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DITOLAK PARA PENDUKUNG

Eksekusi Bupati Pessel Tertunda
Para simpatisan Bupati
Pessel Rusmayul
Anwar, meminta kepada
Kejari Painan agar
jangan memaksakan
kehendaknya dalam
melaksanakan eksekusi
terhadap sang bupati.
Painan, Khazanah -- Sejumlah
pendukung memadati kediaman
Bupati di Painan kemarin berunjuk rasa meminta agar pihak
Kejaksaan menunda dulu eksekusi sampai mereka bisa melihat
salinan putusan penolakan PK
oleh Mahkamah Agung.
"Jangan memaksakan kehendak buk. Tunda dulu eksekusi
Bupati kami. Kalau telah keluar
hasil PK nya dan telah dinyatakan
kalah, kami siap mengantarkan
beliau ke mana pun Lembaga
Pemasyarakatan (LP) nya," kata
salah seorang simpatisan Eva
Azman kepada petugas.
Kejari Painan, bersama Kapolres Pessel dan Dandim 0311
kemudian melakukan mediasi di
rumah dinas bupati setempat
dengan pengawalan ketat. Dan
sampai sore kemarin para simpatisan Rusmayul Anwar masih
berkumpul di rumah dinas menuntut agar eksekusi tersebut di tunda
dulu sebelum hasil PK keluar dari
Pengadilan Negeri Kelas 1 A
Padang, Sumatera Barat.
Sampai berita ini diturunkan,
tidak terlihat tanda-tanda bahwa
eksekusi itu berhasil. Sumber
Para simpatisan Rusmayul Anwar memadati halaman rumah dinas Bupati Pessel, mereka meminta jaksa menunda dulu eksekusi terhadap Rusmayul sampai putusan PK nya turun dari MK

GRAFIK COVID TAK KUNJUNG LANDAI

PPKM Darurat akan Diperpanjang?
Jakarta, Khazanah -- Penambahan
Kasus Covid-19 di tanah air terus
melonjak.
Lantas,
akankah
pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) Darurat akan
diperpanjang?
Head of Industry and Regional
Research Bank Mandiri Dendi
mengatakan, PPKM Darurat hingga
20 Juli 2021 kemungkinan besar
efektif menurunkan mobilitas
masyarakat. Namun, tidak menjamin

angka penurunan kasus positif Covid19 akan menurun.
Berkaca dari pengalaman
kenaikan kasus Covid-19 pada bulan
Januari 2021, kata Dendi dibutuhkan
waktu sekitar 3 bulan untuk bisa
menurunkan kasus Covid-19 ke level
'normal' 5.000 hingga 6.000 kasus
per hari.
"Lebih dari itu, penerapan PPKM
Darurat ini kemungkinan besar
diperpanjang jika tidak terjadi

PATUHI IMBAUAH PEMERINTAH

Ratusan Lansia Antre
Vaksin di Dharmasraya

Para lansia mengikuti vaksinasi di Dharmasraya.

Pulau Punjung, Khazanah - Ratusan masyarakat lanjut usia
rela antre berpanas-panasan untuk
mendapatkan vaksin COVID-19

di Nagari Empat Koto, Kabupaten
Dharmasraya, Kamis (8/7/2021).
Salah seorang lansia, Basrin
(76) mengatakan mereka rela

penurunan kasus positif harian Covid19 secara signifikan," jelas Dendi
dalam siaran resminya Kamis (8/7/
2021).
Seperti diketahui, pada hari ini,
Kamis (8/7/2021), pasien positif
Covid-19 bertambah 38.391 orang.
Penambahan ini kembali menembus
rekor kasus baru Covid-19 setelah
kemarin. Dengan begitu total kasus
Covid-19 di Indonesia sebanyak
2.417.788 orang.

GUBERNUR INGATKAN WALINAGARI

Awas, Jerat Hukum Menanti
Padang,
Khazanah -- Sebagian
besar kasus hukum
yang terjadi di nagari karena minimnya pemahaman wali nagari terhadap
administrasi. Karena
itu, kata Gubernur
Mahyeldi Ansharullah, pengelolaan
nagari harus dilakukan secara baik
dan sesuai dengan
aturan yang berlaku. Gubernur melantik pengurus Forum Wali Nagari
“Jika ada yang Sumbar, kemarin di Padang
tidak dipahami wali
nagari atau kepala desa maka dapat berkonsultasi ke dinas terkait. Sebab,
banyak kasus terjadi bukan karena faktor kesengajaan tapi lebih pada kurangnya
pemahaman wali nagari terhadap aturan dan administrasi,” kata Mahyeldi
ketika mengukuhkan pengurus Forum Wali Nagari Sumbar periode 2021
– 2024 kemarin di Padang.
Pengelolaan itu termasuk bentuk pengelolaan keuangan yang berpotensi
besar untuk bisa menjerat Wali Nagari atau kepala desa dalam kasus hukum
jika tidak dilakukan sesuai aturan.
Setidaknya, kata Mahyeldi dibutuhkan Sekretaris Nagari yang benar-

Mimbar

Syiar Islam

Berharap
Pertolongan Allah

Masjid Amru bin Ash
Masjid Tertua di Mesir

Oleh: KH Abdullah Gymnastiar

Semua orang pasti ingin dekat dengan Rabbnya
dan mendambakan pertolongan-Nya. Namun, di antara
manusia banyak yang lalai dan meragukan
pertolongan Allah.
Kita harus yakin akan kekuasaan Allah. Karena
kalau kita tidak yakin akan kekuasaan Allah, maka
kita akan sering galau dan akan sengsara. Jadi intinya
harus yakin. Keyakinan ini harus menambah dekat
kepada Allah.
BACA HAL-7

Kabar baiknya, ada 21.185 pasien
yang sembuh hari ini sehingga
totalnya menjadi 1.994.573 orang.
Sayangnya, jumlah orang yang
meninggal akibat virus ini pun
semakin bertambah terutama di tengah
kekhawatiran penuhnya sejumlah
rumah sakit.
Kemenkes mencatat ada 852 kasus
kematian baru, sehingga totalnya
63.760 orang. Kemarin RI juga
mencatatkan rekor kematian tertinggi

Penguji
Vaksin Covid
Bio Farma
Meninggal

Dr. Novilia Sjafri Bachtiar, penguji
vaksin Covid di Bio Farma

Jakarta, Khazanah -- Ketua DPD RI, AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti, menyampaikan belasungkawa
atas meninggalnya Kepala Divisi Surveilans dan
Riset PT Bio Farma yang membidangi uji klinis
Vaksin Covid-19, dr Novilia Sjafri Bachtiar. Dosen
Farmasi Universitas Padjadjaran (Unpad) itu
meninggal dunia karena terpapar virus Corona.
Berdasarkan informasi dari Kantor Komunikasi
Publik Unpad, dr Novilia meninggal dunia Rabu
(7/7/2021), di RS Santosa, Kota Bandung, Jawa
Barat. Jenazah dr Novilia sudah dimakamkan di
dekat kediamannya di Cimahi.
“Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia
kembali berduka atas meninggalnya salah seorang
pahlawan di masa pandemi ini, dr Novilia Sjafri
Bachtiar. DPD RI menyampaikan dukacita
mendalam dan berharap arwah beliau diterima
di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan
diberikan ketabahan,” tutur LaNyalla, Kamis (8/
7/2021).
BACA HAL-7

Ayat Hari Ini

Kairo, Khazanah -- Masjid Amru bin Al-Ash merupakan
masjid tertua di Mesir yang dibangun oleh sahabat Nabi
Muhammad SAW, Amru bin Al-Ash. Pada 640, mengutip laman
resmi Ministry of Tourism and Antiquities Mesir (Kementerian
Pariwisata dan Barang Antik), Amru bin Al-Ash menaklukkan
Mesir dan mendirikan ibu kota pertamanya, Fustat.
Jika melihat kota Kairo masa kini, maka Fustat berada
di dalam kota tersebut.
Dibangun pada abad ke-7 Setahun berlalu, Amru bin AlAsh mendirikan masjid tas perintah khalifah Umar bin Khattab.
BACA HAL-7

Dan pada pergantian
malam dan siang dan hujan
yang diturunkan Allah dari
langit lalu dengan (air hujan)
itu dihidupkan-Nya bumi
setelah mati (kering); dan
pada perkisaran angin
terdapat pula tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum
yang mengerti.
(QS Al Jatsiya: 5)
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MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA ANTUSIAS

Demi Dapatkan Vaksin, Lansia
Rela Mengantre
Padang, Khazanah -- Ratusan
masyarakat lanjut usia rela antre
berpanas-panasan untuk mendapatkan
vaksin Covid-19 di Nagari Empat Koto,
Kabupaten Dharmasraya, Kamis (8/7/
2021).
Salah seorang lansia, Basrin (76)
mengatakan, mereka rela meninggalkan
aktivitas untuk mendapatkan vaksinasi
karena ingin tetap sehat, terbebas dari
Covid-19.
"Walaupun sudah tua, saya juga ingin
sehat. Apalagi vaksinasi Covid-19 ini
menurut informasi yang saya dengar
halal dan gratis," terangnya.
Ia baru mendapatkan vaksin pertama
tetapi akan segera mengikuti vaksin tahap
II sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Selain lansia, ribuan warga
Dharmasraya juga antusias untuk
mendapatkan vaksin yang digelar pada
empat titik di kabupaten itu masingmasing di Kodim 0310 Pulau Punjung,
Nagari Sungai Dareh, Nagari Empat Koto
Pulau Punjung dan Nagari Sungai
Kambut.
Antusiasme warga yang sangat tinggi
mendapatkan apresiasi dari Wakil
Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang
meninjau vaksinasi bersama Bupati
Dharmasraya Sutan Riska Tuanku
Kerajaan dan Danrem 032/WBr Brigjen
TNI Arief Gajah Mada.
"Masyarakat Dharmasraya luar biasa.
Dari semua daerah, ini yang paling
antusias untuk divaksin. Mudahmudahan memberikan efek domino pada

para tetangga yang belum divaksin,"
puji Audy.
Audy berharap Bupati Sutan Riska
dan seluruh elemen strategis di Kabupaten
Dharmasraya, bersama masyarakat terus
melakukan ikhtiar memaksimalkan
vaksinasi di daerahnya.
Ia juga menyampaikan sejak kasus
pertama diumumkan pada awal Maret
2020, perkembangan Covid-19 sejak
beberapa bulan ini, angka tren cenderung
naik.
Untuk itu Pemprov Sumbar telah
mengambil langkah-langkah sejak
beberapa bulan terakhir bersama Bupati/
Walikota se-Sumbar dan satgas masingmasing, salah satu diantaranya dengan
vaksinasi massal.
Audy menjelaskan, lonjakan kasus
positif Covid-19 yang berlangsung sejak
Juni hingga awal Juli 2021
menyebabkan jumlah zona merah corona
di Indonesia meningkat pesat. Terutama
di Pulau Jawa, kini sebagian besar kota/
kabupaten berstatus zona merah corona.
Menurut laporan Dinas Kesehatan
di Sumbar ada empat daerah yang masuk
asesmen situasi pandemi level 4 dengan
beberapa indikator yaitu, Kota Padang,
Padang Panjang, Bukittinggi dan Solok.
Menghadapi situasi tersebut, Tim Satgas
Sumbar telah menginstruksikan Satgas
Kabupaten dan Kota di Sumbar
melakukan reaksi cepat.
Di antaranya melakukan tracking dan
tracing masif terhadap masyarakat
potensial terpapar Covid-19 untuk

DIVAKSIN – Salah seorang lansia di Nagari Empat Koto, Kabupaten Dharmasraya sedang divaksin oleh petugas kesehatan

memutus mata rantai penyebaran Covid19 di daerahnya masing-masing, termasuk
melakukan vaksinasi massal.
"Yang terpenting segera dilakukan
adalah pendirian rumah isolasi oleh
masing-masing Kabupaten Kota, peningkatan vaksinasi dan lain-lain. Kami
berharap masyarakat Kabupaten Dharmasraya dapat memanfaatkan vaksinasi
gratis ini, mari bersama kita putus rantai
penyebaran Covid-19," ajaknya.

Pada kesempatan yang sama Danrem
032/Wirabraja, Brigadir Jenderal TNI
Arief Gajah Mada menyampaikan sangat
terkesan sekali terhadap pelaksanaan
vaksinasi di Dharmasraya, karena banyak
diikuti oleh masyarakat setempat.
"Luar biasa dan spektakuler banyaknya masyarakat disini mengikutinya.
Bahkan targetnya 3000 vaksinasi,"
ungkapnya.
Ini merupakan salah satu cara

IKA UNAND GELAR KONGRES

PENANGANAN COVID-19

Alumni Farmasi Calonkan Rustian
Padang, Khazanah - Ikatan
Alumni Farmasi Unand Padang
siap merapatkan barisan untuk
memenangkan Ketumnya dalam
berkompetisi di Kongres VI IKA
Unand yang diselengarakan pada
awal bulan Agustus mendatang.
Hal itu, dengan diusungnya
Ketua Umum IKA Farmasi Dr. (C)
Rustian M Kes sebagai Bakal
Calon Ketua Umum Ikatan Alumni
IKA Unand oleh Sekretaris Umum
(Sekum) IKA Farmasi didampingi
Penasehat IKA Farmasi, Rabu (77-2021) di sekretariat IKA Unand.
Bermain tenang dan tanpa
gembar-gembor, prinsip vini vidi
vici dipakai DPP IKA Farmasi
Unand, senyap tapi pasti. Hari
ini daftarkan Ketum-nya Dr.(C)
apt Rustian M.Kes sebagai Bakal
Calon Ketua Umum IKA Unand.
“Betul,
Uda
Rustian
didaftarakan langsung oleh Sekum
DPP IKA Farmasi. Uda Sofyan dan
Penasehat IKA Farmasi Prof.
Dachriyanus dan Salman, ke SC
Kongres di DPP IKA Unand,” ujar
OC Kongres VI IKA Unand Feri
Suswanto, Rabu (7/7) lalu.
Ia menyebutkan, prosesi pendaftaran
tetap seperti yang dilakukan saat kandidat
Caketum Surya Tri Harto mendaftar
Senin (5/7).
Petinggi IKA Farmasi diterima

MENDAFTAR – Para pengurus Ikatan Alumni Farmasi Unand Padang saat
mendaftarkan Dr. (C) Rustian M Kes sebagai Bakal Calon Ketua Umum Ikatan
Alumni IKA Unand

SC Kongres VI IKA Unand,
Danny Hidayat dan Harry Effendi,
juga diahdiri oleh Sekretaris OC
Kongres Ilhamsyah Mirman dan
panitia OC lainya M. Riduan
Nasution.
Ia menceritakan, awalnya
sedikit terkejut dan surprise karena
IKA Farmasi sejam sebelum
mendaftar memberi tahu Sekretaris
OC Kongres, Ilhamsyah Mirman.
“Betul kami fokus untuk

bertarung di proses tahapan dan
arena kongres, tidak ada deklarasi,
tapi, mencalonkan Pak Rustian
maju Ceketum keputusan bulat
di internal DPP IKA Faramsi,” ujar
Sofyan.
Sekretaris SC Kopngres VI IKA
Unand
Harry
Effendi
menyebutkan, hingga hari ini baru
dua bakal Caketum yang
mendafatar.
“Sesuai jadwal penjaringan

Patuhi PPKM Mikro, Orari
Bukiitinggi Tiadakan HUT
Bukittinggi,
Khazanah
Merayakan Hari Jadi Orari ke 53 tahun
(1968-2021) dengan mengusung tema
“Bersatu, Berkarya dan Berbakti”,
Ketua Orlok Bukittinggi Agam Syahrul
Junaidi,SH dengan callsign YB5AJO,
Kamis (8/7) kepada Khazanah
menjelaskan kepengurusan Organisasi
Radio Amatir Indonesia Lokal
Bukittinggi Agam pada periode kini
dapat dikatakan masa kepengurusan
yang paling sulit.
Pasca terpilihnya kepengurusan
Orlok Bukittinggi Agam langsung
menghadapi masalah musibah bencana
non alam yaitu Coronavirus disease
2019 (Covid-19), beberapa kegiatan
yang telah disusun terpaksa program
kegiatan-kegiatan tersebut ditunda dan
tidak dilanjutkan. Sebagai pengurus
sesuai dengan kesepakatan bersama,
tetap mendukung program-program
Pemerintah dalam memutus mata rantai
Covid-19 melalui komunikasi radio
setiap
malam
dalam
Net
Communication di sekretariat Orlok
Bukittinggi Agam pada frekuensi yang
telah ditentukan.
Merayakan Hari Jadi Orari ke 53
tahun, bertempat di sekretariat Orlok
Bukittinggi Agam, pengurus telah
mempunyai suatu program mengikuti
webinar virtual secara nasional dengan
Orari Pusat mematuhi protokol
kesehatan pada hari Jumat tanggal
9 Juli 2021.
Lebih lanjut disampaikan Syahrul
Junaidi, sebenarnya ada beberapa
kegiatan merayakan hari jadi Orari

memerangi Covid-19 di Tanah Air.
Jenderal berbintang satu itu juga
mengatakan, walaupun sudah divaksin
masyarakat tetap mematuhi Protokol
Kesehatan (Prokes).
Selain itu, Danrem 032/Wbr juga
menghimbau dan mengingatkan Satgas
Covid-19 untuk terus mensosialisasikan
dan menertibkan warga dalam mematuhi
protokol kesehatan.
 inoval agesly

ke 53 tahun, tapi karena adanya
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Mikro, maka
tidak diadakan, hal ini untuk penanggulangan dan pencegahan memutus
mata rantai penyebaran Covid-19 di
wilayah Orlok Bukittinggi Agam.
Masa PPKM Mikro yang juga
bersamaan dengan dimulainya awal
tahun ajaran baru, pengurus melalui
ketua Orlok Bukittinggi Agam
mendapat suatu tawaran dari pengurus
PGRI tahap rencana untuk mencari
solusi sekolah berbasis radio
komunikasi agar anak-anak tetap dapat
belajar
jarak
jauh
dengan
menggunakan perangkat radio
komunikasi.
Mengenai teknis amatir radio, tentu
Orlok Bukittinggi Agam yang
mengerjakannya, dan juga tenaga
pendidik akan diberikan bimbingan
teknik berkomunikasi. Dalam
penyampaian pembelajaran kepada
anak-anak didik, pihak PGRI akan
membuat modul.
Sampai saat ini Orlok Bukittinggi
tidak mendapatkan bantuan dana
hibah dari Pemerintah Daerah, tapi
dengan kebersamaan persatuan dan
kesatuan sesama amatir radio saling
membantu, Orlok Bukittinggi Agam
tetap berjalan pada jalurnya. Mengenai
bantuan dana hibah, sekiranya
memang ada mendapatkan, nantinya
akan dipergunakan untuk melengkapi
perlengkapan keamatiran radio di
sekretariat, pungkas Syahrul Junaidi.
 Iwin SB

ditetapkan
SC
Kongres,
pendaftaran Bakal Caketum IKA
Unand samapai 10 Juli 2021 pukul
14.00 WIB, dan hari ini dua Uda
Surya Tri Harto dan Uda Rustian,”
sebut Harry.
Dr (C) apt Rustian M Kes awal
berkarir di Kemenkes RI, saat ini
menjabat di Badan Nasional
Penanggulangan Bencana RI.
Bahkan, termasuk alumni Unand
yang serius menangani Covid19 selama pandemi ini.
Dikonfirmasi
soal
pendafataran Caketum IKA
Unand, Rustian menyikapi dari
hasil kongres VI IKA Unand kali
ini memberikan amanah kepada
dirinya, organisasi IKA Unand
tersebut akan diwujudkan menjadi
organisasi kebanggaan alumni dan
almamater pada pusat Iptek,
sosial, dan budaya yang unggul
dan berdaya saing, sehingga
berkontribusi bagi pembangunan
massyarakat dan kawasan.
“Insya Allah siap berbuat
terbaik untuk IKA Unand. Amanah
disandang, tarimokasih sanak IKA
Farmasi dan mohon tarimo ambo
para pemilik suara di Kongres VI
IKA Unand. Ambo Rustian asal
untuk Kejayaan Bangsa, Surut
Bapantang,” tutup Rustian.
 syafrial suger

10 Tenaga Kesehatan
Padang Dikirim
ke Jakarta
Padang, Khazanah -- Sebanyak 10 tenaga kesehatan (nakes) Rumah
Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang dikirim ke Jakarta sebagai
tenaga relawan penanganan Covid-19. Penugasan ini bertujuan sebagai
tindak lanjut permintaan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian kesehatan RI.
Direktur Utama RSUP M Djamil Padang Yusirwan mengatakan,
10 tenaga kesehatan ini nantinya akan bertugas di Wisma Haji Jakarta
yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit lapangan covid-19. Mereka
terdiri dari dokter, perawat dan radiografer.
“Kami titip pesan untuk terus menjaga kesehatan dan tidak tertular
covid-19,” ucap Yusirwan.
Ia juga mengatakan, saat ini kondisi Covid-19 terus meningkat,
sehingga Kementerian Kesehatan mengakomodir Wisma Haji sebagai
rumah sakit lapangan dalam penanganan pandemi.
“RSUP M Djamil salah satu dari 33 rumah sakit vertikal, untuk
itu jika ada yang mengalami sakit maka bersama untuk membantu,
ini sebagai bentuk solidaritas kita mengirimkan tenaga kesehatan untuk
ditugaskan di sana,” terangnya.
Yusirwan berpesan kepada tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk
dapat meningkatkan komunikasi. Karena merupakan utusan yang membawa
nama RSUP Dr M Djamil Padang.
“Bangun komunikasi yang baik dan bekerjalah dengan ikhlas,
karena bagaimapun penugasan ini adalah misi kemanusian, selamat
bertugas dan semoga selalu dalam lindungan-Nya,” harapnya.
Sementara itu, Koordinator Sumber Daya Manusia RSUP Dr M
Djamil Padang Dedi Alfian mengungkapkan, para tenaga kesehatan
yang ditugaskan ke Jakarta sudah melewati serangkaian persyaratan
adminstrasi. Ia menyatakan, surat pernyataan kesedian ditugaskan, izin
orang tua/suami/istri, telah melakukan vaksinasi, pemeriksaan antibodi
serta melakukan swab PCR negatif.
“Nakes kami yang ditugaskan merupakan nakes yang selama ini
telah bertugas menangani pasien covid-19 di sini (RSUP M Djamil),”
akhirnya sembari menyebutkan nakes akan bertugas selama satu bulan
ke depan.  inoval agesly

MANFAATKAN LAHAN KOSONG

Wawako Payakumbuh Ikut Bercocok Tanam

BERCOCOK TANAM - Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz ikut menyibukkan diri bercocok
tanam bersma Kelompok Wanita Tani (KWT) Tunas Harapan memanfaatkan lahan kosong

Payakumbuh, Khazanah - Wakil Wali
Kota Payakumbuh Erwin Yunaz dan
Kelompok Wanita Tani (KWT) Tunas
Harapan melaksanakan cocok tanam
bersama dengan memanfaatkan lahan
kosong di Kelurahan Koto Tuo Limo
Kampuang, Kamis (08/07).
Wawako Erwin Yunaz mengatakan
pemanfaatan pekarangan yang dilakukan
oleh KWT Tunas Harapan tentu saja
dapat menopang konsumsi keluarga
masing-masing yang dapat memenuhi
gizi keluarga, bahkan bisa dijual yang
dapat meningkatkan ekonomi keluarga.
“Mari kita dukung ibu-ibu ini dan
seluruh masyarakat untuk memanfaatkan
pekarangan masing-masing, karena
daerah kita sangat cocok untuk budidaya
pertanian,” kata Wawako Erwin Yunaz
kepada media.

Lebih lanjut Wawako menjelaskan
tujuan pemanfaatan lahan tidur ini adalah
untuk meningkatkan ketersediaan,
aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan
rumah tangga sehingga sehat, aktif, dan
produktif, apalagi disaat pandemi Covid19 ini.
“Seperti kita ketahui, disaat pandemi
Covid-19 ini dimana semua kegiatan
dibatasi, kita harus mampu melihat
peluang. Jangan sampai ekonomi
keluarga ikut-ikutan dibatasi," jelasnya
"Makanya seperti ibu-ibu KWT ini,
mengambil langkah positif dengan
memanfaatkan lahan yang menganggur
dan terus ditanami. Selain itu kita juga
bisa melakukan family farming dengan
memanfaatkan lahan pekarangan. Intinya,
manfaatkan
semua
yang
bisa
dimanfaatkan,” tukuknya.

Sementara itu Ilham Masni yang
merupakan penyuluh BPP Kecamatan
Payakumbuh Selatan mengatakan,
anggota KWT Tunas Harapan ini
berinisiatif memaksimalkan lahan
pekarangan yang ada untuk melakukan
budidaya tanaman hortikultura dan
tanaman obat.
Dalam pola budidayanya KWT yang
berdiri sejak 2008 dan beranggotakan
sebanyak 28 orang tersebut mengacu pada
budidaya ramah lingkungan dengan
pemanfaatan aneka bahan alami mulai dari
persemaian hingga proses pemeliharaan.
Saat ini, aneka sayuran seperti bayam,
kangkung, seledri, selada keriting,
bawang daun, pakcoy, dan lobak yang
secara kontinu dibudidayakan dengan
memanfaatkan lahan demplot dan lahan
pekarangan para anggota KWT.
"Sebelumnya KWT juga telah melakukan panen jahe dan hasil penjualannya
kita masukkan kedalam kas, dan anggota
kelompok yang ingin memanfaatkan kas
juga bisa untuk pengembangan
pemanfaatan lahan agar pendapatan
keluarga anggota meningkat," ucapnya.
Sebagai penyuluh Ilham mengatakan
telah melakukan pendampingan rutin
ke KWT di Payakumbuh Selatan dan
melakukan sharing teknologi terbaru
tentang pertanian yang dapat diterapkan
dan mencoba memberikan solusi atas
permasalahan yang ada.
"Selain itu kami juga membagikan
bibit sayuran secara gratis, dengan harapan
selama pandemi Covid-19 ini setiap
anggota KWT mampu meningkatkan
ekonomi keluarganya,” pungkasnya.
 lili yuniati

Suasana Rako

JUM’AT, 9 JULI 2021

CER
FI K

JUM’AT, 28 DZULKA’DAH 1442 H

Anak Seorang
Penjahat
OLEH : BUDI HATEES
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Sajak-Sajak Seruni Unie
Serenada
Tak perlu tahu, berapa lama aku dihamili kesepian. Lewat diksi nakal yang
tertuang, aku menemukan malaikat biru bersemayam. Memeluk erat,
mengangkatku jadi sedulur untuk sesaat.
Kau tahu? di situ ada surga, terbangun dalam fiksi. Membuatku jadi remaja
kembali. Gelendotan pada ibu juga sesekali main mata dengan anak lelaki
Kau tahu? betapa asyik menyabari perih waktu bernama tunggu. Karena
di situ ada ksatria, memasang tongkat musa. Agar langkahku pelan tak pecicilan.
Menyeberangi duka. Menyusuri malam patah. Menapak riang perjalanan
pongah
Dalam lakon sebatang, tak bersiapa
Senyap kerap menjelma saudara, mengalungkan ayat kursi di sela metafora.
Mengajari bijaksana
Kau tahu? itu jejakmu di sana

Improvisasi Kangen
Di bagian ini
Kusilang bulan-bulan pandemi
Yang nyaris mematahkan mimpi
Pada kembang melati
Tuhan, sekira merindui adalah halal
Izinkan kukenang lembut tatapan
Sebab kesepian semakin asin
Mengepung malam-malam ganjil
Sementara aku tak ingin mati
Sebelum duhur meminjami waktu sekali lagi
Aku menggumamkan namamu
Di bawah kalender nanar
Dan gema qiroah dari masjid seberang
Sembari berkhayal: wabah berakhir
Lalu kita bertemu di wangi takdir
Mengkhatamkan rindu yang mengalir

Sajadah
Lahir dan hidup sebagai
anak dari seorang penjahat,
meskipun kau tidak pernah
mengenali ayahmu, cepat atau
lambat akan membuat kau
menjadi penjahat, karena di
tubuhmu mengalir darah yang
terkontaminasi oleh hasil-hasil
kejahatan. Usaha apa pun yang
kau lakukan untuk menjadi
orang baik, tidak akan
gampang terwujud, karena
orang-orang menginginkan
agar kau menjadi penjahat
dengan terus-menerus menaruh
curiga terhadap apa pun yang
kau kerjakan.
Semua hal yang aku
lakukan dan kerjakan, niat baik
yang aku berikan, selalu
mengundang kecurigaan, dan
ditanggapi dengan sangat
keliru. Aku pernah memberikan
satu karung beras kepada salah
seorang warga kampung (tak
perlu aku sebut namanya)
karena orang itu tidak punya
beras lagi untuk memberi
makan anak-anaknya, dan aku
mengetahuinya karena tanpa
sengaja mendengar salah
seorang anaknya menangis
kelaparan, tapi orang itu
menolak dengan alasan tidak
mau menerima bantuan yang
diperoleh dari hasil kejahatan.
“Bawa saja kembali beras
ini! Kami lebih baik
kelaparan,” katanya.
Makhluk mengerikan yang
ada di dalam diriku (semua
orang aku rasa memelihara
makhluk mengerikan di dalam
dirinya) seketika mengaum,
mengeluarkan cakar-cakar
tajam dan taringnya. Aku
istigfar sambil menghirup
oksigen sebanyak-banyaknya,
dan usaha itu berhasil
menenangkan
makhluk
mengerikan itu. Aku tak bisa
membayangkan apa jadinya
jika makhluk mengerikan ini
tidak bisa kukendalikan. Aku
menatap orang itu, tersenyum,
lalu mengambil karung beras.

“Kalau Bapak tidak mau, tidak
apa-apa,” kataku.
Rumah geribik yang nyaris
rubuh itu aku tinggalkan.
Karung beras kupanggul,
berjalan perlahan menyusuri
jalan kampung, dan aku
menyadari beberapa orang
memperhatikanku
dari
kejauhan. Aku sudah menduga,
orang-orang yang hanya
memperhatikan dan tidak
berusaha menegurku itu akan
mengarang cerita buruk
tentang karung beras yang
kupanggul.
Sejam setelah aku tiba di
rumah, dugaanku menjadi
kenyataan ketika Marasangap,
adik ibu dan aku memanggilnya tulang, datang menemuiku dan marah-marah, menuduhku mencuri sekarung
beras. Seperti biasa, dia terus
bicara tanpa lebih dahulu
meminta penjelasanku, dan
pembicaraannya selalu mengungkit-ungkit masa lalu ayahku
sebagai penjahat yang telah
merusak nama baik keluarga
besar Baginda Junjungan, ayah
ibuku
sekaligus
ayah
Marasangap, yang merupakan
ahli waris keluarga pembuka
perkampungan atau Raja
Panusunan
Bulung.
Mendengar
ucapannya,
makhluk mengerikan dalam
diriku langsung mengaum
memperlihatkan taringnya
yang tajam. Sekali lagi, aku
istigfar sambil menghirup
oksigen sebanyak-banyaknya,
dan usaha itu berhasil
menenangkan
makhluk
mengerikan itu.
“Kembalikan apa yang
telah kau curi!” kata
Marasangap sambil celingukan
mencari sekarung beras yang
dia pikir hasil curianku, dan
dia menemukan beras itu di
lantai dekat pintu yang
menghubungkan ruang tamu
dengan dapur. “Aku saja yang
memulangkannya.”

Aku mengangkat bahu,
Marasangap pergi sambil
memanggul beras itu. Aku tak
tahu ke mana beras itu hendak
dipulangkan Marasangap, tetapi
kemudian menyebar kabar
bahwa aku mencuri sekarung
beras milik orang miskin di
kampung kami sehingga orang
itu kelaparan, tapi beruntung
Marasangap datang dan
mengembalikan beras yang
dicuri itu kembali kepada
pemiliknya. Ternyata, pemilik
beras yang dimaksud adalah
orang
yang
menolak
pemberianku, dan aku hanya
tertawa geli mengetahui hal
itu.
Soal beras itu bukan
kejadian pertama, tapi sudah
terlalu sering. Niat baikku
selalu ditanggapi keliru oleh
siapa saja. Jangankan orang
lain yang ada hubungan darah
dengan aku, bahkan, saudarasaudaraku dari pihak ibu
maupun pihak ayah selalu
menganggap bahwa aku
seorang penjahat seperti halnya
ayahku. Tapi, lantaran aku
tidak seperti yang mereka
tuduhkan, dan aku tidak
merasa meladeni mereka
sebagai sesuatu yang sangat
penting,
aku
tidak
memedulikan apa pun
penilaian orang. Aku tetap
hidup sebagai diriku sendiri,
tidak pernah berpura-pura
menjadi orang lain agar
mendapat
kepercayaan
sekaligus pujian dari orang lain.
Bagiku, penilaian orang lain
bukan hal penting.
Sikapku yang masa bodoh
atas citra buruk yang dibuat
orang lain justru membuat
orang-orang merasa bahwa
mereka tidak keliru. Aku
menangkap kesan, orang-orang
menginginkan agar aku marah
atas tuduhan mereka, tetapi
aku tidak pernah marah. Aku
biasa-biasa saja, dan tetap saja
hidup seakan-akan tidak
pernah ada penilaian buruk
tentang diriku.
Marasangap, satu-satunya
ahli waris Raja Panusunan
Bulung di kampung, adalah
orang yang merasa paling
bertanggung jawab untuk
mengubahku menjadi orang
baik agar citra baik
keluarganya tidak luntur di
mata masyarakatnya. Dia bicara
kepada semua orang, bahwa
dia yang bertanggung jawab
mendidik aku agar menjadi
anak yang baik setelah ayah
dan ibuku meninggal. Ayahku
meninggal saat aku masih
dalam kandungan ibuku.
Kabarnya, Ayah ditembak
polisi dalam sebuah kasus
perampokan di kota. Ibuku
sangat menderita atas kepergian
Ayah, dan sejak itu ibuku
sering sakit-sakitan. Dua tahun
usiaku, ibuku meninggal. Aku
dirawat oleh Nenek, empat
tahun kemudian Nenek
meninggal.
Marasangap
kemudian mengasuhku, dan
memutuskan mengirimku ke
pondok pesantren. Aku hanya
sanggup bertahan setahun,
karena pondok pesantren selalu
menghukumku sebagai pencuri
atas barang apa saja yang
hilang.
Aku memutuskan kembali
ke kampung, dan tinggal
sendiri di rumah yang
diwariskan Ayah. Marasangap

meragukan aku sanggup
tinggal sendiri, tapi aku
membuktikan kemampuanku.
Cuma, masyarakat yang
khawatir atas kehadiranku, takut
aku akan menjadi benalu di
kampung.
Marasangap
menjamin bahwa dia akan
bertanggung jawab atas apa
pun yang aku lakukan. Tapi,
Marasangap sering mengatakan
kepadaku bahwa dia merasa
telah gagal memenuhi janjinya
karena aku tetap saja melakukan
kejahatan.
Dia tidak mempercayai
bahwa aku tak seperti yang
diceritakan orang-orang. Dia
malah menyimpulkan, bahwa
di tubuhku mengalir darah
seorang penjahat, dan itu tidak
bisa diabaikan sekalipun aku
melakukan transfusi darah
untuk mengganti darah yang
ada di tubuhku.
Aku tak menanggapi
Marasangap dan memilih diam
saja ketika dia datang hanya
untuk menasihatiku. “Jangan
seperti ayahmu, kau harus ikut
menjaga nama baik keluarga
Raja Panusunan Bulung,”
katanya.
Aku mengangguk sambil
membayangkan nama baik
keluarga Raja Panusunan
Bulung, dan betapa sia-sianya
membesar-besarkan hal-hal
semacam itu, apalagi bila nama
baik itu tidak bermanfaat
terhadap orang lain. Begitulah
aku menilai nama baik Raja
Panusunan Bulung yang dijaga
Marasangap, yang menurutku
hanya bermanfaat bagi
Marasangap sekeluarga, karena
ahli waris keluarga Raja
Panusunan Bulung selalu
mendapat perhatian khusus di
kampung seakan-akan mereka
warga kelas satu. Keluarga
Marasangap pun selalu
mendapat perhatian khusus,
kepentingan keluarganya selalu
berada di atas kepentingan
keluarga lain, terutama soal
menerima bantuan dari
pemerintah.
Aku tak menyukai
perlakuan khusus yang diterima
keluarga Marasangap, terutama
karena keluarga mereka masuk
daftar penerima bantuan
keluarga miskin padahal masih
banyak warga miskin yang
lebih layak menerima.
Marasangap mengaku sudah
menolak agar keluarganya
tidak mendapat bantuan, tetapi
aparatur desa mengatakan
bantuan itu sebagai bentuk
penghargaan terhadap ahli waris
Raja Panusunan Bulung.
Mestinya Marasangap tetap
menolak, tetapi dia memilih
mendiamkan dan menerima
bantuan itu. Sementara itu,
tidak sedikit warga kampung
yang hidup menderita serta
kelaparan, dan aku terusmenerus membagi-bagikan apa
yang diwariskan almarhum
ayah dan ibu kepada keluargakeluarga miskin. Dan, selalu,
keluarga-keluarga miskin itu
menolak dengan alasan tidak
mau memakan yang haram.
Setiap kali aku memberikan
kebaikan, aku akan mendapat
tuduhan telah mencuri, dan
Marasangap akan datang
sebagai Raja Panusunan
Bulung untuk mengembalikan
hasil curianku itu. Begitulah
aku menjalani hidup sebagai
anak seorang penjahat.

Adakah lebih gerimis
Dari sajadah kumal yang candu kecupan?
Serupa rindu membabi
Salawat kutakar
Dengan gelimang sunyi, belukar
Di atas mukena, adalah gairah sepertiga
Aku dan malam saling mengental
Saling berangkulan

Gaun Perpisahan
Diamdiam kujahit, gaun putih berbordir biru
Dengan taburan payet warna langit
Serupa zikir agar rasa sanggit
Saling meniupkan doa di jarak alit
Agar bila pertemuan nanti, kaupun bisa menghayati
Bahwa di balik hias kancing, tersimpan rindu bening
Pada sepertiga malam ganjil
Diamdiam kujahit, rencana matang tentang rembang petang
Dari perca katakata
Sebab hendak kujadikan tas kecil, tempat segala kenangan bergulir
Semanis pola takdir
Mesin jahit terhenti
tibatiba resleting rusak, seperti kabar kepergianmu yang mendadak
Menggunting rencana, menyematkan pita duka
Gaun putih belum rampung
Tapi kilau swarovski menandai, kapang harus dipungkasi
; sebelum kencan menjadi

Sajak-Sajak Ali Sadli Salim
Di Sungai HitamMengalirlah air keruh asam
Gambut membiak kabut
Di atas pohonan pucuk Halaban.
Perahu jukung batang kayu
Berkayuh pelan mengintai kecipak
ikan
Satu dua bekantan menyapa.
“Halo, apa kabar ibu kota?
Buah pedada matang jatuh,
lalu hilang sekelebat kibas
Patin seekor menamatkan lapar.
Pada permukaan lambat arus,
liuk capung tak lagi lincah
di mulut ikan sumpit.
Biawak dan Piton berlawan arah
memetakan kode wilayah.
Di pelabuhan kecil,
jejak amis para turis
begitu menggoda.
Rupa rupiah jelas
warna dan nominalnya.

Ke Dalam Syair
Penyair Cair
Aku takut
kata-kataku
memakan aku,
kata-kata
yang kutulis
sebagai puisi.
Apa yang kutulis
menjadi mantra,
menjadi larik-larik
tuah juga amarah.
Dikutuknya aku
jadi syair perindu.
Kata-kataku
sari pati huruf
menyusun dirinya
menjadi makna.
Air matanya
kata-kata.
Tawanya
kata-kata.
Segala apa
pada dirinya
menjelma
kata-kata.
Ke dalam kata
membenam
menuntas kertas
lembar-lembar
kabar menjabar.
Mengutuklah kata,
tubuh mencair.

Garbarium
Nutfah.
Perjalanan waktu
menuju Engkau.
Di antara iga dan sulbi ibu,
diturunkan dari Lauhul Mahfuz
sebelum ditiupkan
nur kekasihNya
Menangislah,
sekeras kau bisa.
Beritakan pada dunia
nikmat perjalanan
menuju kampung halaman
Adam dan Hawa.

Kopikarta
Kita,
Menyusun peta kota
di setiap malam.
Dari bangku ke bangku,
Dari saset–saset kopi,
menandai letak mimpi.
Kita jumputi kata-kata.
Daurpermak sebait sajak,
tentang mimpi sebuah kota.
Dari bungkus bekas kopi,
bukan melulu rindu.
Ada pula diam
mengasapi demam.
Menghangatkan air mata
menyetem nada tawa
sebab nasib seharian
tak terbayangkan.
Bermacam pisuhan
kita telan saja.
Sebab di kota ini,
setiap waktu kita
tak peduli, tak mengenali.
Kopikarta,
di tengah kota
mimpi kita menyusun
rupa macam perkara;
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Adzkia dari Ketek Manjadi Gadang
Padang, Khazanah—
Khazanah—Antah
iyo antah indak, sabalun
lembaga pandidikan Islam
Adzkia, nan bakantu pusat di
Jalan Taratak Paneh No 7,
Kuranji, Kota Padang manjadi
gadang saroman kini ko, iduik
lembaga pandidikan ko yo
sabana padiah.
Bahkan kabanyo untuak
managakan Yayasan Adzkia
tu hanyo bamodal samangaik
nan mambara sarato sajumlah
pitih nan indak labiah dari
15 ribu rupiah doh.
Iko indak carito ambuaih
ambuih se doh, atau carito nan
bakarang ka lamak paruik, tapi
kanyataan tu diakui dek
pandiri Yayasan Adzkia, nan
pernah manjadi Gubernur
Sumbar Prof. Dr. Irwan Prayitno,
alun lamo ko.
Manurik Irwan Prayitno,
setelah liau lulus dari Fakultas
Psikologi UI tahun 1988, inyo
mandapek tawaran untuak
bakarajo di PT Semen Padang,
tapi ditulaknyo.
“Namun tawaran itu saya
tolak. Saat itu saya memilih
membuka Yayasan Adzkia
dengan modal Rp15 ribu,”
keceknyo.
Dengan bamodal pitih
Rp15 ribu tu, kecek Irwan
Prayitno, inyo basamo

CERMIN
MODREN

Santi Sembab Kebanyakan Gaya
OLEH : FAHLEVI UBAN

Di kampung Tajorok tersebutlah nama
Santi Sembab. Namanya melambung bak canda
roket bukan kerena kehebatan atau keelok
budiannya, tapi karena muncuangnya nan
monyong sarupo Bakok tu, tiap sebentar saja
menciracau.
Jangan sebut Santi Sembab bila sudah
bergaya, ya……sebenar-benar sembab
kesadanya. Nan pasti, jika bagaya dia suka
mancolok, laki orang (maaf) pun acap pula
nya bawa lalok. Terhitung 29 Oktober kepatang,
Santi Sembab genap berumur dua puluh dua
tahun.
Sampai kini, sebananya Santi alun kureja,
tapi gayanya indak terbada, laki orang lakinya
pula. Kurejanya sampai saat ini hanya ondong
aie ondong dadak, orang tersorong nan inya
mengelak.
Pergaulan Sati Sembab memang banyak
di luar. Kadang-kadang tiba dia di Medan,
kadang seminggu di Batam, sudah tu tiba
pula di Jakarta. Pokoknya sudah bak canda
kereta api saja dia, lansir saja setiap wakatu.
Ketika ngenek Santi Sembab sikola di
Medan, ketika masuk ES EM PE dia bersama
orang tuanya pindah pula ke Batam, tapi
ketika menamatkan ES EM PE dan ES EM
A, di tamatkannya di Kota Metropolitan
Jakarta.
Tapi, dek karena bapaknya nan terkenal
sebagai pedagang serawa pintalon itu sudah
bangkrut, dari pada melarat di rantau orang,
akianya dia pulang kampung juga. Bersama
abak dan amaknya, ikut pula Santi Sembab
dan dua orang adiknya nan masih duduk
di bangku ES EM PE dan ES DE.
Di kampungnya (Kampung Tajorok)
sebananya Santi Sembab diketahui dek orang
alun punya pekerjaan tetap. Semantang pun
baitu, ia terus membangga-banggakan bahwa
dia adalah salah seorang leader nan sukses
di sebuah produk MLM (entah muncung lewat

muncung ko lah artinya, nan pasti tak ada
nan menanyakan kepanjangan MLM tu
doh…).
“Dek karena itulah saya acap pergi ke
berbagai daerah. Bahkan, tiga bulan ke tiba,
saya disuruh pula pergi ke Roma. Pediar
Up Line saya terus mendasak supaya saya
pergi ke Roma tu, tapi saya tetap tak amuh
doh….,” begitu kata Santi Sembab tiap
bertemu dengan orang kampungnya. Bahkan
dua hari nan lampau, kalimat itu diulang
nyo lo liak.
Mendengar pernyataan Santi Sembab itu,
agak terkejut juga orang mendengarnya.
Semantang pun begitu, Etek Rakena agak
penasaran juga. “Kenapa pula kau tulak
kesempatan emas tu,” tanya Etek Rakena
pada Santi Sembab.
“Sebananya saya tidak menolaknya Tek.
Saya hanya basengoh saja, dek banyaknya
jalan menuju Roma tu, jangan-jangan saya
tak jadi tiba di sana. Bak kata orang tuatua kita, TAK SATU JALAN KE ROMA tu
doh Tek. Makanya, perut saya jadi basengoh
dan dada saya jadi berdampung jadinya untuk
ke sana,” jawab Santi Sembab bentuk orang
tak bersalah saja.
Mendengar jawaban Santi Sembab tu,
orang nan ada ketika itu, seperti ; Etek Rakena,
Citam Lena, Piak Lampam, Idan Gonjong,
Uniang Kamisah, Tek Lot, Uniang Gadih,
Etek Lebe dan lainnya, agak percaya juga.
“O iya pula ya…… Makanya nan tuatua dulu acap benar menyebut kata ; TAK
SATU JALAN KE ROMA tu. Jadi…., itu
benarlah makasud kalimat tu mah ya…!
Aaaaa…., kan untung kau sebutkan tu,
akianya bertambah juga pengetahuan kami
tentang Roma tu. Ngomong-ngomen, dimana
Roma tu tuh ya…?,” tanya Uniang Kamisah
pula.
“ Ooh…., sebananya Roma ini tak pula

Awas Antu Masuak Saku!

berapa juah doh tek. Hanya ke baruah
Singapura senganeknya. Bila berbelok kida
sangenek, maka akan tiba pula di Malaysia
tu mah…. Tapi, nan rumitnya, jalan ke sinan
benar nan banyak. Oleh sebab itu, banyak
orang nan tersesat bila pergi ke Roma tu,”
kata Santi Sembab kelamak perutnya saja.
Kita tinggakan Santi Sembab dengan para
bini pelapau nan sering duduk di Lapau
Tan Angguk tu, cerita kita lanjutkan agak
selangkah lagi. Boleh nak terasa pula garam
dari cerita ini.
Ternyata dua bulan nan lampau, Santi
Sembab berkenalan jo seorang lelaki parlente.
Rizal Tanduak nama laki-laki berkulit bak
canda lansat itu. Santi Sembab memang tak
kenal benar siapa Rizal Tanduk. Tapi nalurinya
percaya benar bahwa laki-laki tu bisa
digadelenya.
Pasca Rizal dan Santi bersua, cinta pun
bersemi di dalam dada, Santi Sembab pun
tabuai ke pujaan hati. Nan Rizal Tanduk
pun baitu pula, sudah bak canda belut terkena
pancing, mengeliat-geliat dia dibuatnya.
Pasca Santi Sembab terbuai dan sawah
setumpak diagis perai, akhirnya ia tahu bahwa
Rizal Tanduk adalah pria tak bermodal, hanya
uncang-uncang kosong saja nan dibawanya
hilir mudik.
Akhirnya, tinggalah Santi Sembab dengan
nasib malang, sebab rencananya tak sesuai
dengan harapan, sementara sawah jo ladang
lah digarap orang.
Mengambil hikmah dari cerita Santi
Sembab ini, dapat dipetik pelajaran bahwa
; ada baiknya kita membuka buku kehidupan
setiap malam, dengan begitu kita akan tahu
apakah kita dalam melangkah masih terhutang
pada manusia dan kehidupan atau tidak.
Karena, orang bijak pernah berkata : “Semua
hasrat dan keinginan adalah buta, jika tidak
disertai pengetahuan dalam mengelolannya”.

RADJO BOEDJANG

OLEH : TAUFIK EFENDI
Sakali lai tantang medsos. Nan
bisa jadi radio lutuik mode kini.
Maaru-aru pangana. Marusak bana,
sahinggo tak jaleh maa nan bana
maa nan salah!
Nan bana bisa dak bana. Nan
dak bana bisa bana. Bana pun kini
makin relatif, sungguahpun sacaro
hakikat hanyo Baliau nan Maha
Bana.
Relatif kabanaran tu, di dunia
nan makin online ko, makin manjadijadi. Maklum tiok urang kini lah
pakai kacomato surang-surang.
Referensi bisa nyo pilieh surangsurang. Tingga mancari di Google,
ciek tanyo banyak jawek.
Apo se ditanyo, Angku Google
punyo jawek. Antah bana antah tido,

tapi itu lah jawek nan ado. Itulah
nan bana, kecek kito!
Padohal, Google ko hanyo
palanta. Tampek satiok nan bana
jo nan duto bacampue aduek.
Sabanyak nan batue, sambuah pulo
nan duto.
Sabananyo ado caro untuak
mamilah. Antaro lain ado portal
(palanta) nan punyo pamarentah,
tandonyo tatulih .go (baco: dot go)
dibalakang. Ado pulo dot co, iko
perusahaan mah. Ado dot sch, sakola.
Dan dot ac, ko sakola tenggi. Portal
pamarentah, sakola tenggi (Perguruan
Tinggi), jo sakolah tantu bulieh
dipacayoi.
Adopun dot-dot nan lain, tantu
bisa juo dipacayo. Tagantuang isi
(konten) nan dipublishnyo. Kok
urang manggaleh, lah pasti baa
galehnyo nan ka laku. Dek pandai
maruok, cirik kambiang bisa jadi
ubek. Dek rancaknyo foto baju,
sipatu jo sarawa, urang pun tapadayo
balanjo online. Lah ka tangan
barang tu, baru tau atah jo bareh.
Idak hanyo portal-portal
korporasi (dot co), portal-portal
pribadi pun (dot com) bisa juo
dipacayo sapanjang nan dipublish
bisa dipatangguangjawekkan.
Mako tiliek paralu dilakukan.
Pikie palito ati, nanang saribu
aka. Tiliek (teliti) daolu sagalo
sasuatu nan tasaji di dunia maya
tu. Kok paik jaan lansuang
diludahkan. Kok manih jaan
lansuang dilulue.

Tapi, di siko masalah tibo. Paik
manih info di dunia maya tu datang
batubi-tubi. Ibaraik ayie bah, di
portal dan di medsos tiok datiek
masuak ka rumah. Masuak ka biliek.
Masuak ka saku-saku. Masuak ka
kapalo. Manjadi paham di ati.
Namonyo ayie bah, sia nan talok
maadangnyo? Baa caronyo maambek
urang sadunie mamposting apo nan
kalamak dek inyo. Dak bisa
managahan urang mamposting isi
ati, manaruah foto urang anyuik atau
manaruihan kaba urang. Galeh
basambuik. Kaba urang inyo kabaan.
Kok nan rancak, tantu paralu
dibatehi medsos ko. Bukan untuak
mambatehi urang mampacaliek an
pikiran jo atinyo, tapi baa supayo
dak ado surang pun nan anonim
alias antu di medsos ko. Bukan
untuak mambatehi HAM, tapi supayo
urang batangguang jawek jo
karajonyo. Tangan mancancang,
bahu mamikue.
Memang lah ado UU ITE. Dalam
babarapo hal mungkin rancak, dan
bisa mangurangi karuah ayie di
sungai medsos. Tapi salamo tiok
urang bisa jadi antu (ghost) di
medsos, UU ITE ko jadi kurang
mangkuih.
Buktinyo, baraa banyak di
medsos—Facebook, Instagram,
Twitter, dll—akun palasu. Akun
anonim. Akun antu!
Tantu iyo murah manjadi antu
di medsos tu, karano registrasinyo
cayah bana se nyoh. Cubo jikok

registrasi tu paralu scan KTP, dak
ka ado nan talok mangata-ngatai
presiden di medsos tu doh.
Kini, karano banyak antu (akun
anonim) bagantayangan, mako
hoaks, ujaran kebencian, adu domba,
fitnah, dll bak ramo-ramo banyak
e di medsos! Urang nan dak ado
niek jadi antu, karano lungga aturan
registrasi tu, bisa barubah jadi ghost
nah. Apo lai urang nan memang
suko jadi antu, akun anonim ko
jadi jalan untuak manokok kawan
dakek tanpa nyo tau. Mangguntiang
dalam lipatan!
Antu ko bahkan bisa lo jadi
profesi. Buzzer namoe. Untuak
maangkek talue, paralu para antu
dibayie. Fenomena buzzer ko lah
marambah ka banyak sisi iduik. Kok
daolu acok di pakai di dunia politik,
kini lah marambah ka dunia bisnis.
Untuak manggaleh paralu buzzer
juo rupoe!
Mako, jaan diadang ayie gadang,
elok mailak ka tapi labuah. Nan
antu tatek kan ado. Sarupo setan
nan lah teken kontrak jo Tuhan,
antu masuak saku salah satu
jalannyo.
Kok takuik dilamun ombak, jaan
barumah di tapi pantai. Nak jaan
tibo antu ka saku, pilieh portal jo
medsos nan ka dimasuki. Atau,
pabanyak referensi dan kuasoi
referensi paliang tenggi; Al Quran
jo Hadist. In Sya Allah antu online
tabang ambue karano paham lah
dipaek dalam di ati.

 Founder Minangsatu, Wartawan Utama

babarapo urang kawannyo,
barusaho mancetak brosur
sabanyak sa rim.
“Kemudian borosur itu
ditawarkan ke gerbang sekolahsekolah di Padang untuk
bimbel,
dengan
biaya
pendaftaran Rp25 ribu. Uang
itulah untuk mencetak paket
dan kurikulum,” kato Irwan
Parayitno.
Liau mangaku barani
maambiak langkah tu karano
didorong kainginan untuak
mamajukan pandidikan di
Sumbar, nan balandaskan ka
agamo.
“Saya mengambil langkah
ini untuk tujuan besar, dan
bukan
hanya
sekedar
mencerdaskan generasi bangsa,
tapi juga sebagai wadah
dakwah dan sosial,” kecek liau.
Katiko urang alah banyak
mandaftar, kecek Irwan
Prayitno, inyo barusaho
manyewa gedung PGAI,
dengan syaraik pitih kontrak
kantua dibayia di bulan muko.
“Saat itu kita membuka

empat jurusan, dengan
mengajak tiga orang teman
lulusan IPB, UGM, Unand,
sebagai tenaga pengajar, salah
satunya Prof Syukri Arief.
Perlahan-lahan bimbelnya
berkembang, salah seorang
pegawai saya yang pertama
ialah pak Mahyeldi, yang kini
menjadi Walikota Padang,”
kecek Irwan Prayitno.
Perlahan namun pasti,
kecek
liau,
Yayasan
Pendidikan Islam Adzkia
tumbuh di Kota Padang. Mulai
dari TKIT, SDIT, SMPIT,
SMAIT, dan SMK hingga
perguruan tinggi STKIP Adzkia
Sumbar. Bahkan kini ko TK
Adzkia alah menjadi salapan
cabang di Padang, Bukittinggi,
sarato Payakumbuh.
“Dari modal Rp15 ribu,
kini aset Yayasan Pendidikan
Adzkia Sumbar sudah puluhan
miliar,” kecek Irwan Prayitno
nan marupokan pendiri
Yayasan Pendidikan Adzkia
Sumbar tu.  febriansyah
fahlevi

Carito Mangarasau

Ujang Tabek Padai
Basilek
OLEH : UDA FAHLEVI
Namonyo Ujang Tabek
Anak asli Ampek Angkek
Samantang liau babadan ngenek
Tapi santiang basilek
Satidiknyo silek kato nan dikuasainyo
Sahinggo takasan liau ko panduto
dek talampau acok basilek kato
Tu kabaa juo, itulah nan disabuik resiko
Tapi dek sikap Ujang tabek ko
Nagari dibuek aman santoso
Mako lah patuik batarimo kasih ka inyo

Urang Ampek
Jinih (Dubalang)
OLEH: BAHREN
Ala Jumaik pulo hari kini dunsanak, aratinyo
lah wakatunyo pulo kito mancaliak sarato mambaco
kolom taropong di Koran khazanah kebanggaan
kito kasaonyo. Di hari sahari kini, antah dek
hari ko lah nan elok, atau kutiko nan baiak, mako
bari izin ambo dek sanak nak manyampaikan
parakaro urang nan ampek jinih. Jikok di tigo
pakan sabalunnyo kito lah maurai parakaro pangulu,
manti jo malin, mako di kali sakali nangko nak
kito bahas pulo urang nan kaampek dari urang
ampek jinih ko. Sia koh urang nan ambo mukasuik
iyolah baliau angku dubalang.
Dari buku nan parnah dibaco sarato badiskusi
jo urang nan cadiak tau pandai, mako dapek
lah ambo kasimpulan baso dubalang dalam adaik
nagari kito iyolah urang nan tugehnyo manjago
kaamanan di dalam nagari. Limbak nan dari
pado itu, Pak Naim pun parnah bakato baso
dubalang itu iyolah salah satu parangkaik nagari
yang batugeh maurus urusan keamanan dalam
nagari, Dubalang juo disabuik dek Pak Naim
iyolah Tuan Gadangnyo dalam Nagari, sdalam
manjalankan tugehnyo salain manarimo parintah
dari Wali Nagari dubalang manjadi coordinator
dalam urusan keamanan nagari, tantu sajo
masyarakaik nagari juo ikuik sabagai pembela
dan panjago keamanan di nagarinyo.
Dubalang dalam manjalankan karajonyo
baprinsip sasuai jo mamangan adaik nan babunyi
jikok Kareh ditakiak, lunak disudu, nan aratinyo
satiok karajo nan dikarajokan dek dubalang harus
mancapai hasia nan paliang maksimal sainggo
keamanan dan ketentraman warga nagari ujuik
jadinyo.
Dalam tulisan lain juo basuo dek kito baso
dubalang tu mampunyoi tugeh jo tangguang jaweb
pulo dalam nagari, diantaro yugeh jo tangguang
jawek nyo itu adolah, sabagai alaik pangamanan
nagari,manjadi panglimo parang jikok tajadi parang
dalam mambela hak-hak dalam wilayah adaik
nagari.
Labiah rincinyo barikuik tugeh jo kawajiban
surang dubalang dari artikel tu dunsanak, nan
paratamo mambari kemanan taradok masyarakaik
sainggo indak tajadi rusuah jo silang sangketo.
Nan kaduo mambela sarato mambentengi anak
cucu dari pangaruah buruak budaya lua. Nan
katigo, basamo-samo jo parangkaik adaik sarato
urang ampek jinih nan lain manjago marwah jo
tagak nyo nilai-nilai islam dan adaik dalam nagari.
Aratinyo bana, jikok dicaliak ka maso kini,
dubalang ko bisa kito samokan jo TNI jo POLRI
nyo lah dalam nagari kito, kalau ado masalah
keamanan nan tajadi dalam nagari, indak pulo
harus pangulu langsuang nan mananganinyo, tantu
dubalang nan turun tangan talabiah dulu, baru
lah sasudah itu, di paiyo patidokn jo parangakaik
urang ampek jinih nan lain, apo nan elok kadibuek
untuak mangatasi parakaro keamanan itu. Inggo
iko lah dulu dunsanak, kok lai ado maso nan
elok, kutiko nan rancak di lain hari kito bisa
badiskusi baliak. Kok ado kato nan salah tantu
kadunsank kito mintak ampun, katuhan Ambo
mamohon maaf, Wallahu alam. *Dosen Sastra
Minangkabau
Unand

JUM’AT, 9 JULI 2021

JUM’AT, 28 DZULKA’DAH 1442 H

5

INOVASI UNTUK PARIWISATA SUMBAR

Homestay Dikelola UMKM Bisa Jadi Solusi
Padang, Khazanah— Anggota DPR RI asal
Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina dalam dialog
membahas memajukan pariwisata di Sumatera
Barat menyatakan harus dicari solusi peningkatan
kualitas dan kuantitas pelayanan bagi wisatawan
sehingga terjadi persepsi yang sangat baik pada
Sumatera Barat dari seluruh masyarakat baik
dalam negeri maupun luar negeri.
Hal itu disampaikan Nevi dalam acara urung
rembug mencari solusi peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan bagi wisatawan sehingga
terjadi persepsi yang sangat baik pada Sumatera
Barat dari seluruh masyarakat baik dalam negeri
maupun luar negeri yang juga dihadiri . yang
juga dihadiri Walikota beserta Wakil Walikota
Bukittinggi.
Dijelaskan Nevi, saat ini kita ketahui, pandemi
Covid-19 belum juga usai. Berbagai negara
menerapkan kebijakan lockdown untuk
mengurangi dampak penyebaran virus Covid19. Selain menciptakan krisis kesehatan global,

upaya supresi dan mitigasi pandemi Covid-19
juga menimbulkan disrupsi yang kuat pada tatanan
perdagangan internasional.
“Apalagi dengan munculnya jenis mutasi baru
SAR COV2 yang sangat ganas dan mudah menyebar
sehingga Indonesia sangat perlu memberlakukan
ppkm darurat terhitung 3-20 Juli nanti dengan
berbagai pengetatan pada banyak hal”, tutur Nevi.
Namun kondisi pandemi yang tak berujung
ini, lanjut Nevi, perlu mempersiapkan banyak hal
dimana suatu ketika pandemi berakhir, hal-hal
yang perlu disiapkan untuk kebutuhan pariwisata
telah siap sedia.
Nevi meyakini, kewirausahaan yang termasuk
dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
akan mampu memperluas lapangan kerja dan
memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada
masyarakat, serta dapat berperan dalam proses
pemerataan dan peningkatan pendapatan
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi,
dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Pengembangan Homestay yang dikelola
UMKM, kata Nevi, akan menjadi sebuah solusi
penguatan ekonomi rakyat kecil secara merata
dalam jangka pendek di masa pandemi, dan jangka
panjang ketika pandemi berakhir.
Menurut Nevi, bila ini dilakukan merata pada
daerah-daerah yang berpotensi pada pengembangan
wisata, UMKM akan menjalankan perannya sebagai
salah satu pilar utama ekonomi nasional yang
berkontribusi sekitar 60,3% dari total produk
domestik bruto (PDB) Indonesia.
Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total
tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja.
Pada 2018, UMKM tercatat sebanyak 64,2 juta
unit dan tentu akan semakin bertambah.
“Banyak kita temukan, saat ini UMKM
memiliki tingkat ketahanan tinggi ketika
menghadapi krisis, dibandingkan usaha besar. Hal
ini salah satunya karena mereka bergabung dengan
komunitas wirausahawan. Para UMKM tak hanya
sebatas untuk meningkatkan pengetahuan, tapi

agar dapat saling menguatkan, membantu dalam
memenuhi bahan produksi, termasuk
mempromosikan usaha,” kata dia.
Dikatakan Nevi, kerjasama usaha ini dapat
meningkatkan efisiensi, berbagi beban kerja dan
bahkan mendapatkan ide-ide baru. Ketika semua
melakukan social distancing, stay at home, go
online.
dari semua itu kita dapat temukan peluang
di dalamnya, sesungguhnya bersama kesulitan
terdapat kemudahan”, urai Nevi Zuairina dalam
sambutannya.
“Semoga dengan cepatnya kita beradaptasi
dalam menjalankan usaha dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan, bisa memutus mata rantai
penyebaran Covid-19 dan kita akan bangkit,
ekonomi kita menyelamatkan jutaan lapangan
kerja. Harapannya saat penyebaran covid-19
terkendali dan pandemi teratasi, kinerja
perekonomian Indonesia semakin membaik bahkan
terus meningkat,” tutupnya  */Novrizal Sadewa.

JAMBORE PKK SUMBAR

TP PKK Pasaman Bertabur Prestasi
Lubuk Sikaping, Khazanah— Sejumlah prestasi kembali
ditorehkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga dari Kabupaten Pasaman, empat dari lima kategori
yang dilombakan untuk PKK di Sumbar 2021 berhasil disabet.
Sementara, dari ajang Jambore tingkat Sumbar di Kota
Pariaman, PKK Pasaman kembali menggondol banyak
prestasi dan piala.
Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (TP
PKK) Kabupaten Pasaman, berhasil
menyabet empat juara, dari lima
kategori
penilaian
yang
diselenggarakan TP. PKK Provinsi
Sumatera Barat tahun 2021.
Sementara, dari ajang lomba
jambore tingkat Provinsi Sumatera
Barat yang berlangsung di Kota
Pariaman, kontingen jambore PKK
Pasaman yang dipimpin Ketuanya
Susi Benny Utama, kembali
menggondol banyak prestasi dan
piala.
“Alhamdulillah, kader PKK
Pasaman mampu berprestasi bagus
di tingkat Provinsi Sumatera Barat,
dan ini menjadi motivasi bagi
seluruh
pengurus
dalam
mengimplementasikan 10 program
pokok PKK di Kabupaten
Pasaman,” ujar Susi Benny Utama,
di sela-sela acara lomba jambore
di Pantai Kata, Pariaman, Kamis (8/
7) .
Dijelaskan Susi, tahun 2021 ini

TP. PKK Pasaman mengusung Nagari
Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol,
untuk dinilai tim Provinsi Sumbar
dalam pelaksanaan 10 program PKK
di nagari dan kelurahan.
“Dari lima objek penilaian,
empat diantaranya Pasaman berhasil
menang, bersama enam daerah
lainnya untuk setiap objek
penilaian,” ujar Ibu Susi.
Ketua panitia pelaksana jambore
PKK Provinsi Sumatera Barat, Dr.
Ernawati, SPOg, yang ditemui
dilokasi jambore, menyebut bahwa
kegiatan tahunan ini bertujuan untuk
memberikan motivasi, sekaligus
mengetahui perkembangan kegiatan
PKK di Sumatera Barat,
“Kita mengadakan penilaian
lomba kegiatan PKK se-Sumatera
Barat, dari 24 Mei sampai 18 Juni
lalu, di masing-masing daerah
kabupaten kota,” ujar Dr. Ernawati.
Tentang kegiatan jambore PKK
yang berlangsung mulai Selasa (06/
07) hingga penutupan Kamis (8/
7).

KKN Unand Dilepas
Padang, Khazanah— Rabu (7/7) kemarin, 4.926
mahasiswa Universitas Andalas (Unand) resmi melakukan
KKN yang dilepas langsung oleh Gubernur Sumatera
Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah secara simbolis
di PKM Unand.
Kegiatan KKN tersebut dilaksanakan secara daring
dan luring di masing-masing tempat tinggal asal mahasiswa
yang bersangkutan.
Kepala UPT KKN Unand, Ujang Khairul
menyampaikan, terdapat 4.006 mahasiswa Unand yang
akan ditempatan di 19 Kabupaten/Kota di Sumbar. 920
orang berada di luar provinsi Sumbar.
Disampaikannya pola KKN dimasa pandemi ini berbasis
tempat tinggal atau kampung halaman mahasiswa itu
sendiri.
“Mahasiswa akan melaksanakan KKN di daerahnya
masing-masing selama 40 hari kedepan,” ucapnya.
Namun, ada kesilapan tafsir tentang KKN daring yang
dilakukan Unand. Pasalnya, KKN sendiri adalah bentuk
kegiatan nyata yang dilakukan mahasiswa di daerah
tertentu. Sementara daring, otomatis tidak ada interaksi
secara langsung. Menanggapi hal itu, Ujang mengatakan
KKN daring tersebut hanya istilah penyebutan saja.
“Untuk kegiatan program KKN, secara nyata atau
luring dilakukan di daerah tempat tinggal masing-masing
mahasiswa dan bersinergi dengan program kelurahan,
desa maupun nagari tempat mahasiswa tinggal,” katanya
 */Novrizal Sadewa.

Arnel Jadi Sekwan
Lubuk Basung, Khazanah— Bupati Agam, Andri
Warman, resmi menunjuk Arnel, sebagai Pelaksana Tugas
(Plt) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Agam menggantikan almarhum Indra Dt.
Baradai.
Kasubag Humas DPRD Kabupaten Agam, Hasneril
mengatakan, penunjukan Arnel sebagai sekretaris
berdasarkan Surat Perintah Pelaksana tugas Nomor 800/
179/BKPSDM 2021. “Masa tugas beliau terhitung sejak
tanggal 5 Juli sampai dengan 4 Oktober 2021,” ujarnya,
Rabu (7/7/2021).
Disamping jabatan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten
Agam, sebutnya, Arnel juga menjabat sebagai Kepala
Bagian Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
Kabupaten Agam. Hasneril menjelaskan, Plt. Sekretaris
DPRD memiliki kewenangan menetapkan SKP dan
penilaian prestrasi kerja pegawai, gaji berkala, cuti selain
cuti di luar tanggungan negara.
Selain itu Sekretaris DPRD juga berwenang menetapkan
surat tugas atau surat perintah pegawai, menjatuhkan
hukuman disiplin pegawai tingkat ringan, menyampaikan
usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi,
memberikan izin belajar dan mengusulkan pegawai untuk
mengikuti pengembangan kompetensi.
“Plt tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan
dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak
pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian,”
terang Hasneril  Heppy Kusnandar
Kusnandar..

PRESTASI- Sejumlah prestasi kembali ditorehkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga dari Kabupaten Pasaman, empat dari lima kategori yang dilombakan untuk PKK di Sumbar
2021 berhasil disabet. Sementara, dari ajang Jambore tingkat Sumbar di Kota Pariaman, PKK
Pasaman kembali menggondol banyak prestasi dan piala (foto: Yunefrizal).
Ketua pelaksana Dr. Ernawati
menjelaskan bahwa tujuannya selain
ajang silaturahmi juga penyemangat
bagi ibu-ibu pengurus PKK di
seluruh kabupaten/kota se-Sumatera
Barat.
“Ada kegembiraan selama
jambore dan banyak reward yang

dibagikan buat peserta yang
mengikuti lomba serta kuis,” ujar
Ketua bidang IV TP.PKK Provinsi
Sumbar itu.
Disampaikan juga, jambore di
tengah wabah pandemi Covid-19,
mengharuskan panitia bertegas-tegas
terhadap seluruh peserta.

“Peserta jambore harus swab
terlebih dahulu, atau melakukan rapid
antigen. Jika tidak, maka tidak boleh
ikut jambore,” jelas Dr. Ernawati.
Turut disampaikan, selama
jambore tidak dibolehkan ada
kerumunan selama kegiatan, dan
peserta dibagi sesuai kelompok

kabupaten/kotanya masing-masing.
Tampak kegembiraan selama
jambore, dan masing-masing
pengurus TP. PKK saling unjuk
kebolehan. Ada bingkisan tambahan
dari jajaran OPD Kota Pariaman,
bagi peserta yang berhasil menjawab
pertanyaan kuis dari panitia.
Turut serta dalam kegiatan
jambore, Ketua TP. PKK Pasaman,
Wakil Ketua Ny. Deni Sabar AS,
Sekretaris Ny. Masrida Mara Ondak,
para ketua bidang dan pengurus
TP.PKK Kabupaten Pasaman.
Tahun ini, TP. PKK Pasaman
(Nagari Ganggo Hilia) berhasil
menjuarai lomba Tertib Administrasi,
lomba Pola Asuh Anak dan Remaja
di Era Digital, lomba UP2K, dan
Lomba AKU Hatinya PKK.
Sementara penilaian Keluarga Gagah
Bencana, Pasaman belum berhasil.
Khusus lomba di ajang jambore,
TP Pasaman berhasil juara 1 Barisan
Ter-rapi, juara 1 penilaian Cepat
Datang, juara 1 lomba Outbond dan
juara 2 lomba Memakai Atribut.
Hingga berita ini tayang, empat
lomba masih berlangsung dan
sebagian baru selesai digelar di Pantai
Gondoriah, Piaman.
Keempat lomba adalah Yel-yel
PKK, lomba ekspose nagari bidang
sekretaris, lomba Pokja 1 dan lomba
Jujai, di panggung terbuka Pantai
Gondoriah  Yunefrizal.

CALON KETUA UMUM IKA UNAND

IKA Farmasi Usung Dr. (C) Rustian M. Kes
Padang, Khazanah— Ikatan
Alumni Farmasi Unand Padang siap
merapatkan
barisan,
dan
memenangkan Ketumnya dalam
berkompetisi di Kongres VI IKA
Unand yang diselengarakan pada
awal bulan Agustus mendatang.
Hal itu, dengan di usungnya
Ketua Umum IKA Farmasi Dr. (C)
Rustian M Kes sebagai Bakal Calon
Ketua Umum Ikatan Alumni IKA
UNAND oleh Sekretaris Umum
(Sekum) IKA Farmasi dan
didampingi Penasehat IKA Farmasi,
Rabu (7-7-2021) di sekretariat IKA
Unand.
Bermain tenang dan tanpa
gembar-gembor, prinsip vini vidi
vici dipakai DPP IKA Farmasi
Unand, senyap tapi pasti. Hari ini
daftarkan Ketum-nya Dr.(C) apt
Rustian M.Kes sebagai Bakal Calon
Ketua Umum IKA UNAND.

“Betul, Uda Rustian didaftarakan
langsung oleh Sekum DPP IKA
Farmasi. Uda Sofyan dan Penasehat
IKA Farmasi Prof. Dachriyanus dan
Salman, ke SC Kongres di DPP IKA
Unand,” ujar OC Kongres VI IKA
Unand Feri Suswanto, Rabu (7/7)
lalu.
Ia menyebutkan, prosesi
pendaftaran tetap seperti yang
dilakukan saat kandidat Caketum
Surya Tri Harto mendaftar Senin (5/
7) kemaren.
Petinggi IKA Farmasi diterima
SC Kongres VI IKA Unand, Danny
Hidayat dan Harry Effendi, juga
diahdiri oleh Sekretaris OC Kongres
Ilhamsyah Mirman dan panitia OC
lainya M. Riduan Nasution.
Ia menceritakan, awalnya sedikit
terkejut dan surprise karena IKA
Farmasi sejam sebelum mendaftyar
memberi tahu Sekretaris OC Kongres,

Ilhamsyah Mirman.
“Betul kami fokus untuk
bertarung di proses tahapan dan
arena kongres, tidak ada deklarasi,
tapi, mencalonkan Pak Rustian maju
Ceketum keputusan bulat di internal
DPP IKA Faramsi,” ujar Sofyan.
Sekretaris SC Kopngres VI IKA
UNAND Harry Effendi menyebutkan,
hingga hari ini baru dua bakal
Caketum yang mendafatar.
“Sesaui jadwal penjaringan
ditetapkan SC Kongres, pendaftaran
Bakal Caketum IKA Unand samapai
10 Juli 2021 pukul 14.00 WIB,
dan hari ini dua Uda Surya Tri Harto
dan Uda Rustian,” sebut Harry.
Dr (C) apt Rustian M Kes awal
berkarir di Kemenkes RI, saat ini
menjabat di Badan Nasional
Penanggulangan Bencana RI.
Bahkan, termasuk alumni Unand
yang serius menangani Covid-19

selama pandemi ini.
Dikonfirmasi soal pendafataran
Caketum IKA Unand, Rustian
menyikapi dari hasil kongres VI
IKA Unand kali ini memberikan
amanah kepada dirinya, organisasi
IKA Unand tersebut akan
diwujudkan menjadi organisasi
kebanggaan alumni dan almamater
pada pusat Iptek, sosial, dan budaya
yang unggul dan berdaya saing,
sehingga berkontribusi bagi
pembangunan massyarakat dan
kawasan.
“Insya Allah siap berbuat terbaik
untuk IKA Unand. Amanah
disandang, tarimokasih sanak IKA
Farmasi dan mohon tarimo ambo
para pemilik suara di Kongres VI
IKA Unand. Ambo Rustian asal
untuk Kejayaan Bangsa, Surut
Bapantang,” tutup Rustian 
Syafrial Suger
Suger..

Kaba Nagari
PASIA LAWEH PALUPUAH

Puluhan Inovasi Berbuah Puluhan Penghargaan

BUAH- Pasia Laweh Kecamatan Palupuah salah satu Nagari di
Kabupaten Agam merupakan nagari seribu inovasi dengan visi
“Nagari Maju Berbasis Keunggulan Lokal” akhirnya berbuah manis,
76 penghargaan sudah diraih sampai Juli 2021 (foto: Ist/net).
Palupuah, Khazanah— Pasia
Laweh Kecamatan Palupuah salah
satu Nagari di Kabupaten Agam
merupakan nagari seribu inovasi
dengan visi “Nagari Maju Berbasis
Keunggulan Lokal” akhirnya
berbuah manis, 76 penghargaan
sudah diraih sampai Juli 2021.
Wali Nagari Pasia Laweh, Zul

Arfin Dt. Parpatiah, Kamis (8/7)
menjelaskan, implementasi dari
Visi Nagari Maju Berbasis
Keunggulan Lokal ditindak lanjuti
dengan seribu inovasi dengan
melalui kebersamaan aparatur
pemerintah nagari, Lembaga yang
ada di nagari serta pemuka
masyarakat, cerdik pandai serta

pemuda, tidak kalah pentingnya
adalah peranan PKK dan akhirnya
memetik prestasi dan 76
penghargaan yang luar biasa.
Diakui Zul Arfin Dt. Parpatiah,
bahwa penghargaan diperoleh itu
merupakan prestasi masyarakat
Nagari Pasia Laweh Kecamatan
Palupuah yang telah berpartiipasi
secara bersama-sama, baik yang
dikampung dan warga Pasia
Laweh yang berdomisili di
perantauan dalam rangka
memajukan
pembangunan
berdasarkan Visi Nagari Maju
Berbasis Keunggulan Lokal.
Dengan melalui kebersamaan
itu terang Zul Arfin Dt. Parpatiah,
bahwa dibuktikan sebanyak 76
penghargaan telah diraih Nagari
Pasia Laweh tenggang waktu
selama 4 tahun berdampak nyata,
tentunya berdasarkan visi nagari
yang ditindak lanjuti seribu
inovasi
dengan
payung
hukumnya Peraturan Nagari
(Perna).
Dari 76 penghargaan yang
diraih Nagari Pasia Laweh
Kecamatan Palupuah, dterdiri dari

45
penghargaan
tingkat
Kecamatan, 16 penghargaan
Kabupaten, 14 dari Provinsi dan
1 penghargaan dari tingkat
Nasional dan sampa saat ini Nagari
Pasia Laweh tetap berbenah
menuju nagari maju dalam rangka
peningkatan perekonomian rakyat.
“Banyaknya penghargaan
yang diperoleh tersebut, bahwa
nagari Pasia Laweh, setiap saat
mengeluarkan beragam jenis
inovasi dan bahkan Nagari Pasia
Laweh juga disebut sebagai
“Nagari Seribu Inovasi,” kata Zul
Arfin Dt. Parpatiah.
Dijelaskan,
berdasarkan
pencatatam per tanggal 5 Juli
2021, Indeks Desa Membangun
(IDM) resmi yang dikeluarkan oleh
Podeskel Kementerian Dalam
Negeri RI sudah meningkat dari
Desa Swadaya Berkembang,
terkahir Pasia Laweh Palupuh
menjadi Desa Swakelola (Desa/
nagari Maju) 2021 dan nagari tageh
rumah gadang melalui inovasi
kearifan lokal dengan modal sosial,
tukuk Zul Arfin Dt. Parpatiah 
*/Heppy
Kusnandar
Kusnandar..
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DINILAI MAMPU BERSAING

Sejumlah Produk Asal Sumbar Akan
Menembus Pasar Benua Afrika

ZOOM MEETING - Mahyeldi saat mengikuti zoom meeting “Potensi Ekspor ke Afrika dan negara lainnya” di Padang. (Foto : Rina
Akmal)

Padang, Khazanah
Khazanah—Sejumlah
produk asal Sumatera Barat
(Sumbar) berpeluang menembus
pasar di negara-negara Benua
Afrika karena dinilai memiliki
kualitas yang bisa bersaing di pasar
global.
Sejumlah produk asal Sumbar
yang diekspor yaitu, Cassiavera
ke Aljazair, Cengkeh ke Nigeria,
tepung kelapa ke Maroko, CPO
ke Tanzania dan Kenya dan
beberapa produk lain.
“Saat ini produk kita sudah
cukup banyak ke Afrika. Namun
kita terus berupaya agar
jumlahnya bisa terus meningkat,”
kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi
saat mengikuti zoom meeting
“Potensi Ekspor ke Afrika dan
negara lainnya” di Padang, Kamis
(8/7).
Ke depan, Pemprov Sumbar
berupaya
untuk
terus
meningkatkan jenis produk dan
jumlah yang akan diekspor
diantaranya dengan pendekatan
“sister city”.
Gubernur
mengatakan
beberapa kota di Sumbar sudah
memiliki hubungan baik dengan
daerah di Afrika dan Timur Tengah
seperti di Maroko.
Pendekatan tersebut dinilai
bisa memberikan ruang untuk
saling memahami keunggulan
produk dan kebutuhan masingmasing daerah. Hal itu akan
membuka
kemungkinan
perdagangan.
Sumbar juga memiliki
Pelabuhan Teluk Bayur yang bisa
dimanfaatkan menjadi gerbang
Indonesia bagian Barat untuk

ekspor.
Sementara itu Kuasa Usaha
ad interim Kareem International,
Yusra Khan mengatakan sebagai
warga Minangkabau ia juga
berharap bisa memberikan
sumbangsih untuk kemajuan
daerah dengan membantu
perdagangan ekspor produk
Sumbar ke negara-negara Afrika.
Ia mengatakan dalam beberapa
hal, Indonesia termasuk Sumbar
memiliki kedekatan yang lebih
baik dibandingkan Afrika dengan
Eropa. Misalnya dari segi kuliner.
Menurutnya ada kedekatan
rasa kuliner antara randang dari
Sumbar dengan kuliner di Afrika
bagian Timur. Kedekatan itu
adalah potensi yang bisa
dimanfaatkan untuk menjalin dan
meningkatkan perdagangan antara
dua daerah.
Ia mengatakan Afrika adalah
daerah yang sedang tumbuh. Ke
depan perekonomiannya akan
semakin baik karena itu sejak
awal Sumbar harus bisa
memanfaatkan hal itu.
CEO Kareem International,
Isnandar mengatakan berdasarkan
pengamatannya beberapa tahun
berkiprah dalam perdagangan
internasional, rendahnya tingkat
ekspor Indonesia bukan karena
tidak memiliki produk tetapi tidak
memiliki pedagang di luar negeri.
Hal itu yang mendorongnya
mendirikan perusahaan khusus
untuk ekspor ke Afrika. “Kami
berharap bisa membantu daerah
termasuk
Sumbar
untuk
mengekspor produk ke Afrika,”
katanya.  rina akmal

Tambak di Pesisir Pantai Padang Pariaman Diawasi
Padang
Pariaman,
Khazanah
Khazanah—Untuk meningkatkan
investasi dan kemudahan berusaha
dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi, serta mendorong peran
serta masyarakat dan sektor swasta
dalam pembangunan di daerah.
Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman
melalui
Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu dan Perindustrian
(DPMPTP)
melakukan
pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha tambak udang,
yang
semakin
banyak
bermunculan di pesisir pantai
daerah itu.
Kegiatan pembinaan dan
pengawasan, diawali dengan rapat
koordinasi antara Tim Terpadu
yang terdiri dari Perangkat Daerah
terkait (DPMPTP, Dinas PUPR,
Dinas Perikanan dan Satpol-PP)
bersama DPRD Kabupaten
Padang Pariaman, pada Rabu (8/
7) bertempat di kantor Camat
Ulakan Tapakih.
Pertemuan yang berlangsung
singkat tersebut, membicarakan
rencana sasaran kunjungan terkait
perizinan dan sistem pengelolaan
limbah tambak udang, yang sudah
meresahkan masyarakat.

Hadir pada pertemuan itu,
Kasat Pol. PP Damkar Rianto,
Sekretaris PUPR Rahim Thamrin,
Kabid Perizinan DPMPTP Emri
Nurman, Kabid Dinas Perikanan
dan Plt. Sekcam Ulakan Tapakih
Anesa Satria, Dan anggota DPRD
Padang Pariaman juga terlihat
hadir dari Komisi II Rusli Umar.
Acara kemudian dilanjutkan
dengan kegiatan pembinaan dan
pengawasan perizinan, dengan
melakukan peninjauan ke lokasi
tambak udang milik Rizki Pratama
di Korong Tiram Nagari Tapakih
Kecamatan Ulakan Tapakih.
Setiba di lokasi, rombongan tim
terpadu yang dipimpin Kasat Pol.
PP memanggil pengawas lapangan
Indra yang berada di lokasi.
Diketahui, bahwa telah dilakukan
pembangunan tambak oleh
pengusaha yang hampir selesai
90%, sementara izin usaha
tambaknya belum ada.
Saat itu, pengawas lapangan
Indra diberi teguran dan harus
menandatangani surat pernyataan.
Bahwa pihaknya dilarang untuk
melanjutkan
pembangunan
tambak, sebelum izin usaha
tambak dan rekomendasi dari
instansi terkait diterbitkan.

“Pemerintah
Kabupaten
Padang Pariaman tidak akan
mempersulit proses perizinan dan
akan memberikan kemudahan
berusaha bagi investor dan
masyarakat. Selagi usaha tersebut,
sudah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
yang
berlaku,” kata Emri Nurman.
Selesai melakukan pembinaan
di Korong Tiram Nagari Tapakih,
Tim Terpadu melanjutkan
peninjauan ke Pantai Gosong
Nagari Ketaping Kecamatan
Batang Anai. Diduga disana ada
beberapa lokasi tambak udang
yang belum memiliki izin usaha,
tapi tambak mereka sudah
beroperasi bahkan sudah panen
beberapa kali.
Secara terpisah, Bupati Padang
Pariaman Suhatri Bur mengatakan.
Bahwa pembangunan tambak
udang merupakan salah satu
alternatif dalam pemulihan ekonomi
di masa pandemi Covid-19 ini.
Azaz manfaat dan dampaknya
sangat dirasakan oleh masyarakat,
terutama dengan terbukanya
lapangan kerja bagi anak Nagari
dan membantu meningkatkan
pendapatan masyarakat sekitar.
Seperti, terlihat masyarakat

TAMBAK - Salah satu tambak yang ada di Padang Pariaman. (Foto : Syafrial Suger)
mulai berusaha atau berbisnis
sebagai pedagang udang. Baik
dalam skala kecil atau besar dan
berusaha di sektor ekspedisi dan
transportasi hasil panen atau
pakan.
“Dengan
banyaknya

bermunculan usaha tambak udang
di Kabupaten Padang Pariaman,
khususnya di wilayah pesisir
pantai. Tentunya akan memberikan
dampak peningkatan ekonomi yang
signifikan bagi nagari-nagari
setempat.
Dengan
syarat,

kehadirannya juga tidak merusak
lingkungan dan ekosistem yang
ada.
Mematuhi
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,
serta memberikan perhatian dan
kontribusi bagi masyarakat”.
tutupnya.  syafrial suger

PERLUAS JANGKAUAN PELAYANAN

FIFGROUP Hadirkan Pameran Virtual

DIREKTUR MARKETING - Antony Sastro Jopoetro, Direktur Marketing FIFGROUP. (ist)
Padang, Khazanah
Khazanah–FIFGROUP
FEST kembali memperluas
jangkauan wilayahnya setelah
sebelumnya di bulan Juli hadir
lebih dulu di Kota Makassar. Kini
FIFGROUP
FEST
hadir
meramaikan Provinsi Jawa Timur
yang diikuti oleh seluruh brand
service PT Federal International
Finance (FIFGROUP), yaitu
FIFASTRA,
SPEKTRA,
DANASTRA,
AMITRA,
ASTRAPAY, MAUCASH, FIFADA,
MOXA hingga mitra yang
berkerja sama. Event promo
FIFGROUP FEST Jawa Timur akan
diselenggarakan mulai tanggal 7

Juli hingga 21 Juli 2021.
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Warga (PPKM) di
wilayah Jawa-Bali mulai tanggal
3 Juli hingga 20 Juli 2021
mengakibatkan sejumlah kegiatan
dihentikan selama periode waktu
yang telah ditentukan. Hal ini
merupakan upaya pemerintah
dalam menghentikan penularan
virus Covid-19 yang saat ini
sedang mengalami peningkatan
yang cukup besar.
CEO FIFGROUP, Margono
Tanuwijaya,
mengatakan
FIFGROUP FEST yang hadir
dengan konsep pameran virtual

menjadi alternatif solusi yang
disediakan oleh FIFGROUP untuk
warga Indonesia khususnya untuk
warga Jawa Timur. Bagi mereka
yang ingin memiliki sepeda motor
Honda baru, alat elektronik, gadget,
emas logam mulia, hingga
perabotan rumah tangga bisa
diwujudkan melalui FIFGROUP
FEST.
“Pameran
virtual
ini
diharapkan bisa mengoptimalisasi
seluruh pelayanan pembiayaan
berbagai macam produk termasuk
pembiayaan multiguna yang
disediakan FIFGROUP untuk
seluruh warga Jawa Timur,” kata

Margono.
FIFGROUP FEST hadir dengan
memberikan kemudahan melalui
pelayanan digital yang dapat
diakses
melalui
bit.ly/
FFJATIM16hanya
dengan
menggunakan smartphone ataupun
laptop.
Keamanan
dan
kenyamanan ini tentunya menjadi
prioritas FIFGROUP dalam
menyediakan layanan pembiayaan
untuk seluruh warga Jawa Timur.
Direktur Marketing FIFGROUP,
Antony
Sastro
Jopoetro,
menambahkan dengan melakukan
transaksi di FIFGROUP FEST warga
Jawa Timur bisa mendapatkan
berbagai macam keuntungan
melalui promo dan hadiah yang
dihadirkan. Ini jadi momentum yang
tepat bagi penduduk Jawa Timur
untuk bisa mewujudkan segala
impiannya walaupun di kondisi
pandemi saat ini.
“Digitaliasi event-event promo
tentunya menjadi solusi tepat dan
FIFGROUP FEST adalah salah
satunya.
Bukan
hanya
terwujudnya impian kita, tetapi
dengan bertransaksi di FIFGROUP
FEST
dapat
memberikan
keuntungkan terlebih dikondisi
pandemi saat ini. Mulai dari
potongan angsuran, cashback ,
hingga hadiah langsung bisa
didapatkan melalui FIFGROUP
FEST,” kata Anton.

Seluruh warga Jawa Timur
yang ingin memiliki sepeda motor
Honda baru dapat menggunakan
pelayanan FIFASTRA. Penawaran
khusus yang diberikan oleh
FIFASTRA adalah program Beat
Triple Surprise (BTS) Honda, yaitu
potongan tenor sebanyak 2 kali
untuk kredit Sepeda Motor Honda
tipe Beat dengan uang muka
senilai Rp 500 ribu. Cashback
hingga Rp 100 juta bisa
didapatkan oleh 200 pelanggan
yang melakukan transaksi
pembelian sepeda motor Honda
baru dalam bentuk saldo AstraPay.
FIFASTRA juga membuka
kesempatan khusus untuk warga
Jawa Timur berupa pembiayaan
sepeda motor Honda untuk
seluruh tipe dengan uang muka
mulai dari 10%.
Sementara itu, dengan
SPEKTRA, seluruh warga Jawa
Timur dapat mewujudkan
impiannya memiliki alat elektronik
hanya dengan bayar biaya admin
sebesar Rp 25 ribu. SPEKTRA juga
menawarkan beragam keuntungan
lainnya yang didapatkan dengan
melakukan transaksi pembelian di
SPEKTRA sesuai area kota Anda.
DANASTRA yang merupakan
lini bisnis pembiayaan multiguna
menawarkan promo berupa
cashback AstraPay sampai dengan
Rp 350 ribu dan hadiah langsung

bagi seluruh warga Jawa Timur
yang melakukan transaksi di
DANASTRA berupa sebuah disc
break lock serta asuransi jiwa
selama 1 tahun.
Selain itu, warga Jawa Timur
yang ingin mendaftarkan namanya
di Kementrian Agama untuk bisa
berangkat haji bisa menggunakan
AMITRA sebagai salah satu unit
usaha pembiayaan syariah
FIFGROUP. Hanya dengan biaya
admin sebesar Rp 750 ribu, warga
Jawa Timur bisa mendaftarkan
namanya di Kementrian Agama
serta tentunya akan ada promo
berupa spesial angsuran sebesar
Rp 665 ribu selama 5 tahun.
AMITRA juga menyediakan
program AMITRA Gold (AMIGO)
dengan diskon hingga Rp5 juta.
Kepala Wilayah Jawa Timur
1 FIFGROUP, Bahagianto,
mengatakan FIFGROUP FEST
menjadi solusi yang tepat sebagai
pelayanan pembiayaan berbagai
macam produk yang dapat
digunakan oleh warga Jawa
Timur. “Raih berbagai macam
keuntungan dan hadiah yang bisa
didapatkan. Selain sangat
menguntungkan, tentunya melalui
FIFGROUP FEST kita bisa
mendapatkan
pelayanan
pembiayaan tanpa harus takut
terpapar virus Covid-19”, kata
Bahagianto.  ril/fahlevi
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Eksekusi Bupati
Khazanah di Kejaksaan Negeri menyebutkan
bahwa Kejari bertemu dengan Bupati. Ketika
dikonfirmasi ke Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir
Selatan, Donna Rumiris Sitorus, ia berlum bersedia
memberi penjelasan kepada pers..
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi
dan pelaksanaan eksekusi itu sebanyak 750
personel yang tergabung dari TNI-Polri, Satpol
PP dan Damkar diturunkan. Kapolres Pessel, AKBP
Sri Wibowo melalui Kabag Ops, Kompol Arsyal
mengatakan, pengamanan sesuai jadwal yang
ditentukan oleh Kejari Painan.
“Kami menerjunkan sebanyak 750 personel
gabungan yang terdiri dari 450 dari kepolisian,
50 orang TNI, serta 50 orang Satpol PP dan
Damkar. Dalam pengamanan tersebut, dimonitor
langsung oleh Dit Sabhara, Dit Intelkam dan
juga DanSatbrimob Polda Sumbar,” kata dia.
Untuk pengamanan eksekusi ini, selain personel
Polri juga menyiapkan dua ekor anjing pelacak
(Sniffer Dog) yang langsung dimonitor oleh
Dirsabara, Satbrimob dan Dirintel.
Hasil pantauan Khazanah di lapangan, para
simpatisan Bupati Rusma Yul Anwar yang
berjumlah ratusan orang mengepung rumah dinas
Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), sejak
pagi Kamis (8/7)
Mereka menuntut agar eksekusi yang akan
dilakukan oleh Kejari Painan itu ditunda terlebih
dahulu sebelum hasil putusan Peninjauan Kembali
(PK) keluar.
"Kami mohon eksekusi terhadap Bupati kami
ditunda dulu, sampai hasil PK keluar. Kalau ingin
Kejari memaksa juga Bupati kami dieksekusi,
langkahi dulu mayat kami dan kami siap untuk
mati, " kata seorang simpatisan, Eva Azman.
“Kami tidak ingin bupati kami ditahan, titik!,”
kata peserta aksi lainnya, Rosma Linda (47)
Sejumlah simpatisan yang hadir mengaku tidak
setuju dengan eksekusi terhadap Bupati Rusma
Yul Anwar sebelum putusan PK (Peninjauan
Kembali) keluar. Mereka berharap Bupati yang
menang telak pada Pilkada Pessel itu
menyelesaikan tugas membangun Pessel.
Bupati Rusma Yul Anwar sebelumnya sudah
menyatakan akan mendatangi Kejaksaan negeri
dengan kesadaran sendiri sebagai warga negara
biasa.
“Saya berharap, memohon, jangan sampai ada
gerakan apapun demi kondusifnya daerah,”
imbaunya ketika itu.
Seperti diberitakan sebelumnya Mahkamah
Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh
Bupati, Rusma Yul Anwar, dalam suatu keputusan
tertanggal 24 Februari 2021. Bupati Pesisir Selatan
diketahui melanggar pasal 109 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PPKM Darurat
lebih dari 1.000 orang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang
Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan,
mengaku telah menyiapkan skenario terburuk
jika pandemi Covid-19 di Indonesia semakin
ganas. bahkan, jika kasus positif menyentuh 70
ribu kasus per hari.
"Kita sudah hitung worst case, lebih dari 40
ribu bagaimana suplai oksigen, obat, rumah sakit,
semua sudah kami hitung," tegas Luhut, seperti
dikutip Kamis (8/7/2021).
Sebagai antisipasi, pemerintah akan
menyiapkan Asrama Haji di Pondok Gede pasien
covid-19 yang tidak tertampung di beberapa rumah
sakit besar seperti RS Wisma Atlet.
Asrama Haji dalam kondisi layak dan sudah
dicek langsung oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Luhut mengatakan kapasitasnya bisa
untuk 800 pasien.
Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah
membuat skenario jika PPKM Darurat diperpanjang
hingga satu bulan. Hal ini dilakukan Sri Mulyani
dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
pada Kuartal III-2021.
Sri Mulyani menjelaskan, PPKM darurat yang
akan berlangsung pada 3-20 Juli 2021, dampaknya
akan sama seperti saat adanya lonjakan kasus
Covid-19 pada Februari-Maret 2021.
Oleh karena itu, Sri Mulyani belum bisa
memastikan berapa target yang bisa terealisasi
pada pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III2021. Karena hal tersebut tergantung dari
pelaksanaan PPKM Darurat ini.
"Memang ada potensi outlook mengalami
pelemahan dari yang tadinya kita proyeksikan
6,5%. Berapa? Ya tergantung nanti kita lihat
berapa lama PPKM-nya ini jalan," jelas Sri Mulyani
dalam konferensi pers, dikutip Kamis (8/7/2021).
Sri Mulyani bahkan menyebut bisa saja PPKM
Darurat dilakukan selama satu bulan, apabila
lonjakan kasus Covid-19 tidak juga melandai.
"Kalau hanya dua minggu dan efektif
(mengurangi lonjakan kasus) maka dampaknya
barangkali relatif bisa terbatas. Namun, kalau
tidak dan panjang, bisa satu bulan pengaruhnya
cukup signifikan terutama pada level konsumsi,"
ujarnya.
"Karena kalau konsumsi turun, growthnya

Masjid Amru bin Ash
Masjid tersebut merupakan bangunan pertama
di Fustat. Bahkan, mengutip Egyptian Streets,
masjid yang juga disebut sebagai masjid antik
dianggap sebagai universitas pertama, bertahuntahun sebelum adanya Universitas Al-Azhar.
Bangunan tersebut mampu menampung hingga
5.000 jamaah dalam satu waktu.
Kendati masjid Amru bin Al-Ash dibangun
atas perintah Umar bin Khattab, konon alasan
utama pembangunan dan posisi bangunan harus
di tempat yang terdapat seekor burung merpati.
Saat Amru bin Al-Ash menaklukkan Mesir,
dia mendirikan tenda di sisi timur Sungai Nil.
Sebelum berangkat ke medan pertempuran lain,
dia menemukan bahwa seekor burung merpati
telah meletakkan telur di tendanya. Melihat hal
tersebut, dia tidak menyingkirkan tendanya.
Usai kembali dari Alexandria, dia menyatakan
situs tersebut sebagai ibu kota baru dan
menamainya Fustat, artinya tenda. Kemudian,
masjid Amru bin Al-Ash dibangun di lokasi tersebut
pada tahun 641.
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Rusma Yul Anwar yang saat itu masih menjabat
sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan diketahui
sengaja merusak lingkungan hidup pada tanah
yang luasnya sekitar tiga hektare. Tanah yang
dirusak tersebut ia beli pada Mei 2013 di Nagari
Mandeh, Kecamatan Koto Xi Tarusan, Kabupaten
Pesisir Selatan, tetapi Dinas Lingkungan hidup
(DLH) Pesisir Selatan menyatakan bahwa tanah
yang dibeli oleh Rusma Yul Anwar merupakan
kawasan hutan lindung. Rusma Yul Anwar
diketahui melakukan tindakan perusakan tersebut
pada bulan Mei 2016 sampai tahun 2017.
Rusma Yul Anwar berdalih bahwa ia melakukan
penataan lahan, tetapi ia tidak mengantongi izin
dari pihak DLH Pesisir Selatan. Rusma Yul Anwar
melakukan pengrusakan lingkungan berupa
pelebaran jalan untuk pelabuhan dengan cara
menindas mangrove, menguruk dengan material
berupa pasir dan karang yang berasal dari laut
di samping kanan, dan melebarkan serta
mendalamkan perairan laut dengan tujuan
pelabuhan atau dermaga yang dibuat dapat
disandari oleh kapal.
Menurut DLH Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar
juga meratakan bukit untuk membuat jalan dan
pembangunan tempat penginapan berbentuk
cottage. Teguran sudah pernah dilayangkan oleh
DLH Pesisir Selatan kepada Rusma Yul Anwar,
tetapi tidak diindahkan. Akhirnya, DLH Pesisir
Selatan menyatakan bahwa terjadi kerusakan
lingkungan hidup.
Keputusan Pengadilan Negeri Padang Nomor
642/Pid.Sus-LH/2019/Pn.Pdg telah menjatuhkan
vonis terhadap Rusma Yul Anwar dengan
hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar
1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan.
“Atas keputusan tersebut, Rusma Yul Anwar
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang
dan kasasi ke MA, tetapi kedua upaya hukum
tersebut kandas dan saat ini Rusma Yul Anwar
mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan
kembali (PK),” menurut keterangan tertulis dari
Zentoni, Direktur Eksekutif LBH Sumbar.
Zentoni mewakili LBH Sumbar menuntut
Kejaksaan Negeri (Kajari) Painan untuk segera
melakukan eksekusi terhadap Rusma Yul Anwar
demi adanya kepastian hukum. Jika tidak segera
dieksekusi maka LBH Sumbar akan melaporkan
Kejari Painan kepada Jaksa Agung Muda.
“Demi hukum, Kejari Painan sebagai eksekutor
harus segera mengeksekusi Rusma Yul Anwar
karena sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal
270 KUHAP, walaupun terhadap perkara a quo
telah diajukan PK karena sejatinya PK tidak
menghalangi pelaksanaan eksekusi menurut Pasal
268 ayat (1) KUHAP”, ujar Zentoni, menjelaskan
tentang kasus Bupati Pesisir Selatan ini.
 mil hendrawandi/tmpc
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karena ada PPKM, maka ini akan mempengaruhi
outlook dari growth. Jadi untuk Kuartal III kita
lihat dulu nanti perkembangan dari PPKM Darurat
ini," kata Sri Mulyani melanjutkan
Sementara itu bisnis sewa perkantoran kian
tertekan setelah pemerintah menerapkan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) darurat. Sektor perkantoran di DKI Jakarta
termasuk yang kena imbas parah.
Perpanjangan tren bekerja dari rumah (WFH)
juga ikut memukul sektor ini. Bahkan jika menarik
mundur ke belakang, sektor sewa perkantoran
sudah terpukul sebelum adanya pandemi Covid19, kini tekanan kian menjadi-jadi.
"Adanya Covid-19 dan terpaksa orang kerja
dari rumah membuat terpaksa perkantoran makin
tertekan. Permintaan hunian, suplai banyak dan
permintaan kantor nggak sesuai apa yang
diharapkan dari rental tingkat hunian dan juga
pertumbuhan ekonomi yang makin berat membuat
pasar perkantoran hadapi kondisi yang sangat
tertekan," kata Senior Director Office Services
Colliers Indonesia, Bagus Adikusumo dalam Profit,
CNBC Indonesia (Kamis, 08/07/2021).
Tingkat hunian perkantoran di DKI Jakarta
juga sudah mulai menurun rata-rata sudah di bawah
80%. Perlambatan sudah terjadi sejak tahun 2019
lalu, namun puncaknya berada pada akhir tahun
2020 hingga awal 2021 terjadi penurunan yang
signifikan.
"Sekarang mengarah ke di bawah 80% kurang
lebih 79% dan di akhir 2021 kita perkirakan
nggak akan bisa membaik tingkat hunian karena
properti tergantung pertumbuhan ekonomi," sebut
Bagus.
Menurunnya pertumbuhan ekonomi sebabkan
pasar properti tertekan, tingkat rental juga udah
keliatan melandai. Perpindahan kantor dengn situasi
ini berisiko tinggi, cara untuk menarik pendatang
baru juga tidak mudah.
Pemilik gedung tidak bisa mengambil tindakan
kecuali memberi penawaran yang sebaik mungkin
sampai tenant bisa mengisi perkantoran sampai
ke level setinggi mungkin
"Bisnis perkantoran kalau tingkat hunian di bawah
60% cost maintenance mesti dikeluarkan pemilik
gedung, kalau mencapai 70% baru bisa cover 100%
operational cost," jelasnya.  cnbc/i/syaf
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Masjid dibangun menghadap langsung ke
sungai Nil. Lokasinya di sebelah utara benteng
Babilon. Dibangun menggunakan pohon palem
di lahan seluas 1.500 hasta persegi, berukuran
panjang 29 meter dan lebar 17 meter. Bentuk
bangunan terbilang sederhana. Berbentuk kotak
kecil terbuat dari kayu dan daun palem.
Atapnya pun dibangun menggunakan batang
pohon palem yang ditopang oleh kolom batang
pohon palem, batu, dan lumpur. Sementara
lantainya ditutupi oleh batu kerikil, dan dinding
dibuat dari lumpur. Dinding tidak menggunakan
plester atau dekorasi apa pun.
Di dalamnya tidak ada mihrab, melainkan
empat kolom yang ditambahkan untuk
menunjukkan arah kiblat. Bahkan, bangunan tidak
memiliki menara masjid. Pintu masuknya pun
hanya satu di sisi utara, dan dua lainnya menghadap
ke arah rumah Amru bin Al-Ash pada saat itu.
Pembangunan masjid dibantu oleh beberapa
sahabat Nabi, termasuk Zubair bin Awwam dan
Ubadah bin ash-Shamit. Beberapa tahun setelah

Ratusan Lansia
meninggalkan aktivitas untuk mendapatkan
vaksinasi karena ingin tetap sehat, terbebas dari
COVID-19.
"Walaupun sudah tua, saya juga ingin sehat.
Apalagi vaksinasi COVID-19 ini menurut informasi
yang saya dengar halal dan gratis," ujarnya.
Ia baru mendapatkan vaksin pertama tetapi
akan segera mengikuti vaksin tahap II sesuai
jadwal yang ditetapkan.
Selain lansia, ribuan warga Dharmasraya juga
antusias untuk mendapatkan vaksin yang digelar
pada empat titik di kabupaten itu masing-masing
di Kodim 0310 Pulau Punjung, Nagari Sungai
Dareh, Nagari Empat Koto Pulau Punjung dan
Nagari Sungai Kambut.
Antusiasme warga itu mendapatkan apresiasi
tinggi dari Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy
yang meninjau vaksinasi bersama Bupati
Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan
Danrem 032/WBr Brigjen TNI Arief Gajah Mada.
"Masyarakat Dharmasraya luar biasa. Dari semua
daerah, ini yang paling antusias untuk divaksin.
Mudah-mudahan memberikan efek domino pada
para tetangga yang belum divaksin," katanya.
Audy berharap Bupati Sutan Riska dan seluruh
elemen strategis di Kabupaten Dharmasraya,
bersama masyarakat terus melakukan ikhtiar
memaksimalkan vaksinasi di daerahnya.
Wagub menyampaikan sejak kasus pertama
diumumkan pada awal Maret 2020, perkembangan
Covid-19 sejak beberapa bulan ini, angka tren
cenderung naik.
Untuk itu Pemprov Sumbar telah mengambil
langkah-langkah sejak beberapa bulan terakhir
bersama Bupati/Walikota se-Sumbar dan satgas
masing-masing, diantaranya dengan vaksinasi massal.
Ia menjelaskan, lonjakan kasus positif Covid19 yang berlangsung sejak Juni hingga awal
Juli 2021 menyebabkan jumlah zona merah
corona di Indonesia meningkat pesat. Terutama

Awas, Jerat
benar memahami alur keuangan sehingga bisa
membuat pertanggungjawabkan semua kegiatan
dengan baik.
Kata Mahyeldi, soliditas di tingkat nagari
dalam hal pengembangan potensi merupakan
langkah awal untuk kemajuan kabupaten/kota
hingga provinsi.
"Banyak hal-hal besar yang bermula dari nagari
termasuk untuk tokoh-tokoh nasional asal Sumbar
dalam perjuangan bangsa, awalnya tumbuh di
Nagari. Kalau ada soliditas di nagari akan muncul
lagi tokoh-tokoh nasional dari Sumbar," kata
Gubernur.
Forum Wali Nagari Sumbar yang dikukuhkan
juga diharapkan bisa memberikan sharing informasi
antara sesama Wali Nagari untuk bisa meningkatkan
kualitas pengelolaan di daerah masing-masing.
"Bisa mempelajari keunggulan Nagari masingmasing untuk diimplentasikan di Nagari sendiri
harus menjadi salah satu keuntungan dalam forum
ini," ujarnya.

Penguji Vaksin Covid
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dr
Novilia memiliki andil yang besar dalam
penanganan Covid-19 di Indonesia.
Peran almarhumah sebagai lead scientist dan
kepala dari puluhan uji klinik yang dilakukan
oleh Bio Farma, termasuk Sinovac, dinilai LaNyalla
membawa banyak perubahan di masa pandemi ini.
“Kepergian beliau adalah kehilangan yang
besar untuk bangsa Indonesia. Pengabdiannya
di bidang vaksinologi dan uji klinis telah
membuahkan hasil percepatan pelaksanaan
vaksinasi kepada masyarakat,” tuturnya.
LaNyalla pun mengucapkan terima kasih atas
sumbangsih dr Novilia, khususnya selama
penanganan pandemi Covid. Tercatat sudah lebih
dari 30 uji klinis vaksin yang dilakukan dr Novilia.
“Dedikasi beliau menjadi inspirasi bagi kita
semua untuk berjuang sekuat tenaga bersama-

Berharap
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di Pulau Jawa, kini sebagian besar kota/kabupaten
berstatus zona merah corona.
Menurut laporan Dinas Kesehatan di Sumbar
ada empat daerah yang masuk asesmen situasi
pandemi level 4 dengan beberapa indikator yaitu,
Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi dan
Solok. Menghadapi situasi tersebut, Tim Satgas
Sumbar telah menginstruksikan Satgas Kabupaten
dan Kota di Sumbar melakukan reaksi cepat.
Di antaranya melakukan tracking dan tracing
masif terhadap masyarakat potensial terpapar
Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran
Covid-19 di daerahnya masing-masing, termasuk
melakukan vaksinasi massal.
"Yang terpenting segera dilakukan adalah
pendirian rumah isolasi oleh masing-masing
Kabupaten Kota, peningkatan vaksinasi dan lainlain," sebutnya.
"Kami berharap masyarakat Kabupaten
Dharmasraya dapat memanfaatkan vaksinasi gratis
ini, mari bersama kita putus rantai penyebaran
Covid-19," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama Danrem 032/
Wirabraja, Brigadir Jenderal TNI Arief Gajah Mada
menyampaikan sangat terkesan sekali terhadap
pelaksanaan vaksinasi di Dharmasraya, karena
banyak diikuti oleh masyarakat setempat.
"Luar biasa dan spektakuler banyaknya
masyarakat disini mengikutinya. Bahkan targetnya
3000 vaksinasi," ungkapnya.
Ini merupakan salah satu memerangi Covid19 di Tanah Air. Jenderal berbintang satu itu
juga mengatakan, walaupun sudah divaksin
masyarakat tetap mematuhi Protokol Kesehatan
(Prokes).
Disamping itu, Danrem 032/Wbr juga
menghimbau dan mengingatkan Satgas Covid19 untuk terus mensosialisasikan dan menertibkan
warga dalam mematuhi protokol kesehatan.
 inoval agesly
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Dalam masa pandemi COVID-19 gubernur
berpesan agar dana desa atau dana Nagari yang
dialokasi sebanya 8 persen bisa danfaatkam untuk
pengendalian penyebaran virus di tingkat Nagari
misalnya dengan pembuatan isolasi Nagari.
Sementara itu Ketua Forwana Sumbar 20212024, Zul Arfin Dt Parpatiah mengatakan organisasi
tersebut bukanlah ormas, tetapi sebuah organisasi
yang beranggotakan kepala pemerintahan di tingkat
paling bawah.
Tujuannya adalah untuk bisa berkoordinasi
dengan baik tingkat kabupaten/kota maupun
provinsi untuk menjalankan program-program
yang bisa mengembangkan Nagari.
"Kami berterima kasih kepada Gubernur yang
telah mengukuhkan kepengurusan Forum Wali
Nagari Sumbar periode 2001-2024 ini. Mudahmudahan kami bisa mengemban tugas dengan
baik untuk membantu melaksanakan programprogram pemerintah di tingkat Nagari," katanya.
 rina akmal
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sama melawan wabah Corona. Prestasi almarhumah
harus menjadi teladan bagi penerusnya,” ucapnya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan,
sudah banyak tenaga kesehatan yang berkorban
nyawa dalam perjuangan mereka membawa
Indonesia keluar dari situasi pandemi. Untuk itu,
LaNyalla meminta masyarakat menghargai
pengorbanan para nakes yang gugur dengan
menjaga diri dan keluarga dari paparan virus
Covid-19.
“Caranya adalah dengan mematuhi PPKM
Darurat. Ikuti imbauan pemerintah dengan
meminimalisir mobilitas. Tetap berada di rumah
dan tak usah keluar-keluar dahulu jika urusan
tidak penting. Menjaga diri kita dan keluarga
artinya turut menjaga keselamatan bangsa karena
kita akan berperan memutus mata rantai penyebaran
Corona,” kata dia.  syaf al
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Di antara yang harus ditingkatkan adalah
amalan shalat. Perbaiki shalatnya minimal 40
rakaat dalam sehari. Bangun Tahajjud, karena
saat sepertiga malam doa itu sangat mustajab,
dosa diampuni, hajat dikabulkan. Sepertiga malam
terakhir mustajabnya luar biasa.
Kemudian perbanyak istighfar. Sebab,
keburukan yang menimpa kita karena keburukan
kita sendiri. Gak usah banyak ngobrol, mending
istighfar. Kalau ngobrol banyak riya'nya, ujubnya,
ghibahnya. Kalau istighfar habis tuh riya'nya,
ujubnya, ghibahnya.
Karena itu biasakan shalat berjamaah tepat
waktu di masjid, shalat tahajjud, perbanyak istighfar,
lalu baca Al-Qur'an. Setiap tilawah Al-Qur'an,
niatkan setiap huruf yang dibaca, Allah jadi ridha.
Al-Qur'an itu untuk membersihkan hati, bukan
untuk mengotori hati.
Kalau bisa ke mana-mana jaga wudhu, jadi
kita bisa kapan saja berdoa. Saat terdekat seorang
hamba dengan Allah saat sujud. Kalau ada apaapa shalat. Kurangi buka WA. Ke mana-mana
bawa Al-Quran.
Allah Ta'ala selalu menolong orang yang suka
menolong orang lain. Walaupun tidak punya
uang, usahakan menolong orang. Ada menolong
dengan tenaga, ada menolong dengan barang.
Allah senantiasa menolong orang yang menolong
orang, asalkan dia ikhlas.
Semakin sulit keadaan harus semakin sering
menolong orang lain. Setiap kebaikan itu sedekah
asalkan ikhlas. Cukup Allah yang lihat, cukup
Allah yang menilai. Tidak usah ingin dilihat
orang, tak usah ingin dinilai orang.
Apalagi yang bisa dilakukan dalam situasi
saat ini? Jaga pandangan, HP jangan selalu dilihat,

dibaca. Kita harus disiplin kapan waktunya buka
hp, jangan sampai balapan sama shalat. Secukupnya
saja, kita gantikan dengan dzikir, shalawat, istighfar.
Setiap waktu biasakan berdoa. Yakinlah, setiap
doa didengar oleh Allah. Kata Ibnul Qayyim,
doa kalau kuat akan menjauhkan musibah, tapi
kalau doanya lemah akan meringankan musibah.
Apabila doa dan musibah sama-sama kuat, maka
akan saling beradu. Semoga Allah berkenan
mencurahkan rahmat dan tuafik-Nya untuk kita.
Bersabda Rasulullah shallallahu ’alaih wa
sallam: “Tidak ada yang dapat menolak taqdir
(ketentuan) Allah ta’aala selain do’a. Dan Tidak
ada yang dapat menambah (memperpanjang) umur
seseorang selain (perbuatan) baik.” (HR Tirmidzi)
Allah itu Maha Mengurus hambaNYA. Tanpa
kita minta Allah tahu apa yang kita butuhkan,apa
yang kita perlukan. Doa adalah bagian dari ikhtiar
dan inti dari doa adalah sebagai pengakuan bahwa
kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Rabb
kita, tanpa kita doapun Allah sudah tahu dan
jauh lebih tahu dibanding kita sendiri.
Doa bisa mengubah takdir dari satu takdir ke
takdir yang lain, doa yang benar-benar mengakui
kita sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb kita,
seperti doa Nabi Yunus AS: “Tiada Tuhan melainkan
Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada
melakukan aniaya, tolongkanlah daku)!
Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang
menganiaya diri sendiri”.(QS Al-Anbiya’ : 87).
Dalam gelapnya malam, gelapnya laut dan
gelapnya perut ikan tapi Nabi Yunus tétap memuji
Allah dan menganggap diri lemah, ini lah salah
satu doa yang mustajab yang benar benar bisa
menempatkan kita sebagai hamba dan menempatkan Allah sebagai Rabb seluruh Alam.

dibangun, masjid dijadikan sebagai tempat
berkumpul komunitas Muslim, dan pasukan Amru
bin Al-Ash yang pada saat itu masih minoritas
di Mesir.
Mengalami beberapa kali renovasi struktur,
masjid Amru bin Al-Ash mengalami beberapa
kehancuran. Hal ini membuatnya harus mengalami
banyak perubahan arsitektur.

Oleh karena itu, sedikit sekali struktur masjid
asli yang masih bertahan hingga kini. Menurut
Britannica, sangat sulit untuk mengetahui bentuk
pertama masjid tersebut. Pada tahun 698, Gubernur
Bani Umayyah bernama Abdul Aziz bin Marwan
menghancurkan dan membangun kembali masjid
tersebut. Ada kemungkinan dia mengikuti ukuran
asli bangunan.
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HARI PERTAMA PENERAPAN PPKM MIKRO

Harus Patuhi Semua Aturan
Padang, Khazanah- Pada hari pertama mulai
diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kota Padang,
Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran dan
unsur Forkopimda di kota tersebut langsung melakukan
inspeksi mendadak (sidak) atau monitoring ke sejumlah
tempat, Kamis (8/7/2021).
Sidak tersebut dilakukan guna memastikan
penerapan PPKM Pengetatan sesuai Instruksi Mendagri
No.17 Tahun 2021 itu, sekaligus mensosialisasikan
kepada masyarakat terkait Surat Edaran Wali Kota
Padang yang baru diterbitkan per 7 Juli 2021 lalu.
Adapun sidak penerapan PPKM Pengetatan tersebut
diawali rombongan dengan mengunjungi Bank BNI
A. Yani. Dari pantauan baik karyawan dan nasabah
di salah satu bank tersebut telah menerapkan protokol
kesehatan (prokes) Covid-19 secara baik dan ketat.
Peninjauan pun berlanjut menuju Mall Plaza Andalas
dan beberapa titik komplek pertokoan dan pusat
perbelanjaan di kawasan Pasar Raya Padang.
Setelah itu Wali Kota Padang pun melanjutkan
sidak ke Jalan Patimura. Sasaran utamanya adalah
Restoran Bebek Sawah yang sempat viral dikarenakan
tak taat prokes Covid-19 beberapa lalu itu.
Selanjutnya peninjauan bertolak ke beberapa rumah
makan di Jalan Khatib Sulaiman. Diantaranya
mengunjungi Rumah Makan Lamun Ombak, Pondok
Ikan Bakar Khatib Sulaiman, Kedai Nasi Pauh Piaman
dan juga ke Kantor Bfi finance.
Tak hanya di situ rombongan pun meneruskan
sidak ke beberapa kantor kelurahan di Kota Padang.
Antara lain mengunjungi Kantor Kelurahan Kubu
Marapalam, Kantor Kelurahan Korong Gadang
Kecamatan Kuranji dan Rumah Isolasi Kelurahan
Korong Gadang. Setelah itu menuju Rumah Isolasi
mandiri Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh.
Usai melakukan sidak Wali Kota Hendri Septa
mengatakan sidak tersebut dilakukan untuk memastikan
dan mensosialisasikan PPKM Pengetatan yang mulai
diberlakukan hari ini di Kota Padang.
"Maka itu kita semua hari ini melakukan monitoring
ke sejumlah tempat. Dan begitu juga kepada seluruh
kepala OPD terkait serta semua camat dan lurah, saya
telah menginstruksikan untuk melakukan hal yang
sama. Tujuannya tentu bagaimana masyarakat kita
secara menyeluruh mengerti, tahu dan menerapkan
setiap aturan yang telah dibuat. Baik sesuai Instruksi
Mendagri No. 17 Tahun 2021, Perda, Perwako dan
SE yang telah kita terbitkan," ungkap wako kepada
wartawan.
Orang nomor satu di Kota Padang itu berharap
semua pihak dan semua unsur di Kota Padang dapat
saling mendukung dan mensosialisasikan pelaksanaan
terkait apa-apa saja yang diatur dalam masa PPKM
Pengetatan yang diberlakukan selama 8-20 Juli 2021
itu.
Sebagaimana Kota Padang termasuk ke dalam empat
kota di Provinsi Sumbar yang diminta melakukan
PPKM Pengetatan. Selain ibu kota Provinsi Sumbar
itu juga diikuti Kota Solok, Bukittinggi dan Kota
Padang Panjang.
"Jadi mulai hari ini, esok dan seterusnya kita akan
terus melakukan monitoring dan sosialisasi terhadap
penerapan PPKM Pengetatan ini. Dalam peninjauan
yang kita lakukan di beberapa tempat hari ini prokes
Covid-19 masih terlihat belum maksimal. Baik di
kawasan Pasar Raya, beberapa pusat perbelanjaan dan
termasuk di beberapa rumah makan yang tidak
menerapkan pola jaga jarak (phsycal distancing)."
"Maka itu kita akan terus mengajak mereka semua
warga Kota Padang untuk betul-betul mematuhi semua
aturan yang ada di masa PPKM Pengetatan selama
12 hari ini. Ini demi keselamatan kehidupan kita semua
dari bahaya pandemi Covid-19. Karena apabila kita
tidak mentaatinya, tentu kita akan jatuh ke kondisi
kehidupan yang lebih buruk lagi," ulas wali kota
milenial itu memaparkan.  faisal budiman

Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran dan unsur Forkopimda di kota tersebut langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau monitoring ke sejumlah tempat,
Kamis (8/7/2021).

PEMKO AJAK TOKOH AGAMA KOTA PADANG

Sosialisasi Prokes dan Sukseskan
Program Vaksinasi
Padang - Wali Kota Padang Hendri
Septa meminta kepada para tokoh
agama untuk terus mensosialisasikan
protokol kesehatan (prokes) di tengah
pandemi Covid-19. Di samping itu
tetap membantu pemerintah
menyukseskan program vaksinasi
yang telah dimulai sejak 28 Februari
2021 lalu di Kota Padang.
Hal tersebut disampaikan Wako
Hendri Septa ketika melakukan
pertemuan dengan Organisasi
Masyarakat (Ormas) Keagamaan seKota Padang, di Gedung Putih
Rumah Dinas Wali Kota Padang,
Rabu (7/7/2021).
Hendri Septa mengatakan, bahwa
saat ini Kota Padang masuk dalam
4 daerah di Sumatera Barat (Sumbar)
yang diwajibkan menerapkan
Pemberlakuan
Pembatasan
Masyarakat (PPKM) sesuai instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021 pada tanggal 5 Juli
2021, yang mulai diberlakukan
terhitung 8-20 Juli 2021.
"Untuk menindaklanjuti PPKM
ini kita telah mengeluarkan Surat
Edaran bernomor 400.599/BPBDPdg/VII/2021 tentang Pengetatan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Pencegahan
Pandemi Covid-19. Maka kami
mengajak tokoh-tokoh agama, untuk
seayun selangkah melaksanakan
perintah yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat ini, dan
melaksanakan surat edaran Wali Kota
Padang ini," ajak Wako.
Wako menyebutkan, bahwa tren
kenaikan kasus Covid-19 di Kota
Padang sangat mengkhawatirkan.
Berdasarkan data pada 4 Juli 2021
lalu ada 1.510 kasus positif aktif
di Kota Padang. Diperkirakan
perharinya, ada seratus sampai tiga
ratus orang warga Kota Padang yang
terkonfirmasi positif Covid-19.
"Saat ini Kota Padang berada
pada zona oranye. Kalau kita biarkan
maka bisa masuk zona merah. Jika
merah maka sekolah akan kembali
ditutup, pasar, tempat wisata,
termasuk rumah ibadah. Upaya yang
bisa kita lakukan saat ini adalah
disiplin protokol kesehatan dan
mengajak masyarakat untuk ikut
vaksinasi," ungkap Wako.
Dalam pertemuan tersebut, hadir
diantaranya, MUI Kota Padang,

Wali Kota Padang Hendri Septa meminta kepada para tokoh agama untuk terus
mensosialisasikan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19.

Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Kota
Padang,
Muhammadiyah, Ikadi Kota Padang,
Majelis
Taklim
Indonesia,

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia
(PGGI), Persatuan Gegera-Geraja
Pentakosta Indonesia dan PSKP
Santa Yusuf.  faisal budiman

Badan Publik Wajib Lakukan KIP
Padang, Khazanah -S
-Sejak diterbitkannya
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP), informasi
menjadi satu hal wajib yang harus
disediakan oleh seluruh badan publik di
Indonesia. KIP dianggap sangat penting
karena berkaitan dengan hak setiap orang
mendapatkan informasi. Sekaligus upaya
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan badan publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.
Pernyataan itu menghangat dalam
Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi
PPID Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemko Padang
Tahun 2021, di Hotel Truntum Padang,
Rabu (7/7/2021).
"Maka oleh karena itu, setiap badan
publik wajib menyediakan informasi yang

diumumkan secara berkala dan serta merta.
Informasi yang diminta masyarakat tetapi
di luar informasi yang dikecualikan,"
tambah Kadis Kominfo Kota Padang, Rudy
Rinaldy saat membuka kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu Rudy mengingatkan agar badan publik menyiapkan secara
matang mengenai informasi apa saja yang
masuk ke dalam informasi yang dikecualikan. Sehingga tidak menimbulkan
kesalahan dalam praktek penyelenggaraan
PPID.
"Tentunya badan publik harus memilah,
mana informasi yang boleh diungkap ke
publik dan mana yang dikecualikan. Jangan
sampai salah dalam prakteknya," tutur Kadis
Kominfo itu.
Sementara itu, Kabid Informasi Komunikasi Publik Rina Endaharti mengatakan
Bimtek ini bertujuan dalam rangka

mewujudkan implementasi UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik secara efektif dan hak-hak publik
terhadap informasi yang berkualitas dapat
terpenuhi dengan baik.
Bimtek ini diikuti para petugas PPID
Pembantu dan Administrator PPID yang ada
di 52 OPD. Seluruh peserta mendapat bekal
dari Kabid IKP Diskominfotik Pemprov
Sumbar Indra Sukma serta dari Komisi
Informasi Sumatera Barat.
“Kita berharap Bimtek ini bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para
petugas PPID pembantu dan administrator,
meningkatkan pelayanan informasi publik
di lingkungan Pemko Padang serta terciptanya koordinasi antara PPID utama dan
PPID pembantu dalam pelayanan informasi
kepada masyarakat," pungkas Kabid IKP
Diskominfo Padang itu. faisal budiman
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DT Har
ris, Sekum PSP
Harris,
ONI P
adang
Siap P
impin K
Pimpin
KONI
Padang
Padang, Khazanah- Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Kota Padang akan segera
memiliki ketua umum yang baru. Soalnya, Ketua
Umum KONI sebelumnya, Agus Abien Suardi
telah menyatakan mundur, karena dia terpilih
sebagai Ketua KONI Sumbar. Dalam waktu dekat
ini, KONI Padang akan melaksanakan
musyawarah untuk memilih ketua baru.
Ada beberapa nama yang digadang
gadangkan akan maju sebagai calon ketua
pada ajang Musyawarah Olahraga Provinsi
(Musorprov) KONI, salah satunya adalah tokoh
muda yang selama ini sangat peduli dengan
olahraga Kota Padang, Harris Hidayat ST Dt
Batuah. Sekertaris Umum PSP Padang ini siap
membangun olahraga Kota Padang akan
mendaftarkan diri pada bursa pencalonan ketua
umum KONI Padang.
Keinginan Dt Hariss maju Ketua KONI
Padang karena dorongan untuk meningkatkan
dan mempertahankan prestasi olahraga Kota
Padang.
“Saya siap mengemban tugas sebagai ketua
umum dan siap menakhodai KONI Padang untuk
lebih maju kedepan,” ujarnya.
Selain itu, katanya, keinginan maju juga
karena dukungan dari beberapa ketua cabang
olah raga di Padang. Termasuk dukungan dari
tokoh olahraga senior Padang Joni Efendi.
“Dukungan teman-teman itulah yang
membuat saya optimis bisa meraih dukungan
sebagai Ketua KONI Padang,” ucapnya.
Menurutnya yang harus dilakukan seorang
pemimpin olahraga, dia menjawab bahwa
komitmen merupakan hal yang tidak bisa ditawar
lagi dalam suatu kepemimpinan olahraga. "Jika
tidak ada komitmen dari seorang pemimpin
maka dipastikan olahraga Indonesia tidak akan
maju," tegasnya.
Andai terpilih, Harris menjanjikan sejumlah
terobosan. Dia akan mempererat kerjasama
dengan semua cabang olahraga . Harris juga
akan melanjutkan program sebelumnya yang
dianggap sudah bagus.
“Ada beberapa program yang telah kita
siapkan untuk melahirkan atlet potensial putra
daerah dan akan saya terapkan di KONI Padang
nanti jika terpilih. Salah satunya memperkuat
sinergi baik antar pengurus, insan olahraga,
maupun pemerintah daerah. Jadi, tidak ada lagi
hubungan formal antara pengurus dan pelatih,
atlet serta pengurus olahraga saja," ungkap Dt
Harris.  faisal budiman

PS
SI Bak
al
PSSI
Bakal
Pindahk
an TC Timnas
Pindahkan
Jakarta, Khazanah - PSSI berencana memindahkan
lokasi Pemusatan Latihan (TC) Timnas Indonesia.
Kalimantan atau Sumatera tengah dipertimbangkan
sebagai pengganti Jakarta.
Hal ini mengingat TC di Jakarta diprediksi masih
tak akan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sementara
agenda-agenda Timnas Indonesia berbagai kelas usia
sudah menunggu.
Teranyar, agenda seleksi Timnas U-18 batal digelar
pada 28 Juni lalu. Padahal, agenda itu menjadi road
map Shin Tae-yong dalam menyambut Piala Dunia U20 2023.
Karena batal terlaksana, Shin Tae-yong pun akhirnya
memilih pulang ke Korea. Toh tak akan ada agenda
TC Timnas Indonesia yang bisa digelar di masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat.
"Sekarang PSSI sedang mempertimbangkan opsi
stadion-stadion untuk bisa menggelar TC di tengah
pandemi COVID-19 ini. Hal ini dilakukan jika memang
Jakarta tidak memungkinkan untuk menggelar TC,"
kata Sekjen PSSI Yunus Nusi kepada wartawan.
Setidaknya sudah ada dua stadion yang tengah
dibidik PSSI untuk menjadi lokasi alternatif buat TC
Timnas Indonesia. Kriteria yang ditetapkan yang punya
standar kualitas di atas rata-rata.
Selain agenda Timnas U-18, ada juga Timnas U16 yang mau bertanding di Piala AFF U-15. Tapi belum
ada kepastian apakah Piala AFF U-15 akan tetap diadakan
di tengah situasi COVID-19 di kawasan ASEAN.
Sementara Timnas U-22 bakal bertanding di SEA
Games 2021. Begitu juga dengan Timnas senior yang
bakal mentas di Piala AFF 2020 yang ditunda ke 2021.
 faisal budiman

PARIWARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BUKITTINGGI

Wako Hantark
an 4 R
anperda
Hantarkan
Ranperda
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi kembali
menggelar Rapat Paripurna terbuka yang dilangsungkan selama
3 hari berturut-turut dari hari
Selasa tanggal 6 hingga hari Kamis
tanggal 8 Juli 2021 bertempat
di ruang rapat gedung wakil
rakyat.
Di hari pertama Selasa tanggal
6 Juli 2021 dihadiri Wali Kota
Bukittinggi Erman Safar, Wakil
Wali Kota Bukittinggi Marfendi,
Ketua, Wakil ketua dan seluruh
anggota DPRD Kota Bukittinggi
serta Forkopimda dengan mematuhi peraturan protokol kesehatan, adapun rapat paripurna
terbuka hari pertama itu dengan
agenda Nota Penjelasan Wali Kota
Atas Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bukittinggi tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026, Pengelolaan Pasar Rakyat, Pemanfaatan
dan Penggunaan Bagian Jalan dan
Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010
tentang penambahan Penyertaan
Modal Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Sumatera
Barat.
Pemerintah Kota Bukittinggi
telah menyusun RPJMD Kota
Bukittinggi tahun 2021-2026
sesuai dengan tahapan penyusunan
yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86
tahun 207, adapun tahapan
tersebut meliputi Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan
awal, Penyusunan rancangan,
Pelaksanaan Musrenbang, Perumusan rancangan akhir dan
penetapan. Pada tahapan persiapan
penyusunan RPJMD, kita telah
menghasilkan dua dokumen yang
terkait dengan penyusunan RPJMD, yakni Rancangan Teknokratik RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD.
Adapun visi yang dituangkan
ke dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 adalah
“Menciptakan Bukittinggi Hebat
Berlandaskan Adat Basandi Syara’,
Syara’ basandi Kitabullah”. Guna
pencapaian visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) Misi, sebagai
berikut, “Hebat dalam Sektor

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan,
Hebat dalam Sektor Pendidikan,
Hebat dalam Sektor Kesehatan
dan Lingkungan, Hebat dalamdalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga, Hebat
dalam Tata Kelola Pemerintahan,
Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan dan Hebat dalam
Sektor Bidang Pertanian.”
Di hari kedua Rabu tanggal
7 Juli 2021 dengan agenda Enam
(6) Fraksi DPRD Kota Bukittinggi
berikan pemandangan umum atas
empat (4) Ranperda yang dihantarkan Wali Kota Selasa kemarin
(6/7). Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, paripurna kali ini memang
disesuaikan dengan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM). Pembacaan
pemandangan umum dipersingkat.
Fraksi Demokrat yang dibacakan Yontrimansyah, menyampaikan untuk ranperda RPJMD,
gagasan dan konsep yang telah
sampaikan sangat baik dan
merupakan yang diharapkan oleh
masyarakat Kota Bukittinggi.
Namun demikian, konsep, gagasan
serta pikiran dalam hal ini, perlu
rasionalisasi dengan kondisi daerah
dan masyarakat Kota Bukittinggi
yang seharusnya adalah perwujudan dari visi dan misi kepala
daerah untuk direalisasikan secara
maksimal.
Fraksi PAN yang dibacakan
Hj. Noni, menyampaikan, pihaknya mengharapkan adanya
kesepahaman antara semua Anggota DPRD dengan pihak eksekutif tentang makna penyusunan
perencanaan pembangunan strategi
Kota Bukittinggi.
Rencana strategi yang dibuat
dalam RPJMD ini hendaknya
berisi rumusan program yang
benar-benar dapat mempunyai
dampak keberhasilan pada lingkungan kota, bukan diukur secara
keberhasilan para pembantu Wali
Kota di SKPD saja.
Fraksi Nasdem-PKB yang
dibacakan, Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan sejumlah pertanyaan, diantaranya, bagaimana
pandangan Wali Kota berkaitan
dengan narasi visi yang dibangun
berkaitan dengan keterbatasan
waktu jabatan yang tidak sampai

lima tahun anggaran. Terkait
ranperda pengelolaan pasar rakyat,
fraksi Nasdem-PKB menyampaikan, masih ada pasar yang
luput dan tidak disebutkan dalam
hantaran Wali Kota.
Fraksi Gerindra yang dibacakan M. Angga Alfarici, menyampaikan, terkait RPJMD,
Pemko dalam mencapai visi misi,
perlu perencanaan strategis, arah
kebijakan program pembangunan
yang efektif efisien di tengah
pandemi. Selain itu, sinergi antara
masyarakat dengan pimpinan
daerah juga sangat diperlukan.
Fraksi Karya Pembangunan
yang disampaikan, Syafril, menyampaikan pertanyaan tentang
langkah indikator dalam bentuk
kongkrit, sehingga dalam rumusan
7 misi hebat itu, menggambarkan
tegak dan berdirinya filsafat ABS
SBK. Selanjutnya, juga diminta
penjelasan terkait seberapa jauh
peran BPD Sumbar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat.
Fraksi PKS yang disampaikan
Ibra Yasser, menyampaikan pertanyaan tentang legal standing
pemanfaatan suatu pasar rakyat
akan dilakukan dalam bentuk
sewa atau retribusi dan pasar
mana saja di Kota Bukittinggi
yang akan diberlakukan sewa
atau retribusi itu.
Dan rapat paripurna di hari
ketiga Kamis 8 Juli 2021, Wakil
Ketua DPRD Bukittinggi, Nur
Hasra selaku pimpinan sidang
menjelaskan, “Dalam situasi
PPKM ini, rapat paripurna dilaksanakan dengan menyesuaikan
aturan yang ada. Sehingga undangan dibatasi dan anggota
DPRD yang hadir juga perwakilan
dari masing masing fraksi,”
ungkapnya.
Wali Kota Bukittinggi, Erman
Safar, dalam jawabannya menyampaikan, terkait ranperda RPJMD
2021-2026, walaupun masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota sampai dengan tahun 2024
namun RPJMD Kota Bukittinggi
akan tetap dimaksimalkan. Terkait
dengan kesejahteraan ASN yang
disampaikan, juga merupakan
salah satu perhatian Pemko.
Terkait dengan pencapaian

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar serahkan Nota penjelasan Ranperda Bukittinggi

visi dan misi harus melalui
perencanaan strategis dengan
kebijakan program yang efektif
dan efisien. Pada prinsipnya
Pembangunan Daerah akan terlaksana baik jika pondasi pembangunan dan swasta dapat
berkolaborasi dengan baik.
Untuk ranperda pengelolaan
pasar rakyat, Wako menjelaskan,
Ranperda ini disusun untuk
menciptakan masyarakat yang
tertib aman bersih sehat dan tertata
dengan baik meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menyediakan pasar yang lebih responsif
sebagai salah satu sarana penggerak perekonomian daerah dan
menciptakan pasar rakyat yang
berdaya saing dengan pusat
perbelanjaan dan toko atau
swalayan. adv

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Herman Sofyan saat membuka
rapat paripurna hari kedua Fraksi DPRD Bukittinggi Berikan
Pemandangan Umum Atas 4 Ranperda

Wako Bukittinggi Erman Safar Jawab Pemandangan Umum
Fraksi Tentang 4 Ranperda
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DI PANTI PASAMAN

Dibantu Sahabat, Kamanak
an Habisi Mamak Sendiri
amanakan
Lubuk
Sikaping,
Khazanah—
Kekompakan dua orang sahabat ini
tidak patut dicontoh, betapa tidak
tidak, pelaku bersama dengan seorang
rekannya yang juga merupakan warga
Panti, Kabupaten Pasaman ini nekat
menghabisi nyawa mamaknya sendiri
hingga meninggal dunia.
Pelaku yang diketahui bernama Armen
(37) warga Sukadamai II, Nagari Panti,
Kecamatan Panti, dan korban yang
merupakan pamannya (mamak) sendiri
bernama Cutran (50) juga warga Sukadamai
II, Nagari Panti, Kecamatan Panti.

Penyebab penganiayaan yang
menyebabkan korban meninggal dunia
itu diduga karena permasalahan
keluarga antara kedua belah pihak.
Peristiwa nahas tersebut diketahui
terjadi sekitar pukul 19.15 WIB, Rabu
(7/7) kemarin didaerah jalan lintas
Sumatera Padang-Medan tepat didepan
Masjid Nurul Iman Suka Damai Jorong
Sentosa Nagari Persiapan Panti Utara,
Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.
Kapolsek Panti, Iptu Edwin kepada
wartawan media ini, mengatakan
peristiwa nahas tersebut ditenggarai

oleh adanya masalah keluarga antara
kedua belah pihak hingga berujung
pada penganiayaan terhadap korban.
“Tersangka menganiaya korban
dengan mengunakan senjata tajam.
Sehingga mengakibatkan sejumlah
luka-luka dibagian leher korban, perut
dan lainnya,” terang Iptu Edwin, Kamis
(8/7).
Korban usai kejadian kata dia
sempat dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi
Panti untuk perawatan intensif.
“Namun didalam perjalanan ke RS
Yarsi nyawa korban tak tertolong lagi

dan meninggal dunia,” tambahnya.
Tersangka kata dia tidak sendirian
melancarkan aksi penganiayaan
tersebut.
“Tersangka melancarkan aksinya
bersama satu orang rekannya berinisial
A (31) warga Suka Damai II, Panti.
Kemudian dalam peristiwa tersebut,
kedua tersangka juga menganiaya satu
korban lainnya yang berinisial AR (41)
warga Suka Damai II, Panti,” katanya.
Sementara untuk korban AR (41)
juga mengalami sejumlah luka-luka
dibagian badannya dan tengah menja-

lani perawatan intensif di RS Yarsi
Panti.
“Usai mendapat laporan masyarakat, kami langsung bergerak ke lokasi
dan mengamankan kedua tersangka
dan Barang Bukti (BB) lainnya. Saat
ini kedua tersangka sudah diamankan
dimako Polres Pasaman untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut,” katanya.
Tersangka kata dia disangkakan
tindak pidana apenganiayaan berat
pasal 351 ayat 3 dengan ancaman
penjara maksimal 7 tahun  Yunefrizal.

PPKM TETAP DILAKSANAKAN

Padang P
anjang T
anpa P
enyek
atan
Panjang
Tanpa
Penyek
enyekatan
Padang Panjang, Khazanah— Ditetapkannya sejumlah daerah
oleh pemerintah pusat masuk PPKM Mikro membuat sejumlah
daerah kasak kusuk dan melakukan sejumlah kebijakan
mendadak, bahkan melakukan sejumlah penyekatan. Namun
tidak dengan kota Padang Panjang, meski ditetapkan masuk
PPKM Mikro, kota ini tidak melakukan penyekatan dan lebih
meberdayakan Satgas Covid-19.
Menindaklanjuti seluruh
kebijakan pemerintah pusat
melalui Instruksi Menteri Dalam
Negeri No 17 Tahun 2021 yang
telah dituangkan dalam Instruksi
Walikota
No.239
Tahun
2021,Satgas Penanganan Covid19 Kota Padang Panjang mulai
Kamis (8/7) siang langsung
mensosialisasikan dan menerapkan
semua aturan yang ada PPKM
Mikro tersebut.
“Seluruh poin instruksi akan
kita terapkan mulai hari ini.
Untuk itu diminta kepada setiap
unsur, khususnya satgas di tiaptiap kelurahan untuk dapat betulbetul mengimplementasikan
seluruh instruksi ini. Untuk satgas,
kami minta untuk selalu
mengawasi seluruh aktivitas yang
terjadi
di
tengah-tengah
masyarakat,” kata Plt. Kepala
BPBD Kesbangpol, Zulheri saat
memimpin rapat teknis di aula
Dinas Kesehatan, Kamis (8/7) pagi.
Lebih
lanjut,
Zulheri

mengatakan, mulai kemarin juga
dilakukan sosialisasi PPKM Mikro
kepada masyarakat oleh unsur
gabungan yang dilakukan BPBD
Kesbangpol, Kominfo dan TNI/
Polri. Dalam rapat itu juga
diputuskan
menghidupkan
kembali posko satgas di gedung
M. Sjafei.
“Kita minta kepada OPD
seperti Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata (Disporapar), Dinas
Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (Disperdakop
UKM), dan Bagian Kesejahteraan
Rakyat (Kesra) untuk segera
membuat SOP yang sesuai selama
massa pemberlakuan PPKM Mikro
ini,” pintanya.
Dijelaskannya, Disperdakop
UKM agar segera mengedarkan
instruksi khusus kuliner dan sarana
perdagangan. Disporapar agar
memasang spanduk penutupan
objek
wisata
dan
menyosialisasikan instruksi
pelaksanaan PPKM ke hotel,

SEKAT- Meski sejumlah daerah melakukan penyekatan setelah diumumkan pemerintah pusat masuk
PPKM Mikro, namun tidak dengan kota Padang Panjang, meski ditetapkan masuk PPKM Mikro, kota
ini tidak melakukan penyekatan dan lebih meberdayakan Satgas Covid-19 (foto: Ist/net).
rumah makan dan restoran. Bagian
Kesra supaya menyosialisasikan
ke seluruh pengurus masjid/
mushala.
“Cafe dan tempat makan tetap
bisa buka dengan tetap
melaksankan protokol kesehatan
yang ketat. Jam operasionalmya
mulai pagi hingga jam 20.00

malam, jam 17.00 WIB hingga
jam 20.00 WIB tidak ada lagi
yang melayani makan ditempat
(take away),” jelasnya.
Ditambahkan Zulheri, bagi
rekomendasi pelaksanaan pesta
nikah yang sudah terlanjur keluar,
untuk rentang waktu PPKM
mikro, akan ditinjau ulang.

Masyarakat bersangkutan akan
dihubungi
dan
diberikan
penjelasan.
Namun demikian, satgas tidak
akan melakukan penyekatan, tapi
lebih difokuskan pada penyiagaan
di tingkat kelurahan terhadap
orang-orang dari luar daerah yang
masuk ke kelurahan.

Untuk pendidikan, Zulheri
menjelaskan, pendidikan di bawah
naungan Kemenag mengikuti
sepenuhnya kebijakan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
(Disdikbud) Kota Padang Panjang.
Namun pendidikan asrama yang
santrinya sudah datang, diizinkan
tatap muka dengan catatan seluruh
santri sudah swab semua.
Sedangkan untuk pendaftaran
ulang PPDB, diupayakan daring
semua atau diatur jumlah dan
waktunya, sehingga sesuai prokes.
Sementara
untuk
penyelenggaraan shalat Idul Adha
dan kurban, perlu diawasi Satgas
Kelurahan.
Shalat
Ied
diselenggarakan di masjid, tapi
dengan catatan harus mematuhi
prokes yang berlaku. Malam
takbiran ditidakan, warga diminta
bertakbir di rumah masing-masing.
“Untuk pelaksanaan kurban,
kami minta tidak ada kerumunan
massa. Tidak ada pembagian
daging kurban di masjid, tapi
harus diantar panitia ke rumahrumah,” sebutnya.
Rapat tersebut diikuti Satpol
PP, Dinas Perhubungan, Dinas
Kominfo, Disporapar, Disperdakop
UKM, Disdikbud, Kemenag,
Danramil, Kapolsek, Camat,
Kabag Op Polres, Kasat Sabhara
Polres dan Kabag Perekonomian
 Paulhendri.

TERNYATA TIDAK HANYA SEKALI

Tarantula
Tangk
ap P
engedar
angkap
Pengedar
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah— Tim Tarantula Satuan Reserse
Narkoba Polres Tanah Datar tangkap dua orang terduga pengedar
Narkotika jenis ganja, Rabu (7/7).
Kasat Resnarkoba AKP Yadi Purnama. SH lansung memimpin
penangkapan kedua terduga dengan inisial R (35) dan (D)
36 pukul 14.45 WIB kemaren siang, di pinggir jalan raya
Batusangkar - Ombilin tepatnya di Jorong Piliang Nagari
Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.
“Betul, petugas melakukan penangkapan dua tersangka
pengedar daunn ganja kering,” kata Kapolres Tanah Datar
melalui Kasat Resnarkoba AKP Yadi Purnama. SH
menjawab bakaba.net Kamis (8/7).
Yadi Purnama menyebutkan, penangkapan terhadap kedua
terduga berdasarkan informasi masyarakat, tersangka R sering
menjual dan mengedarkan narkotika jenis Ganja di Nagari
Lima Kaum.
Berangkat dari informasi itu Tim tarantula melakukan
penyelidikan dan pengintaian terhadap tersangka R, tim yang
diterjunkan mendapat informasi tersangka berada dilokasi
penangkapan.
Polisi pun mengembangkan kasus dari penangkapan R
Akhirnya, tersangka kedapatan menyimpan narkotika jenis
daun ganja kering diselipkan di pinggang celananya dan
mengakui barang bukti itu milik terduga D.
“Kemudian dilakukan pengembangan dan D berhasil
ditangkap di rumahnya,” ucapnya.
Barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa
satu paket narkotika jenis daun ganja kering dan dua unit
HP android.
Guna penyidikan lebih lanjut kedua tersangka dibawa ke
Polres Tanah Datar.
Terduga dijerat dengan pasal 114 ayat 1 jo 111 ayat 1
UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika  Destia/ Novrizal
Sadewa.

PPKM, T
eratai Tutup
Teratai
Padang, Khazanah— Kota Padang termasuk salah satu daerah
yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Mikro. Praktis sejumlah tempat yang
mengundang keramaian dibatasi, bahkan ada di antaranya
yang ditutup.
Seperti Kolam Renang Teratai. Kolam renang milik Pemko
Padang yang berada di kawasan GOR H. Agus Salim ditutup
hingga berakhirnya masa PPKM Mikro.
“Kolam renang kita tutup mulai tanggal 8 hingga 20 Juli
mendatang,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora)
Kota Padang Mursalim Nafis, Kamis (8/7).
Ditutupnya Kolam Renang Teratai menjawab Surat Edaran
Wali Kota Padang tentang PPKM Mikro. Hal ini menurut
Mursalim bertujuan agar tidak terjadi penularan Covid-19.
Dirinya berharap, pengguna kolam renang agar maklum dengan
ditutupnya kolam renang untuk sementara waktu.
“Kolam Renang Teratai merupakan area publik. Karena
itu kita tutup sementara untuk mengantisipasi penyebaran
Covid-19,” ujar Mursalim.
Kolam Renang Teratai merupakan satu-satunya kolam yang
menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolam renang
ini sudah berdiri sejak lama. Sejak mewabahnya Covid-19
tahun 2020 lalu, kolam ini sempat buka tutup  */Novrizal
Sadewa.

Pencabulan Juga Dilakuk
an
Dilakukan
di K
amar Korban
Kamar
Limapuluh Kota, Khazanah—
Entah setan apa yang
mengerayangi pikiran pria yang
berinisial AK (21) seorang petani
yang beralamat di Jorong Labuah
Lintang Nagari Sungai Antuan,
Kecamatan Mungka Kabupaten
Limapuluh Kota ini.
Banyak
yang
tidak
menyangka ketika ketahuan
pelaku
nekad melakukan
persetubuhan terhadap seorang
anak dibawah umur.
Ternyata aksi tersebut, tidak
hanya sekali, ternyata aksi bejat
tersebut telah berulang kali ia
lakukan.
Parahnya, kisah itu juga ia
lakukan di kamar korban sebut
saja Melati (15).
Aksi ini baru terhenti ketika
aksi gila itu diketahui oleh orang
tua korban saat tersangka tengah
berada di dalam kamar anaknya
itu.
Tak senang dengan aksi gila
yang dilakukan tersangka

CABULI- Entah setan apa yang mengerayangi pikiran petani yang
beralamat di Jorong Labuah Lintang Nagari Sungai Antuan,
Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota ini, hingga tega
mencabuli anak di bawah umur berkali-kali (foto: Lili Yuniati).
terhadap putrinya, orang tua
korban melapor ke aparat penegak
hukum.
Bergerak cepat, Tim Opsnal
Satreskrim Polres Limapuluh Kota

yang dipimpin langsung Kasat
Reskrim, AKP. Mulyadi, KBO
Satreskrim. IPTU. Army Ariosa
serta Kanit Buser, AIPDA. Bainur
langsung melakukan penangkapan

terhadap AK yang tengah berada
dirumah neneknya.
“Setelah menerima laporan
orang tua korban, kita langsung
melakukan penangkapan terhadap
tersangka AK dirumah neneknya
Jorong Lubuk Semato Kenagarian
Sungai Antuan Kecamatan
Mungka pada Senim 6 Juli 2021.”
sebut Kapolres Limapuluh Kota,
AKBP. Trisno Eko Santoso
didampingi Wakapolres. Kompol
Russirwan melalui AKP. Mulyadi,
Kamis 8 Juli 2021.
AKP.
Mulyadi
juga
menambahkan, diduga pidana
Persetubuhan anak di bawah umur
dilakukan dua kali, dua kali dalam
kamar korban dan 1 kali di pondok
dibelakang rumah.
“Aksi dugaan persetubuhan
yang dilakukan tersangka
terhadap korban sempat diketahui
oleh orang tua korban saat
tersangka berada di dalam kamar
anaknya. “ tutup AKP. Mulyadi
Lili Yuniati.


MINTA HUKUMAN DIRINGANKAN

Mantan Bendahara Nagari
Salo Sesali P
erbuatannya
Perbuatannya
Padang, Khazanah – Terdakwa
Afrida Noerita, yang merupakan
mantan bendahara Nagari Salo,
Kabupaten Agam, mengakui
semua perbuatannya. Tak hanya
itu, terdakwa meminta agar
diberikan hukuman yang seringan-ringannya, mengingat dirinya
tulang punggung keluarga.
“Saya tahu itu adalah uang
negara, karena saya tergiur untuk
ikut investasi, namun saya malah
ditipu orang dan uang itu dibawa
kabur sama orang itu,” katanya,
saat memberikan keterangannya,
di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang,
Kamis (8/7).
Terdakwa juga menyebutkan,
uang tersebut keseluruhannya
dipakai untuk investasi bodong.
“Tidak ada orang lain yang
menikmatinya,”sebut ibu tiga itu.
Dihadapan majelis hakim,
terdakwa mengaku menyesal dan

minta keringanan hukuman.
“Saya dan keluarga sudah
berusaha untuk mencarikan
pengganti uang negara tersebut,
tapi apa daya kami keluarga
kurang mampu, sehingga tidak
dapat untuk mengembalikannya,”
tuturnya.
Mendengarkan hal tersebut,
hakim sidang yang dietuai oleh,
Yose Ana Roslinda, didampingi
Emria Safitri dan Elisya Florence,
tampak geram dengan keterangan
terdakwa.
“Saudara tidak berfikir, itu kan
uang negara, maka dari itu berfikir
dulu, apa tidak kasihan sama anak,
keluarga, bagaimana saudara
ini,”tegasnya.
Sementara itu, Jaksa Penuntut
Umum (JPU) pada Kejaksaan
Negeri (Kejari) Agam, Rova dan
Devitra Romiza, memperlihatkan
barang bukti berupa satu unit
leptop kepada terdakwa, dan
terdakwa pun membenarkannya.

Sebelumnya, JPU juga memeriksa saksi ahli dari inspektorat
Agam. Menurut keterangan saksi
yaitu Alharis dan Devi, bahwa
bendahara itu memegang uang
terdapat batasannya.
“Bendahara hanya boleh
memegang uang itu Rp5 juta, dan
itu sudah ada aturannya,”tuturnya.
Lebih lanjut disebutkannya,
kurangnya pengawasan membuat
sering kali terjadinya penyimpangan dana desa atau nagari.
Usai sidang, terdakwa yang
didampingi Penasihat Hukum (PH)
Bundo cs, tampak ke luar dari
ruang sidang dan sidang kembali
dilanjutkan pada 23 Juli 2021
dengan agenda tuntutan.
Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa, terdakwa Afrida
Noerita, menjabat sebagai bendahara nagari Salo, Kabupaten
Agam. Dimana terdakwa telah,
menggunakan dana nagari Salo tahun anggaran 2018, untuk

kepentingan terdakwa.
Selain itu, terdakwa tidak
menyerahkan dana kegiatan dan
juga terdakwa pun membuat
laporan fiktif serta stempel palsu.
Terdakwa juga membuat surat
pernyataan pertanggung jawaban
belanja yang tidak didukung
dalam SPJ selama tahun 2018.
Sehingganya telah merugikan
keuangan negara sebesar Rp174.864.096.06.
Akibat perbuatannya, terdakwa
dijerat dengan pasal 2 atau pasal
3 undang-undang tipikor  Murdiansyah Eko
Eko.
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KEDAULATAN RAKYAT MELEMAH DIGERUS PARTAI

PT K
erdilk
an P
otensi Bangsa
Kerdilk
erdilkan
Potensi

LANYALLA MAHMUD
Jakarta, Khazanah— Ketua
DPD RI LaNyalla Mahmud
Mattalitti menyatakan ada empat
dampak negatif adanya presidential threshold (PT) atau
ambang batas perolehan suara

dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Pemilu).
“Saya mencatat setidaknya
ada empat dampak negatif yang
terjadi di negara ini akibat
adanya presidential threshold
yang diatur dalam UU Pemilu
tersebut,” kata LaNyalla saat
menjadi pembicara di FGD
Pascasarjana Universitas Airlangga secara daring diikuti di
Jakarta, Kamis (8/7).
FGD itu mengusung tema
Penghapusan Ambang Batas
Pencalonan Presiden Sebagai
Peneguhan Kedaulatan Rakyat
dan Penguatan Sistem Presidensial.
LaNyalla menjelaskan dampak
pertama hanya akan memunculkan dua pasangan calon

yang head to head. Meskipun
di atas kertas didalilkan bisa
memunculkan tiga hingga empat
pasang calon. “Tetapi tidak begitu
dalam praktiknya,” ujar LaNyalla.
LaNyalla menegaskan hal itu
terbukti dalam pemilu sebelumnya. Bangsa ini hanya
sanggup memunculkan dua
pasang calon. Konsekuensinya
adalah terjadinya pembelahan
politik dan polarisasi yang
begitu kuat di akar rumput yang
masih dirasakan hingga detik
ini. Keadaan itu sangat tidak
produktif bagi perjalanan bangsa
dan negara ini.
Dampak kedua, kata LaNyalla, presidential threshold
mengerdilkan potensi bangsa
karena sejatinya negeri ini tidak

kekurangan calon pemimpin
kompeten. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main
yang sekaligus mengurangi
pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya.
“Semakin sedikit kandidat
yang bertarung, maka akan
semakin mengecilkan peluang
munculnya pemimpin yang
terbaik,” jelasnya.
Dampak ketiga, dimana
presidential threshold dianggap
berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik
rakyat. Hal ini lantaran pembatasan calon berarti membatasi
saluran politik pemilih. LaNyalla
menilai peluang pemilih untuk
tidak memilih alias golput
menjadi tinggi,

“Karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket
untuk maju sehingga kedaulatan
rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin
menguat,” kata LaNyalla.
Dampak keempat, katanya,
dimana partai kecil cenderung
tak berdaya di hadapan partai
besar terkait keputusan tentang
calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya, partai
politik didirikan untuk mengusung kadernya agar bisa tampil
menjadi pemimpin nasional.
LaNyalla menegaskan adanya aturan ambang batas calon
presiden dianggap menutup
peluang kader partai politik kecil
untuk tampil di gelanggang
pilpres karena hanya partai

DPRD K
ampar Belajar
Kampar
ke Kota P
ayakumbuh
Payakumbuh
P a y a k u m b u h ,
Khazanah— Untuk lebih
menggali potensi dan memperkaya wawasan tentang
BUMD, Pemko Payakumbuh
melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Payakumbuh menerima
kunjungan kerja anggota
Pansus III DPRD Kabupaten
Kampar terkait BUMD di
aula pertemuan Panorama
Ampangan lantai II kantor
Walikota, Kamis (8/7).
Disambut Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Elzadaswarman
bersama Direktur Utama
Perusahaan Air Minum (Pamtigo) Tirta Sago Kota Payakumbuh, Khairul Ikhwan dan
Kepala Bagian Perekonomian
Arif Siswandi, Pansus III
DPRD Kabupaten Kampar
membawa rombongan sebanyak 13 orang dengan ketua
Pansus III Yuli Akmal, wakil
ketua Juswari Umar Said dan
bersama 11 orang anggota
Pansus, serta turut didampingi 3 orang staf dari
Sekretariat DPRD Kampar.
“Kunjungan ke bagian
Perekonomian Setdako Payakumbuh kali ini kami dari
Pansus III ingin bertukar
informasi dan mencari referensi bagaimana untuk menaikkan keuntungan dari BUMD yang ada di Kampar,”
ungkap Yuli di awal penyampaiannya.
Ibarat gayung bersambut
atas yang disampaikan ketua
Pansus III Yuli Akmal sebelumnya, Asisten II Elzadaswarman langsung mengungkapkan bahwa Kota Payakumbuh memiliki 2 BUMD,
pertama Perumda Air Minum
Tirta Sago dan kedua Perseroda Payakumbuh sejahtera
Bersama yg bergerak dibidang usaha penggemukan
sapi, industri rendang, industri makanan ringan, perhotelan dan perparkiran.
“Namun untuk BUMD
yang kedua ini belum bero-

PERTEMUAN— Asisten II Setdako Payakumbuh, Elzadaswarman foto bersama rombongan Pansus III DPRD
Kampar, usai menggelar pertemuan terkait pengelolaan BUMD di aula Panorama Ampangan lantai II kantor
Balaikota Payakumbuh, Kamis (8/7).
perasi, karena kami masih
harus menyelesaikan tahapan
berikutnya dalam penyusunan perda penyertaan
modal, akibat Covid-19
adanya refocusing anggaran
sehingga anggaran terserap
utk penanganan covid. Sehingga operasional BUMD
perseroda Payakumbuh Sejahtera Bersama ditunda pengoperasionalannya sampai saat
ini”, ungkap Asisten II
bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Turut diungkapkan Asisten II tersebut, jika keuntungan dari BUMD Pamtigo
Tirta Sago selama sepuluh
tahun belakang memiliki
keuntungan yang cenderung
stabil, apa yang diraih dari
BUMD ini tentu juga tidak
lepas atas kerjasama dengan

Pemko untuk selalu meningkatkan pengelolaan
Pamtigo Tirta Sago”, tandas
Om Zed sapaan akrab Asisten
II itu.
Sementara itu, Direktur
Utama Pamtigo tirta sago
turut menyampaikan jika
Pamtigo Tirta sago saat ini
memiliki keunggulan yang
penting dalam kemajuan
pengelolaan perusahaan air
minum ini, keunggulan
yang kami miliki ini yakni
terdapatnya ketersediaan
sumber mata air yang jernih,
IT yg dikembangkan sendiri,
serta kami juga telah memiliki Water Treatment Plant
(WTP) yang mengambil
sumber langsung dari aliran
sungai satu-satunya di kota
Payakumbuh yakni sungai
batang agam”, ungkap Dirut

Pamtigo Tirta Sago kepada
Pansus III DPRD Kabupaten
Kampar.
Lebih lanjut, setelah
mendengar atas apa yang
disampaikan oleh Asisten II
dan Dirut Pamtigo Tirta Sago
kota Payakumbuh tersebut,
ketua Pansus III DPRD
Kabupaten Kampar berharap
dengan telah berlangsungnya
sharing dan saling bertukar
informasi terkait pengelolaan
BUMD yang ada di kota
Payakumbuh, kami sangat
berterima kasih kepada
Pemko Payakumbuh dan
BUMD Pamtigo Tirta Sago
atas sambutan hangatnya,
dan atas kunjungan ini juga
kami telah dapat menyerap
ilmu sesuai yang kami inginkan dalam pengelolaan dan
manajemen BUMD di kota

Payakumbuh perihal bagaimana untuk dapat menaikan
keuntungan dari perusahaan
daerah yang ada”, tutur Yuli.
Ketua Pansus III itu
berharap dengan kunjungan
Pansus III dapat membawa
kekayaan informasi terkait
BUMD yang bisa dibawa
kembali ke pemerintah Kabupaten Kampar.
“Dan dengan informasi
dan ilmu yang telah kami
dapatkan ini tentu dapat
kami jadikan bahan diskusi nantinya bersama
kawan-kawan OPD dan
BUMD yang ada di kabupaten Kampar guna dapat meningkatkan dan
kemajuan BUMD yang ada
di kabupaten Kampar tentunya,” tukas Yuli. Lili
Yuniati

MALAYSIA DILANDA KRISIS POLITIK BARU

Pemerintahan Muhyiddin
Yassin T
erancam R
untuh
Terancam
Runtuh
Malaysia, Khazanah— Malaysia
terjerumus ke dalam krisis politik
baru, Kamis (8/7), setelah partai
terbesar dalam aliansi yang berkuasa
mengumumkan akan menarik dukungannya untuk PM Muhyiddin
Yassin dan mendesaknya untuk
memberi jalan bagi pemimpin baru.
Pengumuman itu berpotensi
memicu runtuhnya pemerintahan
Muhyiddin yang tidak terpilih
melalui pemilu dan penyelenggaraan pemilu baru, meskipun
pemilu baru tidak mungkin dilangsungkan selama pandemi virus
corona yang menyengsarakan negara
itu.
Muhyiddin dan sekutu-sekutunya belum mengeluarkan komentar terkait keputusan Organisasi
Nasional Melayu Bersatu (UMNO)
itu.
Muhyiddin mengambil alih
kekuasaan pada Maret 2020 setelah
memprakarsai kejatuhan pemerintah
reformis yang memenangkan pemilu
2018. Partainya — Partai Bersatu
– dan sejumlah partai yang lebih
kecil bergabung dengan UMNO,
yang tersingkir dalam pemilu 2018,
untuk membentuk pemerintahan
baru. Tetapi aliansi itu tidak stabil

dengan mayoritas tipis di Parlemen.
Presiden UMNO Ahmad Zahid
Hamidi mengatakan, Kamis pagi,
bahwa pemerintah Muhyiddin telah
gagal mengendalikan pandemi virus
corona. Ia mengatakan kebijakan
Muhyiddin yang tidak konsisten
dan tindakan lockdown yang setengah matang telah memperdalam
kesulitan ekonomi.
Zahid mendesak Muhyiddin
untuk mengundurkan diri dan
memberi jalan bagi pemimpin
sementara untuk mengambil alih
sampai pandemi mereda dan pemilihan umum dapat diselenggarakan
dengan aman.
“Hal ini penting untuk memungkinkan terbentuknya pemerintahan
yang benar-benar stabil dan memiliki mandat mayoritas rakyat,’’
katanya usai rapat dengan badan
pengambil keputusan tertinggi
UMNO itu.
Keputusan UMNO muncul
hanya beberapa jam setelah Muhyiddin menunjuk Menteri Pertahanan Ismail Sabri, yang berasal
dari UMNO, sebagai wakilnya
dalam upaya membujuk partai untuk
tetap bertahan dalam aliansi.
Ketegangan telah terjadi selama

berbulan-bulan dalam aliansi yang
berkuasa, di mana UMNO tidak
senang diposisikan sebagai pemain
kedua setelah Partai Bersatu.
Kantor Muhyiddin juga mengatakan Menteri Luar Negeri Hishammuddin Hussein akan mengambil
alih jabatan Ismail sebagai satu dari
empat menteri senior.
Para analis mengatakan Muhyiddin telah memecah UMNO dengan
menunjuk para pemimpin lapis
kedua ke Kabinetnya dan memperkuatnya dengan penunjukanpenunjukan baru. Media-media
setempat melaporkan bahwa Ismail
memimpin oposisi terhadap rencana
Zahid untuk keluar dari aliansi yang
berkuasa pada pertemuan UMNO
tetapi belum membuat pernyataan
publik.
UMNO memiliki 38 anggota
parlemen tetapi hanya 15 yang
merupakan anggota badan pembuat keputusan tertinggi partai,
sehingga tidak pasti apakah
mereka semua, terutama yang ada
di Kabinet, akan mengikuti garis
kebijakan partai.
Tidak ada koalisi yang memiliki
mayoritas yang jelas di Parlemen.
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim

mungkin mencoba mencari dukungan tetapi Zahid mengatakan
UMNO tidak akan mendukung
pencalonannya sebagai perdana
menteri.
UMNO awal tahun ini mengatakan partainya tidak akan bekerja
sama dengan aliansi Muhyiddin
dalam pemilu berikutnya. Upaya
partai itu untuk mengusulkan pemilu
lebih awal telah terhalang oleh krisis
virus corona yang memburuk.
Malaysia melakukan lockdown nasional kedua sejak 1 Juni.
Zahid mencatat bahwa kematian
di Malaysia akibat pandemi telah
berlipat ganda menjadi 5.768
sejak lockdown tersebut dimulai.
Total infeksi virus corona yang
dikonfirmasi di Malaysia sekarang
mendekati 800.000, dengan infeksi
harian menembus 7.000 dalam dua
hari terakhir.
Ia mengatakan Muhyiddin
menyalahgunakan keadaan darurat
virus corona yang diumumkan pada
Januari untuk keuntungan politiknya. Keadaan darurat membuat
Parlemen ditangguhkan, dan ini
berarti dukungan untuk kepemimpinan Muhyiddin tidak dapat diuji.
 ryn/voa

politik besar atau gabungan
partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapres.
Apalagi, kata LaNyalla, dalil
bahwa presidential threshold
dikatakan untuk memperkuat
sistem presidensial agar presiden
terpilih memiliki dukungan yang
kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and
balances menjadi lemah.
“Karena partai politik besar
dan gabungan partai politik
menjadi pendukung presiden
terpilih. Akibatnya yang terjadi
adalah bagi-bagi kekuasaan dan
DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di
hulu. Bukan di hilir,” kata
LaNyalla. ryn/ant

Pengurus P
arpol
Parpol
di P
adang P
anjang
Padang
Panjang
Dibek
ali Bimtek
Dibekali
Padang
Panjang,
Khazanah— Guna meningkatkan pemahaman
pengurus partai politik
(parpol) dalam mengelola, menggunakan dan
mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan dari pemerintah,
BPBD Kesbangpol Kota
Padang Panjang menggelar Bimbingan Teknis
Penatausahaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan
Partai Politik di Aula
Hotel Pangeran, Rabu.
FADLY AMRAN
Wali Kota, H. Fadly
Amran, BBA Datuak Paduko Malano saat membuka
kegiatan ini menyampaikan, pemberian bantuan keuangan
parpol merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dikatakan, meski bukan merupakan satu-satunya
sumber dana bagi parpol dalam menjalankan aktivitasnya,
bantuan keuangan merupakan hal penting bagi parpol
untuk menjalankan fungsi menyerap aspirasi yang
disampaikan melalui jalur yang tepat.
“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, akan
membentuk perubahan bagi parpol dalam mengelola
bantuan keuangan,” katanya.
Senada dengan hal itu, Plt. Kepala BPBD Kesbangpol,
Ir. Zulheri, MM menyampaikan, pengelolaan dan
pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol merupakan
suatu kewajiban bagi pengurus parpol.
“Alhamdulillah, dalam dua tahun ini terdapat
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan parpol.
Ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Di mana, dua
parpol mendapatkan opini sesuai dan enam parpol opini
sesuai tanpa pengecualian,” katanya.
Melalui Bimtek ini, tambah Zulheri, diharapkan
pengurus parpol dapat menyusun laporan keuangan
yang transparan dan akuntabel, serta tepat waktu setiap
tahun.
Transparansi penggunaan bantuan keuangan ini,
diperlukan dalam tata kelola keuangan yang efektif
dan efisien, untuk mewujudkan tata kelola yang baik.
Paul Hendri/ant

Kader P
AN Ditegur
PAN
Jakarta, Khazanah— Wakil Ketua Umum DPP PAN
Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya telah
memberikan teguran kepada kadernya bernama Dr.
Rosaline Rumaseuw atas pernyataannya yang bersifat
pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit
khusus bagi pejabat negara.
“Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan
diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN
mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan Dr.
Rosaline karena hal itu tidak mewakili sikap partai,”
kata Viva Yoga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis
(8/7).
Menurut dia, alasan sikap yang tidak tepat karena
seharusnya sesuai dengan Pasal 28 H UUD NRI Tahun
1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan
kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial,
apakah pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin.
Hal itu, menurut dia, implementasi pelayanan publik
atau public services harus adil dan setara.
Selain itu, lanjut dia, Dr. Rosaline masih merasa
sedih karena anggota Fraksi PAN DPR RI dari Daerah
Pemilihan Papua John Mirin dan beberapa temannya
di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani
lebih cepat di rumah sakit mengingat pada saat itu
kapasitas penuh.
“Dokter Rosaline itu orang baik, siapa pun yang
meminta pertolongan akan semampunya ditolong,
terutama yang terjangkit COVID-19. Tentu dia akan
sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus
wafat karena COVID-19,” ujarnya.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
Arya Fernandes, mengatakan, perilaku elite tersebut
menunjukkan mereka tak memiliki empati kepada publik.
Dalam kondisi saat ini, elite politik seharusnya sadar
bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan
dalam mengakses fasilitas kesehatan.
“Sangat tidak elok jika elite justru meminta perlakuan
khusus karena kondisi yang mereka alami saat ini juga
dirasakan oleh masyarakat awam,” katanya.
Elite politik, lanjut ia, semestinya menunjukkan
tanggung jawab sosial untuk ikut menekan laju pandemi.
Apalagi kondisi di Indonesia saat ini menunjukkan
laju peningkatan kasus yang cukup signifikan. Elite
harus bisa memberikan contoh yang baik, bukan justru
menunjukkan sikap dan perilaku yang kontraproduktif
dalam penanganan pandemi.
“Dengan ikut mengalami dampak pandemi,
seharusnya elite yang memiliki kekuasaan bisa membuat
kebijakan riil, bukan hanya mendorong atau justru
mengeluarkan ucapan yang membuat publik kesal,”
kata Arya. ryn/ant
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DALAM PENERAPAN PPKM

DPD RI Minta Aparat Mengunak
an
Mengunakan
Pendek
atan Humanis
endekatan
Jakarta, Khazanah - Presiden
Joko Widodo resmi mengeluarkan
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat untuk memperketat aktivitas masyarakat untuk
mencegah penyebaran Covid-19
semakin meluas.
Kebijakan tersebut diumumkan pada Kamis (1/7/2021) lalu
di
Istana
Kepresidenan.
Sebelumnya pemerintah juga
memberlakukan peraturan PPKM
yang diterapkan dengan skala
mikro pada 1 Juni 2021 lalu.
Melalui keterangan resminya
Kamis (8/7/2021), Wakil Ketua
DPD RI, Sultan B Najamudin
meminta pengawasan serta
penertiban pelaksanaan PPKM
oleh aparat harus tetap
menggunakan pendekatan yang
humanis.
“Kita mengapresiasi langkah

pemerintah menerapkan PPKM
dalam memotong mata rantai
penyebaran virus Covid-19. Hanya
saja saya berpesan kepada seluruh
aparat yang terlibat sebagai ujung
tombak pemerintah dalam mengawal serta mengawasi proses
berjalannya
PPKM
harus
menggunakan pendekatan yang
humanis”, ujar Sultan.
Senator muda asal Bengkulu
tersebut juga menambahkan bahwa
dalam kondisi darurat saat ini kita
memang berharap pemerintah tegas
dalam memberikan konsekuensi
hukum bagi pelanggar PPKM
yang diterapkan. Tapi tentu
setelah tindakan persuasif telah
dilakukan secara maksimal.
“Sanksi pidana penting, tapi
itu jalan yang terakhir. Yang
utama tetap harus mengedepankan
sikap edukasi dan menggunakan
pendekatan sisi kemanusiaan

terhadap masyarakat. Jangan
sampai langkah menyelamatkan
rakyat Indonesia dari ancaman
Pandemi justru dilaksanakan
dengan cara-cara kekerasan yang
lepas
dari
paradigma
kemanusiaan”, tegas Sultan.
Sultan membenarkan bahwa
hak-hak individu masyarakat
dalam situasi darurat bisa dibatasi
oleh pemerintah dengan suatu
konsekuensi hukum demi kepentingan umum yang lebih besar.
Seperti dalam penanganan Covid19 di Indonesia saat ini yang
sedang dilakukan demi tujuan
memberikan jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup dan sehat.
“Tetapi semua kebijakan harus
tetap dalam koridor perlindungan,
agar negara mempraktikkan
kebijakan itu sebagai kewajiban
untuk memberikan rasa aman pada
seluruh masyarakat”, tuturnya.

Adapun pemerintah bersama
kepolisian, TNI, juga kejaksaan
memiliki wewenang untuk
menindak siapa saja yang tidak
bisa melaksanakan ketentuan
dalam PPKM Darurat yang sedang
diterapkan.
“Kebijakan Pemerintah dalam
keadaan darurat bukan alasan
untuk menerapkan hukum secara
represif. Poin keberhasilan pemerintah adalah bagaimana agar
tumbuh kesadaran bersama didalam masyarakat untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang
dihasilkan pemerintah dengan rasa
nyaman serta bertanggung jawab,”
ungkapnya.
Selain itu Sultan menghimbau
kepada seluruh masyarakat agar
dapat menjalankan PPKM ini
dengan sesuai aturan yang ada
didaerah masing-masing.
“Saya yakin jika aparat dan

Sultan B Najamudin
masyarakat memiliki cara pandang yang sama akan pentingnya
pemberlakuan PPKM ini, maka
pemutusan mata rantai Covid-19

akan mampu memotong mata
rantai penyebarannya. Jadi kita
semua mesti bekerjasama dengan
baik,” tutupnya.  jer/*

Bio F
ar
ma Jamin K
etersediaan V
aksin CO
VID
-19
Far
arma
Ketersediaan
Vaksin
COVID
VID-19
Jakarta, Khazanah - Dalam
rapat kerja dengan Komisi VI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
di kompleks parlemen, Jakarta,
Rabu (7/7), Direktur Utama PT
Bio Farma Honesti Basyir menjamin ketersediaan vaksin Covid19 untuk kebutuhan dalam negeri.
Bio Farma, tegasnya, sudah
memiliki kesepakatan dengan lima
produsen vaksin Covid-19, yakni
Sinovac, Sinopharm, Novavax,
AstraZeneca, dan CanSinoBio. Bio
Farma juga telah mempunyai
kontrak dengan Sinovac untuk
pengadaan 140 juta dosis bahan
baku vaksin Covid-19.
“Kita juga dengan Sinovac
sudah melakukan kesepakatan,
meskipun belum kita tuangkan
tapi dalam proses amandemennya,
untuk ada penambahan 120 juta
dosis lagi. Dari 140 juta dosis
itu, kita sudah menerima 105,5
juta dosis bahan baku, terakhir
awal minggu kemarin dan ini
sudah kita produksi,” kata Honesti.
Dari 105,5 juta dosis bahan
baku vaksin Sinovac yang sudah
diterima, Bio Farma sudah memproduksi vaksin jadi sekitar 76
juta dosis, di mana 52,8 juta dosis
telah didistribusikan ke seluruh
provinsi di Indonesia dan lebih
dari 20 juta dosis lagi masih
tinggal menunggu dirilis.
Sehingga total vaksin gratis
dari pemerintah yang sudah
didistribusikan dan dipakai dalam
program vaksinasi nasional adalah
63,9 juta dosis vaksin. Ini terdiri

dari 52,8 juta dosis vaksin
Sinovac yang diproduksi oleh Bio
Farma, tiga juta dosis vaksin jadi
dari Sinovac langsung dan 8,2
juta dosis vaksin AstraZeneca dari
fasilitas Covax.
Bio Farma juga akan menerima pasokan vaksin Covid-19
dari Novavax sebanyak 50 juta
dosis pada kuartal ketiga dan
keempat tahun ini. Kemudian 50
juta dosis lagi dari AstraZeneca
yang akan dikirim bertahap mulai
pertengahan tahun ini sampai
kuartal pertama 2022.
Untuk program vaksinasi
gotong royong, lanjut Honesti,
Bio Farma telah menerima 1,5
juta dosis vaksin Covid-19 dari
Sinopharm hingga akhir Juni lalu
dari total 15 juta dosis.
Bio Farma juga tengah menunggu vaksin Covid-19 dari CanSinoBio sebanyak lima juta dosis
yang rencananya datang pada
kuartal ketiga tahun ini.
Biofarma Diharap Bisa Produksi Vaksin Secara Mandiri
Dalam rapat kerja tersebut,
Wakil Ketua Komisi VI DPR
Martin Manurung dari Fraksi
Partai Nasional Demokrat menyampaikan kegembiraannya
karena Direktur Utama Bio Farma
Honesti Basyir menjamin ketersedian vaksin Covid-19 hingga
akhir tahun ini. Namun dia
berharap BUMN farmasi bisa
menjamin kemandirian dalam
memproduksi vaksin Covid-19.

DEMI DAPAT VAKSINASI
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TIBA - Pekerja menurunkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19
Sinovac, setibanya di Bandara Internasional Jakarta.
Sebab, Martin menambahkan,
sejumlah prediksi menyebutkan
pandemi Covid-19 masih akan
berlangsung lama hingga 2022
atau 2023.
“Saya tidak mau tahun 2022
nanti misalnya, keterantungan kita
pada vaksin impor itu masih
seperti sekarang. Kalau bisa sudah
berapa persen diproduksi dari
dalam negeri sendiri atau syukursyukur kita bisa penuhi vaksinasi
di 2022 dengan kekuatan sendiri,
maka kita tidak harusd tergantung
kepada lobi-lobi di tingkat
internasional,” ujar Martin.
Bahkan, kalau Indonesia bisa
memproduksi sendiri vaksin
Covid-19, Bio Farma justru
membantu penanganan Covid-19
di negara lain.
Anggota Komisi VI dari
Fraksi Partai Gerakan Indonesia
Raya Andre Rosiade mengatakan
sejumlah negara sudah mulai
melakukan suntikan dosis ketiga

vaksin Covid-19, seperti di Turki
yang juga menggunakan vaksin
Sinovac. Oleh karena itu Andre
mempersoalkan apakah Indonesia
juga perlu melakukan suntikan
dosis ketiga vaksin Sinovac.
“Apakah di Indonesia nanti
akan ada suntik ketiga atau tidak?
Atau mungkin saja nanti ada
suntik keempat sehingga ini jadi
bisnis Sinovac kepada kita untuk
meningkatkan jumlah dosis yang
disuntik,” ujar Andre.
Anggota Komisi VI dari
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Nevi Zuariana mempersoalkan
kenapa sampai sekarang Indonesia
belum menggunakan vaksin Pfizer
meski tingkat keampuhannya
mencapai lebih dari 90 persen.
Dia juga meminta pemerintah
mendahulukan semua tenaga
kesehatan di seluruh Indonesia
mendapatkan vaksinasi lengkap
lebih dulu sebelum masyarakat.
 voa

Payakumbuh, Khazanah - Ternyata, gebyar vaksinasi
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh juga
diikuti oleh warga dari daerah tetangga. Sejumlah warga
Kabupaten Limapuluh Kota eksodus ke Kota Payakumbuh
untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Menurut data yang diperoleh media dari Kepala Dinas
Kesehatan Kota Payakumbuh dr. Bakhrizal, Kamis (8/7),
menjelaskan di awal-awal dulu ada beberapa yang sempat
ditolak petugas puskesmas karena akan mempengaruhi
capaian data vaksinasi Payakumbuh, tetapi kini semangat
itu dijawab oleh dinas kesehatan dengan memperbolehkan
vaksinasi bagi warga dari luar daerah.
“Selain datang ke puskesmas, warga dari Limapuluh
Kota dan daerah lain yang bekerja di Payakumbuh ada
datang ke tempat vaksinasi di kelurahan-kelurahan, salah
satu data contohnya di Puskesmas Padang Karambia, sudah
ada sekitar puluhan orang kabupaten yang divaksin kemarin,”
kata Bakhrizal.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal menyampaikan
vaksinasi menjadi tanggung jawab pemerintah kepada
masyarakat, saat ini hak masyarakat mendapatkan vaksin,
sementara itu kewajiban pemerintah untuk memberikan
pelayanan dengan baik.
“Kita akan terus geber target vaksinasi kita di atas 75
persen untuk warga Payakumbuh, dengan begitu herd
immunity bisa kita capai. Wali Kota Riza Falepi betulbetul ingin agar masyarakatnya terlindungi dari dampak
Covid-19, apalagi varian delta diduga kuat sudah masuk
ke Sumatera Barat,” pungkasnya.  lili yiniati

