
kendaraan roda empat. Sedang
kendaraan roda dua harus berhati
- hati apalagi kalau hari hujan
bisa - bisa jembatan itu roboh
nantinya,” ujarnya.
Khairijal mengungkapkan
jembatan gantung ini berawal dari

bangunan kayu pada tahun 1989.
Setelah itu mulai berangsur
pembangunanya secara bertahap
melalui swadaya masyarakat yang
juga dibantu dengan dana desa
atau nagari dahulunya.
“Sebelumnya jembatan ini
juga pernah patah,”kata dia.
Ia melanjutkan, jembatan itu
merupakan akses jalan untuk
menuju ke lahan pertanian bagi
masyarakat setempat.
Disamping itu juga sebagai
akses siswa dan para guru Sekolah
Menengah Pertama (SMA) Negeri
1 Bayang dalam mengikuti proses
belajar mengajar.
“Sekarang para siswa maupun
guru lebih memilih jalan lain
guna menghindarkan hal hal yang
tidak di inginkan,”kata dia.
Dengan kondisi demikian kata
Khairijal, pihak dari kecamatan
maupun
dari
Pemerintah
Kabupaten telah turun meninjau
jembatan tersebut.
“Jadi kami berharap jembatan
yang rusak ini agar secepatnya
di perbaiki,” harapnya  Mil
Hendrawandi.
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Peran Lintas Fasilitas Kesehatan
Dalam Program JKN-KIS
Dilaporkan Nuswirsyah (Iwin SB)
Bukittinggi, Khazanah —Rumah sakit
daerah maupun rumah sakit swasta,
puskesmas, dokter klinik, apotek dan
optik merupakan sinergitas lintas dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional
Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peserta
BPJS Kesehatan yang telah telah terdaftar
dan mempunyai kartu aktif dapat dengan
mudah mempergunakannya untuk
memeriksa kesehatan di rumah sakit
daerah maupun rumah sakit swasta,
puskesmas, dokter klinik dan di optik,
begitu juga untuk mengambil obat di
apotek, inilah merupakan implementasi
BPJS Kesehatan dengan fasilitas
kesehatan untuk masyarakat Indonesia.
Seperti halnya Rumah Sakit Achmad
Mochtar (RSAM) Daerah Kota
Bukittinggi melayani pasien peserta BPJS
Kesehatan mulai dari layanan UGD,
rujukan poliklinik, dan juga pasien yang
membutuhkan layanan yang bersifat
umum. Khusus peserta BPJS Kesehatan,
RSAM Daerah Kota Bukittinggi
memberikan layanan untuk kelas 1, 2
dan 3 masih berbentuk rawatan kelas,
karena belum menggunakan aturan yang
baru (standar). Untuk layanan tersebut
menggunakan alur dengan standar asuhan
yang sama satu dengan yang lain, hanya
yang membedakan antara kelas 1, 2 dan
3 itu adalah besaran fisik ruangannya.
Untuk layanan pemberi asuhan kepada
peserta BPJS Kesehatan, misalnya dokter,
perawat, gizi dan farmasi semuanya sama
tidak ada bedanya. Jadi yang
membedakan itu adalah jumlah tempat
tidur di dalam ruang rawat inap, tidak
ada bedanya untuk pelayanan pasien
peserta BPJS Kesehatan dengan pasien
non BPJS Kesehatan di RSAM Daerah
Kota Bukittinggi, begitu juga untuk alur
tersebut sama semua tidak ada bedanya.
Dalam pelayanan peserta BPJS
Kesehatan, pihak RSAM Daerah Kota
Bukittinggi melihat kepesertaan BPJS
Kesehatan yang mempunyai kartu masih
aktif dan peserta BPJS Kesehatan yang
rawat inap menurut kelasnya yang telah
ditentukan.
Pasien membutuhkan layanan sampai
sejauh apa menurut penyakitnya, ini pun
dilayani pihak RSAM Daerah Kota
Bukittinggi dengan sama dan sebaikbaiknya. Artinya jika pasien masih
dikatakan dokter belum sembuh, jadi
masih rawat inap di RSAM Daerah Kota
Bukittinggi. Karena sudah aturannya
dalam pelayanan medis.
Mengenai pasien peserta BPJS
Kesehatan, jika masih membutuhkan
perawatan medis di RSAM Daerah Kota
Bukittinggi, tentu kami melayani sampai
sembuh dan dapat dikatakan pulang dari
RSAM Daerah Kota Bukittinggi. Tidak
ada pemahaman bahwa peserta BPJS
Kesehatan yang rawat inap dalam
pelayanan medis tertentu batasan harinya
(plafon) di BPJS Kesehatan. Pelayanan
kesehatan utama bagi RSAM Daerah
Kota Bukittinggi untuk peserta BPJS
Kesehatan maupun peserta non BPJS
Kesehatan, kata Afrida Kasubag tata usaha
RSAM Daerah Kota Bukittinggi.
Drg.Aletta pernah sebagai kepala
Puskesmas Nilam Sari Kecamatan ABTB
Kota Bukittinggi dan kini sebagai dokter
gigi di puskesmas Kecamatan
Mandiangin, menjelaskan, untuk kasus
yang harus ditangani di puskesmas
sebagai pelayanan primer sesuai ketentuan
BPJS Kesehatan, ada sebanyak 144
diagnosa penyakit untuk poli umum,
dan untuk poli gigi yang ditanggung
BPJS Kesehatan, diantaranya administrasi
pelayanan, pemeriksaan, pengobatan,
konsul
medis,
premedikasi,
kegawatdaruratan, Oro dental, pencabutan
gigi sulung (topikal dan infiltrasi),
pencabutan gigi permanen tanpa penyulit,
obat pasca pencabutan, serta tumpatan
komposit atau GIC, dan perawatan
pulpotomi.
Pada puskesmas Nilam Sari, kasus
yang boleh dirujuk untuk poli umum
adalah yang memiliki penyakit-penyakit
penyerta dengan komplikasi, dan untuk
kasus penyakit penyerta yang tidak ada
komplikasi masih dilayani di puskesmas
pengobatannya, kecuali pasien yang
betul-betul tidak bisa dilayani di fasilitas
kesehatan primer (puskesmas) karena harus
tindak lanjut oleh dokter ahli di fasilitas
kesehatan yang lebih tinggi, seperti di
rumah sakit yang ada di Kota Bukittinggi,
seperti Rumah Sakit Achmad Mochtar
(RSAM), Rumah Sakit Ibnu Sina, Rumah
Sakit Tentara, Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD), Rumah Sakit Madina dan
Rumah Sakit Dr Mohammad Hatta.
Sedangkan untuk poli gigi yang
dirujuk kasus termasuk pencabutan
dengan penyulit, pembengkakan yang
abnormal, kasus-kasus infeksi gigi yang
harus dilakukan foto Rontgen juga
dilakukan rujukan. Serta kasus lain yang
perlu konsul dengan dokter gigi yang
lebih ahli karena penyakit sistemik.
Mengenai kasus Covid-19, semua
pasien sudah dilakukan penatalaksanaan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan ditangani petugas medis yang sesuai
kompetensinya. Dan kerjasama dengan
semua tim medis di fasilitas yang lebih
tinggi dan lintas sektor serta aparatur

negara yang ditugaskan seperti Babinsa
dan Babinkamtibmas untuk ikut survey
pasien yang terkena Covid-19.
Terakhir kasus Covid-19 yang banyak
awal tahun 2022, semenjak bulan April
2022 mulai tidak ada terjaring. Hal ini
mungkin akibat masyarakat seperti sudah
paham dengan edukasi tim promkes
puskesmas tentang pencegahan dan
penanganan Covid-19, ucap Aletta.
Efnita kasubag Puskesmas Nilam Sari
menjelaskan, untuk pelayanan peserta
BPJS Kesehatan di puskesmas Nilam Sari
dengan data-datanya dari kantor BPJS
Kesehatan Kota Bukittinggi, setiap bulan
dikirimkan ke Puskesmas Nilam Sari
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
dan pengobatan, dalam pelayanan di
puskesmas Nilam Sari tidak membedakan
peserta BPJS Kesehatan maupun non
BPJS Kesehatan atau masyarakat umum.
Jam kunjungan pemeriksaan di
puskesmas Nilam Sari dari jam 08.00
sampai jam 11.00 WIB untuk hari Senin
sampai hari Kamis dan dari jam 08.00
sampai jam 10.00 WIB untuk hari Jumat
dan Sabtu, pasien peserta BPJS Kesehatan
dengan Program Rujuk Balik (PRB) bagi
jenis pelayanan rawat jalan yang
diperuntukan bagi pasien yang memiliki
penyakit kronis yang membutuhkan
perawatan dari dokter spesialis di rumah
sakit,
puskesmas
Nilam
Sari
memberikannya kemudahan.
Semua pasien yang memeriksa
kesehatan dan berobat di puskesmas
Nilam Sari dilayani sesuai dengan
prosedur, sekiranya pasien perlu untuk
dirujuk, maka akan diberikan surat rujukan
oleh dokter di puskesmas Nilam Sari
setelah diperiksa untuk berobat di rumah
sakit dan jika tidak perlu dirujuk, dokter
puskesmas akan memberikan obatnya
setelah diperiksa. Mengenai surat rujukan
yang diberikan dokter puskesmas Nilam
Sari itu tidak semudah begitu saja, surat
rujukan itu ada kategorinya yang dimiliki
dokter. Sebab surat rujukan tersebut akan
dievaluasi pihak BPJS Kesehatan.
Dengan adanya program rujuk balik
ini, maka pasien yang memiliki penyakit
kronis tidak harus selalu datang berobat
jalan ke rumah sakit untuk mendapatkan
resep dari dokter spesialis, mereka cukup
datang ke fasilitas kesehatan tingkat satu
(faskes tk 1) dengan membawa berkas
rujuk balik dibuatkan salinan resep dari
dokter spesialis untuk mengambil obat
di apotek-apotek yang sudah bekerja
sama dengan BPJS kesehatan guna
mendapatkan obat formularium nasional
(fornas) yang sudah dijamin BPJS
Kesehatan.
Tidak semua pasien peserta BPJS
Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan
program rujuk balik, karena program
rujuk balik diperuntukan hanya untuk
pasien yang memiliki penyakit kronis,
ada 9 jenis penyakit kronis yang bisa
memanfaatkan program rujuk balik dari
BPJS, sebagai berikut, Diabetes melitus,
Jantung, Hipertensi, Asma, Penyakit paru
Obstruktif Kronis (PPOK), Skizofrenia,
Epilepsi, Stroke, Lupus (SLE). Dalam
pengobatan semua biaya ditanggung
sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan.
Pada biasanya pasien kronis tidak
bisa ditangani di faskes tingkat 1
(puskesmas, klinik, optik), namun harus
mendapatkan layanan dari dokter spesialis
rumah sakit, tanpa dimintapun dokter
faskes tingkat 1 akan merujuk pasien
ke rumah sakit. Untuk mendapatkan rujuk
balik, pasien peserta BPJS Kesehatan
harus mengikuti prosedur yang telah
ditentukan, yaitu, pasien kronis datang
ke faskes tingkat 1 guna mendapatkan
rujukan ke rumah sakit dengan membawa
persyaratan guna mendapatkan surat
eligibilitas peserta BPJS Kesehatan dan
kartu berobat dari rumah sakit.
Setelah pasien mendapatkan surat
rujuk balik dari dokter spesialis, pasien
harus melakukan pendaftaran Program
Rujuk Balik (PRB). PRB berlaku selama
3 bulan, selama 3 bulan setelah
mendapatkan berkas rujuk balik dan juga
salinan resep dari dokter spesialis.
Sedangkan untuk mengambil obat
di apotek-apotek yang telah bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, harus membawa
salinan resep dari faskes tingkat 1. Resep
dari dokter spesialis akan disesuaikan
sesuai dengan perkembangan kondisi
peserta BPJS Kesehatan, jika ada
tambahan obat maka di resep rujuk balik
berikutnya akan ada tambahan obat untuk
pasien tersebut.
Untuk mendapatkan kartu JKN-KIS,
kader-kader Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) Dinas Sosial Pemerintah Daerah
Kota Bukittinggi mendata peserta
Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (PBI JK) yaitu peserta yang
tergolong fakir miskin dan orang tidak
mampu yang iurannya dibayarkan oleh
Pemerintah. Setelah dapat data-datanya
di masing-masing Kelurahan, Dinas Sosial
akan meneruskan ke kantor BPJS
Kesehatan.
Pihak puskesmas Nilam Sari hanya
menerima pasien peserta BPJS Kesehatan
yang sudah terdaftar dan mempunyai
kartu JKN-KIS, sedangkan hal-hal
lainnya, puskesmas Nilam Sari tidak

Peserta BPJS Kesehatan saat mendaftar di kantor BPJS Kesehatan Kota Bukittinggi

Rumah Sakit Achmad Mochtar Daerah Kota Bukittinggi
mempunyai wewenang tentang kategori
atau lainnya. Kalau tentang itu wewenang
kantor BPJS Kesehatan.
Kendala yang terjadi di puskesmas
Nilam Sari dalam pelayanan peserta BPJS
Kesehatan, adanya keluhan petugas
puskesmas Nilam Sari masih banyak
peserta BPJS Kesehatan mandiri yang
memeriksa kesehatan atau berobat ke
dokter di klinik, sedangkan di dokter
klinik ada datanya sendiri. Peserta BPJS
Kesehatan mandiri tersebut memeriksa
kesehatannya di puskesmas Nilam Sari,
disinilah kesemrawutan yang terjadi.
Jika ingin memeriksa kesehatan atau
berobat, tentunya harus sesuai data yang
ada pada administrasi puskesmas Nilam
Sari. Maksudnya peserta BPJS Kesehatan
tersebut harus melapor lebih dulu ke
kantor BPJS Kesehatan untuk
memindahkan datanya, agar nantinya
tidak terjadi kesemrawutan dalam hal
laporan ke kantor BPJS Kesehatan Kota
Bukittinggi, jelas Efnita.
Rendi bagian pelayanan kantor BPJS
Kesehatan
Kota
Bukittinggi,
memaparkan, melalui Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di
tengah kita untuk memastikan seluruh
penduduk Indonesia terlindungi oleh
jaminan kesehatan yang komprehensif,
adil, dan merata.
Semua penduduk Indonesia wajib
menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola
oleh BPJS Kesehatan termasuk orang
asing yang telah bekerja paling singkat
6 (enam) bulan di Indonesia dan telah
membayar iuran, yang dibagi atas jenis
kepesertaan sebagai berikut, Pekerja
Penerima Upah (PPU) terdiri dari PPU
Penyelenggara Negara, Prajurit, Polri,
Pejabat Negara, Kepala Desa, Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
terdiri dari Pekerja Penerima
Upah (PPU) Badan Usaha, Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
Penduduk yang Didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah (PD Pemda) adalah
Penduduk yang belum diikutsertakan
sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, yang
didaftarkan dan ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam program Jaminan Kesehatan pada
BPJS Kesehatan. Pendaftaran penduduk
dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan

dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan
/ atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
Mengenai Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kepesertaan
PBI JK berlaku terhitung sejak didaftarkan
oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan
Penetapan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan
dibidang Sosial kecuali untuk bayi yang
dilahirkan dari ibu kandung dari keluarga
yang terdaftar sebagai PBI JK otomatis
sebagai peserta, sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Proses pendaftaran peserta BPJS
Kesehatan untuk pemeriksaan atau
berobat tentunya ada persyaratanpersyaratannya terutama kartunya harus
aktif. Jika kartunya aktif baru bisa
mendapat pelayanan melalui fasilitas
kesehatan tingkat 1 lebih dulu.
Pada saat mendaftar peserta BPJS
Kesehatan harus menentukan dimana
pemeriksaan kesehatan atau berobat,
apakah di dokter klinik atau puskesmas.
Setelah peserta BPJS Kesehatan mendaftar
di puskesmas, petugas kantor BPJS
Kesehatan mengontrolnya, apakah masih
aktif atau tidak kartunya. Apabila peserta
BPJS Kesehatan butuh penanganan
khusus atau tindakan lebih lanjut, maka
dirujuk ke rumah sakit sesuai diagnosa
peserta BPJS Kesehatan. Jika kartu aktif
peserta BPJS Kesehatan tersebut dapat
dilayani di rumah sakit
Peserta BPJS Kesehatan bisa langsung
ke rumah sakit dalam kondisi tertentu
atau emergensi. Di era kini, harus peduli
dengan data peserta BPJS Kesehatan
tersebut, apakah status aktif atau tidak,
peserta BPJS Kesehatan mandiri
pembayaran lancar atau tidak, penerima
bantuan, apakah masih dapat atau tidak
menerima bantuan, karena datanya valid
terus di kantor BPJS Kesehatan. Apabila
kartu peserta BPJS Kesehatan sudah tidak
aktif, petugas administrasi rumah sakit
akan mengkonfirmasi kantor BPJS
Kesehatan diberi waktu 3 x 24 jam untuk
segera melakukan pengurusan.
Pemahaman kartu tidak aktif, tentu
harus dilihat dulu, apakah menunggak
pembayaran karena mandirinya belum
dibayarkan, menerima bantuan setelah
dilihat kembali, peserta BPJS Kesehatan
itu sudah tidak dapat bantuan lagi. Jika
bisa diaktifkan kembali, barulah peserta
BPJS Kesehatan dapat melanjutkan
pelayanannya di dokter klinik maupun

puskesmas.
Adapun persyaratan menjadi peserta
BPJS Kesehatan, harus mempunyai Nomor
Induk Keluarga (NIK), Kartu Keluarga.
Untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri,
harus satu keluarga. Dalam pendaftaran
itu dilihat pekerjaan orang tuanya dalam
keluarga tersebut. Peserta BPJS Kesehatan
mandiri adalah tidak menerima upah dan
bekerja atas dirinya sendiri, ini disebut
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
dan Bukan Pekerja (BP).
Peserta PBPU wajib mendaftarkan
dirinya dan anggota keluarga
sebagaimana terdaftar dalam Kartu
Keluarga (Suami/Istri/anak/anggota
keluarga lain). Pendaftaran dilakukan
di kelas rawat yang sama untuk seluruh
anggota keluarga yang terdaftar dalam
Kartu Keluarga.
Dan pendaftaran bagi Peserta PBPU
atau Peserta BP yang dilakukan secara
sendiri-sendiri, pembayaran iuran pertama
dapat dilakukan setelah 14 (empat belas)
hari kalender sejak pendaftaran dan
dinyatakan layak berdasarkan verifikasi
pendaftaran dan selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak pendaftaran melalui
mekanisme autodebet.
Peserta PBPU menurut ketentuan,
kelas 1 sebesar Rp150.000.- per bulan
per jiwa, kelas 2 sebesar Rp100.000.per bulan per jiwa dan kelas 3 sebesar
Rp35.000.- per bulan per jiwa. Dalam
rawat inap di rumah sakit tergantung
kondisi kesehatan peserta BPJS
Kesehatan, selama kondisi kesehatan
peserta BPJS Kesehatan itu harus
didapatkan
pelayanan
untuk
kesembuhannya, tetap mendapatkan
pelayanan.
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) BPJS Kesehatan meliputi,
Pelayanan kesehatan tingkat pertama,
Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP),
Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP),
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat
lanjutan, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
(RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan
(RITL).
Tidak benar jika kondisi kesehatan
peserta BPJS Kesehatan yang belum
sembuh sudah dipulangkan pihak rumah
sakit, jadi dalam perawatan pasien peserta
BPJS Kesehatan tentunya harus benarbenar sembuh baru dipulangkan pihak
rumah sakit, pungkas Rendi.
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“Kami para wali kota se-Indonesia ingin ambil
peran dalam pemulihan ekonomi, salah satunya
dengan mempererat kerja sama di bidang perdagangan
dan UMKM,” kata Ketua Dewan Pengurus Apeksi
Bima Arya.
Menurut Wali Kota Bogor itu pihaknya
menghadirkan Menteri Perdagangan untuk berbagi
upaya percepatan di bidang ekonomi.
“Salah satunya bersama-sama menstabilkan harga
bahan pokok, mendorong produksi dan distribusi
berjalan lancar yang semua ini kewenangannya
ada di wali kota,” kata dia.
Ia melihat saat ini terdapat sejumlah regulasi
di lapangan yang menjadi persoalan seperti
kebijakan penghapusan honorer.
“Ini menimbulkan polemik sehingga perlu
dibicarakan dan dilakukan kajian dampaknya untuk
disampaikan kepada pemerintah pusat,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga melakukan konsolidasi
menjelang pelaksanaan pemilu kepala daerah.
“Akan banyak pejabat yang menjadi pelaksana
tugas kepala daerah jangan sampai kepemimpinannya
turun dari target yang telah dirancang sebelumnya,”
ujar dia.
Pelaksanaan Rakernas Apeksi diawali pada
Minggu 7 Agustus 2022 dengan makan malam bersama
serta pembukaan pameran kota seluruh Indonesia.
Lalu, Senin 8 Agustus 2022 digelar kegiatan
Ladies Program di Hotel Santika diikuti oleh seluruh
istri wali kota menggunakan pakaian tradisional
daerah masing-masing.

Sementara Pembukaan Rakernas Apeksi XV
dilaksanakan pada Senin (8/8) di Hotel Truntum.
Di hari yang sama, seluruh wali kota beserta
istri dijadwalkan menanam pohon durian di Sungai
Lareh.
Setelah penanaman pohon durian kemudian
kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Tugu Apeksi
di Kompleks Perkantoran Balaikota di Air Pacah
pukul 19.00 WIB.
Pada hari ketiga pelaksanaan Rakernas Apeksi
XV di Padang dimulai dengan agenda bersih-bersih
Pantai Padang pada pukul 06.00 WIB.
Kemudian dilanjutkan dengan gowes dan
sarapan, serta kegiatan memasak rendang dan
membuat teh telur di Pantai Padang.
Selanjutnya pada pukul 09.00 WIB digelar
Seminar Nasional Dinas Lingkungan Hidup seIndonesia bertemakan pengelolaan sampah
perkotaan.
“Pada hari itu juga ditentukan siapa yang
menjadi tuan rumah Rakernas Apeksi tahun 2023.
Dan malam harinya digelar Pawai Budaya Nusantara
di jalan utama Pantai Padang,.
Terakhir penutupan Indonesia City Expo 2022
dilakukan pada hari terakhir Rakernas Apeksi dan
seluruh wali kota beserta istri akan berjalan-jalan
keliling Padang hingga berwisata kuliner.
Sementara Wali Kota Padang Hendri Septa
menyebutkan Rakernas kali ini diikuti oleh 94
wali kota dan dihadiri sekitar lima ribu delegasi.
 ikhwan/ant

Timur itu tidak ada kaitannya dengan komentar
MUI Kota Payakumbuh.
“Terkait penyebab dirotasi atau mutasikannya
Dewi Novita bukan dari komentar MUI, namun
pada intinya mutasi atau rotasi adalah hal yang
biasa bagi PNS. Dan yang bersangkutan tidak
diturunkan jabatannya, tetap pada posisi eselon
3-A,” katanya dampingi Sekretaris BKPSDM dan
Kabid Ance Alfiando.
Menurutnya, jika terkait komentar dari MUI
hal tersebut berhubungan dengan disiplin dan itu
harus menjalani beberapa mekanisme seperti
pengumpulan bahan terlebih dahulu.
“Apakah dengan komentar MUI kita pindahkan
yang bersangkutan, tidak, kita belum sampai ke

sana, kalau berkaitan dengan MUI itu kan disiplin,
kita juga punya mekanisme, kita akan
mengumpulkan bahan-bahan dulu. Tetapi dapat
kami tegaskan terkait dengan pemindahan Dewi
Novita dari Camat Payakumbuh Timur ke Sekretaris
Satpol-PP itu tidak ada masalah disiplin, karena
dia dibutuhkan di Dinas tersebut,” ujarnya.
Dijelaskannya bahwa kalau terkait permasalahan
disiplin terdapat dua konsekuensi kepada jabatan
seperti penurunan pangkat setingkat dan
pembebasan dari jabatan.
“Jika yang dua itu baru bentuk hukuman disiplin.
Sementara yang dilakukan Pemko Payakumbuh
sendiri adalah proses rotasi yang tidak merupakan
hukuman disiplin,” ungkapnya.  ikhwan/ant

Pemko: Mutasi Dewi Novita

Gubernur Ridwan Kamil
Ikhsan meninggal dalam keadaan syahid dan masuk
surga, dan semoga keluarga terus dikuatkan,” kata
dia, menambahkan, “Keluarga yang tinggal tentu
juga terus mendoakan agar Ikhsan masuk surga.”
Ridwan Kamil mengunjungi keluarga Ikhsan
Maulana di sela pertemuan Asosiasi Pemerintahan
Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Padang
karena pernah merasakan kesedihan yang sama.
Anak sulung Ridwan Kamil, Emmeril
Kahn Mumtadz, hanyut di Sungai Aare di Swiss pada
26 Mei 2022 dan jenazahnya ditemukan pada 8
Juni 2022.
Ridwan Kamil berada di rumah keluarga Ikhsan

Tokoh Agama
sosial bahwa tokoh agama mesti mencamplungkan
diri ke dalam politik praktis, ikut mencalonkan
diri dan atau menjadi tim sukses, bahkan ada yang
memberikan dalil nash bahwa politik itu wajib
hukumnya.
Tulisan ini tidak berpretensi mengarahkan tokoh
agama pada satu kekuatan politik atau calon tertentu,
hanya menyamakan cara pandang bahwa politik
dengan turunan, akibat dan dampak yang dibawanya
adalah kenyataan yang tak mungkin diingkari.
Lebih dari itu perlu juga diingatkan bahwa tokoh
agama masih saja menjadi “sasaran” dan atau
pengumpul umat masih saja kuat di memory politisi,
faktanya kegiatan mengumpulkan tokoh agama
memasuki tahun politik ini, terus berlangsung
dengan kemasan acara yang berbeda.
Tokoh agama “Imam” politik yang dimaksud
dalam tulisan ini adalah imam dalam makna pemberi
arah, pembimbing, dan pengerak politik amar ma’ruf
nahi munkar. Terma politik yang dituju disini adalah
ikhtiar dan gerakkan untuk mempengaruhi orang
lain dalam mencapai tujuan kebaikan bersama.
Difinisi politik dalam kamus wikepedia adalah
usaha yang ditempuh warga negara untuk
mewujudkan kebaikan bersama (Teori Klasik
Aristoteles). Politik adalah hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Publik pemerintahan dan negara.
Politik adalah segala sesuatu tentang proses
perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik
Pemerintahan.
Pandangan terhadap politik dalam praktik
dimasyarakat beragam, dan oleh opini yang dibentuk
media politik dikonotasikan tipu muslihat, licik
dan bahkan ada yang membuat stigma politik itu
kotor, dan tidak baik dilakukan oleh mereka yang
menjadi tokoh agama, karena mereka diposisikan
sebagai orang suci. Seringkali politik kotor ini
dijadikan amunisi penghancur tokoh agama yang
memilih jalur politik praktis sebagai jalan
dakwahnya.
Pengertian politik secara etimologi berasal dari
bahasa Yunani yaitu polis. Kata polis adalah suatu
kota yang memiliki status negara kota atau city
state. Pengertian politik dapat ditafsirkan sebagai
proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan
individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), politik adalah suatu pengetahuan tentang
ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem
pemerintahan dan juga dasar pemerintahan.
Selain itu politik juga bisa diartikan sebagai
segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat
dan lain sebagainya tentang pemerintahan negara
atau suatu negara lain. Politik adalah suatu cara
seseorang dalam membuat suatu keputusan pada
kehidupan berkelompok. Oleh karena itu politik
juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan
antar manusia sehingga mereka bisa hidup
berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku,
kota bahkan hingga di negara.
Politik dalam teori dan keilmuan adalah positif
dan diperlukan untuk mencapai kehidupan bersama
yang baik dan damai. Meskipun, dalam prakteknya
ada pihak yang menyalahartikan politik sebagai
tipu daya, mengunakan segala cara untuk mencapai
tujuan, berupa kekuasaan. Anomali pengunaan istilah
politik pada cara-cara negatif menyebabkan politik
tercemar dan dijauhi oleh mereka yang memiliki
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selama sekitar 30 menit dan memberikan bingkisan
kepada mereka.
Ayah Ikhsan, Ahmad Rusdi, mengatakan bahwa
kedatangan Ridwan Kamil ke rumahnya menjadi
penghibur bagi keluarga.
“Ini menjadi penghibur bagi keluarga. Beliau
(pernah) mengalami kondisi yang sama dengan
kami,” katanya.
Ikhsan Maulana bersama dua temannya
dilaporkan hanyut di Sungai Bangek di area Lubuk
Tonga, Kelurahan Balai Gadang, pada 11 Juni 2022.
Namun, hanya jasad Ikhsan yang hingga kini belum
ditemukan. mario/ant
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hati baik, bersih dan tokoh agama sering jadi ragu
terhadap politik.
Tokoh agama antiperpecahan
Imbas, dampak dan atau residu politik yang
mencemaskan pelaku politik dan tokoh bangsa
menjelang tahun politik 2023-2024 mendatang
adalah polarisasi anak bangsa yang berakibat pada
terjadi perpecahan bangsa yang merugikan
kehidupan berbangsa. Pandangan, pendapat dan
komentar politisi, akademisi dan pengamat politik
bahwa polarisasi yang ditimbulkan oleh iven politik,
Pemilu dan Pilres 2019 adalah bahaya laten yang
mesti dicegah semua pihak dan prilaku politisi
dan tokoh masyarakat menjadi salah satu pemicu
dan sekaligus juga perekat persatuan atau faktor
penting dalam mencegah perpecahan.
Tokoh agama sebagai individu yang memiliki
karakter keagamaan dan kebangsaan tentu akan
menjadi garda terdepan dalam mencegah perpecahan
yang disebabkan oleh polarisasi agama, suku, ras,
dan antar golongan (SARA). Tokoh agama
diharapkan dapat menjadikan diri dan jamaah yang
mengikutinya menjadi perekat bangsa, lebih lagi
dalam dalam menghadapi ekses prilaku politik
yang tak paham aksentuasi politik yang beradab
dan bermartabat.
Tokoh agama mana saja, tak terkecuali tokoh
agama Islam, ulama, mubaligh, khatib dan
penceramah tentu akan menempatkan dirinya sebagai
pihak yang kuat menegakkan persatuan dan kesatuan
bangsa. Tokoh agama sebagai pihak yang paling
anti perpecahan, maknanya tokoh agama adalah
penegak persatuan bangsa dan kebersamaan umat
manusia. Keragaman suku, bangsa dan aliran politik
adalah niscaya, itu semua dikonstribusikankan untuk
ta’aruf (memahami posisi masing-masing), yang
paling mulia adalah yang paling taqwa, (QS.39:13).
Sikap, prilaku dan suansana jiwa tokoh agama
sebagai imam politik sudah dipraktik Rasul Allah
Muhammad saw dalam menegakkan masyarakat
Madani di Kota Madinah, melalui aktivitas politik
mempersaudara suku-suku yang berbeda, menegakkan
kedaulatan yang sama antar Muhajirin dengan Anshar,
memperlaku hukum positif yang adil antar umat
beda agama. Catatan sukses (succes story) peristiwa
hijrah adalah fakta bahwa Islam hadir untuk rahmatan
lil alamin.
Tokoh agama dapat menjadi key person, public
figur yang akan mengendalikan polarisasi sehingga
tidak berubah menjadi perpecahan, itu semua dapat
terjadi ketika etika sebagai imam politik berjalan
efektif. Dalam surat al-Hujuraat (39) dari ayat 9
sd 13 ditetapkan tolok ukur (norma pokok) sebagai
pembimbing yang dapat membawa rahmat untuk
semua.
Ada tujuh etika universal bagi pengerak kekuatan
umat, untuk mencegah perpecahan, awali gerakan
meneguhkan persaudaraan dengan mengedepankan
ishlah (kedamaian), tidak saling menghina atau
merendahkan satu dengan yang lain, tidak mencela
kelompok lain, tidak memberi stigma negatif dan
label tidak baik terhadap kelompok yang berbeda,
menjauhi prilaku buruk sangka, tidak mengorekgorek kesalahan lawan, tidak pula mengunjing
atau membuat opini buruk terhadap lawan politik,
hoax, ujuran kebencian dan sejenisnya, (QS.39:913).
Imam Politik Satu dan Dua

Setengah Juta Kendaraan
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“Tadi pagi sudah di atas 540 ribu (pendaftar),”
ujarnya.
Meskipun baru tembus 540 ribu pendaftar, namun
menurut Irto, pihaknya lebih melihat dari sisi ke
tepat sasarannya. Pasalnya, hal itu semua nantinya
akan disesuaikan dengan kriteria dalam revisi
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014.
Untuk diketahui, pemberlakuan pembatasan
masih harus menunggu terbitnya revisi Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak. Pertamina hingga kini masih
terus membuka pendaftaran kendaraan di website
subsiditepat MyPertamina untuk kendaraan roda
empat yang berhak mendapatkan Pertalite dan Solar
subsidi.
Irto menghimbau masyarakat yang merasa berhak
untuk menggunakan BBM Subsidi bisa segera
mendaftar baik melalui booth pendaftaran yang
disiapkan di SPBU/lokasi lain, melalui web
subsiditepat.mypertamina maupun melalui aplikasi
MyPertamina.
Adapun, jika kebijakan pembatasan berlaku,
pembelian BBM Pertalite maupun Solar tidak wajib
menggunakan aplikasi MyPertamina. Konsumen
hanya cukup menunjukkan QR Code yang sudah
dicetak atau yang disimpan di Handphone.
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman
menyampaikan sembari menunggu terbitnya revisi
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014
tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak sebagai dasar aturan
pembatasan Pertalite, BPH Migas menghimbau
masyarakat untuk segera mendaftarkan kendaraan
roda empatnya yang berhak menerima BBM jenis

Pertalite dan Solar di website subsiditepat
MyPertamina.
Pasalnya, jika tidak segera mendaftar, ketika
aturan pembatasan diberlakukan, maka konsumen
yang belum mendaftarkan kendaraannya tidak
diperkenankan mengkonsumsi Pertalite. Sehingga
ia menghimbau sekali lagi agar masyarakat dapat
mulai mendaftar, terutama bagi yang berhak. “Ya,
kalau tidak daftar boleh jadi mereka mau pakai
non subsidi, kan lebih irit, lebih bagus,” kata Saleh.
Sebelumnya Saleh membeberkan dalam proses
pembahasan revisi Perpres tersebut, semua data
dan semua kebijakan yang diusulkan regulator
ini berlandaskan pada hasil kajian.
Menurut Saleh dalam kajian itu, BPH Migas
bekerja sama dengan lembaga penelitian pada titik
kesimpulan bahwa mobil di atas 1500 cc tidak
lagi mengkonsumsi BBM Pertalite. Hal ini dilakukan
agar kuota Pertalite sebesar 23 Juta kilo liter (KL)
di tahun ini mencukupi.
“Kami bekerja sama dengan lembaga penelitian
untuk sebuah kajian beberapa simulasi. kalau kita
sampai berada pada kesimpulan mobil di atas 1500
cc tidak lagi mengkonsumsi Pertalite, dengan itu
kita masih bisa mencapai 23 juta KL di tahun
ini. Termasuk juga motor,” kata dia.
Ia pun berharap agar revisi perpres dapat segera
selesai dengan cepat. Dengan begitu, maka upaya
untuk pengendalian volume BBM yang kondisinya
saat ini sudah over kuota dapat segera dijalankan.
“Kami butuh basis untuk melakukan langkahlangkah antisipasi. Kuota kita meningkat, ini kita
perketat, jika mulai September, ini apa? Revisi
perpres itu masih perlu sosialisasi,” katanya. 
cnbc/i

pentingnya peran pemerintah kota saat ini untuk
meningkatkan kinerja perdagangan di samping sektor
penting lainnya.
Mulai dari melakukan stabilisasi harga bahan
pokok, kolaborasi pengawasan hingga optimalisasi
transformasi digital dan peningkatan ekspor daerah.
“Kita harapkan melalui Rakernas APEKSI XV
ini masing-masing pemerintah kota saling bersinergi
dan berkolaborasi memajukan daerah dan
mensejahterakan masyarakatnya khususnya di sektor
perdagangan. Begitu juga mengantisipasi hal-hal yang
tak diinginkan lainnya,” pesannya.
Mendag juga berpesan melalui pelaksanaan
Rakernas APEKSI XV, para Wali Kota se-Indonesia
bisa menghasilkan kiat-kiat serta kolaborasi dan sinergi
antar pemerintah kota dalam menjamin stabilitas
ketersediaan bahan pokok serta harganya yang semakin
terjangkau.
“Kita juga harapkan stabilitas politik dan
keamanan bangsabtetap terjaga,” cetus Menteri.
Lebih jauh Ketua Umum PAN itu juga tak lupa
mengucapkan selamat dan apresiasi bagi Kota Padang
yang telah bertekad kuat untuk menjadi tuan rumah
Rakernas APEKSI XV yang baik dan sukses.
“Terima kasih kepada bapak Wali Kota Padang
dan jajaran yang telah mempersiapkan segala
sesuatunya untuk menjadi tuan rumah Rakernas
APEKSI yang baik dan sukses. Begitu juga kepada
Wali Kota se-Indonesia yang hadir mengikuti
Rakernas saya mengucapkan selamat mengikuti
Rakernas.”
“Tema Rakernas kali ini sangat tepat. Hal itu
dikarenakan sesuai kondisi ekonomi saat ini pasca
dihantam pandemi Covid-19 lebih kurang dua tahun,”
pungkas Menteri Perdagangan mengapresiasi.
Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur
Sumbar Mahyeldi turut mengucapkan selamat datang
di Kota Padang, Sumbar kepada seluruh Wali Kota
se-Indonesia peserta Rakernas APEKSI XV di Kota
Padang.
“Kita juga mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus

APEKSI Pusat yabg telah menunjuk Kota Padang
sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI XV tahun 2022.
Semoga Rakernas dan agenda lainnya yang dilakukan
berjalan lancar, dan memberikan kontribusi yang terbaik
untuk otonomi daerah serta kemajuan bagi bangsa
dan negara yang kita cintai ini,” harapnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya
menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
Kota Padang yang sangat serius mempersiapkan
penyelenggaraan Rakernas APEKSI XV.
“Padang sungguh luar biasa. Saya rasa termasuk
kota tuan rumah penyelenggara Rakernas APEKSI
XV terbaik. Hal ini patut ditiru tuan rumah Rakernas
APEKSI selanjutnya,” tukas Wali Kota Bogor tersebut.
Menurut Bima, Rakernas APEKSI sangat penting
karena masing-masing pemerintah kota saat ini
tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan.
Diantaranya terkait upaya peningkatan pelayanan
publik, peningkatan ekonomi dan mengatasi
berbagai permasalahan yang ada lainnya.
“Momen Rakernas APEKSI adalah momen yang
penting. Kita harapkan seluruh peserta serius dan
komit serta saling berkolaborasi menindaklanjuti hasil
dari Rakernas tersebut ke depan,” ujarnya
Selaku tuan rumah Wali Kota Padang Hendri
Septa dalam sambutannya menyampaikan atas nama
Pemerintah Kota Padang dan warga Kota Padang
sangat berterima kasih kepada seluruh Wali Kota
se-Indonesia yang hadir mengikuti Rakernas APEKSI
XV di Kota Padang. Diperkirakan 97 Wali Kota
bersama rombongan yang hadir ke Padang mencapai
5.000 orang lebih.
“Selamat datang bagi bapak/ibu Wali Kota yang
hadir mengikuti Rakernas APEKSI XV di Kota Padang.
Begitu juga mengikuti berbagai agenda penunjang
lainnya selama empat hari di sini,” ucap Hendri Septa
yang juga Wakil Ketua Dewan Pengurus APEKSI
itu.
Seperti diketahui, dalam Rakernas tersebut, para
peserta mengikuti diskusi panel/sidang pleno yang
mengangkat beberapa topik terkini di Indonesia. 
Faisal Budiman

“Penciuman Hajar Aswad juga diizinkan dalam
suasana yang aman, spiritual dan sehat. Ini di bawah
bimbingan dan tindak lanjut dari Suci Sheikh AbdurRahman As-Sudais,” menurut keterangan
itu,dikutip Antara.
Presidensi Umum untuk Urusan Dua Masjid
Suci juga merumuskan rencana lanjutan untuk
menyelenggarakan haji dan umrah, serta salat di
Hijr Ismail.
Presidensi bekerja sama dengan otoritas terkait
untuk memberikan layanan terbaik di dua Masjid
Suci agar jamaah dapat melakukan ritual mereka
dengan mudah dan nyaman.
Potret petugas kebersihan ketika berdoa di Hijr
Ismail (Sumber: Twitter/undersubscribe)
Hijr Ismail atau dikenal juga sebagai Al Hatim
merupakan bangunan terbuka berbentuk bulat
sabit (setengah lingkaran) yang ada di dekat
Ka’bah.

Hijr Ismail adalah lokasi Nabi Ibrahim
membangun tempat penampungan untuk putranya
Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar.
Area sekitar tiga meter yang berdekatan dengan
dinding di sisi Al Hatim sebenarnya merupakan
bagian dari Ka’bah sedangkan sisanya berada di
luar tempat suci umat Islam. Hukum salat di dalam
Hijr Ismail adalah sunah (tidak wajib, tetapi
dianjurkan karena berpahala).
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Arab
Saudi mengumumkan bahwa akan ada opsi pada
aplikasi Eatmarna dan Tawakkalna untuk membuat
janji melakukan ritual mencium Hajar Aswad,
menyentuh Pojok Yaman (Al Rukn Al Yamaani),
dan melakukan shalat di Hijr Ismail.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi
mengklarifikasi bahwa tidak ada layanan yang
ditambahkan pada aplikasi Eatmarna untuk membuat
janji bagi ritual tersebut.  l6.c

Tokoh agama sebagai imam politik makna
utamanya adalah semua tokoh umat, dan tokoh
agama di negeri ini tentu harus ikut mensukseskan
helat politik lima tahunan yang sudah menjadi
kesepakatan nasional. Tokoh agama sebagai pilar
utama penjaga moral bangsa tidak mungkin absen
dan berpangku tangan saja melihat realitas politik,
kecuali mesti harus menjadi pemberi nasehat,
masukkan bagi perbaikan sistim politik dan
pembimbing pelaku politik untuk menjadikan politik
bagi kemaslahatan bangsa. Politik sarana untuk
kebaikan bersama jangan sampai menjadi ajang
perpecehan dan menimbulkan kemudaratan bagi
umat dan bangsa.
Keterlibatan tokoh agama sebagai imam politik
dapat berjalan baik, ketika tokoh agama paham
dan mengerti kedudukan dan posisinya sebagai
pilar penjaga moral umat dan bangsa. Ketika tokoh
agama memilih menjadi imam pertama, artinya
memimpin jamaah bergabung dalam satu kekuatan
politik praktis mesti tetap menjadi tokoh agama
yang menjaga marwah martabat dan moral politik
kebaikan. Tokoh agama yang menjadi calon legislatif
atau bergabung dalam tim pemenangan PILPRES
adalah wajar dan sah saja, namun karakter dan
akhlak mulia sebagai pemimpin umat tidak boleh
rusak atau terpinggirkan.

Bersamaan itu tokoh agama yang diberi amanah
sebagai penentu kebijakan pada organisasi keumatan,
termasuk menjadi Ketua Masjid, Pimpinan agama
pada level mana saja, diminta untuk menjaga diri
dari keberpihakan pada satu partai dan figur atau
orang yang berakibat terbelahnya umat. Begitu
juga tokoh agama yang diamanahi menjadi
penyelenggara negara yang harusnya netral, seperti
ASN, diminta memposisikan diri sebagai imam
kedua saja. Imam cadangan, tidak aktif, hanya sebatas
penjaga moral, fasoem politik dan keadaban politik
belaka.
Akhirnya ingin ditegaskan bahwa tokoh agama
sebagai pembimbing dan penjaga moral politik
adalah keharusan dan mesti dipahami oleh semua
pihak sebagai keniscayaan untuk mewujudkan
kemaslahatan bersama. Tokoh agama dalam level
mana saja diminta untuk teguh, tangguh dan
sungguh dalam mempertahankan nilai-nilai
keutamaan, politik berakhlak mulia, dan tidak mudah
tercemar oleh praktik politik sesat dan menyesatkan.
Keterlibatan tokoh agama dalam politik ada yang
harus menjadi “imam” (pemuka), terlibat aktif dalam
politik praktis, dan agar dihargai pula tokoh agama
yang berfungsi sebagai penjaga moral politik dan
sekaligus sebagai pembina umat dalam menegakkan
politik amar ma’ruf nahi munkar, wallahu’alam.

Wali Kota se-Indonesia

Umat Islam Boleh

DARI HALAMAN 1

DARI HALAMAN 1

BERITA KEHILANGAN
Kehilangan BPKB Honda BA 3997 LT a/n Maria Fitri. Hilang di sekitar
B.Tinggi, mohon yang menemukan mengantarnya ke pos polisi terdekat.
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Padang, Khazanah-- Ketua
Komisi III DPRD Sumatera Barat
meminta pemerintah provinsi
untuk meningkatkan target
pendapatan pajak daerah pada
tahun depan karena hasil yang
didapatkan saat ini masih belum
maksimal.
"Kita ingin potensi yang ada
itu dapat dikejar secara optimal
sehingga angka pendapatan
daerah di tahun depan naik," kata
Ketua Komisi III DPRD Sumbar
Ali Tanjung Padang, Senin.
Saat ini DPRD Sumbar
bersama Pemprov Sumbar
melakukan
pembahasan
Kebijakan Umum APBD Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA
PPAS) yang masih berjalan alot
untuk APBD 2023.
Politisi Partai Demokrat itu
mengatakan kondisi saat ini
Pemprov Sumbar membuat target
pendapatan rendah sedangkan
potensi pajak cukup tinggi
sehingga pencapaian seolah
berhasil karena mampu melawati
target.
"Namun nyatanya target ini
masih rendah sehingga mudah
dicapai," kata dia.
Ia mengatakan pajak daerah
itu terdiri dari beragam mulai dari
pajak kendaraan bermotor, pajak
bahan bakar dan lainnya.
Selain itu ada juga aset daerah
yang harusnya bisa menjadi
potensi pendapatan namun tidak

tergarap dengan baik sehingga
tidak menjadi penghasilan yang
layak untuk daerah.
"Kita akan buka semua
kontrak-kontrak kerja sama
pemprov dengan pihak ketiga dan
melakukan penghitungan yang
ril untuk pendapatan ini," kata
dia.
Ia juga meminta OPD yang
bersentuhan dengan pungutan
pajak agar bekerja optimal dan
membuat
inovasi
dalam
memungut pajak sehingga seluruh
potensi yang ada dapat dicapai.
"Kita ingin pemprov bekerja
keras untuk ini sehingga postur
pendapatan ini meningkat dan
berdampak pada pembangunan
daerah," kata dia.
Sebelumnya
Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda)
Sumbar telah melakukan razia
berkelanjutan terhadap kendaraan
yang menunggak pajak atau mati
pajak di daerah tersebut.
Kepala Bapenda Sumbar
Maswar Dedi mengatakan hal ini
bertujuan
memudahkan
masyarakat yang terjaring razia
kendaraan
bermotor
yang
terkendala dalam menunaikan
kewajibannya.
Dia
berharap
dengan
digelarnya razia terpadu akan
terjadi peningkatan kepatuhan
masyarakat dalam berkendara di
jalan raya dan kepatuhan dalam
melakukan kewajiban pajak

DPRD Sumbar meminta agar Pemprov Sumbar meningkatkan target pendapatan pajak daerah pada tahun depan. Hal ini karena melihat hasil yang didapatkan
saat ini masih belum maksimal. DOK

kendaraan bermotor.
"Ini bagian dari upaya
maksimal yang dilakukan agar
mencapai target penghasilan

daerah dari pajak kendaraan. Kami
menjemput bola, karena masih
banyak pengendara yang belum
memenuhi kewajiban,” kata dia.

Pemerintah Provinsi Sumatra
Barat atau Sumbar berhasil
mengumpulkan Rp196,4 miliar
dari pajak kendaraan bermotor

pada kuartal I/2022. Jumlah
tersebut lebih tinggi dibandingkan
dengan target yang dipatok
Rp176,7 miliar. Jer/ant

Novi Hendri Fasilitasi CSR PDAM
Bagi Warga Kurang Mampu
Padang Panjang, Khazanah-- Anggota DPRD
Kota Padang Panjang, Novi Hendri membantu
fasilitasi dan mendorong agar Corporate Sosial
Responsibilities (CSR) PDAM Padang Panjang
ikut membantu biaya pemasangan baru air di
rumah warga kurang mampu yang terletak di
RT 15 Silaing Bawah Padang Panjang.
Niat baik wakil rakyat itu disambut baik
oleh direktur PDAM kota Padang Panjang Adrial
A Bakar. Dia menyetujui proposal permohonan
pasang saluran baru air PDAM ke rumah warga
kurang mampu atas nama Saidil RT 15 Silaing
Bawah yang ditandatangani oleh lurah Silaing
Bawah dan RT 15 tersebut.
Pagi menjelang siang, Senin (8/8) bertepatan
dengan hari Asyura 1444 H Novi Hendri
mendapatkan kehormatan dari PDAM sebagai
orang yang memfasilitasi CSR pasangan baru
rumah warga kurang mampu itu untuk
menyerahkan langsung saluran baru secara
simbolis yang telah dipasang teknisi PDAM
tersebut disaksikan lurah Silaing Bawah Dedi
Andrian dan RT setempat.
Novi mengatakan dia sangat berterima kasih
pada PDAM yang telah mengabulkan
permintaan CSR nya bagi warga kurang mampu
dalam bentuk pemasangan saluran rumah baru.
Program ini sangat bagus dan bisa membantu
warga kurang mampu dalam menikmati air
bersih sebagai kebutuhan hidup.
"Secara lembaga kita sangat apresiasi
kegiatan ini agar tetap diteruskan. Juga ucapan
terima kasih pada lurah Silaing Bawah dan
RT yang juga telah mau membantuterealisasinya
pemasangan air bersih bagi warga kurang

ANGGOTA DPRD Padang Panjang, Novi Hendri saat menempelkan stiker CSR PDAM usai meyerahkan secara simbolis pada
warga kurang mampu didampingi Direktur PDAM Adrial, Lurah Silaing Bawah, Dedi Andrian dan RT setempat. PAUL

mampu," tuturnya.
Direktur PDAM Adrial mengatakan,
kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk
kepedulian pemerintah (BUMD) terhadap
masyarakat khususnya warga miskin, serta untuk
pengembangan PDAM Padang Panjang ke
depan.
Sebenar program ini ada di PDAM katanya
tapi dalam bentuk kerja sama dengan dinas
Perindag Kota Padang Panjang karena pandemi
program ini terhenti. Namun kali ini datang
dari usulan aspirasi wakil rakyat, Novi Hendri,
yang juga mantan Ketua DPRD Padang Panjang
dua periode (2009-2014 dan 2014-2019)
Ia menjelaskan sebelumnya pihaknya sudah
melakukan pendaftaran sekaligus penelitian
secara langsung ke rumah penerima bantuan
tersebut, agar terealisasi sebagaimana mestinya.
Kami dari PDAM berharap kepada setiap
warga baik penerima bantuan, agar dapat
menggunakan fasilitas air bersih sesuai dengan
kebutuhan.
“Sebab penggunaan air yang berlebihan,
secara otomatis dapat menambah beban yang
harus dibayarkan,” katanya.
Sementara itu, Saidil, warga penerima
bantuan mengaku pihaknya merasa sangat
bersyukur dengan adanya bantuan tersebut,
karena dengan program itu ia dan keluarganya
akan dapat menikmati air bersih untuk
kebutuhan sehari-hari.
“Kami nantinya tidak jauh-jauh lagi mencari
air bersih, karena ada bantuan gratis yang
langsung dipasang hingga ke rumah,” ucapnya.
Paulhendri
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Piala AFF U-16:
Indonesia Vs Myanmar
di Semifinal, Malaysia
Tersingkir

Yogyakarta - Myanmar berhasil melaju ke
semifinal Piala AFF U-16 2022 usai
mengalahkan Kamboja 1-0 di matchday
terakhir Grup C. Sementara Malaysia
dipastikan tersingkir usai ditahan imbang
Australia 2-2.
Myanmar vs Kamboja dan Malaysia
vs Australia dimainkan pada waktu yang
sama, yakni Senin (8/8) pukul 15.00 WIB.
Laga pertama digelar di Stadion Sultan
Agung, Bantul, sedangkan laga lainnya
di Stadion Maguwoharjo, Sleman.
Myanmar dan Malaysia sama-sama
mengumpulkan 4 poin dari dua laga,

namun Malaysia (+3) unggul selisih gol
dari Myanmar (+1), karena itu Malaysia
menjadi pemuncak sementara Grup C.
Malang buat Malaysia, mereka gagal meraih
kemenangan di laga terakhir.
Harimau Malaya hanya bermain imbang
2-2 dengan Australia, sedangkan Myanmar
berhasil meraih kemenangan 1-0 atas
Kamboja. Dengan demikian, Myanmar lolos
ke semifinal dengan status juara Grup C
usai mengumpulkan 7 poin.
Tak cuma itu, Malaysia dengan koleksi
5 poin juga tak bisa lolos ke semifinal
lewat jalur runner-up terbaik. Vietnam yang

berada di Grup A berhasil mengambil jatah tersebut
karena punya koleksi 6 poin.
Dengan demikian, lengkap sudah empat
semifinalis Piala AFF U-16 2022. Sesuai bagan
yang sudah ditetapkan di awal turnamen, Juara
Grup A akan bertemu Juara Grup C, yang artinya
Indonesia akan berjumpa Myanmar.
Sedangkan Juara Grup B (Thailand) akan
bertemu Runner-up Terbaik (Vietnam). Seluruh
laga semifinal akan digelar pada Rabu (10/8)
mendatang di Maguwoharjo. Thailand vs
Vietnam digelar pada pukul 15.30 WIB,
sedangkan Indonesia vs Myanmar pada pukul
20.00 WIB.

MotoGP
Inggris:
Ketatnya Rider
10 Besar di
Silverstone!

Jakarta - MotoGP Inggris 2022 menyuguhkan balapan yang
menarik. Bahkan, jarak rider 10 besar tak lebih dari tujuh
detik!
Saat balapan di Silverstone, Minggu (7/8/2022), Francesco
Bagnaia yang menjadi pemenangnya. Pecco melahap 20 lap
dengan catatan waktu 40 menit 10,2600 detik.
Kemenangan itu didapat Pecco dengan perjuangan keras.
Start dari posisi kelima, Bagnaia harus menunggu sampai
lap ke-12 untuk mengambil alih posisi terdepan.
Dalam sebuah trek lurus, Bagnaia mampu memanfaatkan
top speed motor Desmosedici GP22 miliknya untuk melewati
Alex Rins dalam trek lurus. Bagnaia lantas tak terkejar oleh
rider-rider di belakangnya.
Pebalap Aprilia, Maverick Vinales, menguntit Bagnaia di
MotoGP Inggris 2022. Pebalap Spanyol itu cuma berjarak
0,426 detik dari Pecco. Posisi ketiga juga tak sampai satu
detik, Jack Miller menyentuh garis finis 0,614 detik lebih
lambat dari Bagnaia.
Enea Bastianini menempati posisi keempat kendati sempat
mengalami insiden pada awal balapan. Dia mencatatkan waktu
40 menit 11,911 detik atau cuma berjarak 1,651 detik lebih
lambat dari Bagnaia.
Berturut-turut kemudian, Jorge Martin (+1,750), Miguel
Oliveira (+2,727), Alex Rins (+3,021), Fabio Quartararo (+3,819),
Aleix Espargaro (+3,958), Marco Bezzecchi (+6,646).
Situs resmi MotoGP, melansir bahwa hasil di MotoGP kali
ini paling ketat kedua di sepanjang sejarah! Persaingan
memperebutkan gelar juara dunia juga sangat ketat. Fabio
Quartararo masih menjadi yang teratas di klasemen MotoGP
2022 dengan raihan 180 poin, berjarak 22 angka dari posisi
kedua, Aleix Espargaro.
MotoGP akan lanjut pada 21 Agustus 2022. Seri balapan
MotoGP Austria yang akan menjadi sajiannya.

Kejuaraan Dunia 2022: Kans Indonesia Tambah Wakil
dari Ganda Campuran
Jakarta - Indonesia berpeluang
menambah wakilnya dari sektor
ganda campuran di Kejuaraan
Dunia Bulutangkis 2022. Ada satu
pasangan.
Ialah Zachariah Josiahno
Sumanti/Hediana Julimarbela yang
berkesempatan memperkuat skuad
Garuda di kejuaraan yang akan
berlangsung di Tokyo, Jepang, 2228 Agustus ini.
Dalam daftar rilis Badminton
World Federation (BWF) fase kedua,
tertulis Zacharia/Bela berstatus ‘yes’
dan masuk dalam urutan ke-47.
Jika benar Zacharia/Bela
masuk dalam daftar, maka wakil
Indonesia dari sektor ganda
campuran bisa kembali ke kuota

Adrien Rabiot
Dikabarkan Sepakat ke
Manchester United
Jakarta - Adrien Rabiot sudah
dikabarkan sepakat untuk
bergabung ke Manchester United.
Media Inggris, Sky Sports yang
mengabarkan itu.
“Manchester United mencapai
kesepakatan dengan Juventus
untuk mendatangkan gelandang,
Adrien Rabiot,” kata pernyataan
Sky Sports itu.
Rabiot memang sudah
dikabarkan ada dalam daftar
incaran MU. Setan Merah
kesulitan untuk mendatangkan
Frenkie De Jong dari Barcelona.
MU sudah menyodorkan uang
70 juta euro untuk mendatangkan
gelandang
Belanda
itu,,
tawarannya sudah diterima MU.
Tapi, De Jong enggan pindah ke
Old Trafford.
Pos gelandang disebut menjadi
kebutuhan mendesak untuk MU.
Eks pemain Liverpool, Danny
Murphy, yang mengemukakan hal
itu usai MU ditumbangkan oleh
Brighton & Hove Albion 1-2 pada
pekan pertama Premier League.
Belum ada detail mengenai
transfer Rabiot dari Juve ke MU.

Pemain Prancis itu memang ada
dalam daftar jual klub asal kota
Turin itu.
Rabiot bergabung dengan
Juventus sejak 2019. Dia
didatangkan gratis dari Paris SaintGermain.

Bersama Juventus, Rabiot
membukukan 129 pertandingan
dengan sumbangan enam gol.
Dia menyumbangkan tiga gelar
juara, salah satunya ada gelar
juara Liga Italia yang digapai
pada musim 2019/2020.

semula, yaitu tiga wakil.
Sebelumnya, pasangan Adnan
Maulana/Mychelle Crhystine
Bandaso ditarik keikutsertaannya
karena dinilai kurang siap.
“Iya, Adnan/Mychelle batal
berangkat karena Mychelle masih
cedera pinggang,” kata Pelatih
Ganda Campuran, Nova Widianto,
kepada detikSport, Senin (8/8/
2022).
Nova juga menambahkan bila
pihaknya belum memastikan
jumlah kuota ganda campuran
yang akan dikirim ke Kejuaraan
Dunia. Sebab, ada pasangan
lainnya yang memiliki kans
tampil.
“Belum pasti (dua wakil). Ada

kemungkinan Zacharia/Bela bisa
masuk tapi menunggu kabar
pastinya lagi nanti, jika sudah
fixed dari PBSI rilis beritanya,”
ujarnya mengonfirmasi jumlah
atletnya.
“Kemungkinan
banyak
negara-negara yang ranking di
atas banyak yang menolak.
Makanya ada kemungkinan
Zacharia/Bela masuk,” kata Nova.
Hingga berita ini diturunkan,
dua wakil ganda campuran yang
sudah
memastikan
keikutsertaannya di Kejuaraan
Dunia Bulutangkis 2022 ialah
Rinov Rivaldy/Phita Haningtyas
Mentari dan Rehan Naufal
Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Egy Maulana Tetap
di Slovakia, Gabung FC
ViOn Zlate Moravce
Zlate Moravce - Egy Maulana sudah menemukan
klub baru untuk musim depan. Ia tetap berada di
Liga Slovakia, membela FC ViOn Zlate Moravce.
Kepastian bergabungnya Egy diketahui lewat
media sosial klub. Ada foto di mana ia mengenakan
hoodie dan topi hitam plus syal biru-merah khas
ViOn. Lewat video, ia juga mengonfirmasi
kepindahan dirinya.
“Halo suporter ViOn,
saya sudah tiba di sini,
saya siap membela klub
ini, sampai bertemu di
stadion,” ujar Egy dalam
bahasa Inggris, menyatakan
diri bergabung dengan
skuad asuhan Jan Kocian
tersebut.
ViOn akan menjadi
klub kedua Egy di
Slovakia, setelah musim
lalu tampil membela FK
Senica. Berbeda dengan
Senica yang terdegradasi
dari Slovak First Football
League musim lalu, ViOn
justru berhasil bertahan di
kasta tertinggi musim ini.
Hanya saja, ViOn
sekarang sedang berada di
urutan terbawah klasemen

sementara Liga Slovakia musim ini dengan 2 poin
dari empat laga. Hadirnya Egy di awal musim
diharapkan bisa membantu tim asal Zlate Moravce
itu perlahan-lahan bangkit.
Sejauh ini, belum diketahui berapa durasi
kontrak yang diterima Egy. Pihak klub juga belum
mengeluarkan pernyataan resmi terkait Egy di
situs mereka.

SELASA, 9 AGUSTUS 2022
SELASA, 11 MUHARAM 1443 H
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Penasehat Hukum Minta Kejaksaan Periksa Mantan Bupati dan Sekda
Padang,
Khazanah—
Tersangka yang ditahan
Kejaksaan Negeri Pasaman
Barat (Kejari Pasbar) dalam
kasus
dugaan
korupsi
pembangunan
RSUD,
menyatakan bahwa dia telah
dizalimi.
Tersangka tersebut adalah
seorang dokter, mantan Direktur
RSUD Pasbar yang sekaligus
menjabat sebagai Pengguna
Anggaran dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), berinisial HW.
Ia ditahan bersama MY,
mantan konsultasn pengawasan
manajemen konstruksi dalam
pembangunan RSUD tahun
anggaran 2018-2020 tersebut,
usai diperiksa Kamis (4/8) lalu.
HW
melalui
kuasa
hukumnya, Rahmi Jasim dan
Erlina Eka Wati menyatakan

telah dizalimi dalam kasus ini.
Sebab, menurut Rahmi, sewaktu
HW menjabat sebagai Direktur
RSUD,
sudah
seringkali
mengajukan
permohonan
pengunduran diri. Baik sebagai
Direktur ataupun sebagai PPK.
“Namun
permohonan
pengunduran diri itu, tidak pernah
ditanggapi oleh Bupati dan
Sekretaris Daerah waktu itu,” kata
Rahmi usai penahanan HW.
Diketahui, Bupati dan Wakil
Bupati Pasbar tahun 2018 adalah
Syahiran dan Yulianto. Sementara
itu, Sekda Pasbar adalah Yudesri
yang menjabat hingga 2020. Pada
tahun 2019 Syahiran meninggal
dunia dan posisinya digantikan
oleh Yulianto sampai masa
jabatan mereka selesai.
“Kami minta pihak Kejaksaan
mengusut kasus ini dengan terang

dan tanpa tebang pilih. Panggil
mantan Bupati dan mantan Sekda
waktu itu sebagai saksi yang
meringankan bagi klien saya, karena
klien saya dalam kasus ini hanya
sebagai korban,” ujar Rahmi.
Menrut Rahmi, kliennya waktu
itu dipaksa mencairkan termin
proyek dengan ancaman apabila
tidak bersedia mencairkannya,
maka
pembangunan
akan
dihentikan.
“Klien saya seorang dokter dan
bukan ahli konstruksi. Makanya
saat
itu
ia
mengajukan
pengunduran diri karena tidak
memiliki keahlian dalam hal teknis.
Bahkan saat itu ia juga telah
melibatkan tim teknis dari Dinas
PUPR dan pengawas eksternal ahli
konstruksi,” ujarnya.
Selain itu, kata Rahmi, pihak
PT MAM Energindo juga ikut

mengancam tersangka HW
apabila
tidak
mau
menandatangani proses pencairan
termin, sementara HW sudah
melihat adanya kejanggalan dari
proses yang sedang berjalan.
“Sebagai upaya hukum
terhadap klien kami, maka kami
akan mengajukan penangguhan
penahanan
dan
akan
menghadirkan saksi yang
meringankan
untuk
di
persidangkan nanti,” ucapnya.
Situasi di ruang Kejaksaan
sudah ramai sejak Kamis (4/8)
siang dan sempat ricuh akibat
tangisan anggota keluarga dan
simpatisan dokter yang datang
memberikan dukungan moral
kepada tersangka.
Diketahui, perkara dugaan
korupsi pembangunan RSUD
Pasbar itu terungkap dari temuan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
terhadap
perencanaan
pembangunan RSUD.
Kemudian, tim penyidik
Kejaksaan
melakukan
penyelidikan dan penyidikan,
termasuk memeriksa dan meneliti
pembangunan fisik RSUD itu
sendiri.
“Kita menggunakan ahli
teknis untuk menghitung kerugian
negara dari pembangunan RSUD
tersebut. Hasilnya ditemukan
kekurangan volume (pekerjaan
dari anggaran yang dibayarkan),
dan negara mengalami kerugian
sebesar Rp20 miliar lebih dari
nilai kontrak sebesar Rp134
miliar,” ungkap Kepala Kejaksaan
Negeri Pasbar, Ginanjar Cahya
Permana.
Menurut
Ginanjar,
ini
merupakan kasus terbesar

(kerugian negara mencapai
Rp20 miliar) sejak Kabupaten
Pasbar berdiri. Makanya,
pihaknya menyebut sebagai
mega proyek sekaligus mega
korupsi.
Dalam kasus ini, tujuh
orang tersangka telah ditahan.
Mereka
adalah
HAM
(penghubung), BS, HW, Y
(mantan Direktur RSUD), AA
(Direktur
PT
MAM
Energindo), NI (Pejabat
Pembuat Komitmen) dan MY
(konsultan
pengawas
manajemen konstruksi).
Soal jumlah tersangka ini,
penyidik Kejari Pasbar
menyatakan kemungkinan
bisa
saja
bertambah
tergantung proses penyidikan
yang terus berlangsung 
*Tim Khazanah.

KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN RSUD PASAMAN BARAT

Sudah Tujuh Tersangka yang Ditahan
Simpang Empat, Khazanah— Tersangka kasus Korupsi
pembangunan RSUD Pasaman Barat terus bertambah dan
menjadi tujuh orang pada akhir pekan lalu. Dua tersangka
baru adalah mantan Direktur RSUD sebagai PPK dan satu
lagi Manajemen Konstruksi
Kejaksaan Negeri Pasaman
Barat (Kejari Pasbar) kembali
menetapkan dua orang tersangka
baru dalam perkara dugaan
korupsi proyek pembangunan
Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) tahun anggaran 20182020, Kamis akhir pekan lalu.
Kedua tersangka diperiksa
oleh Penyidik Kejari Pasbar sejak
Kamis (4/8) pagi di Kantor
Kejaksaan, dan ditahan usai
pemeriksaan sekitar pukul 19.30
WIB.
Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Pasaman Barat, Ginanjar
Cahya Permana mengatakan,
kedua tersangka adalah pria
berinisial HW, sebelumnya
Direktur RSUD Pasbar yang
sekaligus menjabat sebagai
Pengguna Anggaran dan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).
Kemudian, pria berinisial MY
sebagai Manajemen Konstruksi
(MK).
“Benar,
kita
kembali
menambah tersangka baru kasus
korupsi
mega
proyek
pembangunan RSUD dan untuk
sementara tersangka kita titipkan
di Tahanan Polres guna
penyidikan lebih lanjut,” Kata
Kajari Pasbar Ginanjar Cahya

Permana didampingi Kepala Seksi
Pidana Khusus Andy Suryadi saat
konferensi pers, kemarin malam.
Dengan demikian, sejauh ini
Kejari Pasbar sudah menetapkan
tujuh orang tersangka dalam
kasus pembangunan RSUD
Pasbar ini.
“Sejauh ini sudah tujuh orang
tersangka, lima ditahan di
Mapolres Pasbar, satu orang di
LP Suka Miskin dalam kasus
yang berbeda dan satu orang lagi
tengah dirawat di Rumah Sakit
Islam Ibnu Sina Simpang Empat.
Tidak tertutup kemungkinan
jumlahnya akan bertambah,” ujar
Ginanjar.
Ketujuh tersangka adalah
HAM (penghubung), BS, HW,
Y (mantan Direktur RSUD), AA
(Direktur PT MAM Energindo),
NI (Pejabat Pembuat Komitmen)
dan MY (konsultan pengawas
manajemen konstruksi).
“Tersangka
terancam
dikenakan Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tipikor
dengan ancaman paling singkat
4 tahun dan paling lama 20 tahun
penjara,” tegas Ginanjar.
Perkara dugaan korupsi
pembangunan RSUD Pasbar itu

Minibus Ditabrak Kereta Api
Padang, Khazanah— Satu unit minibus ditabrak Kereta
Api di perlintasan Simpang Tanjung, Nagari Sungai Buluh,
Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu
(7/8) sekitar pukul 15.04 WIB kemarin.
Kapolres Padang Pariaman melalui Kasatlantas melalui Kanit
Gakkum, Ipda Novrialdi mengatakan, tabrakan melibatkan satu
unit mobil Merk Honda Brio Satya warna Abu-abu Nopol B
2568 SUV dengan Kereta Api Sibinuang B6 tujuan PadangNaras Pariaman.
“Tabrakan terjadi antara sebuah mobil dengan Kereta Api
Sibinuang dengan tujuan Pariaman,” ungkapnya.
Diketahui mobil Brio tersebut dikemudikan oleh Citra bersama
dengan rekannya bernama M. Andika yang merupakan mahasiswa
KKN dari Universitas Andalas (Unand).
Pada saat di lokasi kejadian, mobil Brio dari arah stasiun
Pasar Usang akan berbelok ke kiri melewati Rel Kereta Api
di Simpang Tanjung arah ke Bandara.
Saat akan berbelok, pengendara mobil tidak mengetahui
ada kereta dari arah belakangnya. Sehingga kecelakaan tidak
bisa dielakkan.
“Mobil ditabrak dari sebelah kiri lalu terpental sekitar 3
meter,” jelasnya.
Akibat kejadian tersebut, pengemudi mobil tidak mengalami
luka, sementara M. Andika mengalami luka lecet di bagian
paha sebelah kiri  */Novrizal Sadewa.

Dump Truck vs Honda Beat
Pulau Punjung, Khazanah— Kecelakaan lalu lintas terjadi
antara kendaraan Dump Truck Mistsubishi Colt Diesel BA
7279 AU dengan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi
di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Betung, Nagari Koto
Baru, Kabupaten Dharmasraya, Kamis malam (4/8) dalam peristiwa
tersebut pengendara sepeda motor meninggal dunia.
Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, melalui Kasat
lantas Polres Dharmasraya, Iptu Sayyid Malik Ibrahim, didampingi
Kanit Gakkum Polres Dharmasraya, Aiptu Zolmi Putra, Sabtu
(6/8) membenarkan kecelakan lalu lintas tersebut.
Kecelakaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 19:45 WIB
antara kendaraan Dump Truck Mistsubishi Colt Diesel BA
7279 AU yang di kemudikan oleh Ozi Sahrian umur 29 tahun
dengan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi yang
yang dikendarai oleh Handriyan Anugrah Putra umur 22 tahun.
Kronologisnya berawal saat kendaraan Dump Truck
Mistsubishi Colt Diesel BA 7279 AU datang di jalur kiri dari
arah Kabupaten Bungo Jambi menuju Padang. Diduga dengan
kecepatan sedang saat berada di Tempat Kejadian Peristiwa
(TKP), kendaraan tersebut berbelok ke kanan sebelah kanan
dari arah datangnya kendaraan tersebut.
Disaat yang bersamaan dari arah yang berlawanan datang
sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi tersebut diduga
kecepatan tinggi dan korban tersebut terkejut melihat kendaraan
Dump Truck Mistubishi Colt Diesel berada di Jalur kiri dari
arah Bungo menuju Padang, sehingga pengendara tersebut
berkemungkinan hilang kendali dan konsentrasi dalam
mengendarai sepeda motornya  */Ahmad Habibie.

BERTAMBAH- Tersangka kasus Korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat terus bertambah
dan menjadi tujuh orang pada akhir pekan lalu. Dua tersangka baru adalah mantan Direktur RSUD
sebagai PPK dan satu lagi Manajemen Konstruksi (foto: Ist/net).
terungkap dari temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
terhadap
perencanaan
pembangunan RSUD, kemudian,
tim
penyidik
Kejaksaan
melakukan penyelidikan dan
penyidikan, termasuk memeriksa
dan meneliti pembangunan fisik
RSUD itu sendiri.
“Kita menggunakan ahli

teknis untuk menghitung
kerugian
negara
dari
pembangunan RSUD tersebut.
Hasilnya ditemukan kekurangan
volume (pekerjaan dari anggaran
yang dibayarkan), dan negara
mengalami kerugian sebesar Rp20
miliar lebih dari nilai kontrak
sebesar Rp134 miliar,” ungkap
Ginanjar.

Menurut Ginanjar, ini
merupakan kasus terbesar
(kerugian negara mencapai Rp20
miliar) sejak Kabupaten Pasbar
berdiri. Makanya, pihaknya
menyebut sebagai mega proyek
sekaligus mega korupsi.
Kejaksaan Negeri Pasaman
Barat (Kejari Pasbar) kembali
menahan dua orang tersangka

dalam kasus dugaan korupsi
pembangunan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) tahun
anggaran 2018-2020.
Ketika akan ditahan usai
pemeriksaan, satu tersangka
terpaksa dilarikan ke rumah sakit
karena pingsan.
Salahseorang tersangka
adalah dokter, mantan Direktur
RSUD Pasbar yang sekaligus
menjabat sebagai Pengguna
Anggaran dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), berinisial HW.
Ia ditahan bersama MY,
mantan konsultasn pengawasan
manajemen konstruksi dalam
pembangunan RSUD tahun
anggaran 2018-2020 tersebut,
usai diperiksa Kamis (4/8/2022).
HW
melalui
kuasa
hukumnya, Rahmi Jasim dan
Erlina Eka Wati menyatakan
telah dizalimi dalam kasus ini.
Sebab, menurut Rahmi, sewaktu
HW menjabat sebagai Direktur
RSUD, sudah seringkali
mengajukan
permohonan
pengunduran diri. Baik sebagai
Direktur ataupun sebagai PPK.
“Namun
permohonan
pengunduran diri itu, tidak
pernah ditanggapi oleh Bupati
dan Sekretaris Daerah waktu itu,”
kata Rahmi usai penahanan HW
 */Tim Khazanah.

Suami dan Istri Kompak Edarkan Sabu-sabu
Pulau Punjung, Khazanah—
Pasangan suami istri diduga
terlibat Narkoba jenis sabu-sabu
diciduk oleh anggota tim Opsnal
Satresnarkoba Polres Dharmasraya
di Jorong Bumi Raya, Nagari
Sopan Jaya, Kecamatan Padang
Laweh, Kabupaten Dharmasraya,
Sabtu (6/8). Penangkapan tersebut
dipimpin langsung oleh Kasat
Narkoba Polres Dharmasraya Iptu
Rusmardi.
Kapolres Dharmasraya, AKBP
Nurhadiansyah, melalui Kasat
Narkoba Polres Dharmasraya, Iptu
Rusmardi, yang di dampingi oleh
Paur Humas Polres Dharmasraya,
Ipda Marbawi, yang ditemui awak
media, Senin (8/8) membenarkan
peristiwa tersebut.
Penangkapan
tersebut
berdasarkan adanya informasi dari
masyarakat, dengan adanya
informasi tersebut kami bersama
anggota
Tim
Opsnal
Satresnarkoba Polres Dharmasraya
melakukan penyidikan.
Ternyata benar sekali kedua
pelaku ini telah melakukan
perbuatan melanggar hukum

dengan melakukan diduga
memiliki dan mengedarkan
nartkotika jenis sabu. Pelaku
pasutri ini berinisial, Suaminya
K-T-O umur 43 tahun sedangkan
istrinya berinisial S-M-I umur 35
tahun.
Dari tangan pelaku ini disita
barang bukti berupa satu
buahkotak besi yang berisikan
tiga plastik klip bening ukuran
sedang yang didalamnya terdapat
butiran kristal bening diduga
narkotika gol 1 jenis sabu-sabu.
Selain itu juga disita satu
buah kotak plastik warna coklat
yang berisikan 1 plastik klip
bening ukuran sedang yang
didalamnya terdapat butiran
kristal bening diduga narkotika
gol 1 jenis sabu, satu unit
timbangan merk constant warna
hitam satu unit timbangan merk
pocket scale warna hitam.
Ada juga, tiga pak plastik
klip bening, dua buah sendok
yang terbuat dari pipet, satu
buah handphone merk nokia
warna hitam, dan uang senilai
Rp. 200.000.

DICIDUK- Pasangan suami istri diduga terlibat Narkoba jenis
sabu-sabu diciduk oleh anggota tim Opsnal Satresnarkoba Polres
Dharmasraya di Jorong Bumi Raya, Nagari Sopan Jaya,
Kecamatan Padang Laweh (foto: Ist/net).
“Pasangan suami istri ini
bersama barang bukti kita
amankan
ke
Mapolres
Dharmasraya dan untuk dilakukan
penyidikan lebih lanjut. Atas
perbuatan pelaku, polisi menjerat
ketiganya dengan pasal berlapis,
yakni pasal 112 ayat (1) Jo pasal

127 ayat (1) huruf a UU RI No
35
Th.2009
Tentang
NarkoyikaJo Pasal 55 Ayat (1)
KUHP
dengan
ancaman
hukuman 12 tahun penjara,” ujar
Kasat
Narkoba
Polres
Dharmasraya, Iptu Rusmardi 
AhmadHabibie.

Kang Emil Kunjungi Keluarga Korban Hanyut di Sungai Bangek
Padang, Khazanah— Suasana
haru hingga antusiasme warga
dirasakan ketika Gubernur Jawa Barat
(Jabar), Ridwan Kamil mengunjungi
keluarga Ikhsan Maulana pada
Minggu (7/8) malam.
Ridwan Kamil datang kediaman
keluarga Ikhsan Maulana di
Kompleks Bungo Mas Tahap 3 Blok
I, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
(KPIK), Kecamatan Koto Tangah,
Kota Padang.
Kang Emil sapaan Ridwan
Kamil secara dadakan berkunjungi
keluarga Alm Ikhsan Maulana,
korban yang hanyut di Sungai
Bangek, beberapa bulan lalu.
Kang Emil mengatakan, selain
empati merasakan duka yang sama,
silaturahmi ini dilakukan karena rasa
duka yang mendalam atas dua
kejadian yang sama di tempat yang
berbeda dan sama sama kehilangan
putra kesayangan, yang dirasakan
dirinya bersama Athalia dan
pasangan Asnidar-Ahmad Rusdi.
Ridwan Kamil bersama istri
tercinta kehilangan sang putra
kesayangan Emmeril Khan Mumtaz
di Sungai Aare Bern Swiss.

Sementara pasangan Asnidar dan
Ahmad Rusdi kehilangan sang putra
Ikhsan Maulana yang hingga
sekarang belum ditemukan.
Keteguhan Ridwan Kamil
menuai simpati publik, lantaran ia
juga ikut serta melakukan pencarian.
Tidak hanya itu, banyak warganet
yang menyandingkan keteguhan
Ibu Ikhsan dengan Ridwan Kamil.
Disela sela kunjungan, Ridwan
Kamil menuturkan, kunjungannya
ke rumah keluarga Ikhsan Maulana
merupakan ungkapan duka cita
kepada kedua orangtuanya.
“Saya punya rasa di hati kalau
Allah kasih kesempatan di Padang,
saya ingin mendoakan karena kami
keluarga punya peristiwa yang
samalah kira-kira begitu, kehilangan
putra kami yang sangat dicintai,”
katanya kepada wartawan.
Ia menyebutkan, dari dulu ingat
kedua orang tua Ikhsan, Asnidar
dan Ahmad Rusdi.
“Saya paham betul perasaan
orang tua yang ditinggalkan, kalau
sudah seperti ini komunikasi masih
ada dengan yang berpulang yaitu
doa, tadi saya sedikit doakan

HARU- Suasana haru hingga antusiasme warga dirasakan ketika
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengunjungi keluarga
Ikhsan Maulana pada Minggu (7/8) malam (foto: Ist/net).
kepada almarhum,” sambungnya.
Ia mengajak, mendoakan semoga
Ikhsan meninggal dalam keadaan
syahid dan masuk surga, dan semoga
keluarga terus dikuatkan.
Sementara Orang tua Ikhsan,
Ahmad Rusdi mengatakan, pihaknya
berterimakasih atas kedatangan
Ridwan Kamil.
“Kedatangan Bapak Ridwan
Kamil merupakan kebahagiaan bagi
kami, jadi penghibur bagi kami.

Mudah-mudahan jadi amal ibadah,”
katanya.
Salah seorang warga sekitar,
Ermayulis mengatakan, sebagai
warga ia bangga dengan kedatangan
Ridwan Kamil.
“Bangga, seorang tokoh bisa
datang melihat keluarga yang
ditinggalkan. Terimakasih atas
kepeduliannya pak. Ridwan Kamil,”
tukasnya  Murdiansyah Eko.
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50 Partai Politik Ajukan Pembukaan Akses Sipol
Jakarta, Khazanah-- Komisi Pemilihan
Umum sampai 8 Agustus 2022 telah
menerima pembukaan akses Sistem
informasi partai politik (Sipol) dari 50
partai politik yang telah mengajukan.
"Partai Politik yang sudah diterima
permohonan pembukaan akses Sipol
per 8 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB
sebagai berikut, 42 partai nasional dan
delapan partai lokal Aceh," kata anggota
KPU, Idham Holik, di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan permohonan
pembukaan akses Sipol itu, dari Partai
Golongan Karya, Partai Bhinneka
Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat,
Partai Bulan Bintang, Partai Swara

Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Adil
Makmur, Partai Persatuan Indonesia,
Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Kemudian, Partai Solidaritas
Indonesia, Partai Keadilan dan
Persatuan, Partai Ummat, Partai
Gelombang Rakyat Indonesia, Partai
Kebangkitan Nusantara, Partai Pandu
Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Republikku Indonesia, Partai
Keadilan Sejahtera, Partai Pergerakan
Kebangkitan Desa, Partai Garda
Perubahan Indonesia.
Berikutnya, Partai Gerakan Indonesia
Raya, Partai Amanat Nasional, Partai

Negeri Daulat Indonesia, Partai Buruh,
Partai Berkarya, Partai Kebangkitan
Bangsa, Partai Reformasi, Partai
Kedaulatan, Partai Republik, Partai
Mahasiswa Indonesia.
Lebih lanjut, Partai Pelita, Partai
Pemersatu Bangsa, Partai Rakyat, Partai
Damai Kasih Bangsa, Partai Demokrasi
Rakyat Indonesia, Partai Damai
Sejahtera Pembaharuan, Partai Republik
Satu, Partai kedaulatan Rakyat,Partai
Indonesia Bangkit Bersatu, Partai
Masyumi, dan Partai Kongres.
Sementara, delapan partai setempat
di Aceh yakni Partai Adil Sejahtera,
Partai Aceh, Partai Generasi Atjeh

Beusaboh Tha'at Dan Taqwa, Partai
Soliditas Independen Rakyat Aceh,
Partai Islam Aceh, Partai Darul Aceh,
Partai Nanggroe Aceh, Partai Amanah
Reformasi.
Komisi Pemilihan Umum, kata dia,
telah meluncurkan Sistem informasi
partai politik yang akan dimanfaatkan
untuk penyelenggaraan Pemilihan
umum 2024 pada Jumat 24 Juni 2022.
KPU, menurut dia, menetapkan
Sipol sebagai alat bantu proses
pendaftaran dan verifikasi partai politik.
Sipol tersebut kata dia merupakan
kewenangan atributif KPU RI yang
diperintahkan UU Nomor 7/2017.

BERTEKAD WUJUDKAN PEMILU RIANG GEMBIRA

Gerindra dan PKB Daftar Bareng

KETUA Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat mendaftar ke kantor KPU, Senin (8/8).
Kedua tokoh yang digadang-gadang akan bersanding menuju Pilpres 2024 itu, menyampaikan harapan agar Pemilu 2024 menjadi
pemilu riang gembira. IST
Jakarta, Khazanah-- Partai Gerinda
dan PKB datang berbarengan ke
KPU RI untuk mendaftar sebagai
partai politik calon peserta Pemilu
2024, Senin.
"Baru saja kami dari Partai
Gerindra dan kawan-kawan dari PKB
berturut-turut telah datang ke KPU
dan mendaftarkan diri sebagai peserta
pemilu," kata Ketua Umum Partai
Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta
Senin.
Gerinda pun datang bersamasama dengan PKB untuk mendaftar
sebagai partai politik calon peserta
Pemilu 2024 dengan memulai arakarakan dari Masjid Sunda Kelapa,
Jakarta.
Prabowo Subianto mengatakan
bahwa proses dari tahapan pemilu
itu merupakan bagian dari demokrasi
sekaligus bagian dari kedaulatan
rakyat.
"Bangsa
telah
memilih
demokrasi, dan sadar demokrasi itu
berat dan sulit. Alhamdulillah, sudah

berkali-kali ganti pimpinan
berlangsung dengan damai, baik
tingkat kota, provinsi, maupun
nasional," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pihaknya
bertekad membawa demokrasi yang
lebih baik dengan awal iktikad yang
baik.
"Peserta pemilu akan bersaing
dengan semangat, dengan penuh
kompetisi, akan adu argumen,
gagasan, dan program. Akan tetapi,
semuanya adalah kawan, sahabat,
dan anak bangsa," kata Prabowo.
Ketua Umum PKB Muhaimin
Iskandar menyatakan bahwa PKB
bersama Gerindra yang mendaftar
secara bersamaan itu akan menjadi
momentum sebagai peserta pemilu
yang baik.
"Alhamdulillah, saya beserta PKB
dan bareng bersama Pak Prabowo
dan Gerindra hari ini sama-sama bisa
mendaftar dalam waktu bersamaan
ini, tentu kami syukuri dan menjadi
momentum bersama antara PKB dan

Gerindra untuk menjadi peserta
pemilu yang baik dan lancar pada
Pemilu 2024," ujarnya.
Riang Gembira
Ketua Umum Gerindra
Prabowo Subianto dan Ketua
Umum PKB Muhaimin Iskandar
menyampaikan harapan Pemilu
2024 menjadi pemilu riang
gembira.
"Semua ingin pemilu yang
gembira, pemilu yang penuh
kekeluargaan, saya kira itu, saya
yakin semangatnya teman-teman
dari PKB juga demikian," kata
Ketua Umum Gerindra Prabowo
Subianto di Jakarta Senin.
Prabowo menyampaikan harus
disadari bahwa demokrasi itu
berat dan sulit, demokrasi juga
tidak serta-merta berhasil. Tapi
menurut dia Indonesia baik dari
tingkat daerah sampai nasional
sudah mengalami berkali-kali
ganti pemerintah dengan damai.
Menurut dia pihaknya pun

bertekad membawa demokrasi lebih
baik, dan hal itu harus diawali
dengan iktikad yang baik.
"Akan bersaing dengan
semangat,
dengan
penuh
kompetisi, akan adu argumen,
gagasan, dan program. Tetapi
semuanya adalah kawan, sahabat,
dan anak bangsa," kata Prabowo.
Ketua Umum PKB Muhaimin
Iskandar mengatakan dirinya juga
sependapat dengan Prabowo Subianto
yang mengharapkan Pemilihan
Umum 2024 menjadi pemilu riang
gembira.
PKB dan Gerindra pun kata dia
tentunya
akan
mendorong,
memperlancar, mensukseskan dan
memenangkan Bangsa Indonesia pada
Pemilu 2024.
"Saya, Gerindra dan PKB dan Pak
Prabowo tentu sama, tadi yang
disampaikan oleh beliau (Prabowo)
mewujudkan pemilu dengan riang
gembira," ujar Muhaimin Iskandar.
ryn/ant

PKS PERTIMBANGKAN DUKUNG ANIES

Prabowo Siap Nyapres Lagi
Jakarta, Khazanah-- Ketua Umum
Partai Gerindra, Prabowo Subianto
menyatakan siap untuk kembali
menjadi calon presiden di Pilpres
2024.
Dia mengaku siap jika memang
diminta menjadi capres oleh para
kader Gerindra rapat pimpinan
nasional (rapimnas) yang akan
diselenggarakan beberapa hari
lagi.
"Ya kita lihat hasil rapimnas,
tapi kalau memang saya dapat
tugas, saya anggap tugas itu tugas
yang suci untuk berbakti dan
mengabdi kepada rakyat, tentunya
harus saya terima dengan baik
seandainya nanti benar-benar
dicalonkan," ujar Prabowo saat
dijumpai di Kantor KPU RI,
Jakarta, Senin (8/8).
Prabowo menyampaikan itu
usai mendaftarkan Gerindra
sebagai calon peserta pemilu 2024
ke KPU pada hari ini. Prabowo
bersama kader Gerindra mendaftar
bareng dengan Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar.
Sejauh ini Gerindra dan PKB
tengah menjajaki koalisi untuk
menghadapi Pilpres 2024
mendatang. Kedua partai saling
membutuhkan dukungan agar
memenuhi
syarat
untuk
mengusung capres-cawapres.
Prabowo Subianto sudah
pernah menjadi peserta Pilpres
pada tahun 2009, 2014 dan 2019
lalu. Pada 2009, dia menjadi
cawapres mendampingi Ketua
Umum
PDIP
Megawati
Soekarnoputri namun kalah dari
pasangan Susilo Bambang
Yudhoyono-Boediono.
Lalu pada Pilpres 2014,
Prabowo
menjadi
capres

didampingi Hatta Rajasa dari PAN.
Namun, mereka kalah dari
pasangan Joko Widodo-Jusuf
Kalla.
Prabowo kembali menjadi
calon presiden di Pilpres 2019
lalu. Dia didampingi Sandiaga
Uno yang juga kader Gerindra.
Pada Pilpres 2019, PrabowoSandiaga kalah dari pasangan
Jokowi-Maruf Amin.
Pertimbangkan Anies
Sementara Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) mengumumkan
calon presiden yang akan diusung
di Pilpres 2024 pada akhir 2022
mendatang. Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan termasuk
kandidat
yang
tengah
dipertimbangkan.
Ketua Majelis Syuro PKS Salim
Segaf Al Jufri mengatakan tokoh
yang akan diusung partainya saat
ini masih digodok.
"Insya Allah, mungkin akhir
tahun atau awal tahun depan sudah
muncul (calon presiden)," kata
Salim di Makassar, Senin (8/8).
Dia mengatakan PKS juga
masih menjajaki koalisi dengan
partai lain karena tidak bisa
mengusung capres sendiri. Sejauh
ini, belum ada keputusan final
dengan partai apa PKS menjalin
koalisi.
Salim menegaskan bahwa PKS
terhalang presidential threshold
untuk mengusung capres sehingga
membutuhkan mitra koalisi.
"Sekarang belum, kita masih
melihat, karena syarat (presidential
threshold) itu tidak mudah. Kalau
koalisinya sudah cukup 20 persen
baru kita umumkan siapa calon
presiden dan wapres," ungkapnya.
Salim tidak menyebut

KETUA Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan
siap untuk kembali menjadi calon presiden di Pilpres 2024.
Sementara itu, PKS menyatakan tengah mempertimbangkan
Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk diusung sebagai capres di
Pemilu 2024 nanti. IST
gamblang siapa saja yang tengah
dipertimbangkan untuk diusung
sebagai calon presiden. Dia hanya
mengamini bahwa Anies termasuk
kandidat yang tengah dibicarakan
dengan partai lain.
"Termasuk nama-nama itu
(Anies Baswedan) masuk dalam
nominasi
kita
untuk
berkomunikasi dengan mereka
semua," kata Salim.
Diketahui, PKS menjalin
komunikasi intens dengan Partai
Demokrat dan NasDem dalam
beberapa waktu belakangan. Para
petinggi partai sudah saling
bertemu.
Seperti halnya PKS, NasDem
pun mempertimbangkan untuk

mengusung Anies Baswedan
sebagai capres. Nama Anies muncul
dalam hasil Rakernas NasDem
bersama Ganjar Pranowo dan
Jenderal Andika Perkasa.
Sementara itu, Golkar, PPP dan
PAN telah membentuk Koalisi
Indonesia Bersatu (KIB) untuk
menghadapi Pilpres 2024. Akan
tetapi, mereka belum menentukan
capres yang akan diusung.
Gerindra dan PKB pun tengah
menjalin komunikasi serius untuk
membangun koalisi. Mereka belum
mengumumkan secara resmi ihwal
pembentukan koalisi meski
berencana mendaftar ke KPU
bersamaan sebagai calon peserta
pemilu 2024. ryn/cnn

"Bahwa KPU diberikan kewenangan
untuk
mengatur
pelaksanaan
pendaftaran dan verifikasi partai politik,"
kata dia.
Data yang harus diunggah ke
dalam aplikasi Sipol, kata dia, seperti
profil partai politik, keanggotaan partai
politik, kepengurusan dan kantor tetap
partai politik. Lebih lanjut, dia
menyampaikan
dalam
rangka
memperlancar proses pendaftaran partai
politik KPU dengan semangat melayani
juga membuat help desk atau meja
bantuan layanan yang bisa diakses
parpol. ryn/ant

PDIP Siapkan Capres
Internal
Jakarta, Khazanah-- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
mengungkapkan, hingga saat ini partai berlambang kepala
banteng tersebut belum menentukan sosok yang akan
menjadi calon presiden (capres) 2024. Sebab, pemilihan
calon, sedang diproses.
"Ini kan masih berproses. Jadi kalau kita lihat di video
ini kan banyak tokoh-tokoh yang berkaliber di tingkat
nasional ya," kata Hasto, saat diwawancarai usai peluncuran
buku 'Suara Kebangsaan', di Jakarta, Minggu (7/8).
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, nama-nama
potensial sebagai calon presiden di 2024. Nama tersebut
diantara Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Misalnya Mbak Puan sebagai ketua DPR RI, kemudian
ada Bu Risma, ada kemudian Pak Ganjar, ada Pak Anas,"
ungkapnya.
Risma adalah Menteri Sosial. Ganjar merupakan Gubernur
Jawa Tengah, dan Azwar Anas adalah mantan Bupati
Banyuwangi.
"Ketua DPR dengan pengalaman yang sangat luas,
kemudian Bu Risma sebagai Mensos. kemudian Pak Ganjar
sebagai Gubernur. Semua unjuk kinerja itu yang harus
dilakukan oleh seluruh kader partai dari PDI Perjuangan
unjuk kinerja," papar Hasto.
"Siapa yang berkerja dan mengangkat harkat martabat
bangsa di situ rakyat akan memberikan apresiasi. Nah itulah
yang nanti akan dinilai oleh Ibu Megawati," sambungnya.
Kendati demikian, Hasto tak menampik jika nantinya,
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk
nama lain di luar tokoh-tokoh potensial tersebut.
"Apakah di luar itu bisa ada calon-calon lain? Banyak,
karena PDIP ini kan selalu melihat, Ibu Mega ini melihat
bagaimana jalur dari kaum profesional. Karena ketika Bu
Mega menyusun kabinet misalnya, itu kan dari jalur
profesional," paparnya.
Dia mengatakan, saat ini soal Capres ada di tangah
Megawati. PDIP sabar menunggu momentum yang tepat
untuk sang ketua umum memilih satu nama diusung sebagai
calon presiden 2024.
"Kami memiliki suatu kesabaran dan keyakinan bahwa
dalam momentun yang tepat nanti, Bu Mega akan
mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara
Indonesia," imbuh Hasto. ryn/mdk

Pemerintah Diminta
Cairkan Anggaran
Pemilu

Jakarta, Khazanah-- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Menteri
Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencairkan anggaran
Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Cak Imin saat berpidato
ketika mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu
2024.
"Saya ingin menyampaikan bahwa fraksi PKB akan
berjuang terus supaya Menteri Keuangan dan pemerintah
memperlancar anggaran KPU. Jadi, dengan anggaran lancar,
semua proses pemilu, mulai dari pendaftaran, pengesahan,
insyaallah lancar-lancar. Semoga semua tidak ada hambatan.
Sekali lagi, Bu Sri Mulyani, jangan lupa," ujar Muhaimin
di kantor KPU, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.
Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk
tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06
triliun. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 yang
telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. Masih ada kekurangan
anggaran sekitar Rp5,6 triliun. Pada 26 Juli, melalui surat
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor
5-336/AG/AG 5/2022, baru menyetujui tambahan anggaran
KPU sebesar Rp1,24 triliun.
Dengan demikian, total anggaran yang diterima baru
45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp
8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar
Rp4,3 triliun. Anggaran pemenuhan anggaran untuk
dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran,
serta teknologi informasi, paling minim terpenuhi yakni
baru 17,21 persen. Kebutuhan dukungan sarana prasarana
yang paling besar adalah untuk perbaikan kantor dan gudang.
Sementara dukungan untuk gaji, yang sudah cair sebesar
79,61 persen.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Mahfud Md menjamin bahwa pemerintah akan
memenuhi seluruh anggaran untuk kepentingan Pemilu
2024. Namun, pemerintah meminta KPU menghitung ulang
anggaran kebutuhan berdasarkan skala prioritas.
Di antaranya, pemerintah meminta KPU mengkaji ulang
anggaran untuk kebutuhan pembangunan kantor/gudang
serta kenaikan honorarium bagi badan ad hoc.
"Jaminan pemerintah bahwa biaya akan disediakan,
tetapi untuk yang sifatnya tidak pokok, misalnya
pembangunan kantor, kenaikan honor, kenaikan Jumlah
TPS dan sebagainya, itu nanti kita diskusikan. Apakah
perlu membangun kantor itu dalam situasi seperti sekarang?
Honornya apa perlu seperti yang diusulkan sekarang, misalnya
30 persen saja dan seterusnya," ujar Mahfud Md usai
menggelar pertemuan dengan KPU dan Kemenkeu di
kantornya, Kamis, 4 Agustus 2022. ryn/tmp
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RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA HUT KOTA PADANG KE-353

Syafrial Kani Apresiasi
Capaian Pemko di Bawah
Kepemimpinan Hendri Septa

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dan
Walikota Hendri Septa serta Ny Hendri Septa.

Syafrial Kani dan anggota DPRD Padang Mastilizal Aye menemani Mahyeldi
dan Hendri Septa makan sate.

Padang, Khazanah- DPRD Kota
Padang menggelar Rapat Paripurna
Istimewa Peringatan Hari Jadi
Kota Padang ke-353 di Ruang
Sidang Utama kantor DPRD
setempat, Minggu (7/8/2022).
Rapat
paripurna
yang
dipimpin langsung Ketua DPRD
Kota Padang Syafrial Kani dengan
diikuti para Wakil Ketua dan
Anggota DPRD, hadir Wali Kota
Padang dan Gubernur Sumatera
Barat, H. Mahyeldi Ansharullah.
Pada kesempatan itu, Ketua
DPRD Kota Padang Syafrial Kani
mengapresiasi atas pencapaian dan
kemajuan pembangunan yang ada
di Kota Padang termasuk
kesuksesan Pemko Padang dalam
meraih sejumlah prestasi selama
setahun terakhir.
Terutama sekali keberhasilan
meraih 8 (delapan) kali berturutturut penghargaan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPK RI Perwakilan Sumbar dalam
urusan pengelolaan laporan
keuangan daerah.
“Kita
patut
apresiasi
pencapaian yang luar biasa
tersebut. Ini telah menunjukkan
pengelolaan keuangan yang
dilakukan Pemko Padang di
bawah kepemimpinan Wali Kota
Hendri Septa berjalan dengan baik
dan sesuai aturan. Begitu juga
di bidang lainnya,” katanya.
Selain itu, Syafrial juga
menyambut baik berbagai
pembangunan yang dilakukan
seperti pengembangan/revitalisasi
Pasar Raya Padang, Pantai Padang,
Pantai Air Manis dan sejumlah
objek wisata lainnya yang
menjadi ikon pariwisata di Kota
Padang.

Padang dalan rangka Peringatan
Hari Jadi Kota Padang ke-353
tahun, di Ruang Rapat Utama
Gedung DPRD Kota Padang, Jl.
Sawahan, Padang, Minggu (7/8/
2022).
“Kota
Padang
akan
dipersiapkan menjadi kota yang
modern dan internasional dalam
hal pemerataan pelayanan publik.
Saat ini, Kota Padang telah
menyediakan Trans Padang, serta

Kita di DPRD tentu berharap
momen peringatan HUT ini tidak
menjadi kegiatan rutin tahunan
saja. Namun hendaknya sama-sama
menjadi ajang evaluasi untuk
peningkatan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat Kota
Padang ke depan. Alhamdulillah
Kota Padang saat ini menjadi tuan
rumah Rakernas APEKSI ke-15
yang diikuti Wali Kota seIndonesia. Kita berharap akan
banyak memberikan dampak
positif bagi warga dan kota yang
kita cintai ini,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama,
Ketua DPRD DPRD Kota Padang,
Syafrial Kani, berharap, peringatan
hari jadi Kota Padang dapat
menjadi evaluasi kinerja dari
tahun ke tahun, dan peringatan
hari jadi ini bukan rutinitas
semata, hendaknya apa yang
sudah dilakukan menjadi motivasi
untuk membangun Kota Padang
yang memiliki visi mewujudkan
Kota Padang yang unggul, aman,
bersih, tertib, bersahabat dan
menghargai kearifan lokal.
Pada
Rapat
Paripurna
Istimewa HUT Kota Padang ke353 tahun ini Gubernur Sumatera
Barat Mahyeldi Ansharullah juga
mengingatkan bahwa Hari jadi
Kota Padang juga merupakan
suatu momentum yang paling
tepat untuk mengingat kembali
tujuan dibentuknya Kota Padang,
serta sebagai bentuk evaluasi, apa
yang telah dilakukan dan
menginterverisir tugas-tugas yang
belum dituntaskan.
Hal itu ditegaskan Gubernur
Sumatera Barat, Buya Mahyeldi,
saat menyampaikan sambutan
dalam Rapat Paripurna DPRD Kota

Syafrial Kani, Gubernur, Walikota Padang disambut panitia HUT Kota Padang
ke-353.

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani saat memimpin rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Padang ke-353.

RAKERNAS APEKSI

Perputaran Uang Menjanjikan

saat ini PDAM Kota Padang
sudah menyediakan air siap
minum,” ujar gubernur.
Gubernur juga mengingatkan
untuk terus memegang erat adat
istiadat dan nilai-nilai yang
dituangkan dalam kearifan lokal
masyarakat Kota Padang, serta
perlu ada penguatan-penguatan
kedepannya.
“Padang diharapkan menjadi
kota yang memiliki peradaban

tinggi. Ditengah-tengah penetrasi
budaya asing yang kian masif,
kita khawatir sekarang ini banyak
terjadi penetrasi dari budaya
asing,” imbuh gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi
Kota Padang, dalam memelihara
etnis-etnis yang ada di Sumbar,
bahkan seluruh etnis Kota Padang
mendapat penghargaan sebagai
mana mestinya. Hal itu tampak
dari perbauran antar suku-suku

Kata Ny Yane Ardian
Bima Arya: Istri Wako
Padang Sudah Angkat
Potensi Fesyen
Padang, Khazanah - Kegiatan “Ladies
Program” dalam gelaran Rakernas Apeksi XV
di Padang berlangsung sukses, Senin (8/8/2022).
Menurut istri Wali Kota Bogor, Ny Yane Ardian
Bima Arya, istri Wali Kota Padang sudah
mengangkat potensi fesyen di daerahnya.
“Iya, lewat program ‘Ladies Program’ ini,
istri Wali Kota Padang telah mengangkat potensi
fesyen daerahnya sendiri,” ujar Ny Yane Ardian
Bima Arya saat diwawancarai Diskominfo Padang
usai kegiatan “Ladies Program” di Hotel Santika.
Ny Yane Ardian Bima Arya mengatakan,
sebenarnya menjadi istri wali kota bukanlah

Padang, Khazanah - Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(Apeksi) XV di Padang mulai
ditabuh. Selama empat hari ke
depan, Padang dikerubungi tamu
dari seluruh kota di Indonesia.
Ketua Apeksi, Bima Arya
menilai, perputaran uang selama
Rakernas Apeksi di Padang sangat
luar biasa. Bima Arya pun
menghitung-hitungnya
saat
memberi sambutan di “Welcome
Dinner” Rakernas Apeksi XV, di
Hotel Truntum, Padang, Minggu
(7/8).
“Ada banyak tamu yang datang,
perputaran uang akan sangat luar
biasa,” sebut Bima Arya di depan
Menteri Perdagangan Zulkifli

Hasan, Wali Kota Padang Hendri
Septa, serta seluruh wali kota yang
hadir.
Bima
Arya
menyebut,
perputaran uang yang paling besar
yakni di sektor hotel dan akomodasi.
Menurutnya, sektor itu selama
Rakernas Apeksi akan menyedot
uang hingga Rp30 miliar.
Kemudian sektor lain yang tak
kalah ketiban untung yakni
perputaran uang selama Indonesia
City Expo (ICE). Di pameran dan
bazaar itu, Bima Arya memperkirakan
uang beredar sebanyak Rp3 miliar.
“Kemudian di sektor wisata,
kuliner dan belanja sekitar Rp4
miliar. Termasuk untuk spanduk,
baliho, dan lainnya yang
mencapai Rp1 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota
Padang Hendri Septa dalam
sambutannya menyebut, dirinya
merasa senang atas kedatangan
seluruh wali kota se-Indonesia.
Menurutnya, hal ini sudah lama
diimpikan, menjadi tuan rumah
Rakernas Apeksi.
“Kita akan layani semua wali
kota dan undangan yang hadir.
Jika ada yang kurang, tolong
beritahu kami,” ucap Hendri Septa.
Pada “Welcome Dinner”
tersebut, seluruh wali kota hadir.
Tampak hadir juga Menteri
Perdagangan Zulkifli Hasan, beserta
sejumlah undangan lainnya.
“Welcome Dinner” itu sendiri
dibuka dengan tari “Rantak Bajari”.
 Faisal

yang ada di Sumbar bahkan
mereka ada yang tidak bisa lagi
berbahasa ibunya, sudah menyatu
dengan budaya Minangkabau.
Walikota Padang, Hendri Septa,
mengajak seluruh masyarakat Kota
Padang untuk memperkokoh
sinergi dalam pembangunan dan
bangkit dalam keunggulan
sehingga
meningkatnya
kesejahteraan masyarakat Kota
Padang. (adv)

hal yang mudah. Sebagai istri wali kota dituntut
untuk memiliki ruang bersama istri wali kota
lain. Saling memberi inspirasi.
“Melalui ‘Ladies Program’ ini sangat memberi
pencerahan bagi kami istri kepala daerah jika
di tiap daerah itu punya potensi yang diangkat.
Seperti di Kota Padang ini, ada fesyen, saya
terkesan,” ulasnya.
Dalam gelaran ‘Ladies Program” itu memang
ditampilkan aneka batik dan songket khas
Minangkabau. Seluruh pakaian yang ditampilkan
merupakan olahan tangan desainer yang terdapat
di Kota Padang  Faisal Budiman
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Ny Yane
Ardian Bima
Arya, istri
Wali Kota
Padang
sudah
mengangkat
potensi
fesyen di
daerahnya.

