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UU PERLINDUNGAN DATA DISAHKAN

Pengamat: Jangan Jadi Macan Kertas

“

Mimbar

Cara Menemui Allah
Lewat Psikologi
Positif

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
(UUPDP) telah disahkan DPR. Informasi
kesehatan, sidik jari, keuangan pribadi, dan data
anak akan dikategorikan sebagai data sensitif
yang dilidungi.

Oleh: Prof. Duski Samad

Jakarta, Khazanah - Risiko kebocoran data disebut
masih akan tetap terjadi meskipun DPR telah mengesahkan
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini karena
implementasi aturan baru tersebut, menurut pengamat,
tidak bertaji alias tumpul.
Pasalnya sanksi yang dijatuhkan kepada instansi
pemerintah lebih ringan ketimbang sektor swasta atau
privat. Padahal data pribadi warga yang dikumpulkan
lembaga pemerintah sangat banyak.
Menanggapi persoalan itu, anggota Komisi 1 DPR
Dave Laksono, menjamin tidak akan ada perlakukan berat
sebelah.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menyebut UU
perlindungan data pribadi yang baru saja disahkan DPR
ini merupakan "capaian luar biasa" atas persoalan berulang
terkait kebocoran data privasi di Indonesia.
Di mana UU teranyar ini mengatur soal perlindungan
data pribadi yang bersifat spesifik, kewajiban pengendali
dan pemproses data, termasuk sanksi yang dijatuhkan.
Sayangnya, kata dia, implementasi undang-undang
ini berpotensi menjadi "macan kertas".
Pertama, karena lembaga pengawas data pribadi yang
diamanatkan dalam UU tersebut berada di bawah kekuasaan
presiden. Padahal tugas dan kewenangan mereka
mengharuskan untuk tidak memihak atau independen dalam
memeriksa hinga menjatuhkan sanksi kepada pihak
pengelola.
Sehingga yang dikhawatirkan penegakkan hukumnya
akan lemah terutama kepada badan publik milik pemerintah.
"Secara hukum meskipun memiliki kewenangan untuk
memberikan sanksi tapi praktik politik dan ketatanegaraan
menjadi sulit lembaga ini menjatuhkan sanksi kepada
sesama institusi eksekutif," imbuh Wahyudi Djafar kepada
BBC News Indonesia, Selasa (20/9).
Kedua, sanksi yang diterapkan kepada badan publik

Maksud dari Psikologi positif sebagai
jalan menemui Allah swt adalah perspektif
ilmiah tentang bagaimana membuat hidup
lebih berharga. Tujuan dari psikologi
positif adalah memberikan pandangan
tentang manusia dari sisi lain, yaitu dengan
cara menampilkan sifat-sifat indah dari
manusia. Intervensi psikologi positif dapat
melengkapi intervensi yang ada pada kajian
psikologi yang dinilai masih tradisional,
hal itu untuk mengurangi penderitaan dan
membawa puncaknya kepada kebahagiaan.
Kebahagian sejati hanya ada bila manusia
hidup dalam jalan sang khaliqnya (QS.
Al-Baqarah/2:200).
Sedangkan yang dimaksud dengan
BACA HAL-7

Syiar Islam

Jangan
Salahtafsirkan
Jihad

Jakarta, Khazanah — Komisi Informasi
dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia
(Infokom MUI) menggelar “Kongres
Mujahid Digital” yang diselenggarakan
di Jakarta pada 15-17 September 2022.
Ketua Komisi Infokom MUI, Drs.
Mabroer M.S menuturkan bahwa
penyebutan Mujahid Digital merupakan
bagian dari upaya “ar-rujuu’ ilal haq”
dari pemaknaan yang kerap salah tentang
jihad.
“Jangan sampai istilah jihad disalah
artikan dan dipersempit maknanya.
Padahal kata jihad sudah akrab di telinga

BACA HAL-7

HUT KE 77 PMI Di PASBAR

Nagari Sinuruik
dan Kajai
Dicanangkan Jadi
Nagari PMI

BACA HAL-7

Ayat Hari Ini
DOKUMENNYA DISERAHKAN KE PEMKO PADANG

Indarung I Jadi Cagar Budaya
Wakil Sekjen PMI Pusat Marsekal Madya Sunarbowo Sandi
bersama Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar, Ketua PMI
Riau Syahrial Abubakar dan para Pengurus PMI
Kabupatenkota usai acara Apel HUT PMI ke 77 di Sinuruik
Kabupaten

Sinuruik, Khazanah — Dua Nagari di Pasaman
Barat dicanangkan sebagai Nagari PMI yang akan
jadi percontohan tingkat Sumbar yang warganya
sudah dalam posisi siaga bencana.
“Kedua nagari ini menjadi nagari binaan PMI
dimana seluruh warganya senantiasa berada dalam
posisi sadar bencana. Warga amat memahami bahwa
mereka tinggal di kawasan yang rawan bencana.
Nagari serupa ini banyak di Sumbar dan perlu
mendapat perhatian,” kata Ketua PMI Sumbar Aristo
Munandar ketika memberi sambutan pada apel
bersama PMI se Sumbar dalam rangka peringatan
77 tahun PMI, kemarin di Sinuruik.
Pusat peringatan HUT ke 77 PMI tingkat Sumbar
BACA HAL-7

Padang,
Khazanah —
Pabrik Semen Indarung I
milik PT Semen Padang
segera didaftarkan sebagai
cagar budaya dan secara
resmi
dikumennya
diserahkan kepada Pemko
Padang oleh manajemen
PTSP.
Sebanyan delapan bundel
dokumen Pabrik Indarung
I dan PLTA Rasak Bungo
diserahkan
untuk
didaftarkan sebagai cagar
budaya kepada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Padang.
Penyerahan dokumen
dilakukan oleh Kepala Unit
Humas dan Kesekretariatan
PT Semen Padang Nur Anita
Rahmawati kepada Pelaksana
Tugas Kepala Disdikbud
Kota Padang,Arfian di

Padang, Selasa.
Kepala Unit Humas dan
Kesekretariatan PT Semen
Padang Nur Anita Rahmawati
mengatakan dokumen yang
diserahkan terdiri atas surat
pengantar dari PT Semen
Padang, berita acara serah
terima, formulir registrasi
yang telah diisi, dan KTP/
identitas pendaftar.
"Selain itu, juga ada
dokumen yang dibutuhkan
untuk pendaftaran cagar
budaya berupa peta, gambar,
video dan foto Pabrik
Indarung I dan PLTA Rasak
Bungo beserta peralatannya,
serta data digital terkait
Pabrik Indarung I dan PLTA
Rasak Bungo," kata dia.
Penyerahan dokumen
Pabrik Indarung I dan PLTA
BACA HAL-7

“Barang siapa mengharap pertemuan
dengan Allah, maka sesungguhnya waktu
(yang dijanjikan) Allah pasti datang. Dan
Dia Yang Maha Mendengar, Maha
Mengetahui.”(QS. Al-‘Ankabut : 5)

Pabrik Indarung I yang bersejarah, akan jadi cagar budaya

ANTISIPASI WABAH PMK

Pengadaan Sapi
Rp44 M di Sumbar
Dibatalkan

04.55
12.16
15.18
18.19

19.26

Sapi yang dicurigai terimfeksi wabah PMK diberikan vaksinasi

Padang, Khazanah —
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat
membatalkan pengadaan sapi
sebesar Rp44 miliar untuk
kelompok tani di daerah itu
sebagai langkah guna mengantisipasi masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Ini adalah langkah antisipasi. Meskipun sudah
direncanakan dan masuk ke
LPSE (Layanan Pengadaan
Secara Elektronik), proyeknya kita batalkan," kata
Kepala Dinas Peternakan
Sumbar, Erinaldi di Padang.
BACA HAL-7
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JELANG HUT SUMBAR KE-77

Sawal: Target Visi dan Misi
Gubernur Harus Tercapai

Padang, Khazanah - Target
penerapan visi dan misi yang
dicanangkan Gubernur Sumbar pada
sisa masa jabatan yang kurang dari
dua tahun ini.
Harapan tersebut disampaikan
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal,
jelang peringatan hari jadi Sumbar
ke-77 yang jatuh pada 1 Oktober 2022
kepada media, Rabu (21/9).
Apalagi, menurut dia, pemilihan
umum (Pemilu) 2024 semakin
mendekat, sementara pada 2023
mendatang gubernur akan disibukan
dengan kegiatan politik sebelum hari
H pesta demokrasi (Pemilu-red)
tersebut.
Dengan kondisi demikian,
tambahnya, gubernur harus tetap
konsisten dengan kinerja dalam
memenuhi visi dan misi sesuai dengan
arah pembangunan.
"Meski Pemilu semakin mendekat, jangan sampai mengganggu iklim
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

OPD
yang
Gubernur, wakil
dipimpin.
gubernur
dan
"Dengan peDPRD harus tetap
layanan yang opmenjalankan protimal, pemeringram dan kegiatan
tahan
akan
sesuai dengan
mendapatkan
tugas pokok dan
apresiasi dari
fungsi (Tupoksi)
masyarakat, semomasing-masing,"
ga kinerja pemekatanya.
rintahan bisa lebih
Dia berharap,
baik kedepan,"
seluruh program
katanya.
kerja dalam muaU n t u k
tan Rencana Pemdiketahui Visi
bangunan Jangka
pemerintahan di
Menengah Daerah
bawah kendali
(RPJMD) tercapai,
Gubernur Sumbar
baik yang sedang
Sawal
berjalan maupun
Mahyeldi dan
yang akan datang.
wakilnya, Audy Joinaldy, adalah
Pada sektor pelayanan, dia berharap
terwujudnya Sumbar madani yang
perangkat daerah harus bekerja lebih
unggul dan berkelanjutan. Visi dan
optimal dalam mempermudah
misi itu selaras dengan adat dan budaya
kepentingan masyarakat, kepada dinas
Minangkabau, dan masyarakat madani
mesti menanamkan hal tersebut dalam
sendiri memiliki tatanan kehidupan

demokratis dan taat hukum.
Kemudian,
untuk
misi
pemerintahannya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang sehat, berpengetahuan, terampil,
dan berdaya saing. Kemudian
meningkatkan tata kehidupan sosial
kemasyarakatan berdasarkan falsafah
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah (ABS-SBK).
Selanjutnya, meningkatkan nilai
tambah dan produktifitas pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan,
usaha perdagangan dan industri kecil/
menengah serta ekonomi berbasis
digital.
Setelah itu, meningkatkan
ekonomi kreatif dan daya saing
kepariwisataan dan pembangunan
infrastruktur yang berkeadilan dan
berkelanjutan
Kemudian, mewujudkan tata
kelola pemerintahan dan pelayanan
publik yang bersih, akuntabel serta
berkualitas.  jer/ist

Fadly Amran Salurkan Beasiswa CSR
Bank Nagari
Padang
Panjang,
Khazanah
Secara
bertahap Pemerintah kota
Padang Panjang Sumatera
Barat kembali menyalurkan
beasiswa pendidikan dana
Corporate
Social
Responsibility (CSR) Bank
Nagari Cabang Padang
Panjang, sebanyak 110 Juta
yang di terima Walikota
saat peringatan 17 Agustus
2022 lalu di halaman Balai
Kota Padang Panjang
Kali ini CSR Bank
Nagari
itu disalurkan
WaliKota Fadly Amran
kepada Melliana Dwi
Zahrani sebesar Rp5 Juta ,
di Rumah Dinas Walikota
Rabu(21/9).
Fadly
menyerahkan
bantuan
beasiswa kepada Zahra yang
diterima di Universitas Al
Azhar Indonesia (UAI).
Hadir mendampingi
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Disdikbud), M.
Ali Tabrani, serta Camat
Padang Panjang Barat, Fiori
Agustian
"Kami mengucapkan
selamat kepada Zahra karena
sudah diterima di UAI.
Semoga dengan bantuan
beasiswa ini bisa sedikit
meringankan
selama
menjalani perkuliahan. Kami
sangat berterima kasih juga
dengan potongan yang
sangat luar biasa yang
diberikan UAI ini," ujar
Fadly.
Zahra merupakan siswi
SMAN 3 Padang Panjang
yang beralamat di Kelurahan
Silaing Bawah (Silba).
Dengan kondisi keluarga, ia
ingin mendapatkan beasiswa
dari Pemko saat Edu Fair
beberapa waktu lalu, namun
terkendala karena belum
terdaftar DTKS.
Namun
berkat
kegigihannya, Lurah Silba,
Benny
Satria,
S.Par
menawarkan untuk berkuliah
di UAI. Di mana sebelumnya

Zahra saat menerima secara simbolis bantuan CSR Bank Nagari yang diserahkan walikota disaksikan Kadis dan
Camat Padang Panjang Barat
UAI dan Pemko melakukan
kerja
sama
tentang
Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian
kepada
Masyarakat
dalam
Menunjang
Program
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Kota Padang
Panjang pada 2020 lalu.
Zahra diterima di UAI
pada Jurusan Bimbingan
Konseling Islam. Dan
ditawarkan beasiswa dengan
potongan uang masuk yang
sebelumnya dari Rp25 juta
menjadi
Rp2,5
juta.
Sedangkan untuk SPP dari
Rp9 juta menjadi Rp400
ribu. Namun untuk biaya di
luar itu ditanggung sendiri.
"Kami sangat salut
dengan kegigihan Zahra dan
orang tuanya dalam mencari
jalan, sehingga tetap bisa

melanjutkan perkuliahan
dengan biaya yang tidak
tinggi. Ini supaya bisa
dicontoh oleh orang tua dan
anak kita di Kota Padang
Panjang," tutur Ali Thabrani.
Ia mengucapkan terima
kasih kepada Bank Nagari
atas partisipasi nyata dalam
membantu mahasiswa Kota
Padang Panjang dengan
memberikan pembiayaan
pendidikan.
Melalui kesempatan ini
kami dari dunia Pendidikan
Padang
Panjang
mengucapkan terima kasih
kepada Bank Nagari yang
selalu berpartisipasi nyata.
"Semoga kerjasama nya
dalam
membangun
pendidikan kota Padang
Panjang semakin baik dan
bantuan ini dapat digunakan

dengan baik," katanya.
Ia menyebutkan dana
beasiswa itu disalurkan
melalui rekening mahasiswa
bersangkutan dengan dana
utuh tanpa ada potongan.
Ia berharap dengan adanya
bantuan CSR ini bisa
dimanfaatkan
dan
memberikan dampak yang
baik dalam membantu
pemerintah
daerah
khususnya
dalam
memajukan
dunia
pendidikan kota Padang
Panjang sebagai kota tujuan
pendidikan.
Oya ujar Tabrani, Zahra
juga diminta oleh pihak UAI
untuk
menunjukan
kemampuannya menjadi
Duta Perguruan Tinggi
dengan mempromosikan UAI
di sekolahnya. Ini juga untuk

melatih public speaking-nya
Ditempat
terpisah
Zulhendri Pimpinan Bank
Nagari Cabang Padang
Panjang mengatakan dana
CSR senilai Rp110 juta
tersebut diberikan pada
pemko.Ia menjelaskan bahwa
program atau bantuan ini
rutin dilaksanakan setiap
tahun, sebagai wujud nyata
perhatian Bank Nagari
terhadap mahasiswa atau
pelajar di Sumbar khususnya
Padang Panjang
Hal ini dilakukan Bank
Nagari untuk meringankan
biaya pendidikan bagi
mahasiswa dan pelajar dalam
menyelesaikan pendidikan
nya ujar zulhendri melalui
telpon seluler nya yang kini
tengah melakukan Bintek. 
paulhendri

UNTUK KOMUNITAS ANGKUTAN UMUM

Polda Sumbar Salurkan 5.000 paket Bansos

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, SIK, MH menyalami salah seorang
penerima bansos

Padang,
Khazanah
Sebanyak 5.000 paket
bantuan sosial (bansos) dari
Polda Sumatera Barat hari
ini diserahkan kepada
komunitas ojek online, ojek
pangkalan, sopir angkot dan
becak motor (betor).
Penyaluran bansos ini
dipimpin langsung oleh
Kapolda Sumbar Irjen Pol
Teddy Minahasa P, SH, SIK,
MH didampingi Wakapolda
Sumbar Brigjen Pol Edi
Mardianto, SIK, M.Si, Pejabat
Utama Polda Sumbar, Rabu
(21/9) di Mapolda Sumbar.
Kapolda Sumbar Irjen
Pol Teddy Minahasa
menyebut, bansos yang
disalurkan ini merupakan
bantuan dari Polda Sumbar
dan juga berkolaborasi
dengan Yayasan Buddha Tzu
Chi.
"Isinya logistik berupa
sembako, beras, minyak gula
mi goreng. 2.000 bok kita
distribusikan kepada 5

polres, Tanah
Datar,
Dharmasraya, Bukittinggi
Payakumbuh, 50 Kota. Yang
3.000 yang tadi kita saksikan
di Polda," sebut Teddy.
Sasarannya kata Irjen Pol
Teddy Minahasa, adalah
angkutan umum, ojek
online, kemudian ojek
pangkalan, angkutan kota
dan angkutan desa.
"Karena yang mengalami
dampak secara signifikan
paling dirasakan oleh para
pengemudi angkutan umum
setelah adanya penyesuaian
harga BBM, Makanya
sasaran utamanya kita
prioritaskan
kepada
pengemudi
angkutan
umum," ujarnya.
Ia juga berterima kasih
kepada Yayasan Buddha Tzu
Chi baik di Pusat maupun
perwakilan Padang atas
kolaborasi
dalam
memberikan bantuan sosial
sembako kepada pengemudi
angkutan umum.

Kepala BMKG Padang Panjang dan jajarannya foto
bersama Wali Kota Bukittinggi dan Kadisparpora

Waktu Jam
Gadang
Disinkronkan
dengan
Standar
Waktu
Nasional
Bukittinggi, Khazanah- Jam Gadang adalah
menara jam yang menjadi penanda atau ikon Kota
Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Menara jam
ini dibangun pada 1926 dengan ketinggian 26 meter.
Di empat sisinya, terdapat jam berukuran besar
berdiameter 80 cm sehingga dinamakan Jam Gadang,
sebutan bahasa Minangkabau yang berarti "jam
besar".
Ukuran dasar bangunan Jam Gadang yaitu 6,5
x 6,5 meter, ditambah dengan ukuran dasar tangga
selebar 4 meter, sehingga ukuran dasar bangunan
keseluruhan 6,5 x 10,5 meter. Pada bangunan menara
ini terdapat empat jam dengan diameter masingmasing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut
digerakkan secara mekanik oleh mesin yang
didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda
melalui pelabuhan Teluk Bayur.
Seorang arsitek asal Koto Gadang, Yazid Rajo
Mangkuto bertindak sebagai penanggung jawab
pembangunan, sementara pelaksana pembangunan
ditangani oleh Haji Moran dengan mandornya St.
Gigi Ameh.
Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami
tiga kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal
didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda,
atapnya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan
menghadap ke arah timur di atasnya. Bentuk ini
sebagai sindiran agar orang Kurai, Banuhampu,
sampai Sungai Puar bangun pagi apabila ayam sudah
berkokok.
Pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap
diubah menyerupai Kuil Shinto. Pada 1953, setelah
Indonesia merdeka, atap pada Jam Gadang diubah
menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat
Minangkabau, Rumah Gadang.
Pada Juli 2018, kawasan pendestrian taman Jam
Gadang direvitalisasi oleh Pemerintah. Saat ini,
Jam Gadang menjelma menjadi objek wisata dengan
perluasan taman di sekitarnya. Pendestrian taman
Jam Gadang tersebut menjadi pusat kunjungan
wisatawan ke Kota Bukittinggi.
Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika
(BKMG) bersama Pemerintah Kota Bukittinggi
sinkronkan waktu Jam Gadang dengan Standar
Waktu Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan secara
resmi di Jam Gadang, Selasa (20/9).
Kepala BMKG Padang Panjang, DR. Suaidi Ahadi,
menjelaskan, BMKG memiliki tupoksi untuk
penyesuaian standar waktu nasional. Salah satu
yang dilakukan saat ini dengan menyinkronkan
waktu Jam Gadang dengan standar waktu nasional.
"Jam Gadang sebagaimana kita ketahui,
merupakan pusat Kota Bukittinggi yang sekaligus
menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat Kota
Bukittinggi khususnya untuk melihat dan
menyamakan waktu. Untuk itu, standar waktu di
Jam Gadang harus selalu merujuk ke standar waktu
nasional, sehingga kita lakukan sinkronisasi," jelasnya.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar,
mengapresiasi perhatian BMKG yang telah melakukan
penyesuaian waktu Jam Gadang dengan standar
nasional. Sehingga waktu yag dilihat masyarakat
melalui Jam Gadang, merupakan waktu yang benar
dan sesuai standar nasional.
"Terima kasih kami ucapkan pada BMKG. Jam
Gadang ini adalah generator kota. Semua orang
memperhatikan Jam Gadang. Jika ada kesalahan
waktu pada Jam Gadang, tentu akan banyak juga
yang salah. Nanti seluruh SKPD juga harus
sinkronkan waktunya agar semua sama. Kita setting
ulang nanti semua. Termasuk petugas di Jam Gadang
juga harus rutin melakukan pencekan," ujar Wako.
 Iwin SB

Jenderal bintang dua
tersebut juga sebelumnya
sudah menginstruksikan
kepada seluruh Polres dan
jajaran, untuk ikut dalam
memberikan
bantuan
membantu masyarakat.

"Pemberian sembako
seperti ini mulai dua minggu
yang lalu serentak sudah
dilakukan pendistribusiannya kepada masyarakat
yang membutuhkan," pungkasnya.  murdiansyah eko
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P.A.T.I

Koruptor Tidak
Usah Mencalon
Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
akhirnya menyepakati tanggal pemungutan suara pemilu
serentak dan pilkada serentak tahun 2024. Pemilu akan digelar
14 Februari, sedangkan pilkada dihelat 27 November.
Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu serentak untuk
memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI
dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024
Sedangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati
dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota dilaksanakan
pada Rabu, 27 November 2024.
Terkait dengan Pilkada, soal siapa yang boleh maju dan
siapa yang tidak boleh maju tentu saja patut jadi perhatian
publik.
Banyak yang meminta agar KPU melarang eks koruptor
maju di Pilkada lantaran tidak patut dan mengabaikan rasa
keadilan masyarakat.
Tapi seperti yang pernah disebutkan oleh mantan Wakil
Ketua DPR RI Fahri Hamzah, KPU tak memiliki wewenang
melarang eks koruptor maju pada Pilkada 2020. Fahri meminta
KPU tak mengambil pekerjaan sebagai pembuat undangundang.
Melarang eks koruptor maju pilkada, itu bukan domain
KPU. Itu domain undang-undang. Kalau UU bilang larang,
ya larang. Tapi kalau UU bilang nggak larang, ya jangan
dong. Bikin UU-nya dulu.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum meminta DPR
merevisi UU Pilkada. Lalu DPR meminta KPU bersabar dan
tidak membuat ketentuan yang membatasi hak warga negara.
Artinya, DPR meminta KPU sabar dulu, kalau belum selesai,
ya pakai yang ada dulu. Jangan kalau DPR belum kerja,
terus KPU mau bikin sendiri. Ya, tidak masuk akal lah, karena
itu menyangkut hak masyarakat.
KPU tentu bisa disebut melanggar konstitusi apabila mereka
membuat aturan larangan eks koruptor maju pilkada hanya
dengan PKPU.
Tapi KPU menilai tak cukup dengan mengubah peraturan
KPU tentang pencalonan untuk melarang eks koruptor maju
pada Pilkada 2020. KPU juga berharap ada revisi UU Pilkada.
Usulan eks koruptor tidak mencalonkan diri pada Pilkada
juga disampaikan KPK. KPK meminta parpol tak mencalonkan
orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020.
Permintaan itu didasari kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil,
yang tersandung korupsi untuk kedua kalinya.
KPU berharap ada revisi UU Pilkada untuk melarang
eks koruptor maju kembali di Pilkada 2020. Komisi II DPR
menyatakan akan mempertimbangkannya jika ada usulan
dari partai atau pemerintah.
Alasan yang terbuka sudah disampaikan kalangan Komisi
III DPR perihal permintaan KPU dan KPK perihal larangan
eks koruptor maju jadi Cakada.
Masalah eks koruptor tak boleh maju Pilkada ini sama
seperti perdebatan eks koruptor tak boleh nyaleg pada Pemilu
2019 lalu. Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan
Undang-Undang. Jadi kuncinya tegakkan aturan yang ada
di Undang-Undang. Peraturan KPU tidak boleh bertentangan
dengan UU, selama tidak bertentangan dengan UU tentu
tidak masalah.
Di sisi lain, sebenarnya yang diperlukan adalah komitmen
dari partai untuk tidak mengusung calon eks koruptor. Hal
itu dikarenakan seleksi calon yang akan diusung ada di
partai politik. Bila partai komitmen, tentu ada atau tidak
ada peraturan pasti tidak akan memasukkan mantan koruptor
untuk diusung.

RUNDO
Mahyeldi diusulkan jadi penerima Anugerah KPI
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38 RUU prioritas masuk dalam Prolegnas 2023
Dima ka rancak se lah !
Bawaslu Pesse ajukan Rp20,28 miliar untuk pengawasan
Pitih se sado e tuw !
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Upaya Penguatan Sistem Pendidikan Islam
Oleh : Prof. Dr. Aan Hasanah
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat
dan negara.
Menurut undang-undang tersebut pendidikan
nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan
perubahan zaman.
Sementara itu dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa
tujuan pendidikan “Untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab”.
Posisi pendidikan Islam dalam sistem
pendidikan nasional merupakan subsistem dari
sitem pendidikan nasional. Semestinya
pendidikan Islam mendapatkan perlakuan yang
sama dalam memilki akses dan kontrol terhadap
sumber-sumber untuk pengembangan dan
perbaikan praksis pendidikan Islam.
Ketika berbicara tentang pendidikan Islam
maka dapat merujuk kepada praksis pendidikan
yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
Islam yakni, pendidikan pondok pesantren dan
pendidikan lembaga pendidikan Islam. Dapat
merujuk kepada kurikulum pendidikan agama
Islam yakni pelajaran agama Islam yang
diselenggarkan oleh lembaga-lembaga
pendidikan umum. Serta dapat merujuk kepada
pendidikan Islam nonformal yakni pendidikan
Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat
ibadah, dan/atau di forum-forum kajian keislaman,
majelis ta’lim dan institusi-institusi lainnya yang
sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat.
Dalam kajian ini penulis memfokuskan pada
praksis pendidikan yang diselenggarakan oleh
lembaga-lembaga pendidikan Islam yakni
pesantren dan lembaga
pendidikan Islam.
Pada sisi lain pendidikan telah nyata
berkontribusi dalam menentukan model
peradaban manusia. Peradaban Islam pernah
mengalami perkembangan yang pesat pada Abad
Pertengahan. Karakteristik peradaban yang
dikembangkan pada saat itu berlandaskan pada
dua hal. Pertama, berkembangnya nilai-nilai
masyarakat yang terbuka (open society) yang
menghasilkan kontak dengan kebudayaankebudayaan lain, kontak kebudayaan ini
melahirkan nilai-nilai baru yang modern dan
egaliter. Kedua, perkembangan humanisme yang
melahirkan perhatian terhadap masalah hubungan
antara manusia dengan sesama manusia.
Humanisme yang dikembangkan memandang
manusia sebagai eksistensi yang positif dan
menentukan. Manusia adalah makhluk yang
unik, memiliki cinta, kreativitas, nilai dan makna
serta pertumbuhan pribadi. Oleh karena itu dalam
perspektif ini manusia memiliki otoritas yang
lebih luas dalam menentukan makna kehidupan
dan peradabannya. Kedua nilai ini menjadi
spirit dalam membangun peradaban yang
modern.
Namun pada perkembangan berikutnya akar
peradaban modern yang berbasis pada open
society dan humanisme ini tidak berkembang
baik di negara-negara Islam. Justru spirit ini
telah diambil alih oleh negara Barat, sehingga
sekarang mereka memimpin peradaban dunia.
Dan sekarang spirit yang sama
dikembangkan oleh negara-negara non-Barat
yang non-Islam, sebut saja India, Cina, Jepang,
Korea. Mereka adalah negara modern baru yang
mengembangkan peradaban Timur dengan
memasukan elemen-elemen tradisi Timur dengan
elemen modernitas Barat menjadi peradaban
moderen baru yang berbasis pada induk budaya
agama.
Pada Kasus India misalnya, India
dikelompokkan menjadi negara non-Barat yang
modern. India mengadopsi sistem pendidikan
modern Barat yang liberal dan diterapkan secara
masif di kelas-kelas sekolah di india, maka
tidak heran India mengalami perkembangan
pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya.
India juga mengadopsi sistem politik yang
demokratis seperti Barat. Tetapi mengadopsi
sistem moderen Barat bukan sebagai tujuan
akhir tetapi sebagai jalan yang efisien untuk
mencapai tujuan hidup orang India yakni sampai
pada “pencerahan jiwa” “perbaikan”, peningkatan

keuntungan” dan “kebahagiaan hidup” yang
berlandaskan pada nilai-nilai agama Hindu
(Ramohun Roy, dalam Steven Hay, 1985).
Contoh yang lainnya, Jepang. Kemajuan
Jepang karena mereka mampu menemukan esensi,
makna dan spirit kultur mereka sebagai elemen
penting dalam membangun peradaban modern.
Modernisasi yang datang dari nilai-nilai eksternal
tidak akan memuaskan orang Jepang. Karena
mereka sudah memiliki sejarah dan kultur timur
yang cukup tua di mana makna dan spirit
Bushido menjadi cahaya dan aliran darah yang
melekat kuat dalam diri orang Jepang.
Terjadinya kontak kebudayaan dengan
moderinasai Barat menjadi pemicu terjadinya
pertemuan nilai (melting values) yang
menguntungkan. Pertemuan nilai tidak
dikonfrontasi berhadap-hadapan (vis a vis) tetapi
diadaptasi dengan baik dengan memasukan
elemen kultur lokal dalam elemen modern Barat
menjadi kekuatan pendorong untuk membangun
peradaban modern yang non Barat (John Whitney
Hall., 1985).
Dawam Raharjo (2005) menyebut fenomena
ini sebagai lahirnya negara-negara non-Barat
yang mengembangkan peradaban baru yang
berbasis pada empat aspek, yakni: Adanya
kebudayaan Induk (mother culture) yang berbasis
pada agama; berkembangnya ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam kebudayaan tekno ekonomi;
majunya sistem dan lembaga-lembaga pendidikan
dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi;
berkembangnya sistem politik dan kenegaraan
yang berakar pada trilogi liberalisme, pluralisme,
dan sekularisme.
Tumbuh dan berkembangnya negara modern
baru non-Barat yang non-Islam ini melahirkan
pertanyaan epistemologis. Mengapa negara-negara
Islam yang memiliki kebudayaan induk yang
sangat kohesif justru tertinggal dari negara-negara
lainnya? Padahal modal sosial yang dimiliki
lebih dari cukup untuk membangun sebuah
peradaban Islam yang modern.
Ketika kini spirit keterbukaan dan humanisme
ditinggalkan oleh dunia Islam, maka sekarang
ini dunia Islam termasuk Indonesia masih bergelut
dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan,
dan masih sibuk menolak liberalisme, pluralisme,
sekularisme, dan lain-lain yang sebenarnya sudah
merupakan keniscayaan dunia modern saat ini.
Bahkan, akhir-akhir ini, dunia Islam terjebak
ke dalam fundamentalisme dan radikalisme yang
menengok kebelakang.
Tantangan dalam Membangun Peradaban
Modern
Umat Islam tidak bisa lagi setback ke
belakang, pilihannya menjadi trend setter atau
menjadi folllower peradaban yang diciptakan
oleh orang lain. Kita memiliki modal sosial
yang cukup untuk membangun peradaban Islam
yang modern dan maju mewarnai peradaban
lain. Ada beberapa tantangan ke depan yang
harus dihadapi oleh umat Islam di Indonesia,
di antaranya sebagaimana berikut ini.
1. Paradigma Islam Inklusif
Umat Islam sudah memiliki induk
kebudayaan yang amat kohesif. Islam menjadi
sumber nilai dan tempat bermuaranya peradaban.
Pada perjalanan sejarahnya Islam bukan hanya
bersifat adaptif tetapi juga mewarnai nilai-nilai
eksternal yang datang, dan nilai-nilai lokal yang
ketempatan. Di mana pun Islam berkembang
mampu menjadi melting values untuk
membangun peradaban baru yang lebih maju.
Namun sekarang ini tantangan yang paling
besar adalah mengubah paradigma Islam eksklusif
menjadi paradigma Islam inklusif.
Ketika kita menempatkan Islam vis a vis
dengan peradaban modern dan menjadi sangat
eksklusif, maka sekohesif apa pun induk
kebudayaan ini tidak akan mampu membangun
peradaban.
2. Kemajemukan
Indonesia adalah negara yang memiliki
kemajemukan yang rumit, menjadi modern adalah
memaknai kemajemukan secara positif. Kita
tidak pernah punya masalah dengan

kemajemukan, bahkan menjadi ciri unik
kultural dari masyarakat Indonesia. Bahkan
orangorang Eropa yang homogen, belajar dari
kita yang heterogen dalam memahami realitas
kemajemukan.
Kemajemukan ini harus menjadi modal
sosial yang besar bagi terbangunnya peradaban
baru. Selama ini kemajemukan justru menjadi
wacana yang tidak pernah selesai. Ia sering
dimaknai hanya untuk kepentingan-kepentingan
praktis pragmatis ketimbang kepentingan lebih
besar sebagai penopang peradaban baru.
Di negara-negara di dunia, tantangan
kemajemukan itu sejak dulu sudah ada. Dalam
peradaban Islam telah diajarkan untuk
memahami kemajemukan ini dengan ajaran
toleransi, tetapi pada tataran implementasi belum
semua orang Muslim memiliki toleransi.
3. Pendidikan yang Modern
Peradaban modern dibangun dengan
kekuatan human capital yang tangguh. Daya
saing suatu bangsa sangat ditentukan oleh
seberapa kuat modal manusia yang dapat
dihasilkan oleh pendidikan.
Pengabaian atas pendidikan akan
menghasilkan kemunduran dan kegagalan suatu
bangsa. Di sinilah letak peran strategis
pendididikan yang tidak dapat digantikan
oleh sektor apa pun.
Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk
melakukan reorientasi terhadap pendidikan
yang dibutuhkan bangsa ini. Tanpa melakukan
reorientasi, pendidikan Indonesia akan
mengalami kemunduran, di tengah dunia yang
semakin cepat bergerak. Lemahnya sumber
daya manusia dan daya saing ekonomi,
menurunkan minat investasi asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Masih
tingginya tingkat kemiskinan dan
pengangguran, keterpurukan ekonomi, krisis
kepemimpinan, tingginya tingkat korupsi,
rendahnya produktivitas, rendahnya
kedisiplinan, rendahnya jiwa kewiraswastaan,
merupakan fenomena nyata yang bermuara
pada ketidakmampuan pendidikan dalam
menentukan arah bangsa ke depan.
Maka tantangan yang paling besar bagi
umat Islam di Indonesia adalah mengembangkan
pendidikan yang bisa melahirkan sumber daya
manusia dengan kualifikasi dan kompetensi
global. Seperti yang dilakukan oleh India,
Cina, Jepang, Korea, termasuk Malaysia.
4. Tumbuhnya Demokrasi
Sejak reformasi tahun 1998, kehidupan
demokrasi di Indonesia menyeruak ke
permukaan dan memasuki semua sektor
kehidupan masyarakatnya. Kebebasan
berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan
mengeluarkan aspirasi adalah hal yang sudah
menjadi kebiasaan sehari-hari. Keberhasilan
Indonesia dalam menerapkan sistem politik
yang demokratis telah mengembangkan
demokrasi dengan baik, bahkan sekarang ini
Indonesia menjadi Negara Muslim terbesar
di dunia yang demokratis, karena berhasil
mengembangkan demokrasi tanpa berdarahdarah. Demokrasi di Indonesia telah tumbuh
secara distingsi dan unik.
Tumbuhnya demokrasi dengan baik di
Indonesia yang mayoritas Muslim, tidak terlepas
dari peran umat Islam Indonesia yang telah
mampu mengembangkan Islam di atas landasan
kedamaian dan toleransi. Meskipun pengaruhpengaruh radikal tetap ada namun pengaruhnya
tidak terlalu besar. Islam yang berkembang
di Indonesia adalah Islam yang damai. Islam
yang tersenyum. Hal ini karena Islam beradaptasi
dengan kultur Indonesia yang mengedepankan
unsur-unsur harmoni. Karakter seperti ini
menurut Clifford Geertz “... adalah sikap adaptif,
menyerap, pragmatis, bertahap, agak
kompromistis, setengah menyetujui, dan
cenderung menghindar. Sehingga gerakan Islam
lahir lebih sebagai upaya untuk membangun
keutuhan. Dengan demikian perbedaanperbedaan pemahaman bisa diminimalisir untuk
membangun sikap yang moderat dan toleran.

Musibah menjadi persoalan yang pelik
terjadi di bumi Indonesia saat ini. Dari mulai
kecelakaan transportasi udara, bencana alam
berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi dan
lain sebagainya. Bencana tersebut tidak sedikit
mengakibatkan rusaknya sarana prasarana
umum, pemukiman warga dan bahkan
merenggut jiwa.
Dalam menangani situasi demikian
sebenarnya dapat dilihat dari berbagai macam
pendekatan, tidak hanya pendekatan ekonomi,
psikologi, atau politik, melainkan dapat juga
dilihat dari cara pandang teologis (red:agama).
Terlebih, Islam sebagai agama yang
menawarkan solusi komprehensif dan diyakini
sebagai inspirasi dalam menghadapi segala
persoalan kehidupan termasuk dalam
menghadapi bencana.
Al-Qur’an menggunakan istilah bencana
dengan beberapa term dan memiliki aksentuasi
arti yang berbeda. Misal, al-Qur’an
menggunakan istilah mushîbah yang kurang
lebih terulang sepuluh kali. Ada juga term
balâ yang terulang enam kali dan term fitnah
yang disebutkan sebanyak 30 kali.
Dari semua 3 term tersebut harus dipahami

secara komprehensif-tematik agar mendapatkan
maksud dari hakikat bencana dan pesan moral
dibalik terjadinya bencana.
Al-Qur’an banyak menceritakan berbagai
peristiwa bencana yang menimpa baik umat
terdahulu maupun umat nabi Muhammad SAW.
Pada umumnya, bencana tersebut ditimpakan
kepada orang-orang kafir yang membangkang
dan melakukan pelanggaran. Diantaranya,
membunuh para nabi, mendustakan rasul, ingkar
terhadap ayat-ayat Allah, dsb. Beberapa bencana
yang terjadi; Banjir bandang yang menimpa
kaum Nabi Nuh (Q.S al-Mu’minun: 27), hujan
batu yang menimpa kaum Nabi Luth (Q.S al‘Araf:84), angin topan yang melanda orang
kafir pada saat perang Khandak (Q.S al-Ahzab:
9), dan bencana-bencana lainnya.
Sebagaimana term lazim yang telah
disebutkan oleh al-Qur’an (mushîbah, balâ,
fitnah) masing-masing kata memiliki relasi
semantis yang kuat. Pertama, kata mushîbah.
Kata mushîbah berasal dari kata ashâba-yushîbuishâbatan bermakna sesuatu yang menimpa.
Sedangkan kata dasar ashâba yaitu shâba, berasal
dari kata shawaba memiliki makna benar atau
tepat. Dari kata tersebut agaknya memberi kesan

bahwa musibah merupakan sesuatu yang
menimpa sasaran dengan tepat. Di sisi lain
kata shâba bisa juga berarti sesuatu yang
turun secara terus menerus. Hal tersebut
mengapa kata al-Shawb dalam bahasa Arab
yaitu hujan lebat yang turun secara terus
menerus dan al-Sayyab yaitu awan yang
berpotensi menurunkan hujan yang lebat
sebagaimana yang tertera dalam Q.S alBaqarah: 19.
Kata term mushîbah telah menjadi kata
serapan dalam bahasa Indonesia. Kata musibah
dalam KBBI yaitu kejadian (peristiwa)
menyedihkan yang menimpa. Atas dasar
demikian, agaknya arti kata mushîbah dalam
al-Qur’an relatif sama dengan pengertian
musibah pada bahasa Indonesia. Dengan
begitu, term mushîbah dalam pengertian alQur’an berhubungan dengan berbagai macam
peristiwa menyedihkan yang menimpa
manusia, baik mukmin, kafir ataupun munafik.
Meski demikian, musibah tidak akan terjadi
melainkan atas kehendak Allah SWT, meski
manusia juga ikut terlibat dalam mengundang
datangnya musibah selama tidak berperilaku
ramah pada lingkungan (Q.S Ar-Rûm:41).
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KADISDIKBUD - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Salim Muhaimin. (Foto : Mil Hendrawandi)
Painan,
Khazanah —Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
mengakui bahwa saat ini pada sekolah
dasar (SD) dalam kekurangan sarana dan
prasarana sebanyak 170 kelas di daerah
itu.
Hal itu diakui Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir

Selatan, Salim Muhaimin, kepada
Khazanah Rabu (21/9).
“Ya, benar di sekolah dasar saat ini
memang kekurangan sarana dan prasarana
sebanyak 170 kelas,” ungkap Salim.
Mantan Kepala SMA 3 Painan itu
melanjutkan, namun demikian pemerintah
daerah setempat tetap menjadi perhatian
serius dalam permasalahan tersebut.

Pekanbaru Mulai Melaksanakan
Vaksinasi Merdeka

Bahwa pihaknya diperintahkan oleh
pimpinan, untuk dapat mengupayakan
pengadaan mobiler tersebut khususnya
sekolah dasar pada APBD perubahan
tahun ini.
“Saya telah diperintahkan bapak
Bupati Rusma Yul Anwar untuk
mengupayakan pengadaan mobiler ini
pada
APBD
perubahan.
Dan

alhamdulillah sudah dianggarkan oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
sebanyak 18 kelas untuk kebutuhan
mendesak,” ungkapnya.
Salim menyebutkan kekurangan
mobiler pada sekolah dasar itu telah
berlangsung lama semenjak tahun 2016
di daerah setempat. Karena tidak ada
lagi pengadaan mobiler oleh pemerintah
daerah, sehingga hal yang sangat wajar
jika selama 6 tahun belakang di daerah
setempat kondisi mobiler sangat
memprihatinkan, mengingat pembiayaan
pengadaan itu sangat besar dan mendesak
di tengah pengetatan anggaran oleh
pemerintah.
Namun, sambungnya, pemerintah
setempat akan mengupayakan pengadaan
mobiler tersebut pada tahun anggaran
2023, sebanyak 50 kelas. Dan semua
itu tentu sangat jauh dari cukup.
Melihat kondisi itu, ia meminta semua
pihak untuk dapat mengatasi persoalan
tersebut terutama pada anggota DPRD
di Daerah Pemilihan (Dapil) masingmasing melalui pokirnya dengan
menanggarkan pengadaan mobiler pada
tahun 2023 mendatang.
“Kami dari Dinas Pendidikan akan
berupaya sekuat tenaga dalam mengatasi
kebutuhan ini yang memerlukan dukungan
semua pihak demi terwujudnya pendidikan
Tacelak, Pasisia Rancak,” tutupnya.
Berita sebelumnya, Puluhan siswa
Sekolah Dasar (SD) Negeri 34 Siguntur
Tua Kecamatan Koto XI Tarusan,
Kabupaten Pesisir Selatan, terpaksa harus
belajar dilantai karena tidak memiliki
kursi dan meja di sekolah tersebut.
Kepala Sekolah Dasar 34 Siguntur
Tua, Ermaida mengatakan siswa yang
belajar di lantai itu merupakan siswa
kelas 2, dengan memanfaatkan ruangan
tempat ibadah (Musholla) yang
beralaskan karpet atau permadani.
Dengan kondisi demikian membuat
dirinya resah apalagi sekolah itu telah

Kapolres Solok Kunjungi Emak-Emak
Pembuat Minyak Kelapa

MENGADUK - Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan mencoba mengaduk
minyak kelapa yang sedang dalam proses pembuatan. (Foto : Rijal Islamy)

PENYUNTIKAN VAKSIN - Proses penyuntikan vaksin Covid-19 Walikota
Pekanbaru tahap kedua. (Foto : Humas)
Pekanbaru, Khazanah —Pemerintah
Kota (Pemko) Pekanbaru mulai
melaksanakan program vaksinasi
Merdeka untuk penanganan COVID-19
pada Kamis (22/9/2022) di 17 titik yang
sudah ditentukan.
Kata Asisten I Setdako Pekanbaru,
Syoffaizal di Pekanbaru, Rabu 21/9),
tadi sudah digelar rapat untuk persiapan
vaksinasi merdeka dan untuk peluncuran
kegiatan akan digelar besok Kamis pukul
08.00 WIB hingga selesai.
“Kegiatan vaksinasi merdeka akan
dilaksanakan di 17 titik dan dipusatkan
di lapangan Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kota Pekanbaru Jalan Sudirman,” katanya.
Syoffaizal menyebutkan, total lokasi
vaksinasi COVID-19 ada 17 yang terdiri
dari 15 kecamatan dan khusus untuk
Kecamatan Kulim ada digelar di dua
titik yakni di Kantor Camat dan juga
di SMK 6. Kemudian ditambah 1 titik

di MPP sebagai pusat kegiatan,” katanya.
Ia mengatakan, pada peluncuran di
MPP akan mengundang Forkopimda
Provinsi dan juga Kota Pekanbaru. Pemko
memasang target peserta vaksin sekitar
17.460 orang.
“Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait telah menyatakan kesiapan
untuk melaksanakan kegiatan Vaksin
Merdeka pada waktu yang telah
ditetapkan. Sosialisasi oleh Kominfo telah
dimulai melalui media sosial, media
elektronik dan media cetak,” katanya.
Syoffaizal berharap, semua elemen
yang terlibat dalam pelaksanaan vaksin
merdeka agar bekerja mempersiapkan
segala sesuatunya sesuai dengan tupoksi
dan sesuai dengan kesepakatan dalam
rapat yang telah digelar.
“Sehingga acara dapat berjalan
dengan lancar sesuai dengan yang
diharapkan,” pungkasnya.  ant/faisal

Rengat, Khazanah —Ketua Persatuan
Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI)
Cabang Indragiri Hulu Dodi Noveldi
menyebutkan kontes dan pameran tanaman
bonsai se-Sumatra di Kota Rengat 2022
selama satu minggu ke depan mulai 20
September.
“Karena itu, apresiasi kepada semua
pihak yang telah berperan dan ini salah
satu kegiatan meriahkan HUT ke-77 TNI
di Inhu,” katanya di Rengat, Rabu.
Ratusan tanaman bonsai dipajangkan
di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Rengat
dari berbagai jenis dan yang didatangkan
dari berbagai tempat dan menjadi perhatian
masyarakat, Selasa malam.
Selain itu, kontes ini juga bertujuan
untuk meningkatkan rasa cinta terhadap
tanaman bonsai, saat ini sangat digemari

masyarakat.
“Bahkan, tanaman ini bukan saja dapat
dilindungi tetapi salah satu hobi untuk
mengoleksi berbagai jenis tanaman yang
dijadikan bonsai,” ujarnya.
Kontes dan pameran 2022, salah satu
kegiatan hiburan dan edukasi bagi
masyarakat, yang diyakini dapat
mendorong semangat untuk terus menjaga
kelestarian lingkungan alam.
“Tanaman bonsai juga berpotensi
naikkan pendapatan jika terkelola dengan
baik,” sebutnya.
Pada acara itu, Pemkab Inhu di wakili
oleh Kapala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Inhu
Endang Mulyawan dan seluruh
Forkopimda dan diramaikan oleh ratusan
masyarakat.  ant/faisal

lolos sebagai sekolah penggerak.
Sehingga keresahan ia sampaikan ke salah
seorang anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) di Daerah
Pemilihan (Dapil) setempat termasuk juga
komite.
“Siswa belajar dilantai mushola ini
semenjak tahun ajaran baru. Karena kursi
dan meja tidak ada. Dengan keresahan
ini saya ungkapkan ke salah seorang
anggota Dewan Dapil sini,” kata dia,
kepada Khazanah Minggu (18/9)
kemarin.
“Dan saya sangat respect sekali
dengan anggota Dewan, Robi Nur dan
juga komite,” bebernya.
Ia menyampaikan, agar siswa-siswa
tersebut bisa belajar seperti dengan peserta
didik yang lainya. Sehingga ia pun
berinisiatif agar tidak kelamaan belajar
dilantai ber inisiatif mencoba untuk
memperbaiki kursi-kursi yang rusak di
sekolah tersebut agar dapat dimanfaatkan.
Namun upaya itu tidak sesuai yang
diharapkanya.
“Agar anak-anak bisa belajar dengan
nyaman dan tidak dilantai lagi, saya
telah mencoba untuk memperbaiki kursi
yang patah namun juga tidak bisa
dimanfaatkan. Namanya kursi yang rusak
yang kita perbaiki tentu tidak bisa
dipergunakan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa persolaan itu
belum pernah disampaikan ke Dinas
Pendidikan setempat. Menurutnya dalam
penyediaan mobiler dari pemerintah
tersebut akan memakan waktu yang
cukup lama. Karena terlebih dahulu harus
mengajukan Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) melalui aplikasi dengan
menunggu proses yang lama.
“Ya, persoalan ini belum pernah saya
sampaikan ke Dinas Pendidikan. Karena
penyediaan ini harus mengajukan
Dapodik dulu melalui aplikasi. Dan itu
pun menunggu proses yang lama,”
ungkapnya.  mil hendrawandi

Solok, Khazanah—Kapolres Solok Kota
AKBP Ahmad Fadilan, S.Si, M.Si, M.Sc,
mengunjungi emak-emak (ibu-ibu) yang
memproduksi minyak kelapa dan minyak
virgin coconut oil (VCO) di Sawah Piai,
Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk
Sikarah, Kota Solok, Rabu (21/9/2022).
Kapolres datang bersama Kasi Humas
Iptu Edi Yuhendra, SH, Bhabin Kamtibmas
Tanah Garam Aipda Edwardo, SH dan
rombongan lainnya. Kedatangan rombongan,
disambut oleh Anggota DPRD Kota Solok
Andi Marianto, ST, Lurah Tanah Garam
Yudhi Syaifitra, tokoh masyarakat, serta
emak-emak pembuat minyak.
Kapolres Ahmad Fadilan, ternyata bukan
orang baru di kawasan tersebut. Sebab,
sebelumnya pernah sekira 2 minggu menjadi
warga Sawah Piai dan jamaah rutin Masjid
Baitul Falah yang bersisian dengan lokasi
pembuatan minyak kelapa dan VCO
tersebut.
“Beberapa orang di sini, wajahnya cukup
familiar bagi saya, terutama jamaah Masjid
Baitul Falah. Sebab, saya sekira dua minggu
tinggal di sini sebelum Sertijab menjadi
Kapolres Solok Kota,” ungkapnya.
Ahmad Fadilan mengaku sangat antusias

dengan kreativitas masyarakat Sawah Piai,
dengan memanfaatkan sumber bahan baku
melimpah, berupa kelapa. Apalagi
menurutnya, kelapa di wilayah Sawah Piai
memiliki kualitas terbaik untuk pembuatan
minyak. Baik untuk minyak goreng maupun
VCO. Mantan Interpol Mabes Polri yang
sudah bertugas di berbagai negara tersebut,
mengimbau seluruh pihak agar bisa
memberikan dukungan penuh terhadap
pengembangan usaha tersebut.
“Mindset (konsep berfikir) masyarakat
seperti ini harus didukung oleh semua pihak.
Sehingga, ketika masyarakat dihadapkan
terhadap suatu masalah, solusinya sebenarnya
sudah ada di masyarakat itu sendiri.
Misalnya, terkait kelangkaan minyak goreng
beberapa waktu lalu, masyarakat memiliki
kelapa yang bisa diolah menjadi minyak
goreng. Sehingga, mindset masyarakat tidak
lagi di sektor hilir, tapi lebih pada solusi
pada sektor hulu. Karena itu, kami berharap
semua pihak men-support usaha-usaha kecil
dan kreatif seperti ini, dan Polres Solok
Kota dan Polri secara umum, siap membina
masyarakat seperti ini,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kota Solok Andi
Marianto, ST, mengapresiasi kunjungan

Kapolres Solok Kota ke lokasi pembuatan
minyak kelapa dan VCO ini. Menurut Andi,
kedatangan Kapolres membuktikan
komitmen kepolisian sebagai bagian tak
terpisahkan dengan masyarakat. Sehingga,
jargon Presisi (prediktif, responsibilitas dan
transparansi berkeadilan), yang sebelumnya
lekat dengan jargon Promoter (profesional,
modern dan tepercaya), benar-benar terwujud.
“Kita sangat apresiasi kedatangan
Kapolres ke lokasi ini. Mudah-mudahan
hal seperti ini terus dilakukan oleh Polres
Solok Kota dan jajarannya. Sehingga,
keberadaan kepolisian benar-benar dirasakan
oleh masyarakat luas. Apalagi terkait usahausaha kreatif yang berkaitan langsung dengan
ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi
masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kadis Koperindag Kota
Solok Zulferi menyatakan pihaknya siap
mendukung seluruh industri rumah tangga
dalam peningkatan perekonomian
masyarakat. Menurut Zulferi industri-industri
kreatif masyarakat, selama ini terbukti tahan
terhadap hantaman ekonomi. Zulferi
mengaku siap melakukan pendampingan
dan fasilitasi legalitas berusaha bagi industri
kecil dan rumah tangga ini.
“Kita siap mendukung penuh usahausaha kreatif seperti ini. Salah satunya untuk
memfasilitasi administrasi untuk legalitas.
Sehingga, usaha-usaha kecil dan mikro ini
bisa tersentuh akses program dan lembaga
keuangan,” ugkapnya.
Setelah mengunjungi lokasi pembuatan
minyak kelapa dan VCO, rombongan
Kapolres Solok Kota bersama Anggota
DPRD Kota Solok Andi Marianto, Kadis
Koperindag UKM Zulferi, Lurah Tanah
Garam Yudhi Syaifitra, mengunjungi
peternakan ayam arab petelur milik Afrinaldi
di Perumahan Griya Suka Indah, Surau Kajai,
Kelurahan Tanah Garam.  rijal islamy

PROMOSIKAN RIAU

Ada Kontes Bonsai se-Sumatra di Inhu Islamic Development Bank Segera ke Riau
Paekanbaru,
Khazanah —Kehadiran
Gubernur Riau H Syamsuar dan rombongan
ke Kantor Islamic Development Bank (IsDB)
di Jeddah, Arab Saudi pada Selasa (20/09/
2022) waktu setempat ternyata tak sia-sia.
Islamic Development Bank menyambut baik
kehadiran Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar
tersebut.
Gubernur Riau Syamsuar diterima
langsung Vice President, Finance, and Chief
Financial Officer IsDB, Dr Zamir Iqbal beserta
jajaran. Pihak IsDB bahkan berjanji segera
datang ke Provinsi Riau.
“Kita membahas terutama soal
pembangunan ekonomi dan keuangan
syariah,” urai Syamsuar usai pertemuan.
Setelah presentasi di depan tim IsDB,
disepakati ada beberapa hal yang bisa
dikerjasamakan.
Pertama, terkait tanah wakaf yang ada

di Provinsi Riau akan dikembangkan menjadi
tanah waqaf yang produktif.
“Salah satu lahan wakaf misalnya tanah
di Simpang Sentral Komersil Arengka yang
berada di pusat bisnis, yang luasnya lebih
kurang 7,5 hektar dengan nilai lebih kurang
800 milyar,” sebut Syamsuar.
Promosikan Riau, IsDB segera ke Riau
(ANTARA/HO)
IsDB siap memberikan bantuan untuk
pengembangan tanah ini menjadi pusat bisnis
yang strategis, seperti Rumah Sakit Spesialis
Jantung terbesar di Sumatera, pembangunan
mall, hotel dan lainnya.
“Untuk itu Tim Pengembangan Waqaf
IsDB akan segera berkunjung ke Riau dalam
waktu dekat untuk mengkaji potensi dan
kerjasama ini. Tim dari Pemprov Riau juga
diminta
menyiapkan
master-plan
pengembangan tanah ini untuk disampaikan

ke tim IsDB yg akan turun ke lokasi,” kata
Syamsuar bersemangat.
Kedua, Pemprov Riau sudah menyiapkan
lahan untuk industri halal dan IsDB berkenan
membantu pengembangannya. Bahkan
industri halal ini diazamkan menjadi rujukan
bagi negera islam khususnya di kawasan
Asia Tenggara.
Terakhir, pihak IsDB sangat mengapresiasi
langkah Gubri Syamsuar yang telah berhasil
mengonversi Bank Riau Kepri menjadi BRK
Syari’ah. “Kedepannya banyak hal yang
bisa dikerjasamakan dan di-support oleh
IsDB,” pungkasnya.
Gubri Syamsuar datang ke IsDB antara
lain didampingi Karo Kesra Zulkifli Syukur,
Kadis LHK Ma’mun Murod, Ketua Badan
Wakaf Indonesia Perwakilan Riau Abdul
Rasyid Suharto dan akademisi Dr Satria Antoni.
 ant/faisal
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Simpan Sabu Dirumpun Pisang, YP Kembali Dibui
Payakumbuh, Khazanah —Seorang
pria, Yudi Pinto (39), kembali dibui karena
kembali tersandung kasus narkotika, Selasa
(20/9).
Ia ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba
Polres Payakumbuh di salah satu rumah
yang berlokasi di Ranah Kubu Tapak
Rajo.
Pria yang beralamat di Balai Tongah
Koto Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak
Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara ini
ditangkap sekitar jam 01.00 WIB dini
hari.

Merasa dirinya akan digrebek,
tersangka berusaha melarikan diri ke dalam
kebun jagung yang berada di sekitar
rumahnya. Tim Opsnal tidak mudah
menyerah dengan kelicikan tersangka
yang akan menghilang di kegelapan
malam. Sekitar jam 01.00 WIB dini hari
tersangka berhasil ditangkap Tim Opsnal
Satresnarkoba. Penangkapan residivis itu
dipimpin KBO Narkoba Ipda Duasa dan
Kanit 1 Aipda Indra Zega.
Sewaktu dilakukan penggerebekan
Tim Opsnal menemukan 1 paket kecil

narkotika jenis sabu yang dibungkus
plastik bening disimpan dikantong celana
tersangka. Ia juga mengakui menyimpan
sabu di luar rumahnya yang berjarak
sekitar 300 meter, yang disimpan tersangka
dalam rumpun pisang sebanyak 14 paket
narkotika jenis sabu, juga 3 paket sedang
sabu yang dibungkus dengan plastik
bening dan 11 paket kecil sabu dibungkus
plastik bening dan sebuah hand phone
merek Samsung .
Setelah didesak Tim Opsnal tersangka
mengakui belasan narkotika jenis sabu

tersebut adalah miliknya yang disimpan
di rumpun pisang dekat rumahnya.
Kapolres Payakumbuh AKBP Alex
Prawira melalui Kasat Narkoba AKP
Desneri didampingi KBO Narkoba Ipda
Duasa dan Kanit 1 Narkoba Aipda Indra
Zega membenarkan telah melakukan
penangkapan terhadap tersangka Yudi.
“Benar, kita sudah melakukan
penangkapan terhadap tersangka Yudi
pada hari Selasa (20/9) 2022 sekitar jam
01.00 WIB dini hari, dengan barang
bukti 14 paket narkotika jenis sabu,

3 paket sedang narkotika jenis sabu
yang dibungkus pakai plastik bening
serta 11 paket kecil sabu juga dibungkus
pakai plastik bening. Semua itu diletakan
tersangka di luar rumahnya disimpan
dalam rumpun pohon pisang yang tidak
jauh dari rumah tersangka,” jelas Desneri
Saat ini tersangka sudah ditahan di
Mapolres Payakumbuh, Jalan Pahlawan
Labuah Basilang beserta belasan barang
bukti, guna untuk penyelidikan lebih
lanjut.  lili yuniati
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KUDA KEPANG - Paguyuban kuda kepang di Pasaman Barat dikukuhkan dan diberikan legalitas hukumnya oleh Pemkab Pasaman
Barat. (Foto : Antara/Altas Maulana)
Simpang Empat, Khazanah —
Sebanyak 30 paguyuban kuda
kepang di Kabupaten Pasaman Barat
mendapat legalitas hukum yang di
fasilitasi oleh Dinas Pariwisata
Pasaman Barat setempat.
Kepala Dinas Pariwisata Pasaman
Barat, Decky H Saputra di Simpang
Empat, kemarin mengatakan sebelum
diberikan legalitas, puluhan
paguyuban tersebut mendeklarasikan
diri dengan membentuk Paguyuban
Kuda Kepang Pasaman Barat.
“Menyatukan seni budaya di
Pasaman Barat ini sudah menjadi
tugas kami. Langkah ini sudah
dilakukan dua bulan lamanya
dengan sejumlah tokoh paguyuban
masing-masing,” katanya.
Ia mengatakan Pasaman Barat

merupakan kabupaten multi etnis
yang merupakan miniaturnya
Indonesia. Ada tiga etnis besar yang
mendiami kabupaten itu yakni
Minang, Mandailing dan Jawa.
“Selama ini seni dan budaya
dari suku jawa ini kurang
diperhatikan oleh pemerintah. Kita
akui itu, seolah hanya diperhatikan
ketika tahun-tahun politik. Tentu
itu hanya menghasilkan perpecahan
antar paguyuban,” ujarnya.
Untuk itu, katanya, dengan
adanya deklarasi bersama ini ia
berharap paguyuban kuda kepang
yang ada di Pasaman Barat bisa
bersatu dalam satu wadah agar tidak
bisa dimanfaatkan lagi demi
kepentingan politik atau lainnya.
Kemudian tidak ada lagi seni

budaya yang merasa ditinggalkan
atau tidak diperhatikan di Pasaman
Barat.
Sebab, setiap paguyuban
diberikan surat keputusan (SK) dari
Dinas Pariwisata yang nantinya SK
tersebut menjadi dasar untuk legalitas
lebih lanjut ke notaris.
“Kami nilai tradisi adat budaya
dari dua suku lain nya sudah sering
diperhatikan. Sementara seni budaya
jawa belum terjamah. Mungkin sejak
berdirinya Pasaman Barat baru kali
ini mereka dikumpulkan untuk
berbicara seni budaya mereka,”
ungkapnya.
Ia menegaskan Dinas Pariwisata
yang dipimpinnya akan melakukan
pemerataan perhatian terhadap seni
budaya dari tiga etnis yang ada di

Pasaman Barat dan tidak ada lagi
yang merasa ditinggalkan.
“Kita tak ingin ada perbedaan
perhatian terhadap seni budaya di
Pasaman Barat lagi, untuk itu kita
lakukan langkah ini. Tentu dengan
adanya legalitas ini maka seluruh
kegiatan akan jelas dan pemerintah
tidak bisa lepas tangan lagi,”
tegasnya.
Ia menjelaskan dengan memiliki
legalitas setiap paguyuban maka
tidak ada lagi yang memiliki nama
yang sama dan saling klaim.
Kemudian pemerintah nagari bisa
menggunakan dana desa yang ada
untuk pemberdayaan pelaku seni
dan budaya.
Selain itu perusahaan perkebunan
yang ada bisa diajak kerjasama.

Sebab ungkapnya dana CSR yang
ada di perusahaan tidak bisa mengalir
ke penggiat seni karena legalitas
hukum paguyuban belum ada selama
ini.
“Ada yang sudah berdiri selama
25 tahun, tetapi tak memiliki
legalitas hukum. Sejauh ini hanya
ada enam paguyuban yang baru
memiliki legalitas hukum, puluhan
lainnya tidak memiliki surat
pengakuan apapun dari pemerintah,”
katanya.
Pihaknya akan proses legalitas
hukum 30 paguyuban ini ke notaris
secepatnya, namun semua butuh
proses. Kedepan, tidak ada lagi
batasan pemerintah dengan penggiat
seni. Silahkan datang ke kantor Dinas
Pariwisata.
Menurutnya surat keputusan (SK)
yang dikeluarkan Dinas Pariwisata
sangat banyak manfaat seperti
penggunaan dana pemerintah dan
kemudian pemerintah akan memiliki
kewajiban.
Selain itu telah didukung
Peraturan Bupati untuk nantinya
pemerintah nagari berkewajiban
secara langsung melakukan
pembinaan.
“Dana desa cukup besar yang
ada di pemerintahan nagari. Dana
tersebut memang di prioritaskan
untuk pemberdayaan masyarakat
disamping untuk pembangunan fisik
sesuai instruksi pemerintah pusat,”
sebutnya.
Ia juga mengajak semua
penggiat seni dan wisata untuk
bersama-sama agar bagaimana
menjadikan wisata di Pasaman Barat
berbasiskan seni dan budaya. Karena
wisata tidak akan dihargai tanpa
adanya seni dan budaya.
“Makanya kami ingin semua
seni dan budaya yang ada di

TERKAIT UTANG NEGARA 1950

Padang,
Khazanah —Pasca
putusan Pengadilan Negeri Kelas
IA Padang, terkait adanya hutang
negara yang diajukan oleh warga
Kota Padang Hardjanto Tutik
tahun 1950 yang menggugat
Presiden RI dan Menteri Keuangan,
pada tanggal 7 September 2022
lalu, akhirnya kuasa hukum dari
para tergugat mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi
Padang.
Terhadap hal tersebut, kuasa
hukum penggugat yaitu Dr.
Amiziduhu Mendrofa, SH,MH,

Kuasa Hukum Tergugat Ajukan Banding

menanggapi perihal tersebut.
“Kalau dilihat dalam pada
putusan Pengadilan Negeri Kelas
IA Padang, sudah jelas.
Pertimbangan hukum perdata
kadaluarsa itu tidak ada,” katanya,
ketika diwawancarai, Rabu (21/
9).
Disebutkannya, bahwa utang
kadaluarsa itu tidak ada. “Jawaban
mereka dalam persidangan, sudah
kadaluarsa, apa dasarnya. Sekali
lagi ditegaskan dalam perdata
kadaluarsa itu tidak ada,”
tegasnya.

UIN IB Buka
Penerimaan Beasiswa
Tahfidz
Padang, Khazanah —Universitas Islam Negeri (UIN)
Imam Bonjol (IB) Padang, secara resmi membuka seleksi
pendaftaran beasiswa tahfidz tahun 2022. Dimana
diperuntukkan,
bagi mahasiswa yang memiliki hafalan Alquran. Hal
ini bertujuan untuk beasiswa yang ditujukan kepada
mahasiswa yang memiliki hafalan lebih dari 2 juz dan
dibuktikan dengan sertifikat hafalan.
Kepala Akademik dan Kemahasiswaan (Akama) UIN
IB, Afnida Nengsih menyampaikan, kepada seluruh
mahasiswa untuk melengkapi data persyaratan hingga
bukti sertifikat hafalan saat proses seleksi dilakukan.
“Mahasiswa yang mendaftar harus memiliki sertifikat
tahfidz sebagai bukti hafalan,” katanya, Rabu (21/09).
Disebutkannya, para mahasiswa dapat melihat
pendaftaran dan syarat-syarat beasiswa di website kampus
dan kantor setiap Program Studi (Prodi).
Afnida Nengsih juga menuturkan, brosur penerimaan
beasiswa tahfidz tahun 2022 telah disebar keberbagai
media kampus dan kantor-kantor jurusan.
Ia juga menjelaskan, prosedur pendaftaran hingga
hasil pengumuman penerimaan beasiswa tahfidz tersebut.
Katanya, tim penguji akan menyeleksi para peserta beasiswa
sekaligus akan mengumumkan hasil seleksi penerimaan
beasiswa pasca tes dilakukan.  murdiansyah eko

Ia meminta agar, segera
dibayar. “Mereka seharusnya sadar,
utang harus dibayar. Nah sampai
hari ini belum dilakukan
pembayaran,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum
dari para tergugat akan
mengajukan banding, terkait
kasus tersebut.
Sebelumnya, kuasa hukum
penggugat mengajukan surat
terbuka kepada Presiden RI.
Dalam surat terbuka tersebut,
kuasa hukum penggugat meminta,
untuk menghindari kerugian yang
dialami oleh penggugat akibat
inflasi dari tahun 1950 sampai
2021. Bedasarkan ketentuan pasal
1244 KUH Perdata kepada
tergugat I dan II (debitur)
dikenakan daya paksa untuk,
mengembalikan
pinjaman
pemerintah RI tahun 1950 kepada
penggugat yang dikonversikan
pada nilai harga emas murni tahun

1950, sebesar Rp3.800 per 1 kg
emas murni dan jumlah pinjaman
pokok sebesar Rp80.300 per 1
kg emas murni dan jumlah
pinjaman pokok Rp80.300 :
Rp3800 per 1 Kg emas murni
sama dengan 21,1 kg emas murni.
Bunga pinjaman 3 persen satu
tahun dari pokok pinjaman sebesar
Rp80.300. Maka bunga satu
tahun sebesar Rp2.409 dan bunga
pinjaman pokok dikonversikan
pada nilai emas murni, maka
didapat emas sebesar 0,603 kg
per tahun. Maka jumlah bunga
selama 71 tahun adalah sebanyak
42,813 kg emas murni.
Dia menambahkan, para
tergugat harus membayar kepada
penggugat adalah pinjaman pokok
sebesar 21,1 kg emas murni
ditambah bunga selama 71 tahun
sebesar 42,813 kg emas murni.
Utang para tergugat yang
harus
dibayarkan
kepada

penggugat adalah pinjaman pokok
sebesar 21,1 Kg emas murni
ditambah bunga selama 71 tahun
sebesar 42,813, hingga jumlah
utang para tergugat yang harus
dibayarkan adalah 63,913 kg mas
murni dan pembayaran harus
dikonverskan pada nilai harga
emas murni pada saat dilakukan
pembayaran oleh para tergugat
kepada penggugat.
Kuasa hukum penggugat
meminta kepada Presiden
Indonesia agar memberikan
penghargaan kepada ahli waris.
Pasalnya, orang tua mereka telah
meminjamkan uang kepada
pemerintah, sewaktu pemerintah
dalam keadaaan kolaps (darurat)
tahun 1950.
Kuasa hukum penggugat juga
meminta agar Presiden RI dan
Menteri Keuangan RI, segera
membayarkan pinjaman pemerintah
tersebut kepada penggugat.

Pasaman Barat harus dibina dan
diberikan pembekalan sumber daya
manusia sehingga bisa menghasilkan
wisata berbasiskan seni dan budaya.
Kami ingin menampilkan semua,”
katanya.
Sementara itu Ketua Paguyuban
Kuda Kepang Pasaman Barat, Asmui
Toha menyampaikan ada sebanyak
30 paguyuban yang tergabung
dalam pendeklarasian Paguyuban
Kuda Kepang Pasaman Barat.
“Saya dipercaya menjadi ketua,
sedangkan untuk pembinanya
langsung bapak Decky H Saputra.
30 paguyuban ini tersebar di enam
kecamatan yakni Kecamatan Ranah
Batahan, Koto Balingka, Luhak Nan
Duo, Kinali, Sei Aur dan Pasaman,”
katanya.
Menurutnya
kegiatan
mengumpulkan hampir seluruh
kelompok kuda kepang yang ada
di Pasaman Barat baru kali ini
dilakukan. Semua kelompok tersebut
berada di daerah transmigrasi.
“Sejak adanya kabupaten ini,
belum pernah yang namanya
kelompok paguyuban kuda kepang
dikumpulkan secara resmi oleh
pemerintah untuk bicara terkait seni
dan budaya yang ada di Pasaman
Barat,” sebutnya.
Ia mengaku memang seni
budaya kepang merupakan seni
budaya yang ada di pulau Jawa.
Namun ia menegaskan suku jawa
yang sekarang bukan lagi orang
perantau tetapi asli warga Pasaman
Barat.
“Kami lahir di Pasaman Barat,
kami bukan orang perantau. Bahkan
kakek-nenek kami, sudah ada yang
di daerah ini sebelum negara ini
merdeka. Terimakasih telah
dikumpulkan kami hari ini, kami
sangat terharu,” ungkapnya.  sta

Jumlah yang harus dibayarkan
adalah sebesar 63,913 kg emas
murni dan pembayaran harus
dikonverskan pada nilai harga
emas murni pada saat dilakukan
pembayaran oleh para tergugat
kepada penggugat.
Sebelumnya, warga Kota
Padang
Hardjanto
Tutik,
melayangkan surat gugatan ke
Pengadilan Negeri Kelas IA
Padang, terkait hutang negara
tahun 1950. Dimana dalam
gugatannya dengan perdata nomor
158/Pdt.G/2021 PN.Pdg tanggal
7 September 2022. Majelis hakim
Pengadilan Negeri Kelas IA
Padang, mengabulkan gugatan
penggugat yang isinya menerima
dan mengabulkan gugatan
penggugat untuk sebagian.
Menyatakan tergugat I dan II,
turut tergugat III telah melakukan
perbuatan melawan hukum.
Menyatakan pinjaman para
tergugat dengan dengan bunga
3 persen per satu tahun dari 1
April 1950 sampai 2021 adalah
sah.  murdiansyah eko

KABA NAGARI

Sungai Meluap, Nagari Kajai Dirundung Duka

MEMBERIKAN BANTUAN - Petugas BPBD Pasaman Barat saat turun
memberikan bantuan kepada warga Kajai karena puluhan rumah
terendam air luapan Sungai Limpato, Rabu. (Foto : Antara/Altas
Maulana).
Simpang Empat, Khazanah —
“Saat ini sekitar 15 orang
Sungai Batang Limpato Nagari Kajai
Kecamatan Talamau, Kabupaten
Pasaman Barat (Pasbar) meluap dan
merendam sejumlah rumah warga
dipicu tingginya curah hujan di
daerah itu, Rabu (21/9) sore.

petugas telah turun ke lokasi
banjir bersama Basarnas dan pihak
lainnya memberikan bantuan,”
kata Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Pasaman Barat Azhar di

Simpang Empat, Rabu (21/9).
Menurutnya meluapnya air
Sungai Batang Limpato itu dipicu
hujan lebat yang terjadi sejak
Rabu siang. Akibatnya air meluap
sampai ke badan jalan dan
mengganggu akses transportasi
di daerah itu.
“Air sungai yang meluap
mengakibatkan puluhan rumah
warga terendam air setinggi 5060 centimeter. Saat ini petugas
masih
di
lapangan
dan
memberikan bantuan serta
mendata rumah yang terdampak
luapan air sungai,” katanya.
Lalu juga menurunkan perahu
karet untuk memberikan bantuan
kepada warga yang terdampak
luapan air sungai.
Ia menyebutkan dengan
meluapnya air ke badan jalan
sepeda motor tidak bisa melintas
jalan itu karena derasnya arus air
yang meluap.
Sedangkan untuk roda empat

masih bisa melalui jalan itu namun
harus di papah oleh warga dan
perlu kehati-hatian pengendara.
“Hingga saat ini belum ada
laporan korban jiwa pada
bencana itu. Satu unit rumah
hunian sementara korban gempa
juga hanyut terseret arus air
sungai,” katanya.
Pihaknya saat ini juga
menurunkan sejumlah personil
memantau aliran sungai yang ada
karena dikhawatirkan sungai yang
ada akan meluap.
Diantara sungai yang rawan
banjir adalah Sungai Batang
Pasaman, Sungai Batahan dan
sejumlah sungai di Kecamatan
Gunung Tuleh.
“Kepada
warga
yang
berdomisili di tepi sungai agar
meningkatkan kewaspadaan
ancaman banjir dan longsor.
Sebab hingga Rabu sore pukul
17.20 WIB, hujan masih lebat,”
sebutnya.  sta
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Ayam Arab P
etelur
Petelur
etelur,, Solusi
Ketahanan P
angan
Pangan
Solok, Khazanah—Kapolsek Kota Solok
AKP Sugianto, SH, MH, mengunjungi usaha
ternak ayam arab petelur milik Afrinaldi,
ST, MM, di Griya Suka Indah, Surau Kajai,
Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk
Sikarah, Kota Solok, Selasa (22/9/2022).
Kapolsek mengunjungi usaha milik
pegawai Dinas Perhubungan Kota Solok
tersebut bersama Kanit Binmas Polsek Kota
Solok Iptu Yendra Fakhruddin dan Bhabin
Kamtibmas Kelurahan Tanah Garam Aipda
Edwardo, SH.
Pemilik usaha ayam arab petelur, Afrinaldi
mengaku sangat senang dengan kunjungan
personel Polsek Kota Solok yang dipimpin
langsung oleh Kapolsek AKP Sugianto.
Pegawai Dishub Kota Solok tersebut
menjelaskan ayam yang diternakkan berjenis
ayam arab, dengan jumlah sekira 100 ekor
dengan sekira 80 ekor betina. Saat ini, ayam
yang rata-rata telah berumur 7 bulan itu
mampu menghasilkan 50-60 butir telur setiap
hari.
“Alhamdulillah. Kami sangat senang
dengan kedatangan personel dari Polsek
Kota Solok. Mudah-mudahan, dengan
kedatangan ini personel kepolisian yang
setiap hari berbaur dengan masyarakat, bisa
menyebarluaskan hal ini ke masyarakat luas.
Sehingga ini bisa menjadi solusi terhadap
ketahanan pangan dan peningkatan
pendapatan keluarga,” ungkapnya.
Afrinaldi mengatakan, dirinya merancang
dan merakit sendiri peralatan penetasan dan
kandang untuk ternak ayamnya. Bahkan,
berkat ketekunan dan berulang kali
melakukan uji coba, Afrinaldi akhirnya
menemukan formula dan komposisi untuk
pakan (pakan) ayam-ayamnya, sehingga bisa
poduktif bertelur.
Untuk alat penetas yang dirancangnya sendiri,
Afrinaldi menggunakan kulkas atau freezer bekas
yang tak terpakai lagi, kemudian dipasangi
pemanas dari lampu pijar. Uniknya, meski berasal
dari kulkas atau freezer bekas, Afrinaldi
menggunakan teknologi terkini di alat penetasnya.
Seperti misalnya, micro controller untuk menjaga
suhu penetasan, dan alat pemutar telur yang
otomatis memutar telur sekali tiga jam. Sehingga,
tingkat keberhasilan penetasan telur mencapai
90-98 persen.

MENGUNUNGI - Kapolsek Kota Solok AKP Sugianto mengunjungi usaha ternak ayam arab petelur milik Afrinaldi di
Griya Suka Indah, Surau Kajai, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah. (Foto : Rijal Islamy)
“Semuanya saya mulai dengan uji coba
dan banyak belajar dari internet dan youtube.
Awalnya banyak yang gagal, namun setelah
beberapa kali uji coba, akhirnya tingkat
keberhasilan penetasan jauh melebihi alat
penetas yang dijual di pasaran,”
ungkapnya.
Setelah telur menetas, anak ayam lalu
dipindahkan ke tempat penghangat yang
juga terbuat dari kulkas/freezer bekas yang
diberi lampu pijar. Setelah 1 minggu anak
ayam tersebut sudah bisa dijual dengan
harga Rp12 ribu perekornya. Dari kegiatan
ini, Afrinaldi dapat meraih keuntungan bersih
sekitar Rp1,5 juta perbulannya.
Selain menjual anak ayam berumur 1
minggu, Afrinaldi juga melakukan
pembesaran hingga ayamnya berumur enam
bulan. Di umur 6 bulan ini, ayam-ayam
tersebut sudah siap bertelur. Di usia siap
bertelur ini, ayam-ayam tersebut memiliki
harga sekitar Rp85-95 ribu perekornya.
“Pakan untuk ayam yang siap bertelur,
terdiri dari konsentrat, dedak halus, jagung
dan katapang (kelapa parut sisa perasan
santan), dengan perbandingan 16,66 persen,

33,3 persen, 16,6 persen dan 33,3 persen.
Komposisi ini saya temukan setelah berulang
kali uji coba. Hingga saat ini, komposisi
itu yang paling maksimal dan mampu
membuat ayam bisa bertelur setiap hari,”
ungkapnya.
Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad
Fadilan, S.Si, M.Si, M.Sc, mengaku dirinya
sangat antusias dengan kreativitas Afrinaldi
tersebut. Menurut mantan pejabat Interpol
Mabes Polri tersebut, yang dilakukan Afrinaldi
merupakan contoh dan solusi terhadap
ketahanan pangan dan penambah
pemasukan keluarga di tengah kebangkitan
bangsa menghadapi efek dari pandemi
Covid-19.
“Hal-hal seperti ini harus didukung dan
di-support semua pihak. Orang-orang seperti
Afrinaldi, merupakan contoh orang-orang
kreatif yang mampu memberikan solusi
terhadap kesulitan ekonomi yang menerpa
masyarakat. Khususnya bangkit dari
hantaman pandemi Covid-19. Orang-orang
seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat,
dari pada terus larut dengan mengeluh
terhadap kondisi sulit ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota
Solok Andi Marianto, ST, menjelaskan ayam
arab petelur merupakan jenis ayam kampung
yang banyak dipelihara oleh masyarakat.
Selain dagingnya yang enak untuk dimakan,
telur ayam kampung sangat banyak diminati
karena kandungan proteinnya yang sangat
tinggi. Keberadaan ayam kampung sebagai
penghasil telur dan daging dapat juga
menambah pendapatan keluarga, selain itu
ayam kampung juga memiliki fungsi strategis
dalam pemenuhan pangan dan gizi
masyarakat.
“Memelihara ayam kampung sebenarnya
tidaklah rumit sebab tidak membutuhkan
teknologi sebaimana ayam industri. Untuk
pengembangan ayam kampung hanya
dibutuhkan ketekunan dan kesungguhan
dalam memelihara yaitu dengan penerapan
pasca usaha peternakan yaitu pakan,
pengendalian penyakit dan tata laksana
serta pengolahan atau pengembangbiakan.
Ayam kampung memiliki peluang tinggi
dan sangat mudah untuk dipasarkan dengan
harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu
ayam kampung harus dikelola dengan

prinsip usaha ternak yang baik sehingga
memberikan keuntungan yang sangat
memadai bagi peternak,” ujarnya.
Andi Marianto meminta pemerintah
daerah melalui Dinas Pertanian dan
Peternakan untuk membuat sebuah
program pemulihan ekonomi yang
komprehensif dari hulu ke hilir bagi
masyarakat guna peningkatan produksi
dan pemasaran bidang pertanian dan
peternakan. Andi Marianto juga
mengatakan, sektor peternakan merupakan
salah satu pendorong pemulihan
perekonomian daerah yang mampu
meningkatkan produktivitas masyarakat
di tengah pandemi seperti ini.
“Selain untuk menjaga ketahanan
pangan masyarakat, budidaya ayam
kampung juga diharapkan dapat menjadi
salah satu jalan untuk memulihkan
perekonomian masyarakat,” katanya.
Kepala Seksi (Kasi) Peternakan Dinas
Pertanian Kota Solok, Taufik Rusli
menjelaskan
pihaknya
sangat
mengapresiasi adanya peternak mandiri
budidaya ayam kampung di Kota Solok.
Taufik berharap, hal ini dapat menjadi
motivasi bagi masyarakat lainnya untuk
beternak
ayam
kampung
di
lingkungannya. Taufik menjelaskan,
proses pemeliharaan ayam kampung tidak
seribet dan sesulit ayam potong dan tidak
menggunakan bahan kimia seperti yang
dilakukan peternak ayam industri.
Sehingga, ayam kampung memiliki
kondisi kesehatan yang lebih terjaga
dan alami.
“Ayam kampung juga mudah untuk
dipelihara karena daya tahan tubuhnya
yang lebih kuat dan dapat hidup bebas
di alam liar tanpa perhatian khusus
selayaknya ayam lainnya. Dinas Pertanian
dan Perternakan Kota Solok akan selalu
mendampingi masyarakat peternak untuk
mencegah ternak peliharaan masyarakat
agar tidak terjangkiti penyakit dengan
salah satunya melaksanakan penyemprotan
kandang. Silakan hubungi kami bagi
masyarakat
yang
membutuhkan
pendampingan serta penyemprotan
kandang,” katanya.  rijal islamy

DIJUAL HINGGA RP300 RIBU

Napi di Rutan Maninjau Produksi Miniatur
Lubuk Basung, Khazanah —Narapidana
Rutan Kelas IIB Maninjau, Kecamatan
Tanjung Raya, Kabupaten Agam memproduksi
kerajinan tangan berupa miniatur rumah
gadang hingga kapal layar.
Pembuatan kerajinan tantan program
pembinaan kemandirian dari barang bekas
itu menjadi kesibukan sehari-hari bagi
narapidana selama menjalani hukuman di
dalam ‘Hotel Prodeo’.
Kepala Rutan Maninjau, Desrianto
mengatakan, program yang diberikan kepada
narapidana tersebut, bertujuan meningkatkan
keterampilan atau kreativitas narapidana di
bidang tertentu, salah satunya kerajinan tangan.
“Aktivitas pembuatan miniatur ini
merupakan pembekalan yang diberikan
kepada narapidana untuk mengasah dan
meningkatkan keterampilan mereka selama
di dalam rutan,” ujar Desriant, Selasa (20/
9).
Ia menjelaskan, selain menciptakan
miniatur rumah gadang dan kapal layar dari
bambu bekas, narapidana itu juga membuat
karya seni lainnya berupa kendi dan tempat
tisu dari kartu koa/ceki, hingga dompet yang
terbuat dari kain bekas.
Untuk memproduksi kerajinan tangan
tersebut, pihak rutan hanya memfasilitasi

bahan baku mulai dari barang-barang bekas,
lem, dan cat pernis.
Sementara, pengerjaan pembuatan karya
miniatur rumah gadang dan kapal layar itu
membutuhkan waktu sekitar satu hingga
dua minggu.
“Pembuatan karya kerajinan tangan ini
diserahkan sepenuhnya kepada para napi,
namun tetap dalam pengawasan petugas
rutan,” katanya.
Sementara itu, karya kreativitas
narapidana tersebut dijual dengan harga
bervariasi mulai dari Rp50 ribu, hingga Rp300
ribu.
Harga kerajinan tangan itu bervariasi,
tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitan
dalam pembuatannya. Untuk miniatur kapal
layar dan rumah gadang misalnya dijual
dengan harga Rp300 ribu per unit.
Ia mengakui, saat ini pihaknya
mengeluhkan pemasaran karya dari
narapidana. Biasanya karya tersebut hanya
dibeli oleh tamu yang berkunjung ke rutan.
“Kendati begitu kami berharap
pemerintah daerah bisa ikut serta
mempromosikan hasil karya kerajinan tangan
narapidana, dan mengikutsertakan dalam
berbagai kegiatan pameran,” jelasnya. 
khz

HASIL KREASI – Hasil kreasi Narapidana Rutan Kelas IIB Maninjau. (ist)

Kemenkop Fasilitasi Izin Usaha
1.000 Pedagang Mi-Bakso
Kabupaten
Bekasi,
Khazanah —
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM) memfasilitasi pemberian
izin usaha kepada 1.000 pedagang mi dan
bakso di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
sebagai upaya mengakselerasi transformasi
pelaku usaha informal menuju formal.
Deputi Bidang Usaha Mikro pada
Kemenkop dan UKM Yulius MA
mengatakan pemberian nomor induk
berusaha (NIB) ini merupakan bagian dari
percepatan transformasi usaha informal
menjadi usaha formal bagi para pelaku
usaha kecil.
“Target kami satu juta pelaku UMKM
di Indonesia mendapatkan NIB agar usaha
mereka semakin maju dengan memenuhi
regulasi,” katanya di Kabupaten Bekasi,
Rabu.
Dia mengatakan usaha mikro memegang
peran penting bagi perekonomian di Tanah
Air mengingat dominasi usaha tersebut
yang mencapai 99 persen meski baru 60
persen yang masuk marketplace digital
pemerintah.
Yulius menyebut fasilitasi pemberian
NIB bagi 1.000 pelaku usaha yang
tergabung dalam paguyuban pedagang mi
ayam dan bakso (Papmiso) ini merupakan
bagian dari target utama Kementerian
Koperasi dan UKM membuka akses pasar

produk UMKM.
“Kami menargetkan akses produk
UMKM bisa terbuka luas melalui belanja
katalog digital terintegrasi dari hulu ke
hilir hingga mengakselerasikan digital
UMKM terbesar se-Asia,” katanya.
Pihaknya juga menargetkan untuk
memperkuat posisi UMKM dalam rantai
produksi, mengoptimalkan pembiayaan
murah pelaku usaha kecil dan koperasi,
hingga mendorong peningkatan ekspor
nasional dari 14 persen saat ini.
Ketua Papmiso Indonesia Bambang
Hariyanto mengapresiasi pemerintah pusat
dan daerah yang telah memfasilitasi
pemberian NIB sekaligus sertifikat halal
dan kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi
1.000 anggotanya.
“Negara hadir memberikan fasilitas bagi
rakyat kecil. Mudah-mudahan dapat
dinikmati seluruh pedagang bakso
khususnya di wilayah Jabodetabek.
Pedagang bakso naik kelas sekarang,”
katanya.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan
mengatakan pemerintah daerah mendukung
pelaku usaha kecil melalui sejumlah
program di antaranya kredit pemilikan
rumah (KPR) dan program BJB Mesra.
“KPR dengan bunga hanya enam
persen sedangkan BJB Mesra memberikan

pinjaman dengan bunga nol persen atau
tanpa bunga untuk plafon pinjaman
maksimal senilai Rp5 juta,” katanya.
Dani menyebutkan kegiatan ini sebagai
momentum titik balik kebangkitan
perekonomian daerah yang terdampak
pandemi melalui program pemberian NIB
agar para pelaku usaha kecil bertransformasi
menjadi usaha formal sesuai amanah
Undang-Undang Cipta Kerja.
“Program legalisasi perizinan hanya
dengan membawa KTP ini tentu saja
membantu mereka dalam mengembangkan
usaha misal dari semula menggunakan
gerobak, motor, sampai membuka kedai
dan restoran,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga
memberikan bantuan usaha bagi 4.342
pelaku usaha mikro sebesar Rp1,2 juta,
memfasilitasi sertifikat halal bertahap, dan
menggelar pameran serta pelatihan pelaku
usaha kecil.
“Kami juga memberikan subsidi ongkos
gratis antar untuk transaksi jual beli pelaku
UMKM melalui sarana aplikasi daring
Bebeli pada program perlindungan sosial
merespons kebijakan pengalihan subsidi
BBM. Berbagai kebijakan ini diharapkan
mampu meningkatkan usaha UMKM
minimal menjadi tuan rumah di negeri
sendiri,” kata dia.  ant

ADB Naikkan Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi RI
Jakarta, Khazanah—Asian Development
Bank (ADB) atau Bank Pembangunan
Asia menaikkan proyeksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 5,4
persen dari perkiraan sebelumnya pada
Juli 2022 sebesar 5,2 persen.
“Pada Juli kami merevisi hingga 5,2
persen (dari prediksi pada April sebesar
5 persen). Kabar terbaru memacu kita
menaikkan lagi proyeksi menjadi 5,4
persen untuk setahun penuh 2022,” kata
Ekonom Senior ADB untuk Indonesia
Henry Ma dalam acara Asian Development
Outlook 2022 Update on Indonesia di
Jakarta, Rabu.
Henry menjelaskan keputusan ADB
untuk menaikkan proyeksi terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia ini
dilakukan seiring momentum yang kuat
di sisa tahun 2022. Terlebih lagi, kondisi
perekonomian Indonesia sudah cukup
solid di sepanjang semester I 2022 dengan
pertumbuhan sebesar 5,23 persen.
Ia menjelaskan beberapa aspek yang
dipercaya masih akan menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi di sisa tahun ini
adalah konsumsi masyarakat, investasi,

ekspor, hingga kunjungan wisatawan.
“Permintaan domestik akan tetap kuat
sepanjang sisa tahun ini meskipun inflasi
lebih tinggi. Demikian juga permintaan
eksternal,” ujarnya.
Untuk investasi, Henry mengatakan
memang tidak sekuat yang ADB kira
akibat masih adanya ketidakpastian
global, namun realisasinya juga tidak
buruk sehingga masih mampu mendorong
ekonomi.
Sementara untuk kedatangan
wisatawan internasional ke Indonesia
telah naik mencapai 173 persen pada
Juni meskipun hal ini masih hanya 25
persen dari tingkat pra-pandemi.
Di sisi lain ia mengatakan belanja
pemerintah kali ini tidak akan
berkontribusi
positif
terhadap
pertumbuhan ekonomi mengingat
Indonesia mulai berada dalam upaya
konsolidasi fiskal yang berlanjut hingga
tahun depan.
“Dengan semua asumsi yang agak
konservatif itu, kami masih mengharapkan
pertumbuhan sekitar 5,4 persen tahun
ini,” tegas Henry.  ant
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Pengamat: Jangan
milik pemerintah dan swasta/privat dinilai tidak
adil.
Pengamatan Elsam, bila terjadi pelanggaran
oleh sektor pubik maka hukuman yang dikenakan
hanya berupa sanksi administrasi seperti yang
tercantum di pasal 57 ayat 2.
Sedangkan sektor swasta/privat, bisa dijatuhi
saksi administrasi, juga diancam dengan denda
administrasi sampai dengan 2% dari total pendapatan
tahunan, serta bisa diseret dengan hukuman pidana
denda miliaran rupiah.
Padahal menurut Wahyudi, data pribadi warga
yang dikumpulkan oleh sektor publik milik
pemerintah sangat banyak. Ia mencontohkan data
kependudukan yang dipegang Kementerian Dalam
Negeri, data kesehatan yang dikelola Kementerian
Kesehatan, atau data telekomunikasi yang berada
di tangan Kementerian Komunikasi Informatika.
Itu mengapa, baginya risiko penyalahgunaan
maupun kebocoran data pribadi oleh institusi
pemerintah masih akan terus terjadi.
"Itulah yang kemudian menjadi sulit untuk
memastikan kepatuhan dari badan publik sebagai
pengendali data, ketika terjadi pelanggaran sulit
memastikan ada tindakan hukum yang akuntabel
terhadap lembaga atau kementerian tersebut."
Ketiga, lembaga pengawas data pribadi ini tidak
dilengkapi dengan wewenang untuk memutus ganti
rugi kepada korban kebocoran data atas adanya
praktik pelanggaran.
"Jadi meskipun kita bisa mengadu, tapi tidak
bisa secara langsung mendapat ganti rugi melalui
mekanisme mediasi. Karena lembaga ini tidak
dimandatkan untuk menjalankan fungsi itu."
"Kita bisa dapat ganti rugi ketika menggunakan
mekanisme perdata di pengadilan yang panjang
dan rumit prosesnya."
Agar lembaga ini bergigi, Wahyudi Djafar
mendesak Presiden Jokowi memilih orang yang
menguasai persoalan pengelolaan data. Selain itu
sistem kepegawaiannya juga diisi oleh tenaga
profesional.
"Jangan sampai institusi pemerintah ini murni
diisi oleh aparatur sipil negara, karena akan sulit
operasionalnya," imbuhnya.
Anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono,
menampik anggapan jika UU perlindungan data
pribadi menyasar pada satu pihak saja.
Kata dia, baik instansi pemerintah maupun swasta
diperlakukan sama.
UU Perlindungan Data Pribadi ini nantinya akan
mengatur secara lebih rinci soal sanksi yang

Pengadaan Sapi
Erinaldi menyebut potensi masuknya PMK
melalui pengadaan sapi itu masih sangat tinggi.
Satu saja sapi yang terpapar akan sangat mudah
menyebar ke sapi yang lain.
Dikhawatirkan, lanjutnya, PMK itu malah bisa
menyebar pula pada sapi petani yang ada di Sumbar.
Karena itu, dengan berbagai pertimbangan, pengadaan
tersebut di batalkan.
Anggaran yang cukup besar itu, menurut Erinaldi,
akan dialihkan untuk pengadaan unggas bantuan
untuk masyarakat melalui kelompok tani.
Ia menyebut dalam kondisi inflasi saat ini, unggas
akan lebih besar manfaatnya untuk membantu
kesejahteraan masyarakat karena hasil panennya

Jangan Salahtafsirkan
umat Islam, hanya saja hari ini terjadi mispersepsi
pemaknaan kata tersebut,” jelas Mabroer dalam
sambutannya pada pembukaan “Kongres Mujahid
Digital” di Istana Wakil Presiden, Jakarta pekan
silam.
Mabroer menyebut kesalahan persepsi mengenai
jihad, berusaha dikembalikan lagi pemaknaannya
oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI) melalui Komisi
Infokom, agar penggunaannya benar.
Di samping itu, rangkaian kegiatan “Kongres
Mujadi Digital” sebagaimana yang disampaikan
oleh Mabroer, diawali dengan lomba di bulan Juli
dan Kick off Kongres dan halaqah Youtuber dan

Cara Menemui Allah
menemui Allah dalam judul di atas adalah meyakini,
menerima, mengakui dan mematuhi sepenuh hati
akan keberadaan, perintah dan larangan Allah swt.
Menemui Allah dapat juga dimaknai menerima
seyakin-yakinnya kebenaran yang bersumber dari
kitab suci dan hadist Nabi. Menemui Allah juga
berarti merasakan dengan pengalaman, pengetahuan
dan alam ruhaniyah bahwa Allah swt selalu hadir
dalam semua seluk beluk kehidupan.
Menemui Allah sudah menjadi percakapan
umum, saat manusia meninggal dunia. Hukum
kepastian bahwa setiap makhluk hidup akan kembali
pada-Nya, sang pencipta. Semua makhluk akan
menemui-Nya itu diyakini semua umat beragama.
Alquran memastikan bahwa makhluk adalah berasal
dari-Nya dan kembali kepada-Nya, innalillahi
wainnailaihi rajiun (QS. Al-Baqarah/2:156).
Kembali kepada Allah swt, adalah untuk
menemui dan mempertanggungjawabkan semua
misi kehidupan yang diamanah. Iman universal,
menyatakan bahwa semua akan kembali dan
menemuinya pada batas (ajal).
“Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu).
Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta
penundaan atau percepatan sesaat pun.”(QS. AlA’raf 7: Ayat 34)
Setelah ajal menjeput manusia sebelum menemui
Allah swt, transit di alam barzakh. "Agar aku dapat
berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan.”
Sekali-kali tidak! Sungguh itu adalah dalih yang
diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada
barzakh-barzakh sampai pada hari mereka
dibangkitkan.”(QS. Al-Mu’minun 23: Ayat 100)
Ada manusia yang minta kembali setelah ia
wafat, karena sadar belum melakukan yang terbaik.
“Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu
melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan
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diberikan kepada badan publik milik pemerintah
maupun privat.
"Undang-undang, kan payung, aturan turunannya
atau teknisnya akan dibuat dalam bentuk peraturan
pemerintah atau keputusan menteri," ujar Dave
Laksono kepada BBC News Indonesia.
"Jadi kalau ada kebocoran data di lembaga
pemerintah ya lembaga itu yang bertanggung jawab,
hukumannya apa? Bisa diusut pidana."
"Tidak ada istilah berat sebelah, kalau salah
harus bertanggung jawab."
Kasus-kasus kebocoran data
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah
lama didesak pengesahannya oleh kelompok masyarakat
sipil. Sebab tanpa ada aturan ini, kasus-kasus kebocoran
data tidak bisa ditindak dan terus berulang.
Sepanjang tahun 2022 sampai sekarang saja,
setidaknya sudah terjadi 10 kasus dugaan kebocoran
data pribadi.
Pada Januari 2022 misalnya, grup ransomware
Conti diduga mencuri 228 GB data dari Bank
Indonesia. Lalu pada bulan yang sama, terdapat
dugaan kebocoran data catatan medis pasien di
sejumlah rumah sakit di Indonesia. Data berukuran
720 GB itu dijual di forum online Raidforums.
Kemudian pada Agustus 2022, 17 juta data
pelanggan PLN bocor dan dijual di situs breached.to
dan baru-baru ini 1,3 miliar data pendaftaran atau
resgistrasi kartu SIM di Indonesia diduga bocor
dan dijual di forum yang sama.
Peretas dengan identitas Bjorka mengklaim
memiliki data yang meliputi nomor induk
kependudukan, nomor telepon, nama operator seluler,
dan tanggal registrasi.
Kuasa hukum penggugat dugaan kebocoran
data pribadi oleh pemerintah, Nelson Simamora,
mengatakan UU ini adalah satu langkah maju untuk
perlindungan data privasi. Sebab kini, masyarakat
yang dirugikan bisa melapor.
"Misalnya kalau ada pinjaman online yang
biasanya sebar-sebar data kita, atau menyedot data
itu bisa diadukan," ujar Nelson kepada BBC News
Indonesia.
Karena itulah, dia mendesak pemerintah segera
membuat aturan turunan dari UU tersebut.
Berbarengan dengan itu, aparat penegak hukum
maupun aparatur sipil negara yang bekerja di lembaga
pemerintah harus diberi pemahaman soal tata cara
mengelola data pribadi.
"Harus mulai dilakukan itu diklat-diklat supaya
mereka paham. Selama ini polisi mungkin tahunya
KUHP atau UU ITE."  eko/bbc

Nagari Sinuruik
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memang sengaja dipusatkan di Sinuruik mengingat
daerah sekitar itu belum lama ini diguncang gempa
dahsyat yang menimbulkan cukup banyak korban.
Menurut Aristo, PMI Kabupaten/Kota yang lain
di Sumbar diharapkan bisa memilih nagari PMI
seperti di Kajai dan Sinuruik ini di daerahnya masingmasing.
“Tiap daerah memiliki nagari yang rawan
bencana, bagaimana kita bisa memberi penyadaran
kepada warga untuk selalu waspada akan kondisi
daerahnya yang rawan itu. Ini bisa meminimalkan
korban seandainya memang datang bencana,” kata
Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Kalaksa BPBD
Sumbar, Jumadi.
Gubernur memberi apresiasi yang tinggi kepada
PMI yang relawannya telah tanpa kena lelah
menolong warga yang membutuhkan.
“Terimakasih para relawan yang tidak bergaji
tetapi senantiasa setia untuk melaksanakan tugastugas kemanusiaan yang membantu sebagian tugas
negara,” kata Jumadi.
Sementara itu Wakil Bupati Pasaman Barat yang
bertindak sebagai pemimpin apel menyampaikan
pula terimakasihnya kepada PMI Sumbar dan PMI

Pusat yang sudah memilih Kecamatan Talamau
ini sebagai pusat kegiatan peringatan 77 Tahun
PMI tingkat Sumbar.
“Warga Pasaman Barat merasakan betul arti
kehadiran PMI. Jika yang lain sudah pergi dari
wilayah bencana di Pasbar dan Pasaman, maka
PMI masih saja bertahan memberi pendampingan
kepada opra korban gempa. Ini amat membesarkan
hati kami,” kata Wabup Risnawanto.
Dalam pada itu Ketua PMI Pusat HM Jusuf
Kalla yang diwakili Wasekjen Marsekal Madya
(Purn) Sunarbowo Sandi mengatakan bahwa yang
juga tidak kalah penting jadi perhatian PMI adalah
menjaga kepercayaan masyarakat.
“PMI itu penyambung tangan donatur, donatur
itu ya pemerinth, masyarakat, pengusaha dan dunia
internasional. Maka seyogianya kepercayaan para
donatur itu harus dijaga dengan melaksanakan
amanah donatur sebaik baiknya,” ujar Sunarbowo.
Apel peringatan HUT PMI ke 77 tingkat Sumbar
itu dihadiri juga oleh Wakil Bupati Pasaman, Sabar
AS dan para para kepala daerah lainnya yang ratarata diwakili pejabat eaelon II. Selain ituu juga
hadir Ketua PMI Riau Syahrial Abubakar.  altas

Indarung I Jadi

DARI HALAMAN 1

Rasak Bungo merupakan bagian dari upaya PT
Semen Padang untuk menjadikan Pabrik Indarung
I dan PLTA Rasak Bungo sebagai cagar budaya
nasional.
"Target kita bukan hanya cagar budaya nasional,
tapi juga menjadi warisan dunia dari UNESCO.
Makanya, kami di PT Semen Padang butuh
dukungan dan arahan dari semua pihak. Karena,
Pabrik Indarung I dan Rasak Bungo adalah bangunan
bersejarah," ujarnya.
Anita juga mengucapkan terima kasih kepada
Disdikbud Kota Padang, khususnya Tim Ahli Cagar
Budaya yang telah membantu mengumpulkan
dokumen Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo
untuk didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya.
Selain itu, manajemen PT Semen Padang juga
ingin melestarikan Pabrik Indarung I sebagai pabrik
semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.
Pada kesempatan itu, Anita juga menyampaikan
bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) juga mendukung Pabrik
Indarung I dan PLTA Rasak Bungo untuk dijadikan
sebagai bangunan cagar budaya.
Dukungan tersebut disampaikan Dirjen

Kebudayaan Hilmar Farid kepada manajemen PT
Semen Padang dalam pertemuan di Rumah Dinas
Bupati Dharmasraya pada Agustus 2022.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kota Padang
Arfian mengapresiasi PT Semen Padang yang telah
menyerahkan dokumen Pabrik Indarung I dan PLTA
Rasak Bungo sebagai upaya penetapan kedua
bangunan tua tersebut sebagai bangunan cagar
budaya Kota Padang.
"Memang ini sudah menjadi cita-cita Wali Kota
Padang. Apalagi, sudah lebih satu abad usia Pabrik
Indarung I dan PLTA Rasak Bungo. Dan tentunya,
usia tersebut lebih dari cukup untuk dinyatakan
sebagai bangunan cagar budaya," katanya.
Ia menargetkan penetapan Pabrik Indarung I
dan PLTA Rasak Bungo sebagai cagar budaya dengan
keputusan Wali Kota Padang dilakukan sebelum
30 September karena Dirjen Kebudayaan Hilmar
Farid akan berkunjung ke Pabrik Indarung I dan
PLTA RAsak Bungo pada 1 Oktober 2022.
Arfian memaparkan sebelum gempa 2009, jumlah
bangunan cagar budaya di Kota Padang 74
bangunan. Pasca-gempa, jumlahnya merosot menjadi
52 bangunan, karena ada banyak bangunan cagar
budaya yang rusak akibat gempa tersebut.  ikhwan
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lebih cepat.
"Dibandingkan sapi, unggas lebih cepat
menghasilkan sehingga manfaatnya akan langsung
terasa oleh masyarakat," ujar Erinaldi.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Provinsi
Sumbar, Wardarusmen menyebut pembatalan proyek
itu cukup berefek pada realisasi APBD hingga awal
September 2022.
Namun karena dialihkan, lanjutnya, maka akan
terhitung pada realisasi APBD pada Oktober atau
November 2022 hingga bisa sesuai target gubernur.
"Kami terus dorong agar semua proyek yang
telah direncanakan bisa terealisasi sesuai jadwal
sehingga target realisasi akhir tahun bisa tercapai,"
ujar Wardarusmen.  miko/ant
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Influencer Muslim pada 31 Agustus 2022 di Jakarta.
Melalui serangkaian acara tersebut, harapannya
adalah agar MUI dapat menjadi rumah yang nyaman
bagi para Youtuber dan Influencer yang selama
ini disinyalir sebagai salah satu sumber informasi
di sosial media.
“Kongres kali ini diikuti oleh Komisi Infokom
dan non-Komisi Infokom MUI. Kemudian disusul
dengan rapat konsolidasi nasional yang diikuti
seluruh pengurus Komisi Infokom Provinsi dan
Kabupaten Kota se-Jabodetabek plus Cianjur,
Cikarang, dan Karawang,” pungkasnya.  isyatami/
angga/mui
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kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata),
“Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar,
maka kembalikanlah kami (ke dunia), niscaya kami
akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah
orang-orang yang yakin. “”(QS. As-Sajdah 32: Ayat
12)
Menemui Allah swt sudah dimulai sejak hidup
ini yakni melalui jalur tauhid yang dibentangkan
Allah melalui jalan nubuwaat, propetic, atau
kenabian. Menemui Allah dapat dicapai dengan
alamiah (pengalaman), ilmiah (ilmu pengetahuan)
dan ma’iyah (membersamai Allah dalam semua
sisi kehidupan, yaitu amal saleh dan kelurusan
tauhid, atau mencampuri aqidah atau musyrik.
“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku
ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah
menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu
adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barang siapa
mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka
hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah
dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam
beribadah kepada Tuhannya.”(QS. Al-Kahf 18: Ayat
110)
Semua orang yang memiliki jiwa bersih, dapat
menemui Tuhannya melalui sentuhan jiwa, saat
mendengar ayat-ayatnya dan terbentuknya kesadaran
religiusitas, nilai, dan kenyataan yang maksimal
(QS. Al-Anfaal/8:2-4).
Hanya tiga jalan menemui Allah yaitu wahyu,
amal saleh dan tauhid yang murni. Wahyu itu hanya
diberikan kepada Nabi dan Rasul. Amal saleh dan
tauhid yang murni dapat ditempuh semua orang.
Menemui Allah adalah keniscayaan, bahkan Allah
itu sendiri yang menemuimu saat ini kamu ada
keinginan kuat (yarju) untuk bertemu dengan-Nya,
bila mujahadah yang didasari kesadaran al-ghaniy
(kemahacukupan) Allah.

3 OPD Jalin Kerjasama dengan Bank Nagari
Padang, Khazanah - Dalam
rangka mendukung percepatan
pelaksanaan tugas dan programprogram disertai peningkatan
terhadap pelayanan publik,
sebanyak 3 (tiga) organisasi
perangkat daerah (OPD) di
lingkup Pemerintah Kota (Pemko)
Padang menjalin perjanjian
kerjasama dengan Bank Nagari
Cabang Pasar Raya pada Selasa
(20/9/2022).
Ketiga OPD tersebut terdiri
dari Dinas Pemadam Kebakaran
(Damkar), Dinas Pertanian dan
Disdukcapil Kota Padang. Selain
itu kerjasama juga ikut dilakukan
pihak RSJ Prof. HB. Saanin
Padang dengan salah satu bank
milik pemerintah daerah Sumatera
Barat tersebut.
Penandatanganan perjanjian
kerjasama yang dilangsungkan
di Aula Lantai IV Kantor Bank
Nagari Cabang Pasar Raya itu,
dilakukan oleh Pimpinan Bank
Nagari Cabang Pasar Raya Padang
Syafrizal CH bersama Kepala
Dinas Damkar Kota Padang Budi
Payan, Kepala Dinas Pertanian
Syahrial dan Kepala Disdukcapil
Teddy Antonius.
Wali Kota Padang Hendri
Septa dalam sambutan dan
arahannya
menyampaikan
apresiasi yang tak terhingga
kepada Bank Nagari atas
terselenggaranya hal yang sangat
positif tersebut.

Menurutnya, kerjasama ini
merupakan landasan bagi masingmasing pihak untuk saling
bersinergi mendukung percepatan
pelaksanaan program program,
serta mewujudkan pelayanan
publik yang prima melalui
elektronifikasi pembayaran sebagai
salah satu implementasi gerakan
nasional transaksi non tunai.
“Program elektronifikasi ini
tentu diharapkan memberikan
kontribusi positif terhadap
pertumbuhan ekonomi khususnya
di Kota Padang. Yaitunya melalui
inklusi keuangan, kesehatan fiskal
dan efisiensi aktivitas ekonomi,”
imbuhnya.
“Kita menyadari pengalihan
transaksi tunai ke non tunai
memiliki banyak keuntungan.
Diantaranya efisiensi dalam ‘cash
handling’, lebih praktis, akses lebih
luas serta transparansi transaksi
dan lebih aman,” sambung Wako
menambahkan.
Seperti diketahui, kerjasama
yang dilakukan Bank Nagari
Cabang Pasar Raya dengan tiga
OPD Pemko Padang kali ini yaitu
seperti dengan Dinas Damkar
terkait penggunaan jasa perbankan
melalui Quick Response Code
Indonesian Standard (QRIS)
sebagai standarisasi pembayaran
non tunai untuk pembayaran
retribusi alat pemadam kebakaran
(APK).
Sementara dengan Dinas

Pertanian kerjasama terkait
penggunaan
QRIS
untuk
pembayaran retribusi rumah
potong hewan (RPH) serta bagi
Disdukcapil Kota Padang tentang
kerjasama fasilitasi kartu identitas
anak (KIA) dalam bentuk
pemberian bonus saldo tabungan
anak.
“Kerjasama dalam digitalisasi
pembayaran ini sebenarnya bukan
hal yang baru karena kita selama
ini sudah menjalankan hal yang
sama dengan OPD-OPD lainnya
di Kota Padang. Alhamdulillah,
terbukti mampu meningkatkan
kualitas pelayanan kepada
masyarakat,” ungkapnya.
Selanjutnya melalui kerjasama
ini Wako Hendri juga berharap
dapat
mengoptimalkan
pendapatan daerah sekaligus
berperan
serta
dalam
menyukseskan
program
pemerintah dalam mendukung
gerakan nasional non tunai.
“Besar harapan kita kolaborasi
ini juga dapat dilakukan atau oleh
OPD-OPD terkait lainnya. Semoga
implementasi dari kerjasama ini
senantiasa berjalan dengan baik
dan hasilnya sesuai dengan yang
diharapkan,” pungkas Wako
Padang.
Dalam kesempatan itu juga
hadir Kakanwil DJPb Sumbar Heru
Pudyo Nugroho serta pimpinan
OPD terkait lainnya.  Faisal
Budiman
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Bukittinggi, Khazanah-- Tingkat ekonomi
masyarakat Bukittinggi dalam lima tahun
terakhir cendrung meningkat. Bahkan terhitung
sampai Mei 2022, uang simpanan masyarakat
di Bukittinggi mencapai Rp 5,36 Triliun.
Data tersebut dirilis dari statistik ekonomi
keuangan daerah Sumatra Barat, Bank
Indonesia. Dimana, terdata, uang simpanan
masyarakat di Bukittinggi pada tahun 2017
sebesar Rp 4,07 Triliun.
Tahun 2018 meningkat menjadi Rp 4,35
Triliun. Tahun 2019 kembali meningkat
menjadi Rp 4,62 Triliun. Tahun 2020 naik
lagi menjadi Rp 4,63 Triliun dan tahun 2021
naik menjadi 4,87 Triliun.
“Sedangkan kenaikan yang cukup
signifikan terjadi pada tahun 2022, terhitung
hingga bulan Mei 2022, uang simpanan
masyarakat di Bukittinggi mencapai 5,36
Triliun,” ujar Ahda, Kabag Perekenomian
Setdako Bukittinggi.
Selain itu, untuk jumlah aktiva Bank dan
BPR di Bukittinggi, juga mengalami kenaikan
sejak lima tahun terakhir. Dimana pada tahun
2017, tercatat di angka Rp 5,44 Triliun, tahun
2018 naik ke angka Rp 5,88 Triliun. Tahun
2019 naik lagi menjadi Rp 6,24 Triliun, naik
lagi di tahun 2020 pada angka Rp 6,56 Triliun
dan tahun 2021 naik lagi ke angka Rp 7,14
Triliun.
“Peningkatan yang signifikan juga terjadi
tahun 2022 ini. Dimana hingga bulan Mei,
jumlah aktiva Bank dan BPR di Bukittinggi,
mencapai angka Rp 7,68 Triliun,” jelasnya.
Terpisah, Wali Kota Bukittinggi, Erman
Safar, menyampaikan kebanggaannya pada
masyarakat Kota Bukittinggi. Dimana, pasca
pandemi covid-19, tingkat ekonomi
masyarakat secara perlahan kembali membaik.
Bahkan, data yang tercatat pada statistik
ekonomi keuangan daerah Sumatra Barat,
Bank Indonesia, menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan pada beberapa bulan
terakhir.
“Alhamdulillah dari data yang ada, dapat
dilihat terjadi peningkatan ekonomi
masyarakat Kota Bukittinggi. Kita di
pemerintah kota, akan terus berupaya
menyusun program yang mengarah pada
peningkatan ekonomi masyarakat. Kita
memang kurangi kegiatan pembangunan fisik,
karena lebih fokus pada program yang
mengurangi beban masyarakat langsung,”
ungkap Wako. Iwin/ant

RAGAM

TINGKAT EKONOMI BUKITTINGGI NAIK

Masyarakat Simpan Uang
Rp5,36 Triliun

TINGKAT ekonomi masyarakat Bukittinggi dalam lima tahun terakhir cendrung meningkat. Sampai Mei 2022, uang simpanan masyarakat di Bukittinggi mencapai Rp 5,36 triliun. DOK

Aktivis Pariwisata Dilatih Pandu Wisata

Bukittinggi, Khazanah-- Pemerintah
Kota Bukittinggi melalui Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga
menggelar pelatihan pemandu wisata
dan budaya, kegiatan dibuka langsung
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar,
Rabu.
Kabid Parekraf, Aprilia Astuti,
menjelaskan, kegiatan pelatihan
pemandu wisata dan budaya ini,
dilaksanakan melalui DAK non fisik
tahun 2022 yang ditujukan untuk
mewujudkan misi keempat, Hebat dalam
sektor kepariwisataan, seni dan budaya.
“Sasarannya, pelatihan ini untuk
mewujudkan 50 orang yang bertugas
objek wisata dan praktisi pemandu
wisata, memiliki kompetensi untuk
memandu budaya dan sejarah di Kota
Bukittinggi secara profesional," kata
April.
Menurutnya, peserta yang mengikuti
pelatihan dengan komposisi DPC
himpunan pramuwisata Kota Bukittinggi
yang berlangsung selama tiga hari dari
tanggal 20 hingga 22 September 2022.
"Dalam pelatihan ini 60 persen materi

di dalam ruangan dan selanjutnya adalah
kegiatan orientasi lapangan,” kata dia.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar,
menyampaikan, pemandu wisata dan
pokdarwis merupakan penyampai
informasi pada wisatawan yang butuh
kesamaan persepsi dan informasi yang
akan disampaikan pada wisatawan dan
pengunjung Kota Bukittinggi.
“Para pemandu wisata harus banyak
membaca dan mengetahui sejarah, cerita
cerita itu lah yang disampaikan pada
pengunjung, karena Bukittinggi dikenal
dengan kota wisata sejarah," kata Wako.
Ia menambahkan imbauan agar
jangan sampai pemandu wisata
memberikan informasi yang salah dan
tidak pasti kepada wisatawan yang
berkunjung ke Bukittinggi.
"Untuk itu semua, harus tau, mana
yang sejarah, mana yang tambo, mana
yang hikayat, saya meminta pada
pemandu wisata untuk memberikan
layanan yang baik dan ramah pada
pengunjung sehingga pelatihan ini dapat
memberikan manfaat," pungkas Wako.
Iwin/ant

SEBANYAK 50 orang aktivis pariwisata di Kota Bukittinggi diberikan pelatihan pandu wisata oleh pemerintah daerah setempat. DOK
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Lanjutkan Hasil Positif
Padang, Khazanah- Tim Semen
Padang FC (SPFC) bertekad
melanjutkan
momentum
kemenangan saat menjamu
Perserang Banten dalam lanjutan
pertandingan Grup Barat Liga 2
2022 di Stadion Haji Agus Salim
Kota Padang, Sumatera Barat,
Kamis (22/9) sore.
Pelatih Semen Padang FC
Delfi Adri di Padang, Rabu,
mengaku tetap optimis timnya
bisa meraih hasil maksimal walau
dihadapkan pada kondisi dua
pemain mengalami cedera yaitu
pemain muda potensial Genta
Alparedo yang mengalami cedera
di bagian lututnya.
Cedera ini didapatkannya saat
berlaga menghadapi Sriwijaya FC
dan membuat pelatih menariknya
keluar di laga yang berakhir
imbang 2-2.
“Untuk Genta Alparedo
memang ACL nya masih
bermasalah. Besok hasil MRI
yang telah dilakukannya akan
dibawa ke dokter untuk dianalisis
bagaimana kondisi cidera yang
dideritanya,” kata pelatih 55 tahun
itu.
Genta Alparedo juga tidak
diturunkan saat Tim Kabau Sirah
menjamu Persiraja pada Jumat
(16/9) di Stadion Haji Agus Salim
Padang yang kerakhir dengan skor
3-0.
Selain itu pemain sayap Pandi
Lestaluhu yang memiliki peran
penting di pertandingan Semen
Padang menghadapi Persiraja juga
mengalami cedera.
“Tadi waktu latihan dia
menendang bola namun terkena
tanah dan membuat kakinya nyeri
sehingga mendapatkan perawatan.
Ini yang masih kita tunggu apakah
dia esok bisa main atau tidak,”
katanya.
Delfi sendiri berharap Semen
Padang FC dapat melanjutkan

momentum kemenangan saat
berlaga di kandang menghadapi
Perserang.
Ia
berharap
pertandingan esok agar aman dan
lancar dan timnya ingin meraih
hasil maksimal.
“Kita minta doa masyarakat
Sumbar dan suporter agar kita
dapat bermain baik dan jadi tim
terbaik di laga nanti,” kata dia.
Menurut dia meski Perserang
baru mengalami kekalahan di
kandang dari PSKC, tim ini tetap
berbahaya karena memiliki Egy
Melgiansyah yang menjadi motor
serangan tim.
“Saya tekankan kepada
pemain, Perserang memang kalah
di kandang sendiri namun itu
tidak dapat menjadi patokan
karena kondisinya berbeda. Bisa
saja lawan Semen Padang FC
mereka bersemangat, yang penting
saat ini bagaimana kita mampu
menang di setiap pertandingan,”
kata dia.
Pelatih Perserang Sabrun
Hanafi mengatakan timnya tetap
optimistis mampu meraih angka
saat bermain di kandang Semen
Padang FC.
“Meski kita baru kalah namun
kita tetap akan bekerja keras
dalam laga ini untuk mencuri
poin,” kata dia.
Perserang sendiri sudah
mengalami tiga kekalahan dari
empat laga yang mereka jalani
dan berhasil meraih satu kali
menang atas PSPS Riau. Mereka
duduk di peringkat tujuh dari
sembilan tim yang berada di Grup
Barat Liga 2 dengan tiga poin.
Sementara itu Semen Padang
berhasil mengumpulkan lima poin
dari tiga laga yang baru mereka
jalani dengan dua kali imbang
dan satu kali menang. Tim Kabau
Sirah duduk di peringkat empat
Grup Barat Liga 2 2022 dengan
lima poin.  faisal

Sumbar Turan Rumah Kejurnas Karate

Perserang
Berharap
Keberuntungan

Padang, Khazanah- Tim Perserang Banten hanya berharap
keberuntungan, agar dapat mencuri poin di kandang Semen
Padang FC dalam lanjutan pertandingan Grup Barat Liga
2 2022 yang digelar di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang,
Kamis (22/9) sore.
Pemain Perserang Nasho Ikhul Ibad dalam jumpa pers
jelang laga di Padang, Rabu mengatakan seluruh pemain
sudah siap bertanding dan memberikan yang terbaik dalam
laga nanti.
“Apa yang diinginkan pelatih sudah siap untuk kita jalankan
dan semoga keberuntungan ada pada tim untuk meraih poin
dalam laga nanti,” kata dia
Perserang sendiri hanya menjalani satu kali latihan dan
berangkat ke Kota Padang usai menelan kekalahan pahit
di kandang sendiri atas PSKC Cimahi 1-0.
“Kita kurang beruntung dalam laga tersebut dan kita memang
mengalami kekalahan di laga itu,” kata dia.
Perserang baru mendarat di Kota Padang pada Selasa malam
dan menjalani latihan jelang laga pada Rabu pagi untuk
mempersiapkan tim menghadapi tim Semen Padang.
Pelatih Perserang Sabrun Hanapi mengatakan tim target
tim adalah mencuri poin meski tim ini mengalami kekalahan
di laga sebelumnya.
Jajaran pelatih termasuk mantan pelatih Semen Padang
FC Syafrianto Rusli yang saat ini menjadi direktur teknik
di Perserang telah mempersiapkan pola latihan khusus untuk
melawan tim “Kabau Sirah” di kandang mereka
“Kita tau Semen Padang baru meraih kemenangan di depan
suporter di laga lalu dan kita tidak melihat hal itu namun
fokus meraih poin,” katanya, seperti diwartakan antara sumbar.
Perserang sendiri membawa 18 pemain untuk menghadapi
Semen Padang dan menurut dia Syafrianto sangat berperan
dalam memberikan latihan kepada para pemain dan proses
itu terus berjalan hingga pertandingan nanti.
Menurut dia tim Semen Padang sedang dalam tren yang
bagus dan memiliki pemain berkualitas namun dalam laga
nanti tidak ada yang mendapat perhatian khusus.
“Kita melihat tidak ada yang spesial dalam tim lawan
namun semua sama mendapat perhatian karena kita ingin
mencuri poin,” katanya.
Perserang sendiri telah menjalani empat laga di Grup Barat
Liga 2 dan mengalami tiga kali kekalahan dari Sriwijaya
FC 1-0 di pekan pertama dan di pekan kedua juga mengalami
kekalahan 3-0 dari Karo United.
Pada pekan ketiga mereka menang di kandang atas PSPS
Riau 1-0 lalu kalah dari PSKC dengan skor 1-0.
Hasil ini membawa Perserang duduk di peringkat ketujuh
dari sembilan tim yang berlaga di Grup Barat Liga 2 2022
dari empat laga yang telah mereka lalui. faisal

Padang, Khazanah- Menteri
Agraria dan Tata Ruang Indonesia
yang juga Ketua Umum PB Forki
Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto
rencananya akan hadir di Padang.
Kedatangannya
untuk
membuka Kejuaraan Nasional
(Kejurnas) Karate yang akan
berlangsung pada 3 – 6 Oktober
2022 di Auditorium Universitas
Negeri Padang (UNP).
Ketua panitia Kejurnas Alvira
mengatakan hal ini saat melakukan
jumpa pers dengan beberapa awak
media di Pucuk Cafe, Gunung
Pangilun, Padang, Rabu (21/9/
2022).

Dalam kesempatan tersebut,
Alvira menyatakan, Kejurnas
nantinya akan di ikuti oleh karateka
dari 37 provinsi di Indonesia dan
25 perguruan karate yang ada di
Indonesia.
“Sebanyak 1500 hingga 2000
orang akan berada di Kota Padang
dalam waktu sepuluh hari.”
“Tentu dengan adanya kejuaraan
ini diprediksi perputaran uang di
Kota Padang akan mencapai Rp3
hingga Rp5 milyar,” ucapnya.
Lebih
lanjut,
Alvira
menambahkan, selain di hadiri oleh
Ketua PB Forki, Marsekal TNI (Purn)
Hadi Tjahjanto, pihak Panpel juga

mengundang berbagai pejabat
pemerintah lainnya.
“Hadirnya kejuaraan nasional
karate di Kota Padang ini berkat
lobi-lobi yang oleh ketua Forki
Sumbar Ketua Umum Forki
Sumatera Barat, Andre Rosiade ke
PB Forki.”
“Oleh karena itu, kami meminta
dukungan penuh dari Pemprov
Sumbar agar kegiatan ini terlaksana
dengan baik,” tambahnya.
Turunkan 95 Karateka
Untuk target Forki Sumbar
sendiri, Alvira menyatakan tidak
muluk-muluk.
“Kami
menargetkan

terselenggara kegiatan ini dengan
sukses. Selain itu, sukses pula dalam
hal prestasi,” jabarnya.
Forki Sumbar sendiri bakal
menurunkan sebanyak 95
karateka.
Mereka berasal dari hasil
seleksi pada pertandingan
kejuaraan tingkat provinsi pada
12 – 14 Agustus 2022 lalu.
“Kita menurunkan 95 orang
atlet dan saat ini sedang
melakukan training center di
asrama Haji Padang,” ungkap
Alvira.
Kejurnas yang tercatat resmi
di PB Forki ini mempertandingkan
4 katagori.
Masing-masing Kadet, Yunior,
Senior, dan Under 2. Selain itu akan
mempertandingkan 54 kelas yang
memperebutkan 244 medali.
Ajang ini akan semakin
semarak dengan banyaknya
UMKM yang hadir dan menjajakan
produknya selama Kejurnas
berlangsung.
“UMKM Sumbar kita undang
untuk meramaikan Kejurnas.”
“Selain itu, UMKM dari
berbagai provinsi juga meminta
panitia menyediakan tempat bagi
mereka
untuk
menggelar
dagangan,” tutup Alvira yang juga
Waketum I KONI Sumbar ini. (*/
faisal)

Media Korea Juluki Shin Tae-yong
Indonesian National Hero
Jakarta, Khazanah - Pelatih Timnas
Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menjadi
pembicaraan di media-media Korea Selatan.
Kiprah mantan pelatih Timnas Korea itu
selalu diberitakan jika ada agenda-agenda
bersama Timnas Indonesia. Tak hanya di dalam
lapangan, media Korea juga menyoroti aktivitas
sang pelatih di luar arena.
Satu di antara media Korea, The Guru,
menulis tentang Shin Tae-yong yang menjadi
model iklan produk mie asal negeri Ginseng
itu.
"Pahlawan nasional Indonesia, Shin Taeyong, mengiklankan mie rasa asli bulgogi
dan populer di kalangan netizen," tulis The
Guru.
Media Korea melihat antusiasme masyarakat
Indonesia kepada Shin Tae-yong.
"Dia telah memegang tim nasional
Indonesia sejak 2020, dan di Piala Suzuki
yang berakhir di Singapura pada Desember
tahun lalu, dia menyalip pelatih Park Hangseo Vietnam dan mencapai final," tulis The
Guru.
"Meski tidak menjadi juara, Shin Tae-yong
dianggap telah membangun timnas dengan
baik. Ia menemukan pemain muda sekitar usia
20 dan melakukan perubahan generasi dengan
masa depan yang cerah di depan mereka."
Selain Nongshim, Shin Tae-yong juga
membintang iklan Hyundai dan kopi Luwak.
(*/faisal)
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DIRESMIKAN WALIKOTA PADANG PANJANG

Pincuran Sikambang Jadi Kampung KB

Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran sedang menandatangani prasasti Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Pincuran
Sikambang di RT 10 Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat
Padang Panjang, Khazanah WaliKota Padang Panjang H. Fadly
Amran, BBA meresmikan Kampung
Keluarga Berkualitas (KB) Pincuran
Sikambang di RT 10 Kelurahan
Pasar Usang, Kecamatan Padang
Panjang Barat, Rabu (21/9).
Launching Kampung KB ini
juga dihadiri Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar) diwakili Koordinator
Bidang Keluarga Sejahtera (KS),
Drs. Budi Mulya Ketua TP-PKK
Kota Padang Panjang, dr. Dian
Puspita Fadly Amran, Kepala
Kantor Kemenag, Drs. H. Alizar
chan M.Ag pemuka adat, pejabat
terkait dan berbagai elemen
masyarakat.
Fadly dalam arahannya

menyampaikan, saat ini Pemerintah
Kota Padang Panjang sedang
berupaya merevitalisasi program
Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK) yang bertujuan agar
program ini dapat lebih dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat.
Dikatakannya, kampung KB
merupakan salah satu kegiatan
prioritas, sesuai dengan instruksi
presiden RI.Kampung KB
dikembangkan sebagai strategi
untuk mendukung program Nawa
Cita, yang merupakan prioritas
pembangunan nasional, khususnya
cita ke 3 yaitu membangun
Indonesia dari pinggiran dengan
memprioritaskan daerah-daerah dan
kelurahan / desa dalam kerangka

Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Technical Management Entrepreneur

NKRI
Kampung KB menjadi
signifikan lantaran keluarga
merupakan garda terdepan
pembangunan bangsa dan negara.
Keluarga berkualitas hendaknya
dapat memenuhi cakupan gizi,
pendidikan anak sebagai generasi
masa depan bangsa.
"Kalau asupan gizi kurang,
pendidikan
kurang,
akan
mempengaruhi cerminan masa
depan bangsa kita kedepan,"
ujarnya.
Disamping itu, Fadly meminta
peran Kampung KB menurunkan
angka stunting.
"Kampung KB bukan hanya
corong, tetapi harus mempelajari
data-data statistik tentang apa yang

terjadi di lingkungan sekitar. Kita
bekerja bersama-sama. Kelurahan,
Kota bekerja bersama-sama,"
sebutnya.
Kampung KB, lanjut Fadly,
harus bisa melirik keluarga yang
memerlukan bantuan baik secara
moril maupun materil.
"Misalkan masalah pernikahan
dini, menjadi isu yang penting di
Kampung KB. Menjadi tanggung
jawab kita bersama menjaga
lingkungan. Melalui Kampung KB
jadilah corong. Kedua, edukasi
masyarakat," katanya.
Sementara itu Budi Mulya
mengatakan, kampung keluarga
berkualitas mesti sesuai namanya.
Diisi dengan aksi nyata yang
berdampak pada pembangunan

masyarakat.
Lebih lanjut disebutkan,
Kampung
KB
merupakan
tanggung jawab bersama,
melibatkan berbagai instansi. Di
tahun sebelumnya, sejumlah
Kampung KB dicanangkan di
Padang Panjang seperti Koto
Katiak. "Koto Katiak sudah menjadi
Kampung KB teladan di tingkat
Provinsi Sumbar dan nasional,"
jelasnya.
Dirinya berharap, Kampung
KB Pincuran Sikambang bisa
meneruskan kesuksesan Kampung
KB Koto Katiak,bisa menjadi
tempat orang studi tiru, maupun
berwisata.
Lurah Pasar Usang, Erosen
Adera, S T menjelaskan,

Erman Safar Buka Pelatihan Pemandu Wisata dan Budaya

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan H.Syafril foto bersama
peserta
Bukittinggi, Khazanah- Wali Kota Bukittinggi Erman Safar
membuka secara langsung pelatihan pelaku UMKM untuk
meningkatkan kemampuan marketing, Selasa (20/9) bertempat
di Hotel Nuansa Maninjau Kabupaten Agam. Pelatihan ini
mengusung tema “Pelatihan Technical Management Enterpreneur”
berlangsung selama dua hari mulai 20 sampai 21 September
2022, dan diikuti sebanyak 90 orang penggerak UMKM di
Kota Bukittinggi.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengharapkan semua
peserta mengikuti acara dengan baik dan mempraktekkan ilmu
yang diterima setelah mengikuti pelatihan ini. Pelatihan diharapkan
bisa membawa perubahan perkembangan usaha para peserta
di masa mendatang, harap Erman Safar.
Erman Safar juga memberikan motivasi kepada peserta dengan
menunjuk beberapa peserta memberikan adegan atau simulasi
di depan peserta lain. Salah satu peserta diberikan tugas bagaimana
menjadi marketing dalam mengembangkan usahanya. Kita ingin
peserta meningkatkan kemampuan marketing dalam
mengembangkan usaha di zaman digital saat ini, ucapnya.
Sementara itu, H. Syafril, anggota Komisi 1 DPRD Kota
Bukittinggi dari Partai Golkar menyampaikan kegiatan ini
merupakan dana Pokir nya yang disalurkan kepada masyarakat
Kota Bukittinggi dalam meningkatkan perkembangan usaha,
terutama UMKM.
“Melalui kegiatan ini, peserta bisa bersinergi satu sama lain
dalam rangka meningkatkan perekonomian. Kegiatan ini bisa
mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat usai pandemi
Covid-19. Mereka bisa mengembangkan sayap dengan ilmu
yang didapat dari narasumber dan saling berbagi ilmu antara
peserta, akan membuat perekonomian bangkit kembali,”
ungkapnya.
Sedangkan Kepala bidang Koperasi dan UMKM Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi, Sesri
mengatakan peserta terdiri dari berbagai macam pelaku usaha
mulai pengusaha homestay, pedagang kaki lima, pedagang sanjai,
pedagang sembako dan beberapa orang yang merupakan kader
dari Kelurahan di Kota Bukittinggi.
Dijelaskan Sesri, ada dua tahapan yang kita laksanakan
diantaranya manajemen akan ditingkatkan dan motivasi-motivasi
kegiatan di lapangan. Kita juga bekerjasama dengan lembaga
lain, bagaimana UMKM ini bisa mempromosikan dan menjual
produknya itu secara lebih luas dari apa yang ada sekarang.
Kemudian beberapa hal lagi yang akan kita lakukan sesuai
yang diarahkan Pemerintah sekarang yaitu “Go Digital, Go
Marketing, Go Ekspor, jelasnya.  Iwin SB

terbentuknya Kampung KB
Pincuran Sikambang ini berkat
semangat dan kerja keras seluruh
kader Kampung KB, lembaga, dan
berbagai
unsur
di
Kelurahan."Kampung
KB
diharapkan dapat menjadi suatu
inovasi strategis dalam penguatan
program
KKBPK
dan
pembangunan sektor terkait," imbuh
nya
"Kegiatan KB Pincuran
Sikambang dalam penurunan
angka stunting bersama TTPS dan
TPK yaitu membentuk Dashat
(Dapur Sehat Atasi Stunting) yang
berkolaborasi dengan Pos Gizi
Kelurahan Pasar Usang," sebutnya.
 Paulhendri

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar memasangkan baju peserta pemandu wisata

Bukittinggi,
KhazanahPemerintah Kota Bukittinggi
melalui Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kota Bukittinggi
menggelar pelatihan pemandu
wisata dan budaya, kegiatan
tersebut dibuka langsung Wali
Kota Bukittinggi, Erman Safar
bertempat di Hotel Rocky, Selasa
(20/9).

Wali Kota Bukittinggi,
Erman Safar, menyampaikan,
pemandu wisata dan pokdarwis
merupakan penyampai informasi
pada wisatawan. Tentunya butuh
kesamaan persepsi dan informasi
yang akan disampaikan pada
wisatawan dan pengunjung Kota
Bukittinggi.
"Para pemandu wisata harus

banyak membaca dan mengetahui
sejarah, cerita-cerita itu lah yang
disampaikan pada pengunjung,
karena Kota Bukittinggi dikenal
sebagai kota wisata sejarah.
Jangan sampai berikan informasi
yang salah dan tidak pasti. Harus
tau, mana yang sejarah, mana
yang tambo, mana yang hikayat".
Erman Safar juga meminta

pada pemandu wisata untuk
memberikan layanan yang baik
dan ramah pada pengunjung.
Sehingga pelatihan ini dapat
memberikan manfaat, pinta
Erman Safar.
Sedangkan Kepala Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Bukittinggi, melalui Kepala
bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif
(Parekraf), Aprilia Astuti,
menjelaskan, kegiatan pelatihan
pemandu wisata dan budaya ini,
dilaksanakan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) non fisik tahun 2022.
Pelatihan ditujukan untuk
mewujudkan misi keempat, Hebat
dalam sektor kepariwisataan, seni
dan budaya.
“Sasarannya, pelatihan ini untuk
mewujudkan 50 orang yang
bertugas objek wisata dan praktisi
pemandu wisata, memiliki
kompetensi untuk memandu budaya
dan sejarah di Kota Bukittinggi
secara profesional. Peserta yang
mengikuti pelatihan ini berjumlah
50 orang dengan komposisi Dewan
Pimpinan Cabang Himpunan
Pramuwisata Kota Bukittinggi.
Pelatihan ini berlangsung
selama tiga hari dari tanggal 20
hingga 22 September 2022.
"Dalam pelatihan ini 60 kali
materi di dalam ruangan dan
selanjutnya adalah kegiatan orientasi
lapangan, jelas Aprilia Astuti. 
Iwin SB

Wako dan Wawako Payakumbuh Sampaikan Pesan dan Kesan

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi saat menyampaikan pesan
dan kesan
Payakumbuh, Khazanah - Wali
Kota Payakumbuh Riza Falepi
serta Wakil Wali Kota
Payakumbuh Erwin Yunaz
menyampaikan pesan dan
kesannya di penghujung masa
jabatan saat apel pagi bersama
untuk yang terakhir kalinya di

halaman kantor wali kota, Rabu
(21/9).
Erwin menyampaikan tak
terasa sudah 5 tahun dirinya
menjalankan tugas sebagai
pendamping Wali Kota, tentunya
secara
pribadi
Erwin
mengucapkan terima kasih kepada

Riza Falepi yang sudah
memberikan
kesempatan
kepadanya hadir di Pemerintah
Kota Payakumbuh.
"Ini menjadi perjalanan yang
berharga, dari tidak tahu politik
menjadi bisa memahami, dari
yang awalnya tidak mengerti
pemerintahan terus menyimak
dan alhirnya bisa paham, ternyata
pemerintah beda dengan swasta,"
kata Erwin.
Dia juga memohon maaf
apabila dalam perjalanan selama
menjadi wakil wali kota itu ada
"kato nan talompek", prilaku yang
tidak pada tempatnya.
"Dalam
menjalankan
pemerintahan, bekerja sambil
belajar bukan hal yang mudah.
Kalau bertolak belakang dengan
keinginan, lebih baik mundur
selangkah untuk belajar, karena
Saya punya prinsip lihat masa
lalu untuk mengerti masa depan,"
kata Erwin.
Erwin Yunaz juga sangat
menghargai pemikiran-pemikiran dari

Wali Kota Riza Falepi dan semua
unsur yang bekerja sama untuk
membangun Kota Payakumbuh.
"Semoga menjadi goresan
indah dan amal ibadah bagi kita
semua. Suatu saat nanti akan kita
pertanggung jawabkan di akhirat
kelak. Kami berharap baik Riza
Falepi maupun Erwin Yunaz
adalah pemimpin terbaik yang
pernah dipilih oleh masyarakat
Kota Payakumbuh," katanya.
Erwin menambahkan, tidak
ada yang kekal di muka bumi,
hanya amal dan ibadah yang akan
dibawa ke yaumil mahsyar nanti.
Ia berharap semoga tak hanya
meninggal dunia saja disebut
husnul khatimah, tapi mengakhiri
jabatan juga demikian.
"Semoga ukhwah islamiah
kita tetap terjaga, sayonara, adios,
selamat bekerja untuk kita semua,
dan
apabila
takdir
mempertemukan kita kembali mari
kita lanjutkan pekerjaan yang
baik dengan kerja yang baik
pula," pungkasnya.  Lili Yuniati
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Jakarta, Khazanah-- Pakar komunikasi
politik Emrus Sihombing mengajak para
elite politik lebih matang dan dewasa
dalam berdialektika karena pernyataan
mereka bisa memengaruhi sikap
masyarakat.
"Pasti berpengaruh ke bawah, tinggal
kuat atau tidaknya, ini jadi tidak
produktif di masyarakat. Bagi
masyarakat yang tidak kritis bisa saja
menelan yang elite politik katakan. Saya
berharap elite politik berdialektika

Elite Diminta Jaga Kedewasaan Dialektika

dengan kematangan dan kedewasaan
agar masyarakat mendapat pencerahan,"
kata Emrus dihubungi di Jakarta Rabu.
Emrus merespons pernyataan Ketua
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis
Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).
AHY, kata dia, menyampaikan
kebanyakan proyek infrastruktur
dibangun di era SBY menjadi Presiden
dan Presiden Joko Widodo tinggal

meresmikan, sedangkan SBY menyebut
Pemilu Presiden 2024 diatur hanya
diikuti dua pasangan calon.
Menurut Emrus, ada upaya
memanipulasi persepsi publik, seolah
SBY lebih hebat. Padahal, kata Emrus,
setiap pemimpin pasti punya kelebihan
dan kekurangan.
Emrus menegaskan kejujuran dalam
berkomunikasi itu penting agar
masyarakat yang menerima pesan bisa
tercerahkan.

"Menurut saya, pola komunikasi
politik AHY tidak dewasa, ini 'framing'
hanya untuk menguntungkan SBY dan
dirinya. Seharusnya AHY menyatakan
ini pembangunan di era SBY kemudian
dilanjutkan Jokowi. Kemudian dia
mengakui mana proyek pembangunan
era Jokowi," kata Emrus.
Pengamat politik dari Indikator
Politik Indonesia Bawono Kumoro
mengatakan pernyataan SBY mengenai
kemungkinan Pilpres 2024 sedang

Waspada Upaya Pendangkalan Demokrasi

SEBAGAI salah satu dari praktik demokrasi Indonesia, Pemilu harus berjalan sesuai watak emansipasi
dan watak sosialnya. Namun, fenomena yang terjadi belakangan justru adanya upaya
pendangkalan demokrasi. DOK
Jakarta, Khazanah-- Fenomena
politik Indonesia belakangan ini
merupakan
bagian
dari
pendangkalan demokrasi. Hal
tersebut menyeruak dalam diskusi
“Jangan Main Kayu Dalam
Demokrasi: Antisipasi Skandal
Demokrasi 2024 dengan Saksi
Demokrasi” yang diselenggarakan
Sekretariat Kolaborasi Indonesia
(SKI).
Sekjen SKI (Sekretariat
Kolaborasi Indonesia), Raharja
Waluya Jati, mengatakan
meskipun skenario-skenario yang
diupayakan kelompok politik
yang kuat seolah-oleh berjalan
dengan mekanisme demokrasi,
namun standar demokrasi yang
digunakan lebih mengacu pada
prosedur teknis.
Hal tersebut dinilainya jauh
dari substansi demokrasi yang
sesungguhnya, dimana suara rakyat
seharusnya tidak boleh diingkari.
“Pemilu hanyalah satu bagian
dari demokrasi. Jangan sampai
demokrasi didangkalkan dengan
menempatkan pemilu sama dengan

demokrasi atau sebaliknya,” ujar
Jati, begitu akrab disapa, dalam
keterangannya, Selasa (20/9/2022).
Jati menambahkan, dalam cara
pandang SKI, demokrasi adalah
tentang gerak hidup rakyat.
Ukuran utama dan terutama dari
demokrasi adalah perikehidupan
rakyat. Dengan demikian, kata
dia, kualitas demokrasi akan
menentukan kualitas prikehidupan
rakyat.
“Rakyat adapun pihak yang
paling berkepentingan dengan
jalannya demokrasi. Jika kita mau
jujur, demokrasi Indonesia
bukanlah demokrasi prosedural.
Demokrasi Indonesia merupakan
anak kandung dari kemerdekaan
sehingga berwatak emansipasi,”
ujar dia menambahkan.
SKI melihat bahwa Pemilu
sebagai salah satu dari praktek
demokrasi Indonesia, harus
berjalan sesuai watak emansipasi
dan watak sosialnya. Dalam kaitan
dengan hal tersebut, Pemilu harus
melahirkan dua hal.
Pertama, gagasan terbaik yang

menjadi jawaban atas masalah
bangsa, kini dan yang akan
datang. Kedua, pribadi-pribadi
pilih tanding, baik secara moral,
sosial dan kapasitas. Pribadi yang
demikian tentunya mengerti
sejarah bangsa, penderitaan rakyat
dan bagaimana cara membawa
bangsa kepada masa depannya
yang lebih baik.
“Rakyat harus mendapat ruang
kesempatan dalam ikut mengontrol
jalannya demokrasi khususnya
Pemilu, sejak sebelum, pada saat
dan setelahnya. Rakyat punya hak
untuk mendapatkan Pemilu yang
baik, bebas, dan jurdil,” jelasnya.
Menghadapi Pemilu 2024, SKI
mengambil insiatif untuk
memperkuat hak rakyat dengan
mengontrol jalannya demokrasi.
Ada dua langkah yang akan
dilakukan organisasi tersebut.
Pertama, melakukan rekruitmen
bagi anggota masyarakat untuk
menjadi saksi demokrasi. Saksi
demokrasi bukanlah saksi pemilu
dalam arti sempit, tetapi individu
rakyat yang terlibat dalam

menentukan arah perjalanan
bangsa dengan mengupayakan
terselenggaranya Pemilu yang
mewakili aspirasi rakyat dan
diselenggarakan secara baik,
bebas, dan jurdil.
“Saksi demokrasi akan ikut
aktif menyuarakan kepentingan
rakyat agar dapat diakomodasi
oleh masyarakat politik, termasuk
menentukan siapa pemimpin
bangsa yang dikehendakinya
memimpin Indonesia ke depan,”
lanjutnya
Kedua, menyelenggarakan
pendidikan bernegara secara luas
dan sistematis. Dalam pendidikan
bernegara, rakyat diajak terlibat
aktif untuk merumuskan masalah
mereka dan menegosiasikannya
dengan partai politik dan kandidat
pejabat politik, karena politik
sesungguhnya bukan saja soal
figur tetapi juga soal gagasan
untuk memecahkan persoalan
bangsa.
“Pada taraf awal, SKI akan
menyelenggarakan Musyawarah
Desa di 57 Titik di Pulau Jawa,
5
September
mendatang.
Musyawarah desa tersebut
sekaligus
menjadi
awal
dimulainya program Saksi
Demokrasi dan Pendidikan
Bernegara,” kata dia.
Situasi
politik
yang
berkembang akhir-akhir ini
mengindikasikan betapa tidak
mudahnya menghadirkan aspirasi
rakyat yang menginginkan
tampilnya figur pemimpin yang
memiliki kredibilitas dan integritas
dalam kontestasi Pilpres 2024.
Apalagi, muncul pula indikasi
untuk menyederhanakan peta
Pilpres 2024 dengan dua pasang
calon saja, yang mungkin saja
berasal dari sebuah koalisi besar
yang berbagi peran. Sinyalemen
tersebut antara lain diungkapkan
oleh mantan Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono, beberapa
waktu lalu. ryn/rol

PELANGGARAN PEMILU DIDOMINASI PERSOALAN KLASIK

Waktu Penanganan Semakin Singkat

PEMBUKTIAN politik uang dalam Pemilu dinilai KPU menjadi suatu
perkara sulit. Fenomena ini tentunya menjadi tugas berat seluruh
penyelenggara, serta pihak kepolisian. DOK
Jakarta, Khazanah-- Ketua Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI,
Rahmat Bagja, menyebut
penyelenggara pemilu masih
dihadapkan persoalan-persoalan
klasik. Di antaranya adalah politik
uang hingga mahar politik dalam
pencalonan.
"Bawaslu masih dihadapkan
pada persoalan-persoalan klasik
kepemiluan dalam mengawal
agenda elektoral 5 tahunan. Di
antaranya, pertama adalah politik
uang, mahar politik dalam pilkada,
dalam pencalonan, ketidaknetralan
ASN dan pegawai pemerintahan
non ASN, politisasi birokrasi," kata
Bagja di Hotel Grand Mercure
Kemayoran, Jakarta Pusat.
Bagja
juga
menyebut
persoalan yang juga masih dalam
sorotan yakni terkait ujaran
kebencian, SARA, hingga
kampanye gelap. Dia berhara polri
segera menemukan formula untuk
mengantisipasi hal tersebut.
Diketahui masa kampanye
dalam Pemilu 2024 hanya
diberlakukan selama 75 hari. Ini
berarti penanganan pelanggaran
juga makin singkat.
"Dan
fenomena
black
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campaign, rumor, hate speech dan
isu sara. Inilah yang jadi perhatian
bapak kapolri dan bapak jaksa
agung mengenai hate speech
politisasi sara dan juga black
campaign yang terjadi pada pemilu
2019 yang membuat polarisasi
bangsa ini semakin kentara," jelas
Bagja.
"Semoga dalam beberapa
bulan ke depan kita bisa
menemukan formula untuk
meredam atau minimal mereduksi
berbagai persoalan, khususnya
black campaign, politisasi sara,
dan rumor dalam media sosial,"
lanjutnya.
Kemudian, persoalan lainnya
adalah hambatan normatif dalam
penegakan
pemilu.
Ini
dikarenakan UU Pemilu dan UU
Pilkada masih membuka ruang
tafsir dan bersifat ambigu.
Bagja juga mengingatkan
terkait pernyataan Ketua KPU RI
Hasyim
Asyari
yang
memperbolehkan
tempat
pendidikan untuk berkampanye.
Dia diksi dan/atau ini memicu
penafsiran berbeda dalam sentra
gakkumdu.
"Nah ini persoalan tersendiri

karena dalam UU No. 7 Tahun
2017 sifatnya adalah kumulatif
dan bukan kumulatif alternatif
kalau kita lihat artikel pasalnya,
tempat pendidikan, keagamaan,
dan satu lagi fasilitas umum.
Bahasa penyambungnya dan
bukan dan/atau. Ini persoalan
tersendiri
dalam
Sentra
Gakkumdu," jelas Bagja.
"Sehingga lebih bagus kiranya
dari mulai Sentra Gakkumdu ini,
dari mulai beberapa bulan ke
depan, harus ditemukan formulasi
yang tepat untuk membuat
tafsiran seragam baik dari tingkat
RI sampai Kabupaken/Kota,"
lanjutnya.
Sulit Dibuktikan
Sebelumnya, Ketua Komisi
Pemilihan Umum (KPU) RI
Hasyim Asy'ari bicara soal kendala
pembuktian politik uang dalam
Pemilu. Menurutnya, mencari
bukti politik uang menjadi salah
satu hal yang sulit.
"Kemudian tentang politik
uang, rumusannya jelas tapi
paling susah pembuktiannya,
saya kira teman-teman di
Bawaslu, Kepolisian dan
Kejaksaan juga merasakan situasi
yang sama, bunyi-bunyiannya
(politik uang) banyak, tapi
kemudian cari buktinya yang
susah," kata Hasyim dalam
Rakornas Sentra Gakkumdu.
Hasyim mengatakan politik
uang salah satunya ialah
pemberian uang secara langsung
ke pemilih. Namun, katanya, hal
itu bisa dimaknai berbeda jika
yang diberikan adalah voucher
untuk membeli bensin.
"Tapi jelas, yang namanya
politik uang itu jalan amplop,
kalau bentuknya voucher untuk
beli bensin atau segala macam
bisa dimaknai tadi fasilitas untuk
hadir di kampanye," katanya.
"Tapi harus diwaspadai. Gini,
pernah jadi putusan Mahkamah
Konstitusi, lebih dari 60 persen
nama pemilih dilaporkan ke KPU
sebagai bagian dari interesting
kampanye, pernah terjadi di
Kobar, Kota Waringin Barat, calon
itu mendaftarkan 60 persen

pemilih ke KPU didaftarkan
sebagai tim kampanye, sehingga
aspek formilnya masuk dikasih
amplop, beli bensin, mau
ditangkap Bawaslu, 'Eh ini tim
kampanye saya mas, ini ada
daftarnya'," sambungnya.
Menurutnya, membuktikan
politik uang pada Pemilu menjadi
tugas berat para penyelenggara
pemilu. Dia menyebut pembuktian
politik uang harus hati-hati.
"Pertanyaannya,
secara
substantif melanggar nggak?
Ternyata aspek formilnya kan dia
anggota tim kampanye, ini yang
saya maksud teman-teman
penegak hukum mulai dari
Bawaslu terutama Kepolisian
Kejaksaan
mau
mengkonstruksikan fakta ini harus
hati-hati," kata Hasyim.
Hasyim kemudian memberikan
contoh lain. Dia menyebut ketika
seseorang menjadi calon dalam
pemilu dan ingin memberikan
zakat, maka nilai zakat yang
diberikan tahun ini harus sama
dengan tahun sebelumnya.
Menurutnya, jika seperti itu, maka
tidak dikategorikan sebagai
politik uang.
"Saya pernah ditanya ketika,
kalau nggak salah Pilkada
Samarinda, Pilgub Kalimantan
Timur, ada orang kaya nyalon,
ditanya 'Mas ini kampanyenya
pas musim Ramadhan, kalau saya
calon ini mau bagi uang, padahal
ini uang zakat, kira-kira kena
pidana nggak? Money politic
nggak?'. Saya katakan 'Nggak, tapi
dengan catatan uang yang dibagi
sama dengan uang tahun lalu
sebelum jadi calon'," katanya.
"'Ya mas, ini beda metodenya
saja, ini mau dibagi langsung
supaya yang nerima lihat
wajahnya, masuk kategori money
politic nggak?'. Begitu zakat, kalau
duitnya sama dengan tahun lalu,
menurut saya bukan money
politic, beda kalau tahun lalu Rp
1,5 miliar kemudian sekarang jadi
Rp 3 miliar, nah baru Rp 1,5
miliar dalam rangka money
politic," imbuhnya. ryn/dtc

diskenariokan diikuti dua pasangan
calon tentu perlu diverifikasi lebih
lanjut oleh Partai Demokrat.
"Bisa saja Demokrat konfirmasi
ke Partai NasDem, kenapa beberapa
bulan belakangan ini Demokrat dan
NasDem terlibat dalam proses
komunikasi intensif bagi penjajakan
koalisi sehingga komunikasi politik
di antara kedua partai tersebut tentu
sangat baik saat ini," kata Bawono.
ryn/ant

Dewan Kolonel
Tegak Lurus
Jakarta, Khazanah-- Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi Sapto
Pribowo mengakui, dirinya merupakan pengusul terbentuknya
Dewan Kolonel yang menjadi loyalis Ketua DPR Puan
Maharani. Namun, ia menegaskan bahwa kelompok tersebut
bukan merupakan bentukan DPP ataupun Fraksi PDIP.
Tugas Dewan Kolonel tersebut bertugas untuk
mempromosikan Puan di daerah pemilihan (dapil) masingmasing dari anggotanya. Tujuannya agar menjadikan Ketua
DPR itu sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.
"Di fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga
bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung
Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim, tim yang ikut
membantu Mbak Puan untuk jadi capres," ujar Johan di
Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa
(20/9/2022).
Koordinator Dewan Kolonel tersebut adalah anggota
Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan. Bahkan,
kelompok tersebut telah memiliki markas yang berlokasi
di kawasan Menteng, Jakarta.
"Ini yang fraksi yang kami merasa saya mendukung
Mbak Puan. Karena itu kita bikin tim yuk sambil menunggu
keputusan ketua umum siapa yang akan dipilih," ujar Johan.
Pembentukan Dewan Kolonel juga disebutnya bukan
merupakan upaya manuver di luar fraksi atau DPP PDIP.
Disampaikannya sekali lagi, kelompok tersebut merupakan
bentuk dukungan untuk Puan sebagai loyalis.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keputusan terkait
capres merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri. Sehingga Dewan Kolonel juga dipastikannya
mengikuti instruksi dan keputusan tersebut.
"Pokoknya Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan
tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi,
tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa
yang akan ditunjuk, kalau yang ditunjuk bukan Mbak
Puan tentu kami akan tegak lurus kepada Bu Ketum," ujar
Johan.
Politikus PDIP, Trimedya Panjaitan mengakui dirinya
menjadi koordinator dari kelompok yang disebutnya telah
terbentuk sejak lima bulan lalu.
"Semua (anggota Dewan Kolonel) dimulai dari Komisi
I sampai XI, apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita
lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya (Bambang) Pacul
kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masingmasing," ujar Trimedya di Gedung Nusantara II, Kompleks
Parlemen, Jakarta, Selasa.
Di antara anggota Dewan Kolonel loyalis Puan yang
diungkapkan oleh Trimedya antara lain Trimedya Panjaitan
(koordinator Dewan Kolonel), Johan Budi Sapto Pribowo,
Riezky Aprilia, Lasarus, Adi Sulistyo, Dony Maryadi Oekon,
MY Esti Wijayati, Abidin Fikri, Agustina Wilujeng Pramestuti,
Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu. ryn/rol

PDIP Sumbar
Targetkan
1 Kursi 1 Dapil

Padang, Khazanah-- PDI Perjuangan Sumatera Barat
menargetkan dapat meraih satu kursi di setiap daerah
pemilihan di provinsi itu dalam Pemilu Legislatif 2024.
"Ini yang menjadi mimpi kita di Sumbar ini dan untuk
mewujudkan mimpi tersebut kita mulai dari hari ini untuk
menggerakkan semua potensi yang ada," kata Ketua PDI
Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman usai dalam Rapat
Kerja Daerah PDI Perjuangan Sumbar di Padang.
Ia mengatakan semua paham fenomena yang terjadi
pada pemilu 2019 lalu, PDIP Sumbar kehilangan dua kursi
di DPR RI RI dan ini terjadi karena saat itu pelaksanaan
Pileg dan Pilpres berbarengan.
Hal ini tidak saja dirasakan partai berlambang banteng
tersebut namun juga partai lainnya di Indonesia.
"Saat itu semua fokus pada Pilpres sehingga pemilu
legislatif ini sedikit terabaikan," kata dia.
Pada 2024, hal itu juga sama terjadi namun saat ini
setiap partai politik sudah memiliki pengalaman di saat
2019 lalu sehingga mereka memiliki trik tersendiri dalam
menghadapinya.
"Kita belajar dari pengalaman sebelumnya dan kita
bermimpi mampu mengirim satu kader di setiap daerah
pemilihan duduk di DPR baik pusat, DPRD Sumbar maupun
kota dan kabupaten," kata dia.
Untuk itu, saat ini PDIP Sumbar menggelar Rapat Kerja
Daerah (Rakerda) untuk memberikan edukasi dan pematangan
kepada kader dalam mempersiapkan diri mereka menghadapi
pemilu.
Salah satunya adalah memberikan pembekalan kepada
kader terkait regulasi pemilu yang diberikan langsung oleh
KPU dan Bawaslu Sumbar.
"Kita ingin kader paham dengan tahapan dan aturan
pemilu sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan aturan
yang ada," kata dia.
Selain itu PDI Perjuangan Sumbar menggelar seleksi
terbuka kepada masyarakat yang ingin bergabung dapat
mendaftarkan diri secara daring.
"Kita buka bagi tokoh yang ingin mencalonkan dirinya
menjadi caleg dapat mendaftarkan diri mereka melalui
aplikasi yang ada. Mereka nanti akan menjadi bakal calon
yang akan dievaluasi partai untuk menjadi calon anggota
legislatif," kata dia.
Sementara Sekretaris PDI Perjuangan Sumbar Sutan Riska
Tuanku Kerajaan menambahkan pemetaan terhadap kekuatan
partai telah dilakukan dengan baik dalam menghadapi Pemilu
2024.
"Kita melihat kekuatan kita di Dharmasraya, Padang
Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan juga di sejumlah
daerah lainnya di Sumbar. Kita akan bekerja keras untuk
meraih target yang ada," kata dia. Rina/ant
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BUPATI HADIRI RAPAT APKASI BERSAMA MENPAN RB

Alfedri: Berbagai Topik Dibicarakan
Siak, Khazanah - Bupati Siak Alfedri mengikuti
rapat koordinasi yang diselenggarakan Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI
bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pertemuan
tersebut bertujuan membahas dan merumuskan
solusi atas permasalahan tenaga Non-ASN di
lingkungan pemerintah daerah di Jakarta, Rabu
(21/9/22).
Dalam kesempatan itu Bupati Alfedri hadir
didampingi Sekretaris Daerah Arfan Usman dan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Zulfikri. Pada
Rapat Koordinasi tersebut, hadir sebagai narasumber
Menteri PAN-RB Azwar Anas, dan sejumlah
narasumber dari lintas kemernterian, diantaranya
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Keuangan. üÿ
“Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka
menindaklanjuti hasil pertemuan Dewan Pengurus
APKASI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi lebih kurang satu
pekan yang lalu” kata Bupati Siak Alfedri usai
menghadiri acara.
Dikatakannya, sejumlah topik permasalahan
turut diperbincangkan dalam sesi diskusi rapat
koordinasi itu, diantaranya tantangan digitalisasi
birokrasi terhadap rasio kebutuhan ASN, mentalitas
ASN dan latarbelakang motivasi saat proses
rekrutmen, serta dampak rekrutmen PPPK terhadap
kekuatan anggaran pendapatan dan belanja
daerah.üÿ
“Rakor kali ini melibatkan para bupati seluruh
Indonesia. Beberapa waktu lalu APKASI dan
asosiasi pemerintah daerah yang lain telah
melaksanakan pertemuan dan menyampaikan
perkembangan dinamika terkini didaerah terkait
perekrutan PPPK. Momentum rapat koordinasi
ini juga dijadikan APKASI Bersama Kementerian
PAN-RB untuk menjaring dan mendengarkan
aspirasi masing-masing pemerintah daerah terkait
hal tersebut, untuk selanjutnya menjadi bahan
diskusi pemangku kebijakan” jelasnya. (**)

KENANG JASA PARA SULTAN

Pemkab Siak Gelar Ziarah Kubur di Kampung Langkai

Siak, Khazanah - Mengenang
Jasa Para Sultan, Pemkab Siak
Gelar Ziarah Kubur di Kampung
LangkaiSIAK,di
Kampung
Langkai,Pemerintah Kabupaten
Siak, melaksanakan Ziarah Kubur
ke Makam para Sultan Siak, yang
dimulai dari makam Sultan Abdul
Jalil Rakhmadsyah atau Raja
Kecik di Kampung Langkai,
Kecamatan Siak.
Pelaksanaan Ziarah kubur ke
makam para Sultan Siak tersebut,
dipimpin langsung oleh Wakil
Bupati Siak Husni Merza, Rabu
(21/9/2022).
Ziarah tersebut kemudian
dilanjutkan ke komplek Makam
Sultan Muhammad Abdul Jalil
Muzaffar Syah atau Tengku Bunga
Asmara, di Kecamatan Mempura.
Serta ziarah ke komplek makam
Koto Tinggi dan Makam Sultan
Syarif Kasim II di Kecamatan Siak.
Saat
ditemui
seusai
melaksanakan Ziarah Kubur, Wakil
Bupati Siak Husni Merza
mengucapkan syukur hari ini

Pemerintah Kabupaten Siak melalui
Dinas Pariwisata Kabupaten Siak,
akan melaksanakan 2 kegiatan,
yakni ziarah kubur ke makam para
Sultan Siak di Kabupaten Siak,
dan Khatib Beghanyut.üÿ
“Alhamdulillah, hari ini kami
telah melaksanakan ziarah ke
makam 9 Sultan Siak di
Kabupaten Siak, di 4 lokasi
berbeda. Ini merupakan kegiatan
tahunan kita, untuk mendoakan
dan bersyukur atas jasa para Sultan
Siak dan malam nantik kita akan
melanjutkan dengan tradisi Ghatib
Beghanyut”, ucap Husni.
Ziarah ke makam para Sultan
Siak tersebut, merupakan doa dan
wujud syukur kepada Allah SWT
karena telah memberikan para
Sultan yang telah berjasa
memimpin Siak.
“Dengan jasa para Sultan
tersebut, kita saat ini bisa
menikmati apa yang ada dan
kita lihat sekarang dan Siak bisa
dikenal. Oleh karena itu, mari
sama-sama kita doakan agar

para Sultan Siak tersebut, Allah
SWT memberikan ampunan
kepada para Sultan dan Allah
SWT jadikan kuburan sebagai
taman-taman surga”, ajak
Wabup Husni.
Terkait dengan kegiatan Ghatib
Beghanyut, Husni menjelaskan
bahwa
Ghatib
Beghanyut
merupakan tradisi yang dikemas
dalam bentuk wisata Religi.
“Ghatib Beghanyut merupakan
ikhtiar dari masyarakat Kabupaten
Siak dahulu, untuk memohon dan
berdoa kepada Allah SWT, agar
dijauhkan dari musibah, penyakit
dan marabahaya”, jelas Wabup Siak
tersebut.
Selain Wakil Bupati Siak
Husni Merza, Ziarah ke makam
para Sultan Siak tersebut juga
dihadiri oleh Asisten 1 Setda
Kabupaten Siak Fauzi Asni, Asisten
III Setda Kabupaten Siak
Jamaluddin, Ketua LAMR
Kabupaten Siak Wan Said, tokoh
agama, tokoh masyarakat serta
undangan lainnya. (**)

Hendri Septa: Mari Dukung BPS
Sukseskan Pendataan Regsosek 2022!

Padang, Khazanah - Pemerintah
Kota Padang menyatakan siap
mendukung Badan Pusat Statistik
(BPS) Kota Padang dalam
menyukseskan kegiatan Pendataan
Awal Registrasi Sosial Ekonomi
(Regsosek) 2022 yang akan
dilangsungkan pada 15 Oktober
hingga 14 November di Kota
Bingkuang tersebut.
Hal itu disampaikan Wali Kota
Padang Hendri Septa saat membuka
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
Kota Padang terkait Pendataan Awal
Regsosek 2022 di The ZHM
Premiere Hotel Padang, Rabu (21/
9/2022) pagi.
Wali Kota Padang berharap,
dengan adanya pendataan awal
Regsosek akan menangkap dinamika
kesejahteraan masyarakat yang ia
pimpin. Selain itu juga menjadi
sumber data rujukan untuk
mendapatkan target yang tepat serta
integrasi program perlindungan
sosial dan pemberdayaan masyarakat
ke depan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden,

pelaksanaan Regsosek selaku bagian
dari reformasi sistem perlindungan
sosial ini, merupakan hal yang
mendesak bagi bangsa kita untuk
memiliki data sosial ekonomi yang
mencakup keseluruhan penduduk.”
“Kita tentu berharap BPS Kota
Padang dapat melaksanakan kegiatan
ini dengan baik. Begitu juga kepada
seluruh OPD terkait termasuk Camat
dan Lurah serta takeholder terkait
lainnya agar mendukung penuh
pelaksanaan kegiatan tersebut,” harap
sang Wali Kota didampingi Sekda
Andree Algamar saat itu.
Tak hanya itu, Wako Padang
juga memesankan kepada seluruh
warga Kota Padang nantinya
menerima petugas pencacah dengan
baik.
“Mari kita berikan seluruh data
yang diminta dengan benar dan
jujur. Karena jawaban yang kita
berikan akan menjadi landasan
pembangunan dan tercapainya data
sosial dan ekonomi yang berkualitas
di kota yang kita cintai ini,” serunya
penuh semangat.

Lebih lanjut orang nomor satu
di Kota Padang itu juga
mengungkapkan apresiasinya atas
kinerja BPS Kota Padang sebagai
instansi terpercaya dalam memotret
indikator pembangunan yang valid,
akurat dan berkualitas.
“Hal ini ditandai dengan
peningkatan capaian beberapa
indikator sosial ekonomi di Kota
Padang. Diantaranya pertumbuhan
ekokomi di tahun 2021 tumbuh
positif sebesar 3,66 persen
dibandingkan tahun 2020 yang
sempat minus 1,86 persen.”
“Begitu pula tingkat pengangguran terbuka yang sebesar 0,27
persen dari 13,64 persen di Agustus
2020, turun menjadi 13,37 persen
persen di Agustus 2021.
Alhamdulillah indeks pembangunan
manusia juga meningkat dari 82,82
persen menjadi 82,90 persen di
2021,” bebernya mengakhiri.
Pada saat yang sama, Kepala
BPS Kota Padang Alfianto
menyebutkan Rakor ini memiliki
beberapa tujuan diantaranya

menguatkan koordinasi dan
konsolidasi eksternal dan internal
dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pendataan Awal Regsosek di 2022.
“Melalui pendataan awal
Regsosek diharapkan menghasilkan
data terpadu, tidak hanya program
perlindungan sosial, melainkan

keseluruhan program yang
dibutuhkan masyarakat untuk
kebijakan pemerintah yang lebih
terarah.
“Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai
data lintas lembaga dan lintas daerah

untuk memastikan pemakaian data
yang konsisten. Adapun tema
Rakorda kali ini yaitu “Mencatat
untuk Membangun Negeri, Satu Data
Program Perlindungan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat”,”
sebutnya.  faisal budiman

