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WARGA PADANG MAKIN GELISAH

Pak Polisi, Preman
Sudah Meresahkan
Aksi premanisme di Padang sudah amat meresahkan menyusul beredar luasnya
video pemalakan sopir oleh preman di Indarung. Warga menunggu Walikota, Polisi
dan aparat keamanan lain untuk segera bikin nyaman warga kota dan pendatang.
Padang, Khazanah -- Polisi Kota
Padang sampai kemarin masih memburu pria bernama Izet yang memalak
para sopir truk di kawasan Indarung
setelah adegan pemalakan itu meluas
di jagat maya sejak tiga hari ini.
Bahkan banyak perantau Minang yang
menyaksikan video itu menyatakan
sangat malu menyaksikan.

Pelaku pemalakan tersebut
menjadi buruan polisi setelah
aksinya melakukan pemalakan
direkam seseorang kemudian viral
di media sosial.
"Peristiwa ini kami ketahui dari
informasi masyarakat serta video
yang viral di media sosial," kata
Kepala Satuan Reserse Kriminal

Polresta Padang Kompol Rico
Fernanda, di Padang, Minggu.
Sehingga Satreskrim Polresta
Padang beserta jajaran melakukan
pemburuan terhadap pelaku yang
telah dikantongi identitas serta
alamatnya.
"Kami juga telah mendatangi
kediamannya, hanya saja yang
BACA HAL-7

MENUJU BANK SYARIAH

Bank Nagari Gencarkan Sosialisasi
Padang, Khazanah -- Bank Nagari terus
menyiapkan kebijakan dan strategi pada Unit
Usaha Syariah (UUS) untuk meningkatkan
pemahaman dan peningkatan layanan perbankan
syariah kepada masyarakat sebelum resmi berubah
menjadi Bank Nagari Syariah.
Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad
di Padang, Sabtu mengatakan strategi pertama
yaitu lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat dan nasabah tentang ekonomi,
keuangan dan perbankan syariah.
"Untuk itu sinergi akan dilakukan lebih intens
dengan organisasi, tokoh masyarakat, pelaku usaha,
komunitas dan generasi muda yang fokus dengan
ekonomi syariah," ucapnya.
Ia mengatakan sinergi itu bisa dijalin dengan
Kanwil Kemenag Sumbar, MES, MUI,
Muhammadiyah, NU, Tarbiyah-Perti, DDI, DMI,
Ulama, Kadin, HIPMI, Ulama, tokoh masyarakat,
penyuluh agama, influencer, wisata religi, wisata
halal, dan lain-lain.
Strategi kedua yakni menyiapkan SDM yang
semakin cakap, terampil, professional, berdaya
saing tinggi dan memahami dengan baik
kebutuhan dan keinginan nasabah tentang Bank
Syariah.
Ketiga, meningkatkan kehandalan teknologi
yang update dengan era digitalisasi perbankan
seperti mobile banking, internet banking, digital

Muhammad Irsyad

SUDAH 66 RIBU LEBIH MENINGGAL

Duh, Corona Kian Menggila!
Jakarta, Khazanah -- Pandemi virus corona
(Covid-19) semakin ganas yang terlihat dari
meningkatnya jumlah penambahan kasus
secara harian, jumlah kematian, tingkat pasien
aktif, dan dampak ekonomi yang menghantam
perekonomian nasional dan global.
Hingga kini, kasus harian Covid-19 di
Indonesia pun masih terus tinggi. Data
Kementerian Kesehatan pada Jumat kemarin
(9/7), ada 38.124 kasus baru Covid-19 yang
dilaporkan pemerintah melalui Satgas
Penanganan Covid-19. Dengan begitu jumlah
kasus Covid-19 secara total mencapai 2,455
juta orang.
Dua menteri 'andalan' Presiden Joko Widodo
(Jokowi) yakni Menteri Koordinator Bidang
Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
dan Menteri Keuangan Sri Mulyani
menjelaskan padangan terkait kondisi ini.
Menteri Luhut mengaku telah menyiapkan
skenario terburuk jika pandemi Covid-19 di
Indonesia semakin ganas. Bahkan, jika kasus
positif menyentuh 70.00 kasus per hari.
"Kita sudah hitung worst case, lebih dari
40 ribu gimana suplai oksigen, obat, rumah
sakit, semua sudah kami hitung," tegas Luhut.
Sebagai antisipasi, pemerintah akan
menyiapkan Asrama Haji di Pondok Gede
pasien covid-19 yang tidak tertampung di
beberapa rumah sakit besar seperti RS Wisma
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PENERTIBAN DI BUKITTINGGI

Mobil ASN Digembok Tim SK4

Atlet.
Asrama Haji dalam kondisi layak dan sudah
dicek langsung oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Luhut mengatakan kapasitasnya bisa
untuk 800 pasien.
"Menkes sudah siapkan ICU misalnya RS
Asrama Haji di Pondok gede," terangnya. TNI
Polri juga dioptimalkan dengan mendirikan
RS Darurat, khususnya wilayah Jakarta dan
Surabaya.
Luhut juga memastikan ketersediaan
oksigen dalam situasi terburuk seperti tambahan
kasus yang mencapai 70 ribu per hari. Begitu
juga dengan ketersediaan obat-obatan dan
fasilitas kesehatan lainnya.
"Oksigen sampai hari ini sudah kami hitung
sudah dibuat skenario oleh tim, sudah bisa
sampai 50 ribu bahkan paling jelek kita sudah
bikin sampai 60-70 ribu kasus per hari. Tapi
kita nggak berharap itu terjadi," paparnya.
Pemerintah turut memonitor perkembangan
covid di luar Jawa Bali. Luhut menyadari
ada kenaikan kasus, namun sejauh ini masih
dalam kendali dan diharapkan tidak ada
kekhawatiran berlebihan.
"Semua kekuatan kita kerahkan dan jangan
ada yang underestimate bahwa RI ini tidak
bisa mengatasi masalah ini, sampai hari ini
ya. Tapi kalau kasus ini lebih nanti dari 40
ribu - 50 ribu akan dibuat skenario siapa
BACA HAL-7

WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI:

Meski Sekda Cuti Besar
Administrasi Jalan Terus

petugas dengan mobil sorak tetapi
tidak dipedulikan oleh pemilik,"
kata Kepala Seksi Penyidikan dan
Penindakan Satpol PP Kota
Bukittinggi Edi Wirman di
Bukittinggi, Sabtu .

Bukittinggi, Khazanah – Meskipun ia
menyatakan cuti besar dan tidak masuk kantor
selama tiga bulan mendatang ini, namun Yuen
Karnova, Sekda Kota Bukittinggi mengatakan
bahwa semua pekerjaan tida Balaikota yang
menyangkut administrasi tentu tidak boleh macet,
hanya karena dirinya tidak ada.
“Pekerjaan di sekretariat itu sudah ada
sistemnya, sudah SOP nya, jadi semua berjalan
dengan sistem. Tentu Plt. Sekda akan memimpin
pekerjaaan sekretariat,” kata Yuen Karnova kepada
wartawan akhir pekan di Bukittinggi.
Walikota Bukitttinggi telah menunjuk Rusmal
Hadi sebagai Plt. Sekda melaksanakan semua
fungsi Sekda yang ditinggal Yuen Karnova itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Yuen Karnova
sempat mengagetkan warga B ukittinggi terutama
kalangan ASN. Ia mulanya dikabarkan
mengundurkan diri seperti sejumlah pejabat
Bukittinggi yang menyatakan mundur. Tetapi
setelah dikonfirmasi, ternyata Yuen hanya cuti
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Mobil ASN yang melanggar aturan parkir di Bukittinggi (FOZTO: ALFATAH)

Bukittinggi, Khazanah -- Satuan
Kerja Keamanan Ketertiban Kota
(SK4) Kota Bukittinggi sempat
terlibat adu mulut dengan seorang
oknum ASN Kota Padang saat
petugas melakukan penertiban
beberapa kendaraan parkir

sembarangan di pusat kota
Bukittinggi, Sabtu (10/07).
"Tim menggembok beberapa
kendaraan roda empat yang
terparkir di pedestrian Jam Gadang,
sebelumnya telah beberapa kali
diperingati dan dipanggil oleh

Mimbar

Syiar Islam

Taaruf dan Tatacaranya

Tanpa Izin Haji, Saudi
Denda 52 Orang Jemaah

Oleh: Sabar H Panjaitan
Istilah taaruf mungkin tidak asing lagi bagi kaum
muda yang ingin mendapatkan jodoh. Biasanya
proses taaruf dilakukan dengan pengenalan antara
keluarga pria dan keluarga wanita dengan tujuan
untuk menyatukan keduanya ke jenjang yang lebih
serius atau jenjang pernikahan.
Dalam Islam, istilah taaruf berasal dari kata ta'arafayata'arafu yang berarti saling mengenal. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa taaruf merupakan sebuah
proses perkenalan atau pengenalan antara dua keluarga
BACA HAL-7

Yuen Karnova

Ayat Hari Ini

Jakarta, Khazanah -- Sebanyak 52 jemaah ilegal ditangkap
ketika mencoba masuk Mekah tanpa izin haji, Komando Pasukan
Keamanan Haji mengatakan pada Kamis, ketika Arab Saudi
membatasi jemaah haji untuk mencegah wabah Covid-19.
Kerajaan Arab Saudi hanya mengizinkan 60.000 jemaah yang
menetap di Saudi untuk haji tahun ini. Hanya jemaah haji yang
memiliki izin khusus haji yang bisa menunaikan haji.
Juru bicara Komando Pasukan Haji Brigadir Jenderal Sami
Al-Shuwairekh, mengatakan 52 jemaah haji ilegal masingmasing didenda sebesar SR10.000 (Rp38,7 juta), Saudi Gazette
BACA HAL-7

Dan janganlah kamu
campuradukkan
kebenaran dengan
kebatilan dan
(janganlah) kamu
sembunyikan
kebenaran, sedangkan
kamu mengetahuinya.

04.54
12.20
15.45
18.22
19.37

(QS Al Baqarah: 42)
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POSKO TES PCR SWAB DI BIM DITIADAKAN

Calon Penumpang Wajib Bawa Bukti
Padang,
KhazanahDengan
diterapkannya
Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM), Wakil Gubernur Sumatera Barat
Audy Joinaldy meninjau Bandara
Internasional Minangkabau (BIM).
Wagub Audy Joinaldy menilai
penerapan aturan sesuai kebijakan PPKM
di BIM sudah berjalan dengan baik
karena penumpang yang datang harus
membawa surat bukti PCR Swab yang
berlaku 2 x 24 jam.
"Hari ini hanya ada 14 penerbangan
datang dan pergi di BIM. Untuk
kedatangan hanya dari dua daerah yaitu
dari Jakarta dan Batam," katanya saat
meninjau penerapan aturan terkait PPKM
di BIM, Minggu (11/7).
Untuk penumpang yang datang dari
Jakarta semuanya wajib memiliki bukti
PCR Swab 2x24 jam. Petugas di bandara
sudah memastikan hal tersebut berjalan
dengan baik.
Sementara untuk penumpang yang
datang dari Batam pada hari Senin (12/
7/2021) juga akan diwajibkan memiliki
bukti PCR 2 x 24 jam. Hal itu diterapkan
karena Batam juga merupakan salah satu
daerah yang masuk kebijakan PPKM
darurat.
Sedangkan untuk masyarakat yang

ingin ke luar baik disisi keberangkatan
di bandara sudah terdata dengan baik
sehingga pengawasan penerapan aturan
juga relatif lebih mudah.
Menurutnya dengan adanya surat
bukti PCR swab tersebut tidak
dibutuhkan lagi posko tes PCR Swab
di BIM karena hanya akan menjadi
pemborosan.
"Dulu kan yang datang itu hanya
pakai surat keterangan rapid anti bodi
atau antigen sehingga perlu posko tes
PCR Swab di bandara. Sekarang sudah
pakai surat bukti PCR jadi tidak
dibutuhkan lagi," katanya.
Selain bandara, rencananya Wagub
Audy juga akan meninjau penerapan
aturan PPKM pada beberapa fasilitas
yang dinilai berpotensi terjadinya
kerumunan di Padang.
Saat itu peninjauan, Wakil Gubernur
didampingi Kepala Dinas Kominfo
Sumbar selaku Juru Bicara Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala
BPBD Provinsi Sumbar Erman Rahman,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar
Arry Yuswandi, Kepala Satpol PP Provinsi
Sumbar Dedy Diantolany dan Kepala
Otoritas Bandara (Otband) Wilayah VI
Padang, Agoes Soebagio.
 Rina Akmal

DITINJAU - Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy memperhatikan petugas sedang memeriksa bukti PCR Swab calon penumpang
saat meninjau Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

DIOKUPASI SECARA ILEGAL

Pemprov Sumbar akan Kelola Perkebunan Sawit
Padang, Khazanah- Kawasan hutan
di Air Bangis, Kabupaten Pasaman
Barat yang diokupasi secara ilegal
oleh oknum masyarakat untuk
perkebunan sawit, akan dikelola oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar).
Wakil Gubernur Sumbar Audy
Joinaldy mengatakan salah satu hasil
rapat dengan Kementerian Kehutanan
adalah kemungkinan Pemerintah
Provinsi akan mengelola lahan yang
telah dikembalikan oleh masyarakat
dengan menunjuk pihak-pihak
tertentu dengan sistem bagi hasil.
Menurutnya, dengan demikian
masyarakat yang menggantungkan
hidup di lahan sawit itu tetap bisa
diberdayakan untuk bekerja guna
menopang perekonomian keluarga
mereka. Sementara negara juga
mendapatkan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
"Namun dalam pelaksanaannya

nanti Pemprov Sumbar diminta untuk
terus
berkoordinasi
dengan
Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup," ujar Audy
Joinaldy dalam Rapat Koordinasi
bersama Polda Sumbar dan Pemkab
Pasaman Barat di Padang, Sabtu (10/
7) malam.
Sementara itu, Kapolda Sumbar
Irjen pol Toni Harmanto mengatakan
hingga Juli 2021 sudah ada 1.112
ha lahan yang awalnya diokupasi
oleh masyarakat secara ilegal,
dikembalikan kepada negara.
Ia mengatakan jumlah itu masih
akan terus meningkat kemungkinan
lebih dari 2000 hektare, karena saat
ini tim masih bergerak di lapangan.
Namun ia menilai masih perlu
upaya tingkat lanjut karena jumlah
lahan yang di okupasi secara ilegal
itu kemungkinan mencapai 9000
hektare.
Berdasarkan hasil koordinasi

dengan Kementerian Kehutanan yang
telah menyerahkan kewenangan
kepada Pemprov Sumbar untuk
menyelesaikan persoalan itu. Ia
merekomendasikan
untuk
mengedepankan sosialisasi dan
negosiasi kepada oknum masyarakat
agar secara sukarela menyerahkan
lahan negara yang telah diokulasi.
Hal itu dilakukan untuk
menghindari konflik sosial dan
peranan sosial di di masyarakat Air
Bangis karena sebagian masyarakat
menggantungkan ekonomi di lahan
sawit tersebut.
Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi
menyambut baik langkah langkah
yang telah diambil oleh Pemprov
Sumbar. Menurutnya dengan adanya
kepastian hukum masyarakat juga
akan diuntungkan.
Permasalahan okupasi laga
kawasan hutan di Air Bangis menurut
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar

Yozarwardi bermula pencabutan izin
HPH PT Rimba Baru Lestari dan PT
Rimba Swasembada (HTI) oleh
Menteri Kehutanan sehingga terjadi
"open-access" perambahan atau
okupasi oleh oknum masyarakat.
Kemudian pencabutan izin HPH
PT
Inkud
Agritama
yang
menyebabkan semakin terjadi "open
access" penambahan atau okupasi
oleh oknum. Demikian juga
pembangunan jalan Teluk Tapang
dan perladangan atau pembuatan
kebun kelapa sawit secara ilegal oleh
oknum masyarakat pada kawasan
hutan tersebut
Data penguasaan kawasan hutan
dan penyerahan lahan oleh Polda
Sumbar sampai dengan Juni 2021
terlihat sebagian besar pengelola sawit
ilegal di lahan milik negara itu adalah
pemilik modal yang masingmasingnya memiliki lebih dari 10
hektare.  Rina Akmal

Pemkab Padang Pariaman Gencar Lakukan Vaksinasi
Parit Malintang, Khazanah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman terus mengenjot upaya
vaksinasi agar bisa segera mencapai
kekebalan komunal, dengan menargetkan vaksinasi terealisasi sebanyak
60.523 sasaran.
Vaksinasi massal di berbagai
tempat dilakukan untuk mencapai
target tersebut. Bahkan, pemerintah
di daerah itu memperluas cakupan
vaksinasi untuk anak-anak berusia
12 tahun hingga 17 tahun yang telah
dilakukan, Sabtu (10/7) di Puskesmas
Sungai Limau, Kecamatan Sungai
Limau. Selain vaksinasi di puskesmaspuskesmas relatif mudah dijangkau,
vaksinasi juga dilakukan untuk
wilayah pelosok terpencil.
Upaya pemerintah untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat
sudah dilakukan. Namun, masyarakat
di daerah itu masih banyak yang tidak
mau di vaksin dengan alasan akan
dihadapkan dengan permasalahan
baru pada dirinya.
Sebut saja, Effrina (52) salah satu
kader PKK Korong Sungai Limau,
Kuranji Hilia, Kecamatan Sungai
Limau menyebutkan dirinya banyak
menemukan masyarakat Lansia atau
pra-lansia yang tidak mau di vaksin,
khawatir terhadap kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin Astra
Zeneca.
“Warga yang tidak mau di vaksin,
tidak pernah mendapat edukasi yang
mendidik dari pemerintah setempat,
dan khawatir warga yang memiliki

komorbiditas atau penyakit penyerta,”
kata Effrina.
Selain itu, sistim informasi dan
data untuk program vaksinasi belum
sempurna, dan bahkan kegamangan
warga selama ini yaitu beredarnya
informasi (hoaks) di tengah tengah
masyarakat setelah di vaksin akan
dihadapkan dengan penyakit yang
baru.
“Kendala akses menuju lokasi
vaksinasi (bagi lansia) ini menjadi
tantangan bagi lansia, dan masyarakat
enggan divaksin karena sosialisasi
dari pemerintah kurang memadai,”
tutupnya.
Upaya vaksinasi agar bisa segera
mencapai kekebalan komunal di
daerah itu, terpantau forkopimda
Kecamatan Sungai limau melakukan
vaksinasi di Puskesmas Sungai
Limau bersama Wakil Bupati Padang
Pariaman Rahmang, Ketua DPRD
Arwinsyah, Kepala Dinas Kesehatan
Yutiardy Rifai, serta Ketua GOW
Yusnelly Erza Rahmang ikut memantau pelaksanaan vaksin di daerah itu.
“Alhamdulillah vaksin ini saya
nyatakan halal dan aman, usai
dilakukan vaksinasi saya mempunyai
semangat baru dengan catatan tetap
menerapkan protokol kesehatan,” kata
Wakil Bupati Rahmang, Sabtu (10/
7) di Sungai Limau.
Menurutnya, bahwa vaksin tersebut tidak membahayakan, terbukti
setelah divaksin tidak ada efek sama
sekali dan tentunya dengan divaksin
Insya Allah dirinya merasa lebih

terlindungi.
“Vaksin sudah melalui uji BPOM
dan MUI dijamin keamanan dan
kehalalannya, ini merupakan suatu
bentuk kehadiran negara untuk
masyarakat supaya bisa menghakiri
Pandemi pandemi covid-19,” tutupnya.
Ketua DPRD setempat Arwinsyah
menambahkan pihaknya menghimbau
kepada masyarakat jangan menelan
isu hoaxs dengan adanya vaksin
membahayakan apalagi vaksin ini
sudah ada pernyataan resmi dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
bahwa vaksin tersebut halal.
“Hari ini saya, pak wakil bupati,
Forkopimda, semua sudah divaksin.
Semua baik-baik saja, tidak ada
masalah. Untuk itu, mari kita dukung
bersama upaya pemerintah dalam

mengatasi wabah ini. Tetap disiplin
menjalankan protokol kesehatan, dan
ayo ikut vaksin. Semoga wabah ini
segera berakhir,” tutup Arwinsyah.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Yutriardi
mengatakan, pihaknya akan terus
meningkatkan pelaksanaan vaksinasi
ini untuk mencapai sasaran. Selain
itu, di setiap puskesmas yang ada
di daerah ini juga terus upayakan
maksimal dengan bantuan personel
TNI dan Polri.
Ia berharap masing-masing puskesmas bisa berinovasi agar vaksinasi
ini maksimal " silakan bangun
komunikasi dengan Tokoh Masyarakat maupun Wali nagari agar target
vaksinasi ini tercapai,” tutupnya.
 Syafrial Suger

DIVAKSIN - Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang sedang divaksin di Puskesmas
Sungai Limau

Peserta Qurban Masjid Jami’ Tarok Meningkat
Bukittinggi,
Khazanah
Sekretaris Umum Masjid Jami’ Tarok
Bukittinggi, Drs.H.Parsalide,M.Pd
menjelaskan, pada tahun 1442
Hijriah/2021 Masehi peserta kurban
meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya, tercatat sampai tanggal
kini (9/7) sebanyak 15 ekor sapi,
batas akhir penerimaan peserta qurban
tanggal 15 Juli 2021, kemungkinan
akan bertambah peserta kurban.
Lebih lanjut Parsalide yang juga
dipercaya sebagai ketua panitia
qurban menjelaskan kepada Khazanah,
Jumat (9/7), pertama kali masuk
menjadi pengurus Masjid Jami’ Tarok
Kota Bukittinggi tahun 2019, tercatat
dari peserta qurban sebanyak 4 ekor
sapi, tahun 2020 meningkat sebanyak
11 ekor sapi, dan kini di tahun 2021
meningkat lagi menjadi 15 ekor sapi,
ucapnya.
Mengenai pelayanan peserta

qurban di Masjid Jami’ Tarok lain
daripada Masjid lainnya, tahun 2020
biaya peserta qurban di Masjid Jami’
Tarok yang paling rendah
dibandingkan tempat lainnya sebesar
Rp2.650.000.- di tahun 2021 biaya
peserta qurban sebesar Rp2.800.000,.
Teknis pelaksanaan qurban, karena
peserta qurban yang mempunyai niat
untuk berqurban sapi, maka pengurus
panitia qurban Masjid Jami’ Tarok
memberikan kepada peserta qurban
1 buah kupon besar dan 10 buah
kupon kecil, artinya peserta qurban
itu sendiri yang nantinya memberikan
atau membagikan daging qurban sapi
kepada
si
penerima
yang
dikehendakinya. Inilah yang panitia
pengurus Masjid Jami’ Tarok lakukan,
dengan seperti ini makin banyak
peserta qurban yang melakukannya
di Masjid Jami’ Tarok Kota

Bukittinggi.
Selain peserta qurban yang
memberikan atau membagikan daging
qurban sapi, pengurus juga
membagikan daging qurban sapi di
lingkungan Masjid Jami’ Tarok di
empat Mushola yang ada di
lingkungan Masjid Jami’ Tarok.
Sapi qurban yang akan disembelih
sama seperti tahun 2020 lalu yaitu
dibeli dari daerah Batusangkar
Kabupaten Tanah Datar, direncanakan
hari Minggu tanggal 18 Juli 2021
akan diadakan pertemuan seluruh
peserta qurban untuk mendengarkan
penjelasan secara transparan yang
disampaikan panitia qurban Masjid
Jami’ Tarok berupa anggaran dan
teknis pelaksanaannya.
Sedangkan bobot timbangan
daging 1 ekor sapi yang akan dibeli
pengurus untuk peserta qurban
sebesar Rp18.000.000.- seberat 120

kg itupun belum ditambah isi perut
dan juga daging kepala, 1 daging
kepala sapi metal seberat 10 kg, dan
upah memotong 1 ekor sapi sebesar
Rp500,000.- karena si pemotong sudah
terbiasa mencacah daging, jadi daging
yang akan dibagikan benar-benar
utuh dan tidak tersisa di tulang.
Pelaksanaan pemotongan hewan
kurban di Masjid Jami’ Tarok tahun
1442 Hijriah/2021 Masehi akan
dilakukan satu hari setelah Hari Raya
Idul Adha tanggal 21 Juli 2021,
sedangkan untuk menjaga agar tidak
terjadi kerumunan warga masyarakat,
pengurus panitia qurban Masjid Jami’
Tarok tetap memberlakukan protokol
kesehatan dengan 5 M (Memakai
masker, Mencuci tangan pakai sabun
dan air mengalir, Menjaga jarak,
Menjauhi kerumunan dan Membatasi
mobilisasi dan interaksi), pungkasnya.
Oleh: Salsabila

Lindungi
Remaja dari
Bahaya Narkoba
Oleh: Salsabila
Mahasiswa UPERTIS Padang

B

ahaya narkoba bagi remaja begitu
sangat memprihatinkan. Walaupun
sudah banyak gembong dan
pengedar narkotika yang ditangkap
dan di penjara, tetapi peredaran
narkoba sepertinya susah untuk dicegah dan
ditanggulangi. Bahkan pada tahun 2020,
jumlah pemakai narkoba di Indonesia sekitar
3,6 juta orang. Menurut UU Narkotika pasal
1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika
merupakan zat buatan atau pun yang berasal
dari tanaman yang memberikan efek halusinasi,
menurunnya kesadaran, serta menyebabkan
kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat
menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya
berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah
sebagai obat penghilang nyeri serta
memberikan ketenangan.
Narkoba berpengaruh pada otak, setelah
menggunakan narkoba dapat timbul rasa
nikmat seperti rasa rileks, rasa senang, tenang,
dan perasaan “high”. Perasaan itulah yang
dicari oleh pemakainya yang menyebabkan
narkoba disalahgunakan. Namun, sesudah
mengalami perasaan “high”, terjadi perasaan
“down” atau pengaruh sebaliknya seperti cemas,
gelisah, nyeri otot dan sulit tidur. Untuk
menghilangkan perasaan buruk itu, orang
menggunakan narkoba lagi. Jika digunakan
berulang kali, seseorang akan mengalami
kecanduan dan hidup hanya demi memperoleh
perasaan “high” dari narkotika. Jika sudah
demikian, tidak ada lagi rasa nikmat yang
dirasakan melainkan rasa sakit dan
penderitaan.
Faktor-faktor yang membuat remaja
menggunakan narkoba, diantaranya:
1.
Kurangnya kontrol keluarga.
2.
Kondisi kesehatan mental dan
perilaku, seperti depresi, sering gelisah, atau
mengidap ADHD (attention-deficit/hyperactivity
disorder).
3.
Adanya kejadian yang membuat
trauma, seperti pernah mengalami kecelakaan
atau menjadi korban pelecehan.
4.
Pengaruh dari teman sebaya dan
kondisi sosial.
5.
Kurangnya pengetahuan terhadap
bahaya narkoba.
Cara mengatasi kecanduaan narkoba pada
remaja ialah peran dari orang tua. Sebagai
orang tua penting bagi orang tua untuk
membekali anak dengan pengetahuan
mengenai bahaya narkoba. Dengan informasi
yang jelas dan akurat, remaja-remaja akan
mengerti dan memahami bahaya narkoba. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa anak-anak
nakal dan brandal pada umumnya adalah
berasal dari keluarga yang berantakan (broken
home). Dan unit terkecil dari masyarakat adalah
rumah tangga. Di sinilah tempat pertama bagi
anak-anak memperoleh pendidikan perihal
nilai-nilai sejak anak dilahirkan. Maka dengan
demikian orang tua sangat berperan pertama
kali dalam mendidik, mengajar, membimbing
dan membina anak-anak dan remaja.
Cara lain dalam pencegahan narkoba pada
remaja antara lain adalah sebagai berikut :
1.
Memilih pergaulan yang baik dan
jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita
pada penyalahgunaan narkotika.
2.
Jangan pernah untuk mencoba-coba
menggunakan narkotika, kecuali atas dasar
pertimbangan medis atau dokter.
3.
Mengetahui akan berbagai macam
dampak buruk narkoba.
4.
Memiliki kegiatan-kegiatan yang
positif, berolahraga atau pun mengikuti
kegiatan kegiatan organisasi yang memberikan
pengaruh positif baik.
5.
Bila mempunyai masalah maka cari
jalan keluar yang baik dan jangan jadikan
narkoba sebagai jalan pelarian. (*)

Suasana Rako
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Bencana Akibat
Ulah Manusia
Banjir di kawasan bantaran sungai kerap
menjadi ancaman yang menimbulkan kerugian
materil maupun jiwa. Lalu apa yang biasanya
kita lakukan pasca terjadinya bencana banjir
dan tanah longsor di negeri ini?
Apakah hanya sebatas menambal tanggul
yang bocor atau membangun kembali bendungan
yang jebol? Ataukah hanya sekedar
membersihkan rumah dari sisa lumpur dan
sampah, atau membersihkan saluran pembuangan
air dan memperbaiki jalanan umum? Setelah
itu beramai-ramai kembali melupakan bencana
tersebut dan kemudian menjalani keseharian
seperti sedia kala, seolah tidak tertimpa bencana
sebelumnya.
Atau lebih parahnya, setelah banjir, maka
saluran air (gorong-gorong) yang sedang
dibangun untuk menangani banjir secara
preventif tidak segera dirampungkan, mungkin
karena banjir dianggap telah berlalu.
Secara ilmiah dan kasat mata, katanya, dapat
dinyatakan bahwa bencana banjir dan tanah
longsor terjadi karena ulah manusia. Salah satu
penyebab banjir adalah akibat ulah sebagian
masyarakat yang secara ‘sadar’ sering membuang
sampah sembarangan.
Di daerah pedalaman, banyak masyarakat
yang menggunduli hutan untuk kepentingan
tertentu. Hal ini bisa jadi merupakan buah dari
kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan
ketidaktahuan mereka akan bahaya banjir dan
tanah longsor yang potensial terjadi.
Sebenarnya ada dua kategori becana alam,
yakni alami dan ulah manusia. Yang alami
seperti gempa bumi, gunung meletus, angin
puting beliung dan bajir. Sedangkan yang karena
ulah manusia di antaranya pulusi air, tanah
dan udara.
Namun faktor pemicu terjadinya kedua
kategori bencana alam ini menjadi sulit
dibedakan. Sebab, pada akhirnya kontribusi
ulah manusia yang eksploitatif terhadap alam
dan lingkunganlah yang menjadi penyebab
utama bencana banjir, tanah longsor dan
pemanasan global.
Di Indonesia, kejadian banjir dan tanah
longsor cenderung menunjukkan gejala yang
semakin meningkat, semakin meluas, dan
semakin mengganas dari tahun ke tahun. Hal
ini disebabkan hingga saat ini belum ada upaya
pencegahan dan penanggulangan banjir dan
tanah longsor secara tuntas berdasarkan akar
permasalahannya. Upaya-upaya yang saat ini
dilakukan masih bersifat insidensial, umum,
temporer, dan lebih berdasarkan kepentingankepentingan tertentu.
Berulangnya bencana banjir dan tanah
longsor sebenarnya merupakan suatu bukti bahwa
manusia telah melakukan kekeliruan besar dalam
mengelola sumber daya alam. Pun membuktikan
bahwa sehebat apa pun teknologi yang digunakan
manusia untuk mengatasinya, bencana banjir
dan tanah longsor masih dan akan terus terjadi.
Di wilayah perkotaan, kesalahan pengelolaan
sumber daya alam itu sangat kentara terjadi.
Pembangunan dilakukan jor-joran dan tidak
berspektif ekologis. Pendirian bangunan di
kawasan resapan air mengakibatkan air langsung
mengalir tanpa tertampung oleh tanah.
Menipisnya kawasan hijau akibat pesatnya
pembangunan gedung-gedung tinggi sangat
berakibat buruk ketika musim penghujan tiba.
Lihatlah Jakarta sebagai ibukota negara kita
setiap tahun menjadi langganan banjir.

RUNDO
Nia Rahmadani dan Ardi Bakrie pakai baju
tahanan
Untuang-untuang lai dak main sinetron liau doh
!
Tukang bubur dikenakan denda PPKM Rp5
Juta
Wayoik... untuang galeh indak sabara doh !
Dukung PPKM, Pertamina tutup seluruh SPBU
Lai indak mambunuah namoe tu bro ?

Fenomena
Pembelajaran Daring
bagi Anak Usia Dini
di Masa P
andemi
Pandemi
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Sudah menjadi fakta terbuka
bahwa pandemi COVID-19 telah
memorakporandakan segalanya.
Dinamika kehidupan manusia
direnggut. Hampir semua aktivitas
produktif yang menjadi keseharian
manusia dibatasi, dunia pendidikan
pun turut berubah. Mulai dari
metode pembelajaran, penganggaran,
hingga sasarannya.
Kendati demikian, pandemi
COVID-19 tak boleh menghentikan
proses pendidikan, khususnya untuk
anak usia dini. Mengapa? Karena
itu adalah usia krusial puncak
perkembangan
anak
yang
mempengaruhi masa depannya.
Atau dalam kata lain, usia dini
adalah usia emas dalam membangun
pondasi belajar dan hidup mereka,
semua dimulai dari usia dini.
Pendidikan yang semula dengan
metode tatap muka di lembaga
pendidikan, selama pandemi ini,
tak jarang diubah menjadi
pembelajaran daring/online dan
dilaksanakan dari rumah masingmasing untuk mencegah dan
menanggulangi penyebaran virus
COVID-19. Kebijakan tersebut
berlaku bagi semua jenjang
pendidikan baik dari tingkat PAUD
hingga tingkat perguruan tinggi.
Berubahnya
metode
pembelajaran tersebut, tentunya
menimbulkan sejumlah problematika
dalam penerapannya, khususnya
bagi anak usia dini. Karena mereka
tak dapat belajar sendiri tanpa
pendampingan orang tua.
Pada Undang-Undang nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, jelas-jelas
dinyatakan bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,

Serba Serbi
Umat Muslim sebentar lagi akan
merayakan Idul Adha 1442 H.
Pemerintah menetapkan Idul Adha
1442 H yang bertepatan dengan
10 Dzulhijjah ini jatuh pada hari
Selasa 20 Juli 2021.
Idul Adha ditandai dengan
puncak ibadah Haji di Mekkah, Arab
Saudi. Hari besar dalam Islam ini
berdasarkan kisah Nabi Ibrahim
yang
diperintahkan
untuk
mengorbankan putranya, Ismail. Hal
ini ada dalam Alquran, surat As Saffat
ayat 102 yang berbunyi : (Fa lamma
balaga ma’ahus-sa’ya qala ya
bunayya inni ara fil-manami anni
azbahuka fanzur maza tara, qala ya
abatif’al ma tu’maru satajiduni in
sya‘allahu minas-sabirin).
Artinya: Maka ketika anak itu
sampai (pada umur) sanggup
berusaha bersamanya, (Ibrahim)
berkata,
“Wahai
anakku!
Sesungguhnya aku bermimpi bahwa
aku menyembelihmu. Maka
pikirkanlah
bagaimana
pendapatmu!”
Dia
(Ismail)
menjawab, “Wahai ayahku!

kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Pendidikan merupakan suatu hal
yang sangat penting bagi setiap
generasi bangsa. Anak-anak
merupakan salah satu subjek dari
pendidikan yang harus mendapatkan
pendidikan secara layak dan benar
sesuai dengan tingkat perkembangan
usia mereka. Peletakan dasar secara
benar dan pola yang sesuai akan
menghasilkan generasi yang
mempunyai sumber daya manusia
unggul dan mempunyai tingkat
keilmuan yang berimbang.
Untuk itu, pola pendidikan harus
dirancang dengan tepat dan
dilaksanakan secara benar sesuai
dengan
formulasinya
yang
diperuntukkan bagi peserta didik
semenjak usia dini akan memberikan
efek positif bagi perkembangan
keilmuan anak itu sendiri.
Jika kita kaitkan dengan kondisi
yang kita alami saat ini, berada pada
masa pandemi dan anak-anak harus
belajar secara daring, bagaimana
dengan anak usia dini? Apakah
mereka paham dengan pembelajaran
daring? Di mana, mereka adalah anakanak yang baru mulai menginjakkan
kaki ke dunia pendidikan yang
dikenalnya dengan nama sekolah,
tempat mereka bermain sambil belajar
dan belajar seraya bermain. Semua
aspek perkembangan anak apakah
bisa terwujud dengan pembelajaran
daring ini?
Banyak sekali fenomena yang
terjadi, dan sekolah harus pandai
mengambil sikap dan tindakan apa
yang sebaiknya dilakukan agar
semua aspek perkembangan anak
berkembang dengan semestinya di
masa pandemi ini.
Bagi anak, bermain adalah
seluruh aktivitas anak termasuk
bekerja, kesenangannya, tidak
sekadar mengisi waktu, tetapi

merupakan kebutuhan anak seperti
halnya makanan. Melalui bermain,
anak tidak hanya menstimulasi
pertumbuhan otot-ototnya, tetapi
lebih dari itu. Anak tidak sekadar
melompat, melempar dan berlari.
Tetapi mereka bermain dengan
menggunakan seluruh emosinya,
perasaannya dan pikirannya.
Bermain adalah unsur yang penting
bagi perkembangan anak baik dari
fisik, emosi, mental, intelektual,
kreatifitas dan sosialnya.
Belajar secara daring untuk anak
usia dini, tampaknya tidaklah efektif.
Pembelajaran yang biasanya
dilakukan di sekolah, dipindahkan
ke rumah untuk menghindari
penularan COVID-19. Orang tua
harus mempunyai ponsel Android
disertai paket data internet, harus
mempunyai
waktu
untuk
mendampingi anak saat belajar secara
daring. Sebab, anak usia dini belum
mengerti dengan pembelajaran daring.
Tingkat kesabaran orang tua sangat
diuji sekali dalam pembelajaran
daring ini. Kesempatan bermain
bersama teman sebaya tidak dirasakan
oleh anak. Alat-alat permainan yang
ada di sekolah, tidaklah sama dengan
yang ada di rumah.
Bagaimana baiknya penerapan
pembelajaran daring ini? Selama
proses pembelajaran daring, peserta
didik memiliki banyak waktu untuk
belajar. Peserta didik dapat belajar
kapan pun dan dimana pun, serta
peserta didik juga dapat berinteraksi
dengan guru pada waktu yang
bersamaan, seperti menggunakan
video call atau live chat. Guru
dituntut untuk kreatif.
Dalam mendorong kualitas
pembelajaran pada anak usia dini
perlu kerjasama dan dukungan orang
tua. Orang tua menjadi kunci salah
satu pihak yang bertanggung jawab
dalam keberlangsungan pendidikan
anak usia dini di masa pandemi
COVID-19.

Makna Idul Adha

Lakukanlah apa yang diperintahkan
(Allah) kepadamu; Insya Allah
engkau akan mendapatiku termasuk
orang yang sabar.”
Kemudian,
Allah
SWT
mengganti anak Nabi Ibrahim
dengan seekor domba untuk
disembelih. Hal ini ada dalam
Alquran surat As Saffat ayat 107,
berbunyi:
Kisah Nabi Ibrahim ini kemudian
dimaknai dengan pengorbanan untuk
yang dicintai. Sejak saat itu, umat
Islam melakukan qurban, yaitu
memberikan sebagian hartanya
untuk dibelikan hewan qurban,
menyembelih, memakan, dan
membagikannya kepada orang-orang
sekitar, termasuk orang miskin.
Hikmah yang bisa dipetik dari
cerita Nabi Ibrahim bisa pengingat
untuk seorang Muslim. Artinya, kita
mesti siap untuk berqurban demi
kebahagiaan orang lain karena
kebaikan adalah ciri khas umat
Muslim.
Keutamaan berqurban termasuk
dalam amal saleh. Dilansir laman

Badan Amal Zakat Nasional (Baznas)
keutamaan ini ada dalam hadist
riwayat yang berbunyi: “Aisyah
radhiyallahu’anha menceritakan
bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda, “Tidaklah anak
Adam melakukan suatu amalan
pada hari Nahr (Iedul Adha) yang
lebih dicintai oleh Allah melebihi
mengalirkan darah (kurban), maka
hendaknya kalian merasa senang
karenanya.” (HR. Tirmidzi, Ibnu
Majah dan Al Hakim dengan sanad
sahih, lihat Taudhihul Ahkam).
Idul Adha yang jatuh pada 10
Dzulhijjah atau 70 hari setelah Hari
Raya Idul Fitri. Menurut Ustaz
Yahya Zainul Ma’arif atau akrab
disapa Buya Yahya, 10 awal
Dzulhijjah adalah hari yang
istimewa. Ini menjadi hari-hari terbaik
untuk melakukan banyak ibadah.
Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak ada hari-hari yang pada
waktu itu amal shaleh lebih dicintai
oleh Allah melebihi 10 hari pertama
(bulan Dzulhijjah).
Di bulan Dzulhijjah ini, Bunda

Pengasuhan positif, penyediaan
lingkungan belajar yang memadai,
dan sumber belajar yang relevan,
tentunya akan sangat membantu anak
usia dini dalam menjalani masa
transisi menuju era new normal.
Pada pembelajaran daring ini,
peran penting orang tua sangat
diharapkan sekali agar anak-anak
cepat tumbuh perkembangannya.
Orang tua di rumah bisa membantu
anak, seperti mengenalkan angka
dan huruf melalui permainan anak
yang ada di rumah.
Sejalan dengan itu, orang tua
juga bisa mengenalkan angka dan
huruf melalui permainan anak yang
ada di rumah, mengenalkan warna
dan bentuk benda yang ada di
rumah, mengajak anak untuk
menggambar dan mewarnai.
Kemudian, juga bisa mengajak
anak-anak menghitung mainan
puzzle ,
mereka,
bermain
membacakan buku cerita, memasak
bersama, menonton film, dan masih
banyak lagi.
Kolaborasi dan komunikasi
antara guru dan orang tua harus
berjalan dengan baik, agar semua
aspek perkembangan anak dapat
berkembang sebagaimana mestinya.
Kebijakan pemerintah tentang
belajar daring, tak serta merta
membuat guru melepaskan tugasnya
dalam memberikan pendidikan
kepada anak usia dini.
Justru hal itu menuntut guru
untuk meningkatkan kompetensinya
dalam melakukan pembelajaran
jarak jauh dan tetap menilai
perkembangan anak berdasarkan
laporan kegiatan dari para orang
tua. Dengan demikian, pembelajaran
daring bagi anak usia dini di masa
pandemi ini dapat berjalan dengan
(*Penulis
merupakan
baik.
mahasiswa Pendidikan Profesi
Guru (PPG) Dalam Jabatan
(Daljab) angkatan 1 tahun
2021)

bisa melakukan ibadah puasa
sunnah, Tarwiyah, dan Arafah.
Disunnahkan untuk berpuasa mulai
dari tanggal 1-9 Dzulhijjah.
Pada hari puncak Idul Adha, umat
Muslim akan menjalankan salat. Buya
Yahya mengingatkan agar salat Hari
Raya jangan sampai ditinggalkan.
Namun, jika seseorang terlambat atau
berhalangan, bisa mengerjakan
sendiri di rumah.
Salat
hari
raya
adalah
disunnahkan berjamaah, cuma jika
anda ada halangan dan ketinggalan,
Anda jangan ketinggalan keutamaan
salat Hari Raya. Maka Anda bisa
melakukan salat sendiri di rumah,
tanpa khotbah enggak apa-apa, yang
penting salat.
Di Hari Raya Idul Adha ini,
sebaiknya
dimaknai
dengan
mempererat jalinan silaturahmi.
Pandemi Corona atau COVID-19
yang terjadi saat ini jangan dijadikan
kendala ya. Kita tetap bisa
memanfaatkan teknologi untuk
berkomunikasi dengan teman dan
kerabat.
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KISAH SUKSES MELALUI BRILINK

Lewat Bakso Nardi Raup Omzet Rp700 Juta
Padang,
Khazanah
Khazanah—Usaha
memang tak pernah mengkhianati
hasil. Kira-kira itulah yang
dilakukan Nardi, pria berusia 41
tahun yang tinggal di Kampung
Cikawari, Desa Wangunharja
Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung Barat. Ya, Nardi
awalnya seorang pedagang mi
ayam dan bakso yang kini
memiliki omzet Rp700 juta per
bulan.
Pada 2002, Nardi mendirikan
usaha warung mi ayam dan bakso.
Nardi bercerita bahwa dia
mendapat pinajaman dana dari
Bank Rakyat Indonesia (BRI).
“Awal saya mendirikan usaha,
mendapat pinjaman dari BRI
sebesar Rp4 Juta.”
Dari pinjaman itu, Nardi
berhasil
mengembangkan
usahanya. Dia kini memiliki tiga
warung
mi
ayam,
dua
penggilingan mie, minimarket,
usaha isi ulang galon mineral.
Bahkan Nardi juga memiliki usaha
lain, seperti isi ulang gas, bengkel
las, serta rental mobil dengan
empat armada.
dengan
“ Alhamdulillah
pinjaman tersebut saya bisa
memperbesar usaha hingga saat
ini bisa mempekerjakan 14 orang,”
ujar Nardi yang saat ini
mengantongi omzet Rp700 juta
sampai Rp1 miliar per bulan.
UKM NAIK KELAS
Usaha
Nardi
memang
membuahkan hasil. Dari semula
mendapat pinjaman Rp4 Juta, saat
ini jumlah pinjaman Nardi di BRI
tercatat Rp1,5 Miliar. Nardi pun
menjadi contoh salah satu
nasabah UMKM BRI yang
berhasil naik kelas.
Hingga pada 2016, Nardi
memutuskan menjadi Agen
BRILink. Sejak memutuskan
menjadi Agen BRILink, kini ratarata transaksinya mencapai 100
transaksi per hari. Nardi pun tak

Bakso yang siap untuk disantap konsumen.
segan berbagi resep atas
kesuksesan yang dicapainya.
“Kuncinya yakni ulet dan
terus mencoba hal baru sehingga
peluang untuk sukses pun
semakin besar,” ujarnya.
Ia juga menceritakan bahwa
selama 18 tahun menjadi nasabah,
BRI tidak hanya memberikan
bantuan permodalan semata,
namun juga pendampingan dan

edukasi.
“Mantri BRI mengajari saya
hal dasar seperti manajemen
keuangan, administrasi dan
pencatatan serta networking yang
sangat
bermanfaat
dalam
mengembangkan usaha saya
hingga saat ini,” jelas Nardi.
PERLUAS
SEGMEN
MIKRO
Direktur Bisnis Mikro BRI

Nardi sedang melayani nasabah BRILink.

BRILink Solusi
Warga K
aki Gunung
Kaki
Tangkuban P
erahu
Perahu
Padang, Khazanah
Khazanah—Berada tepat di kaki
Gunung Tangkuban Perahu, masyarakat
di Kampung Cikawari, Desa Wangunharja
Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung
Barat dulunya mengalami kesulitan dalam
mengakses layanan perbankan.
Kantor bank terdekat berjarak 4
Kilometer,
sehingga
masyarakat
membutuhkan waktu dan biaya transportasi
tambahan apabila ingin ke bank. Namun
kini, hal tersebut telah berubah semenjak
kehadiran Agen BRILink “Baso Boom”
di tahun 2016.
Nardi (41), pemilik “Baso Boom”
mengungkapkan, dirinya tertarik menjadi
Agen BRILink karena ingin membantu
dan memudahkan masyarakat sekitar.
“Karena kantor BRI terdekat dari
kampung sini berjarak lumayan cukup jauh,
maka saya memutuskan menjadi Agen
BRILink dan Alhamdulillah 4 tahun

berjalan sangat membantu warga sekitar,”
imbuhnya.
Setiap hari, Nardi melayani tak kurang
dari 100 transaksi perbankan dengan fitur
yang sering digunakan yakni transfer, setor
tunai dan pembayaran cicilan pinjaman.
Volume transaksinya pun mencapai Rp
2 – 3 Miliar per bulan.
Direktur Utama BRI Sunarso
menjelaskan, Nardi adalah salah satu contoh
keberhasilan peran Agen BRILink yang
terdepan dalam mendorong inklusi
keuangan di Indonesia dengan menjangkau
daerah pelosok dengan strategi go smaller,
go shorter and go faster.
“Agen BRILink merupakan salah satu
contoh transformasi yang tengah dilakukan
oleh BRI, dimana kami sedang
mentransformasi jaringan kantor dari semula
cabang berubah menjadi masyarakat itu
sendiri,” pungkasnya.  net

Agen BRILink memberikan penjelasan pada pedagang.

Supari menjelaskan, menaikkan
kelas para pelaku UMKM
merupakan salah satu strategi BRI
untuk meningkatkan portofolio
kredit UMKM mencapai 80 persen
pada 2022.
“Selain memperluas pasar baru
di segmen mikro, BRI juga
memiliki strategi untuk menaikkan
kelas, dari mikro menjadi kecil
dan dari kecil menjadi menengah.

Itu karena saat ini porsi usaha kecil
dan menengah relatif lebih rendah
dibandingkan segmen mikro,”
ujarnya.
Hingga akhir Desember 2019
Bank BRI tercatat berhasil
menyalurkan pinjaman sebesar
Rp907,4 triliun, tumbuh 8,3
persen year on year. Dari total
pinjaman tersebut, sebesar 79
persen di antaranya dinikmati

oleh pelaku usaha UMKM di
seluruh Indonesia.
“Berbagai inisiatif strategis
sedang kami persiapkan untuk
memacu
produktivitas
pertumbuhan, efisiensi sekaligus
menciptakan model bisnis yang
baru sehingga BRI dapat melayani
lebih banyak lagi UMKM di
Indonesia,” ujar Supari.  net

Nardi juga memutuskan menjadi Agen BRILink, kini rata-rata transaksinya mencapai 100
transaksi per hari.

Agen BRILink

Bank BRI memfasilitasi nasabah pensiun BRI yang ingin mencairkan uang pensiunnya dapat melalui
Agen BRILink terdekat dari rumahnya.
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HENING CIPTA INDONESIA

Kemenag Sumbar Langitkan Doa untuk Korban Covid
Padang, Khazanah— Kantor Kementerian
Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Barat
(Sumbar), melakukan hening cipta Indonesia
yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Hening cipta bertujuan untuk, mendoakan
masyarakat yang telah wafat karena Covid19, sekaligus mendoakan pandemi ini segera
berakhir.
Kegiatan tersebut dilakukan pada malam
hari dengan cara virtual.
Kepala Kapala bagian (Kabag) Tata Usaha
(TU) Irwan, menyampaikan, hening cipta
Indonesia ini dihadiri Kepala Kepala Kemenag
Kabupaten Kota se Sumbar, bersama jajaran
Madrasah dan KUA, Penyuluh, Penghulu serta
tokoh masyarakat.
“Setidaknya ada sekitar 280 peserta yang
ikut secara daring melalui aplikasi zoom meeting

di rumah masing-masing. Sementara untuk luring
di ruang kerja Kakanwil karena PPKM Mikro,
hanya diikuti Kakanwil dan pejabat eselon III
ditambah pelaksana kegiatan,” terang Kabag
TU usai, Sabtu (11/7) malam.
Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Kemenag
Sumbar, H. Syamsuir menyampaikan, kegiatan
hening cipta Indonesia ini merupakan, panggilan
batin, untuk berbelasungkawa bagi masyarakat
Indonesia yang telah wafat karena Covid 19.
Bukan hanya masyarakat, relawan dan tenaga
kesehatan juga menjadi korban.
“Kita doakan kepada mereka yang telah
menjadi korban keganasan covid 19 ini
mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dan
bagi masyarakat yang saat ini masih menjalani
perawatan agar diberi kesembuhan. Tak lupa
bagi masyarakat yang dalam kondisi sehat untuk

tetap menjalankan Protokol Kesehatan (Protkes)
dengan baik,” tutur Kakanwil.
Mantan Kabid Urais Kemenag Sumbar ini
menambahkan, hening cipta Indonesia salah
satu upaya Kementerian Agama untuk,
melangitkan doa agar pandemi covid 19 segera
berakhir.
“Kita lihat dari hari ke hari kasus covid
19 semakin meningkat. Dengan hening cipta
yang diiringi doa bersama ini bangsa Indonesia
tabah menghadapi cobaan dan Covid 19 juga
hilang,” harapan penuh Plt. yang juga Kemenag
Solok Selatan ini.
Ia menekankan, kepada seluruh jajaran
Kementerian Agama se Sumbar,agar lebih intens
mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk
menerapkan Protkes dengan memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi

kerumunan, mengurangi mobilitas dan
mendoakan agar Covid 19 segera sirna.
Menyikapi hal itu lanjut H. Syamsuir,
Kanwil Kemenag juga telah melaksanakan WFH
(Working From Home) atau bekerja dari rumah.
Hanya 25 persen dari jumlah pegawai yang
bekerja di kantor (Working From Office).
“Ini juga salah satu upaya kita menekan
lajunya penyebaran covid 19 supaya korban
tidak semakin bertambah. Disamping menjalan
SE Menteri Agama, saat ini juga sedang
dibelakukan PPKM Mikro oleh Pemerintah
Provinsi Sumatra Barat di 4 kabupaten kota
termasuk Kota Padang,” tukas Kakanwil.
Hening cipta Indonesia yang berlangsung
lebih kurang 60 detik ini juga, diiringi doa
bersama yang dipimpin Penyuluh Kanwil
Kemenag Sumbar  Murdiansyah Eko.

HILAL TAK TERLIHAT

Rukyatul Hilal Wujud Kebersamaan
Padang, Khazanah— Penetapan awal bulan qomariah atau
Rukyatul Hilal menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat,
karena metode yang diterapkan berbeda dengan metode lain
yaitu Hisab dan Rukyat. Rukyatul Hilal, dilaksanakan tiga kali
setahun, penentuan awal Ramadan, awal Syawal dan awal
Dzulhijjah.
Sebelum pelaksanaan Hari
Raya Idul Adha yang tinggal
beberapa hari, Kantor Wilayah
Kementerian Agama (Kanwil
Kemenag) Provinsi Sumatra Barat
melalui Bidang Urais menggelar
Rukyatul Hilal, Sabtu (10/7) di
lantai IV Gedung Dinas
Kebudayaan Sumbar. Berbeda
dengan Rukyat sebelumnya, kali
hanya dihadiri Kakanwil bersama
beberapa orang pejabat dan tim
BHR.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Kanwil Kemenag Sumbar, H.
Syamsuir mengatakan,penetapan
awal bulan Qomariah khususny
Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah
tidak diragukan lagi, telah
menimbulkan minat masyarakat,
khususnya menyangkut metode
penetapannya.
Meskipun
ada
yang
menggunakan rukyat dan ada yang
menggunakan hisab.
“Dalam tradisi Astronomi
keduanya sama-sama diakui dan
hingga kini kedua metode ini
sama-sama
dikembangkan.
Salahsatu bukti kekuatan metode
hisab yang sudah amat handal
adalah pada perhitungan gerhana
matahari dan bulan,” katanya.
Dikatakannya,
acuan
pelaksanaan sidang istbat Menteri

Agama bersama tokoh agama dan
tokoh masyarakat.
“Pelaksanaan rukyatul awal
bulan Dzulhijjah yang kita
laksanakan hari ini akan
dikirimkan ke Jakarta. Hasil
rukyatul hilal seluruh Indonesia
akan di Musyawarahkan dalam
sidang itsbat (penetapan) awal
Dzulhijjah untuk kemudian diambil
keputusan penentuan awal bulan,”
terang mantan Kabid Urais ini.
Disebutkannya, pemerintah
melalui Kementerian Agama
menggelar sidang itsbat secara
daring melalui video conference
karena kita masih dalam suasana
pandemic Covid 19.
“Sidang itsbat merupakan wujud
kebersamaan Kementerian Agama
dengan Ormas Islam dan instansi
terkait dalam mengambil keputusan
yang hasilnya diharapkan dapat
dilaksanakan bersama,”
“Untuk itu, kami harapkan
kiranya kerjasama antara
Kementerian Agama dengan
instansi terkait termasuk dengan
Ormas Islam dan Tokoh
Masyarakat
perlu
terus
ditingkatkan, khususnya dalam
proses penetapan rukyatul hilal
awal bulan,” harap Kakanwil.
Sebelumnya, Kepala Bidang
Urusan Agama Islam (Urais), H

Padang Panjang
Tertinggi
Padang Panjang, Khazanah— Meski ditetapkan sebagai
salah satu daerah yang menerapkan PPKM Darurat, capaian
vaksinasi Covid-19 Kota Padang Panjang per tanggal
9 Juli menempati urutan teratas di Sumatera Barat (Sumbar),
baik untuk persentase dosis pertama maupun dosis kedua.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) H. Nuryanuwar,
Minggu (11/7) mengatakan, capaian dosis pertama sebanyak
26,64 persen dan 13,21 persen untuk dosis kedua.
“Pemko berupaya capaian vaksinasi Covid-19 dapat
maksimal hingga akhir tahun. Kita upayakan bisa melebihi
90 persen. Insyaa Allah, kita optimis,” katanya.
Dari pantauan lapangan, antusiasme masyarakat cukup
tinggi mengikuti vaksinasi di sejumlah lokasi seperti
di OPD, kelurahan, markas Koramil, dan Polres.
Vaksinasi dilaksanakan tenaga kesehatan dari
Puskesmas Bukit Surungan, Koto Katik, Gunung dan
Kebun Sikolos.
“Hal tersebut berdampak pada capaian vaksinasi,”
ucapnya.
Kepada pemuka masyarakat dan alim ulama, Nuryanuwar
berharap, bisa terus bekerja sama dengan Pemko untuk
meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi
tersebut.
“Semua vaksin yang tersedia untuk masyarakat sudah
diuji ketat secara klinis. Sehingga ampuh dan aman
digunakan. Vaksin melindungi diri, melindungi kita
bersama,” tuturnya  Paulhendri.

HILALPelaksana Tugas
(Plt) Kepala
Kanwil Kemenag
Sumbar, H.
Syamsuir,
bersama
jajarannya
melakukan
Rukyatul Hilal
untuk melihat
hilal, dalam
rangka
penentuan Hari
Raya Idul Adha
tahun 1442
Hijiriah (foto:
Murdiansyah
Eko).
Edison menjelaskan, rukyatul hilal
yang merupakan kegiatan rutun
setiap awal bulan ini bukan hanya
bagian dari tugas kedinasan tetapi
juga bagian dari sunnah.
Ia juga memaparkan bahwa,
pada kegiatan rukyatul hilal kali
ini berdasarkan ijtima’ pada hari
Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 pukul
08:19:34 WIB dimana matahari

terbenam pada pukul 18:26:27.11
WIB dengan Tinggi Hilal 03p
56' 07.08", Posisi Hilal 02p 54'
34.79 sebelah utara matahari.
Sementara lama hilal di atas
ufuk 00:15:44.47 WIB dengan
waktu hilal terbenam 18:42:11.59
WIB, dengan ketinggian hilal
diatas 3 derjat maka hilal sulit
akan terlihat.

diwakili Kabag Bina mental
Pemprov Sumbar, Elsandra, Tim
BHR, Prof. Dr. H. Asasri Warni
dan Kakan Kemenag Kota Padang
diwakili Kasubbag TU, Zulfahmi.
Karena adanya Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat, maka BMKG

belum
bias
hadir
Murdiansyah
Eko.

Terminal Koto Nan Ampek Beroperasi Lagi
Payakumbuh,
Khazanah—
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
meresmikan pengoperasian kembali
Terminal Tipe B Koto Nan IV
Payakumbuh, Jumat (9/7) setelah
sebelumnya telah dilakukan ujicoba
selama sepekan.
Kegiatan tersebut juga dihadiri
oleh Kapolres Payakumbuh, Asisten
II Setdako Payakumbuh mewakili
Walikota,
Kadishub
Kota
Payakumbuh, Kasat Lantas Polres
Payakumbuh, Pasi Intel Kejaksaan
Payakumbuh, Kasatpol-PP dan
Damkar, Kakan Kesbangpol,
Kalaksa BPBD, POM TNI AD serta
Perwakilan dari 8 PO Bus AKAP.
Kadis Perhubungan Prov.
Sumbar Hendri Nofiardi memberikan
apresiasi terkait pemanfaatan
kembali Terminal Antar Kota Antar
Provinsi (AKAP) dan Antar Kota
Dalam Provinsi (AKDP) tipe B oleh
Pemko Payakumbuh.
“Sesuai aturan Kendaraan
AKAP dan AKDP wajib masuk
Terminal. Seperti yang terjadi saat
ini kendaraan umum tersebut bebas
masuk kota hingga menimbulkan
kemacetan
dan
hilangnya
penumpang Angkot,” katanya.
Untuk menunjang kelancaran
tersebut,
pihaknya
akan

meningkatkan fasilitas untuk
terminal. Dimana saat ini Angkutan
Darat kembali jadi primadona oleh
masyarakat karena banyaknya
persyaratan yang harus dipenuhi
untuk menggunakan angkutan
udara dimasa pandemi ini.
“Menghindari penularan wabah
Covid-19 dari luar daerah karena
meningkatnya pengguna angkutan
darat ini, untuk penumpang AKAP
wajib mememuhi Suket Negative
PCR atau rapid Antigen,” ucapnya.
Senada dengan itu Wali Kota
Payakumbuh yang diwakili Asisten
II Elzadaswarman mengatakan
Pemko Payakumbuh melalui Dishub
Kota Payakumbuh siap untuk
melakukan pengelolaan terminal
tipe B tersebut.
“Saat ini ada 8 Buah PO. AKAP
yang Standby di Terminal Type
B Payakumbuh dan diharapkan
kerjasama kita semua untuk
mematuhi aturan yang telah ada,”
ucapnya.
“Untuk loket AKDP akan
dipersiapkan dulu oleh dishub,
karena dengan kondisi saat ini loket
yang ada sudah penuh oleh bus
AKAP,” tambahnya.
Selain itu, melihat tingginya
anemo masyarakat menggunakan
angkutan darat saat ini, Om Zet

sapaan akrab Asisten II tersebut
berpesan, pengelola terminal juga
harus intens melakukan pengecekan
terhadap penumpang yang masuk
ke Payakumbuh.
“Mengingat situasi saat ini
Sumbar sudah masuk Zona Merah
Kasus Covid-19 dan saat ini juga
terdapat 4 Daerah Tingkat II yang
menjalankan PPKM Darurat. Kita
tidak ingin hal tersebut terjadi juga
di Payakumbuh,” ucapnya.
Sementara itu Kapolres
Payakumbuh Alex Prawira
mengatakan
dengan
telah
beroperasinya kembali terminal tipe
B ini, pihak kepolisian juga telah

mendirikan posko chek poin untuk
pemeriksaan dokumen perjalan para
penumpang pengguna angkutan
darat.
Sementara itu Kepala Dinas
Perhubungan
Nofriwandi
mengatakan semua angkutan AKAP
dan AKDP harus menaikkan dan
menurunkan penumpangnya di
terminal sampai jam 10 malam.
Sampai batas tersebut setiap angkutan
tidak dibenarkan masuk kota.
“Kita juga sudah koordinasikan
dengan pengelola angkutan kota
untuk stand by di terminal
menunggu penumpang yang
datang,” katanya  Lili Yuniati.

Kaba Nagari
NAGARI SIKABAU

Batang Mimpi Meluap Puluhan Rumah Terendam

Butuh Tambahan Nakes
Padang, Khazanah— Selain meninjau BIM, kesiapan
gas untuk rumah sakit dan Pelabuhan Penyebrangan Bungus,
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audi Joinaldy
juga melakukan pemantauan ke RSUP DR. M. Djamil,
Minggu (11/7).
Dalam peninjauan ini, Wagub meninjau kesiapan rumah
sakit terbesar di Sumbar tersebut dalam penyediaan tempat
tidur dan ruangan pasien Covid-19. Dia menyebutkan
RSUP M. Djamil lebih memfokuskan pada pasien kritis
dan darurat.
“RSUP M. Djamil merupakan rumah sakit rujukan
utama di Sumbar. Jadi, pasien-pasien kelas berat yang
diprioritaskan,” katanya
Saat ini sudah disiapkan 86 tempat tidur baru, namun
kendalanya terdapat kurangnya SDM tenaga kesehatan
(Nakes).
“Dengan penambahan bed, otomatis dibutuhkan
penambahan tenaga kesehatan. Nanti malam akan diadakan
rapat untuk membahas segala yang terkait dengan Covid19 dan rumah sakit dan melibatkan rumah sakit yang
ada di provinsi,” katanya.
Diketahui peninjauan tersebut dilakukan sebagai
langkah persiapan untuk menghadapi PPKM Mikro menjadi
PPKM darurat  Inoval Agesly
Agesly..

“Maksimal ketinggian hilal
itu maksimal 2 derjat. Sepanjang
sejarah kegiatan rukyatul hilal
di Sumatra Barat belum ada hilal
yang terlihat,” ungkap Kabid
Urais didampingi Analis SDM,
Yosef Chairul dan Ahli Hisab
Rukyat, Ihsanul Fikri.
Kegiatan rukyatul hilal ini
juga dihadiri gubernur yang

MELUAP- Sungai Batang Mimpi di Jorong Kapalo Koto Nagari
Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya,
Minggu dini hari (11/7) meluap, akibatnya, puluhan rumah yang
berada di daerah tersebut terendam banjir (foto: Ist/net).
Pulau Punjung, Khazanah—
Dampak hujan yang sangat lebat,
membuat Sungai Batang Mimpi
di daerah di Jorong Kapalo Koto

Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau
Punjung, Kabupaten Dharmasraya,
Minggu dini hari (11/7).
Puluhan rumah yang berada

di daerah tersebut terendam banjir,
dan warga yang mengalami
kebanjiran diungsikan ke tempat
yang lebih aman, Meski tidak
korban jiwa, kerugian di taksir
ratusan juta rupiah.
Pantuan di lapangan terlihat
Wali Nagari Sikabau Abdul Razak
bersama Kanit Reskim Polsek
Pulau Punjung IPDA Rianra
Yoseptian dan anggota Polsek
Pulau Punjung bersama Anggota
BPBD Dharmasraya.
Ketua Pemuda Sikabau
Erawadi dan Kepala Jorong
Kapalo Koto Darwin serta warga
melakukan evakuasi terhadap
warga yang terdampak banjir
tersebut,
Wali Nagari Sikabau Abdul
Razak menyebutkan, terjangan
banjir terjadi minggu dini hari
di daerah Jorong Kapalo Koto
Nagari Sikabau.
Sekitar 20 rumah dan termasuk
musalah yang di huni sebanyak
25 kepala keluarga.

Tiga kepala keluarga yang
berjumlah 14 orang diungsikan
ke rumah tetangga dan saudaranya.
“Kami selaku pemerintah
nagari sikabau bersama anggota
Polsek Pulau Punjung dan
Anggota BPBD kabupaten
Dharmasaraya
melakukan
evakauasi warga yang terdampak
banjir ini hingga dini hari
menjelang subuh,” kata Abdul
Razak.
Dalam peristiwa sampai saat
ini tidak ada korban jiwa,kalau
kerugian di taksir ratusan juta
rupiah.
Di tambahkan Wali Nagari
Abdul Razak, kegiatan evakuasi
terhadap barang barang milik
warga yang terdapak banjir
dihentikan sementara, menunggu
pagi.
“Mengingat situasi masih
kelam dini hari termasuk guna
auntuk keselamatan kita semua,”
ucap Wali Nagari Sikabau Abdul
Razak  Ahmad Habibie.
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Wagub P
astik
an K
etersediaan
Pastik
astikan
Ketersediaan
Stok Oksigen di Sumbar Aman

MENINJAU - Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy meninjau ketersediaan stok oksigen di salah satu perusahaan supplier di kota
Padang. (Foto : Rina Akmal)

Sampah di Sumbar Diolah Menjadi Nilai Ekonomis
Padang, Khazanah
Khazanah—Gubernur
Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi
Ansharullah membuka Forum
Diseminasi Kelitbangan dengan
tema
“Pengelolaan
dan
Pemanfaatan Sampah Menjadi
Nilai Ekonomis” bertempat di SD
Negeri 25 Sungai Tampang
Kabupaten Agam, Jumat (9/7/
2021).
Ia menyampaikan, bahwa
masalah sampah sudah merupakan
isu strategis yang menjadi salah
satu penyebab pencemaran
lingkungan.
Sesungguhnya
kebersihan itu sebagian dari Iman.
Karena itu, untuk menjaga
kebersihan terutama diri sendiri
dan lingkungan menjadi tanggung
jawab bersama.
“Sampah
menjadi
permasalahan utama di Sumbar.
Khususnya di daerah salingka
Danau Maninjau ini, sebagai
daerah wisata, sampah menjadi
momok tersendiri. Jika hal ini
tidak ditangani dengan baik, akan
berpengaruh terhadap pariwisata,
sehingga perlu dukungan semua
pihak,” terang Mahyeldi.
Seluruh lapisan masyarakat,
pemerintah dan swasta harus
bekerja
sama
untuk
menyelesaikan masalah sampah
ini. Masalah sampah merupakan

hal
yang
krusial
(sulit
terselesaikan). Terutama bila
masalah
kebiasaan
dan
kekurangan fasilitas kita terhadap
lingkungan.
Sampah selalu menimbulkan
masalah yang rumit dalam
masyarakat yang kurang memiliki
risiko terhadap lingkungan.
Apalagi kalau sempat dibuang
ke Danau Maninjau. Disisi lain,
air danaunya digunakan untuk
kebutuhan sehari-hari masyarakat
sekitar.
Ketidakdisipilinan
mengenai kebersihan dapat
menciptakan suasana semrawut
timbunan sampah.
“Maka timbul bau tidak
sedap, lalat berterbangan, dan
gangguan berbagai penyakit siap
menghadang di depan mata.
Bahkan bisa menimbulkan
penyakit,” katanya.
Padahal untuk mengatasi
masalah sampah ini masyarakat
bisa melakukan dengan cara
mudah yang dimulai dari rumah
tangga. Pisahkan sampah organik
yang dapat terurai seperti sisa
sayuran, makanan dan lainnya
dengan sampah anorganik (yang
tidak dapat terurai). Seperti botol
minuman, kertas, kardus dan
sejenisnya.
Mahyeldi menambahkan,

dalam pengelolaan sampah, bisa
menerapkan Prinsip 4R yaitu, yang
pertama, Reduce (mengurangi),
sebisa
mungkin
lakukan
minimalisasi barang atau materi
yang digunakan. Semakin banyak
kita menggunakan material,
semakin banyak sampah yang
dihasilkan.
Kedua, Reuse (memakai
kembali), sebisa mungkin pilihlah
barang-barang yang bisa dipakai
kembali.
Hal ini dapat memperpanjang
waktu pemakaian barang sebelum
menjadi sampah. Selanjutnya
untuk yang ketiga Daur Ulang
(mendaur ulang), sebisa mungkin,
barang-barang yang sudah tidak
berguna lagi, bisa didaur ulang
bahkan
dapat
menambah
penghasilan masyarakat.
Misalnya di tingkat nagari
yang bisa dilakukan melalui
pendirian BUMNag bank sampah
yang menjadi penampung
sampah anorganik seperti botol
bekas, kardus dan lainnya serta
menjualnya ke Industri yang
mendaur ulang sampah.
“Hal ini warga disini bisa
menambah
penghasilan
masyarakat, budidaya maggot dari
sampah organik, pembuatan
kompos bahkan bisa menghasilkan

energi (listrik dan bahan bakar),”
ucapnya.
Kemudian untuk yang ke
empat, Ganti (mengganti), teliti
barang yang kita pakai seharihari. Gantilah barang-barang yang
hanya bisa dipakai sekali dengan
barang-barang yang lebih tahan
lama.
“Apabila ke empat poin di
atas dapat kita lakukan dan lebih
peduli, peka serta meningkatkan
kesadaran, maka saya yakin daerah
ini akan menjadi makmur dan
sejahtera. Selanjutnya orang-orang
akan datang ke Danau Maninjau
untuk berpariwisata,” ungkap
Mahyeldi.
Sementara itu, Bupati Agam
Andri Warman mengatakan,
masalah sampah di Danau
Maninjau ini kurang tertangani,
maka
akan
mencemari
lingkungan dan sumber daya alam
di sekitarnya. Masalah sampah
ini menjadi momok bagi semua
pihak.
Sehingga kualitas alam
Maninjau menurun. Ini karena
selama ini tidak ada pola
penanganan yang diberlakukan
secara baku, yang bisa dijalankan
oleh masyarakat dengan kapasitas
yang dimiliki. Sementara itu,
pembangunan terus bergerak,

Desa “Cantik” itu Berada di Kelurahan Tanjung Paku

FOTO BERSAMA – Anggota PKK oto bersama di kantor Kelurahan
Tanjung Paku dan didampingi oleh BPS dan Dinas Kominfo Kota
Solok. (Foto : Rijal Islamy)
Solok, Khazanah
Khazanah—Kelurahan
Tanjung Paku, Kota Solok, terpilih
menjadi salah satu narasumber
dalam kegiatan pelatihan calon
pembina Desa Cantik nasional.
Hal ini setelah Badan Pusat
Statistik menetapkan 100 Desa
Cantik di Indonesia dari 83.820
wilayah administrasi setingkat
desa yang diseleksi.
Pembinaan Desa kelurahan
Cinta Statistik (Cantik) adalah
program percepatan pendataan dari
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam
lingkup setingkat desa untuk
meningkatkan
kompetensi
aparatur setempat dalam mengelola
dan memanfaatkan dan memahami
data statistik dengan baik
sehingga
perencanaan
pembangunan desa menjadi lebih
tepat sasaran.
Hal ini sejalan dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Perpres
Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia, dimana desa
harus mampu menyelenggarakan
kegiatan statistik di wilayahnya
masing-masing sehingga desa juga
menjadi subjek, bahkan ujung
tombak pembangunan.
Pada tahap awal, BPS pusat
telah menetapkan 100 Desa Cantik
di Indonesia dari 83.820 wilayah
administrasi setingkat desa yang
diseleksi, terbaru BPS telah
menetapkan 171 Desa Cantik
tambahan hasil rekapitulasi
pengajuan BPS masing-masing
provinsi, salah satunya berasal
dari Kota Solok yaitu Kelurahan
Tanjung Paku.
Tahapan pembinaan Desa
Cantik yakni mengidentifikasi
kebutuhan desa terhadap data dan

mendampingi desa dalam
mengimplementasikan standar dan
tata kelola data berdasarkan proses
bisnis pendataan yang dipakai
BPS.
Dari 171 desa dan kelurahan
tambahan yang ditetapkan sebagai
Desa Cantik tersebut, Kelurahan
Tanjung Paku terpilih menjadi
salah satu narasumber dalam
kegiatan pelatihan calon pembina
Desa Cantik nasional. Selama
pelatihan, peserta mendapat materi
seputar teknik komunikasi yang
efektif dengan desa serta
menyusun laporan dan rencana
aksi pembinaan statistik sektoral
desa.
Pelatihan calon pembina Desa
Cantik dilakukan secara virtual
oleh Pusdiklat Statistik dan
dihadiri oleh Lurah Tanjung Paku,
Yenna
Muriaty
dengan
menggunakan akses zoom
meeting. Jumat (8/7) dari aula
kantor Kelurahan Tanjung Paku
dan didampingi oleh BPS dan
Dinas Kominfo Kota Solok.
Yenna menyampaikan dalam
zoom meeting ini beberapa
pertanyaan seputar data statistik
yang diajukan oleh calon pembina
Desa Cantik kepada narasumber
mampu dijawab dengan baik oleh
narasumber utusan Kota Solok.
“Berbagai pertanyaanpun muncul
seputar
penyajian
dan
pengumpulan data di Kelurahan
Tanjung Paku telah tersaji dalam
bentuk buku, laporan, data
dinding, website dan statistik dasar,
yang mereka anggap sangat
lengkap dan disajikan dengan
bentuk yang rapi dan menarik,”
ungkapnya.

Dengan terpilihnya Kelurahan
Tanjung Paku dalam program
kelurahan statistik percontohan
ini, Yenna Muriaty berharap
kepercayaan dari BPS tersebut
dapat menjadi tonggak dan
pendorong bagi pembangunan
kelurahan yang berkelanjutan
yang membutuhkan kerjasama
semua pihak dan dimulai dengan
memperbaiki kualitas data yang
dimiliki, sehingga setiap langkah
atau program yang dilaksanakan
oleh aparatur pemerintah
kelurahan menjadi tepat sasaran
dan mampu menyelesaikan
permasalahan yang sebenarnya.
Program
Desa
Cantik
bertujuan agar perangkat desa/
kelurahan lebih paham statistik
dan dapat melahirkan komunitas
cinta statistik di desa/kelurahan
sehingga dapat bertransformasi
menjadi subyek pembangunan,
sehingga berbagai kebijakan dan
pembangunan yang dilakukan di
suatu desa/ kelurahan harus
mampu menjawab permasalahan
yang sedang terjadi dan programprogram yang ditawarkan oleh
pemerintah menjadi tepat sasaran.
BPS menargetkan desa-desa
yang ada di daerahnya dapat
melakukan pemuktakhiran datadata yang ada. Tujuannya adalah
desa akan selalu menyediakan
profil desa, data ataupun bukubukunya secara aktual. Sehingga
saat dibutuhkan data-data tersebut
sudah valid dan terbaru. Melalui
program Desa Cantik ini
diharapkan nantinya sistem
informasi desa berbasis masyarakat
dapat dioptimalkan.  rijal
islamy

Padang,
Khazanah
Khazanah—Wakil
Gubernur Sumbar Audy Joinaldy
meninjau ketersediaan stok
oksigen di salah satu perusahaan
supplier di kota Padang untuk
mengantisipasi jika terjadi
lonjakan kasus di Sumbar.
“Informasinya kebutuhan di
beberapa daerah seperti Pesisir
Selatan, Bukittinggi, Lubuk
Basung
memang
terjadi
peningkatan. Namun suplai masih
terkendali,”
katanya
saat
mengunjungi perusahaan suplier
oksigen CV. Asiana di By Pass
Padang, Minggu (11/7).
Audy
menyampaikan,
tindakan preventif yang dilakukan
sesuai dengan arahan menteri
kesehatan RI dalam rapat
koordinasi
terkait
PPKN
sebelumnya.
Dalam rapat itu disebutkan
pemerintah daerah terutama yang
memiliki daerah terkena kebijakan
PPKN darurat untuk memastikan
ketersediaan oksigen di daerah
dan memastikan kebutuhan serta
mensimulasikan kemungkinan
lonjakan kebutuhan saat kasus
meningkat.
“Kita belajar dari Jawa dan
Bali karena itu ketersediaan
oksigen harus menjadi salah satu
fokus,” ujarnya.
Ia juga minta kepala dinas
terkait
untuk
memantau
perusahaan supplier lain dan
memastikan berapa kapasitas
produksi dan berapa peningkatan
yang bisa dilakukan untuk
mengantisipasi kondisi darurat.
Informasi sebelumnya ada
enam perusahaan supplier oksigen
yang ada di Sumbar, namun dia
meminta hal itu dipastikan lagi

agar tidak terjadi kesalahan dalam
penghitungan data.
Kepala Pemasaran CV. Asian
Gasindo Muhammad William
mengatakan, sebulan terakhir
memang terjadi peningkatan
permintaan oksigen dari beberapa
pihak terutama rumah sakit.
Normalnya
kebutuhan
oksigen yang disuplai hanya 400500 tabung per hari di antaranya
untuk memenuhi kebutuhan
beberapa rumah sakit di
Bukittinggi, Lubuk Basung, Solok
Selatan, Sawahlunto, Pariaman,
Padang Panjang dan Padang.
Namun dalam sebulan terakhir
ada peningkatan permintaan
bahkan sampai 800 tabung. Meski
demikian ia memastikan bahwa
perusahaannya masih sanggup
untuk memenuhi kebutuhan
tersebut.
Kendalanya, kata William
adalah adanya keterlambatan
pembayaran oleh pihak Rumah
Sakit sehingga pihak perusahaan
harus mencarikan dana talangan.
Ia berharap kendala itu bisa teratasi
agar suplai bisa tetap lancar.
Untuk kebutuhan Rumah sakit
William mengatakan pihaknya
terbuka selama 24 jam. Kapanpun
Rumah sakit butuh pihaknya akan
tetap melayani, apalagi jika nanti
terjadi kondisi darurat.
Dalam kunjungan itu Wagub
Audy didampingi Kepala Dinas
Kominfo Sumbar selaku Juru
Bicara Satuan Tugas (Satgas)
Penanganan Covid-19, Kepala
BPBD Provinsi Sumbar Erman
Rahman, Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumbar Arry Yuswandi,
Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar
Dedy Diantolany.  rina akmal

FORUM DISEMINASI - Kegiatan Forum Diseminasi Kelitbangan
dengan tema “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Menjadi
Nilai Ekonomis” bertempat di SD Negeri 25 Sungai Tampang
Kabupaten Agam. (Foto : Inoval Agesly)
pengotoran
lingkungan,
pengotoran kawasan danau dan
sumber mata air semakin buruk
dan kotor.
“Ini tidak sehat dan tidak baik
bagi masyarakat salingka danau
Maninjau. Lingkungan yang tidak
sehat akan membuat kita menjadi
mudah tertular penyakit,” ujarnya.

Andri berharap masyarakat
nagari
bersinergi
dengan
pemerintah
melakukan
pengelolaan sampah dengan cara
melaksanakan pembinaan dan
pemberdayaan kepada masyarakat
dalam meningkatkan tanggung
jawab terhadap pengelolaan
sampah.  inoval agesly

Bank Nagari perkuat
Unit Usaha Syariah
Padang, Khazanah
Khazanah—Bank Nagari terus menyiapkan kebijakan
dan strategi pada Unit Usaha Syariah (UUS) untuk meningkatkan
pemahaman dan peningkatan layanan perbankan syariah kepada
masyarakat sebelum resmi berubah menjadi Bank Nagari Syariah.
Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad di Padang,
Sabtu mengatakan strategi pertama yaitu lebih masif melakukan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan nasabah tentang
ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.
“Untuk itu sinergi akan dilakukan lebih intens dengan
organisasi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, komunitas dan
generasi muda yang fokus dengan ekonomi syariah,” ucapnya.
Ia mengatakan sinergi itu bisa dijalin dengan Kanwil Kemenag
Sumbar, MES, MUI, Muhammadiyah, NU, Tarbiyah-Perti, DDI,
DMI, Ulama, Kadin, HIPMI, Ulama, tokoh masyarakat, penyuluh
agama, influencer, wisata religi, wisata halal, dan lain-lain.
Strategi kedua yakni menyiapkan SDM yang semakin cakap,
terampil, professional, berdaya saing tinggi dan memahami
dengan baik kebutuhan dan keinginan nasabah tentang Bank
Syariah.
Ketiga, meningkatkan kehandalan teknologi yang update
dengan era digitalisasi perbankan seperti mobile banking, internet
banking, digital payment, QRIS, EDC, Cash Managemen, Laku
Pandai, dan lain-lain.
Berikutnya, mengembangkan dan menciptakan produk dan
layanan yang beragam, kompetitif dan bisa diakses dimanapun,
kapanpun dan jika dibandingkan dengan Bank konvensional,
tidak menjadi lebih mahal dan tidak menjadi lebih sulit.
Selanjutnya, melakukan berbagai kegiatan serta promosi
ke masyarakat, bahwa bertransaksi di Bank Syariah
menyenangkan, lebih menentramkan dan memberikan
kebahagiaan.
Kemudian, memohon dan mendapatkan komitmen, dukungan,
dorongan dan keberpihakan kebijakan dari pemerintah daerah
untuk memanfaatkan layanan syariah.
Terakhir, melakukan dan meningkatkan sinergi dan kolaborasi
yang erat dan saling menguatkan antara Bank Nagari dengan
pelaku dan institusi yang ingin memajukan ekonomi dan keuangan
syariah untuk menempatkan dananya di Bank Nagari Syariah.
Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat Unit Usaha
Syariah Bank Nagari agar keinginan dan kebutuhan masyarakat
Sumatera Barat akan produk, jasa dan layanan perbankan secara
syariah dapat disediakan dengan sebaik-baiknya.  ant
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Pak Polisi
bersangkutan tidak pulang ke rumah sejak kejadian,"
kata Rico.
Rico menjelaskan modus yang diduga dilakukan
oleh pekaku adalah dengan meminta uang kepada
para sopir truk yang mengangkut semen dari Semen
Padang.
Apabila sang sopir tidak memberikan uang, lanjutnya,
maka akan diancam oleh pelaku bahkan mendapatkan
kekerasan.
Ia menegaskan kalau pihaknya akan terus memburu
pelaku serta melakukan penindakan karena perbuatannya
telah meresahkan maayarakat.
Dalam video itu sopir truk dipalak oleh preman
yang mengaku kenal banyak dengan polisi, ia tidak
hanya dipalak, sang sopir juga tampak dipukul beberapakali.
Salah satu akun facebook yang mengunggah video
adalah "Galigaman Sangir" pada Sabtu (10/7), hingga
Minggu (11/7) videonya telah ditonton oleh 624 ribu orang,
dan mendapatkan 9 ribu lebih komentar dari warganet.
Pada keterangan video dituliskan kalau kejadian
itu terjadi di PPI Indarung PT Semen Padang, Kecamatan
Lubuk Kilangan, Kota Padang.
Di dalam video pelaku mengaku bernama Izet dan
meminta uang untuk membeli minum, ia juga
mengeluarkan kata-kata kotor sebelum akhirnya diberi
uang oleh sopir Rp20 ribu.
Viral video seorang pria diduga melakukan pemalakan
dan pemukulan pada sopir truk. Dalam video berdurasi
4 menit 37 detik itu, diduga peristiwa terjadi pada area
PT Semen Padang, Kota Padang. Terekam pria
mengenakan berwarna biru dongker dengan kaos putih
berdiri di dekat pintu sopir truk.
"Ndak ado urang yang ndak amuah agiah pitih
ka den di siko dek ang (tidak ada orang yang tidak
mau memberikan uang ke saya, di sini, jelaskah kamu),"
kata preman itu kepada sopir truk dalam video dikutip
merdeka.com, Minggu (11/7).
Sang sopir memohon bahwa uangnya tersisa Rp
500 ribu sebagai pegangannya untuk perjalanan ke
Pekanbaru. Namun, sang preman itu malah kembali
berkata-kata kotor.
Pemalak itu makin beringas. Dia menampar sopir
malang itu dan menarik bajunya juga diminta turun
dari truk.
"Astagfirullah, ndak do pitih do, da. Payah ngecek
jo, uda. Ko pitih ketek ado nyo da, Rp 10 ribu nyo.
(Astagfirullah, tidak ada uang saya lagi bang. Susah
ngomong dengan abang. Ini uang kecil ada cuma bang.
Rp 10 ribu cuma)," kata sopir.
Saat berniat memberikan uang Rp 10 ribu kepada
pria itu, sopir malah diwajibkan memberikan pecahan
Rp10.000 dua lembar. Sopir tampak mencari uang
dengan nominal sama pada sela-sela kemudi truknya.
Pria itu mengaku uang tersebutu akan dibelikan
minum keras dan meminta uang secara rata kepada
sopir lainnya.
Sementara itu, Kapolsek Lubuk Kilangan AKP Lija
Nesmon menyebut, bahwa peristiwa itu memang terjadi
di areal PT Semen Padang pada Sabtu (10/7) kemarin
Dia mengatakan, saat ini polisi tengah mencari
pria yang melakukan pemalakan tersebut.
"Saat ini, anggota kita lagi mencari yang bersangkutan.
Benar itu kejadiannya kemarin, lokasinya tempat pembuata
Semen, itu supir truk semen benar. Anggota saat ini
sudah turun ke lapangan," kata Nesmon di Padang,
Minggu (11/7).
Sudah Berlebihan
Aksi premanisme di Padang memang sudah
berlebihan dirasakan oleh masyarakat. Meskipun polisi
sudah menangkapi beberapa preman yang meresahkan,
tapi seperti didak ada efek jera dan takut bagi mereka.
Sekedar dicatat, sebelum ini ada sejumlah aksi
premanisme yang disapu polisi. Misalnya ketika Polsek
Bungus Teluk Kabung, Kamis (24/6) menangkap seorang
pelaku pungli. Preman berinisial DF (38) yang melakukan
pungli terhadap sopir tangki minyak.
Kapolsek Bungus Teluk Kabung AKP Zamzami
mengatakan, penangkapan dilakukan di depan warung
yang berada di seberang pintu masuk Depo Pertamina
Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan
Bungus Teluk Kabung.
"Penangkapan ini adalah upaya memberantas aksi
premanisme serta pungutan liar di lingkungan masyarakat,
sesuai instruksi Presiden RI," kata Zamzami, Jumat
(25/6/2021).
Modus yang digunakan pelaku adalah memberikan
paketan yang berisi dua botol air mineral ukuran 600
mililiter, dan satu sachet sabun cuci . Kepada sopir,
paket tersebut dijual dengan harga yang dinaikkan (tidak
wajar) yakni Rp20.000 per paket.
Setiap sopir yang keluar dari depo Pertamina diberi
paket tersebut dan membayar ke pelaku Rp20.000 setiap
tripnya. "Jika sopir tidak mengambil paket pada saat akan
berangkat, maka akan dicatat nomor polisinya lalu ditagih
saat hendak masuk lagi ke depo Pertamina," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, para sopir truk tangki
terpaksa membeli paket tersebut agar tidak diganggu.
Lalu dari catatan Khazanah juga terdapat penangkapan
terhadap dua preman di Ulak Karang Utara pada
pengujung Juni lalu. Ini juga karena aksi premanismenya
sudah viral lantaran mereka memalak Panti Asuhan
dan Rumah Thafidz. Jamnine Nabila Inayah. Dua preman
yakni A (39) dan AM (47) berhasil ditangkap oleh polisi.
Sayangnya karena korban tak membuat laporan, dua
preman tersebut dibebaskan lagi.
Panti yang menjadi sasaran para preman tersebut
adalah sebuah panti asuhan yang dikelola oleh Dewi
Melinda. Ia bercerita panti yang ia kelola kerap dipalak
oleh oknum pemuda setempat. Salah satu pemalakan
terjadi pada bulan Ramadhan lalu. Saat itu donatur
datang mengantarkan bantuan ke panti. Sebelum bantuan
datang, Dewi Melinda berpesan kepada donatur untuk

Taaruf dan Tatacaranya
yang memiliki niat dan maksud tertentu untuk
menuju jenjang pernikahan dan sangat dianjurkan.
Sedangkan dalam Al-Qur'an kata taaruf juga
terdapat dalam surah al-Hujurat ayat ke 13 yang
berbunyi: “Hai manusia sesungguhnya kami telah
menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang
wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal
” (QS. al-Hujurat: 13).
Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa
tujuan dari taaruf ialah untuk saling mengenal
baik antara wanita maupun pria dan antara satu
bangsa dan bangsa lainnya. Karena semakin baik
pengenalan seseorang maka semakin terbuka
peluang untuk saling memberi manfaat serta
meningkatkan ketakwaan kepada allah SWT.
Sedangkan untuk tatacara pelaksanaannya,
proses taaruf dilakukan sebelum mengkhitbah
atau melamar, meminang. Yaitu pihak pria akan
terlebih dahulu menanyakan kesiapan pihak wanita
untuk menuju jenjang yang lebih serius dengan
tujuan agar terhindar dari yang namanya perbuatan
zina yang jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT.
Adapun tatacara pelaksanaan taaruf menurut

DARI HALAMAN 1
membawa lebih dulu bantuannya karena akan diminta
oleh pemuda setempat yang mengaku sebagai ketua.
Mengetahui itu, donatur memberi tahu rekannya
terkait dugaan pemalakan hingga informasi tersebut
sampai ke pihak yang berwajib. "Iya benar, itu
miskomunikasi saja. Ketika itu ada donatur mengantar
bantuan. Saya bilang sebelumnya ada yang ngaku ketua
pemuda ke sini, minta bagian. Saya bilang sama donatur
bawa aja dulu bantuannya, sebab nanti bantuan ini
diminta sama yang ngaku ketua pemuda," tutur Dewi
Melinda seperti dikutip dari iNews.com.
Kapolsek Padang Utara AKP Nahri Sukra mengatakan,
para pelaku diamankan karena sudah viral dan dibawa
ke Mapolsek Padang Utara pada Rabu (23/6/2021).
Setelah ditahan 1x24 jam, kedua pelaku dipulangkan
karena korban tidak membuat laporan.
"Korban tidak membuat laporan polisi. Sebelumnya
korban meminta untuk tidak diviralkan, tapi terlanjur viral,"
kata Nahri, Kamis (24/6/2021).
Sementara itu Kapolresta Padang Imran Amir
mengatakan, modus yang dilakukan pelaku adalah
meminta jatah bantuan dari donatur. “Pemalakan dilakukan
dengan cara meminta jatah dari bantuan donatur yang
diberikan untuk panti asuhan,” ujar Kapolresta Padang
Imran Amir, kepada sejumlah media.
“'Apabila panti asuhan tidak mau membayar, jangan
salahkan kami apabila ada terjadi apa-apa di panti ini',
bunyi ancamannya,” kata Imran.
Pada 30 Juni lalu, Polisi Kota Padang kembali
menggulung para preman yang meresahkan di Padang
Timur. Enam preman ‘diambil’ oleh anggota Polsek
Padang Timur saat melakukan operasi premanisme
dan pungutan liar (pungli).
"Mereka enam orang itu diamankan karena diduga
melakukan pungli," kata Kapolsek Padang Timur AKP
Afrides Roema.
Afrides menambahkan, pihaknya memang sengaja
menyasar pelaku premanisme dan pungli di kawasan
Padang Timur. Karena ulah mereka sudah meresahkan
masyarakat. Keenam orang yang tersebut diamankan
di tiga lokasi yang berbeda. IF (39) diamankan karena
menjadi agen liar di Kelurahan Sawahan. EF (19)
diamankan karena melakukan parkir liar di jalan Jati.
Di pinggiran Kota Padang persisnya di wilayah hukum
Polres Padang Pariaman aksi premanisme juga bikin
resah warga. Pada pertengahan Juni 2021 lalu sebanyak
11 preman diringkus Tim Gabungan Polres Padang
PAriaman di di kompleks Industri, Sungai Buluh Utara
dan Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman.
Ke-11 preman itu diketahui melakukan pemalakan
kepada warga dengan memaksa membeli dagangan
mereka dengan harga tidak wajar.
Kabagops Polres Padang Pariaman, Kompol Armijon,
menjelaskan 11 preman ini memaksa pengendara untuk
membeli jualan mereka, jika tidak mau membeli, maka
para pengendara tersebut akan menerima akibat dari
para pemalak, seperti diancam dan dianiaya.
"Modus yang mereka lakukan ini menjual air mineral
atau meminta uang ketika melintasi kawasan tertentu
di Padang Pariaman ini," katanya.
11 preman tersebut diringkus saat melakukan aksinya
atau sedang berjualan. "Jadi mereka ini memaksa dan
mengancam kepada kendaraan yang melintas di kompleks
industri di Padang Pariaman ini untuk membeli dagangan
mereka," ujar dia..
Penangkapan ini kata Armijon, karena sudah sering
dilaporkan masyarakat, juga sebagai bentuk perintah
dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri),
Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas segala
bentuk tindakan premanisme.
Keresahan warga atas aksi premanisme juga
mengusik para pedagang Pasar Raya Padang. Adalah
Komunitas Pedagang Pasar Raya (KPP) yang diketuai
oleh H. Asril Manan, mendesak Walikota Padang, Hendri
Septa untuk segera mencabut Peraturan Walikota (Perwako)
Nomor: 438 tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha
Pedagang Kaki Lima (PKL).
Asril Manan mengatakan, bahwa Perwako itu telah
menyengsarakan pemilik toko yang ada di Pasar Raya
Padang. Pasalnya, kata Asril, dalam Perwako tersebut hanya
mengatur PKL bisa beroperasi sejak pukul 17.00 WIB. Namun,
para PKL sudah beroperasi sejak pukul 11.00 WIB.
“Bahkan, lahan-lahan yang ada di Pasar Raya juga
dikuasai sekelompok preman. Pemko, terkesan tidak
berkutik. Yang dibutuhkan saat ini ketegasan dari Walikota
Padang tentang Perwako Nomor: 438 tahun 2018 yang
dirasa sebagai penjajah para pedagang toko. Kami
merasa Perwako tersebut dikendalikan oleh ‘Tuan Takur’
atau tindakan premanisme di Pasar Raya,” ujar Asril
saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin
(21/6/2021).
Apakah aksi premanisme akan terus berlangsung
dan polisi atau aparat kemanan lain di Padang tidak
berkutik dibuatnya? Inilah pernyataan Polda Sumbar: “Polda
Sumatra Barat meminta masyarakat tidak ragu dan segera
melaporkan ke kantor polisi jika menemukan aksi
premanisme dan pungutan liar di sekitarnya. Untuk
memberantas tindakan tersebut, masyarakat perlu terlibat
aktif. Laporkan ke kantor polisi terdekat, jika menemukan
adanya pungli. Kami akan tindak lanjuti laporan tersebut
agar tercipta rasa aman di tengah masyarakat," kata Kabid
Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu di Padang.
Aksi premanisme yang berujung pungli itu bisa terjadi
di mana saja, seperti di lokasi parkir, permukiman warga,
tempat wisata, dan lokasi lainnya Dia mengatakan,
pemberantasan premanisme ini menyikapi instruksi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait pemberantasan
aksi preman yang dapat mengganggu dan meresahkan
masyarakat. Polda Sumbar beserta polres jajaran langsung
menanggapinya dengan melakukan kegiatan kepolisian.
 ant/iNews/merdeka/eko

DARI HALAMAN 1
Islam yaitu: 1. Niat yang tulus
Adapun niat yang dimaksud di sini yaitu niat
yang tulus bahwa dirinya benar-benar serius ingin
menuju jenjang pernikahan.
2. Tidak berduaan
Pasangan yang benar-benar mantap ingin
menjalani proses taaruf dilarang berduaan sebab
masih belum muhrim.
3. Saling mengenal
Ketika proses taaruf atau mengenal satu sama
lainnya sebaiknya melalui pihak ketiga atau
seseorang yang menjadi perantara baik sahabat
maupun keluarga.
4. Bernadzar
Nazar merupakan tahapan yang lebih serius
setelah taaruf di mana hal tersebut sangat
dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dengan catatan
pria tersebut memiliki niat yang serius ingin
menikahi wanita tersebut. Rasulullah SAW bersabda,
"Apabila seorang diantara kamu hendak meminang
seorang wanita dan akan mengawininya, maka
hendaklah ia melihat sebagian dari apa yang
bisa mendorongnya untuk mengawininya." (HR
Ahmad dan Abu Daud)

Bank Nagari
payment, QRIS, EDC, Cash Managemen, Laku
Pandai, dan lain-lain.
Berikutnya, mengembangkan dan menciptakan
produk dan layanan yang beragam, kompetitif
dan bisa diakses dimanapun, kapanpun dan jika
dibandingkan dengan Bank konvensional, tidak
menjadi lebih mahal dan tidak menjadi lebih
sulit.
Selanjutnya, melakukan berbagai kegiatan
serta promosi ke masyarakat, bahwa bertransaksi
di Bank Syariah menyenangkan, lebih
menentramkan dan memberikan kebahagiaan.
Kemudian, memohon dan mendapatkan
komitmen, dukungan, dorongan dan keberpihakan

Duh, Corona
yang akan kita minta tolong, sudah mulai kita
approach itu semua." jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga
ikut memperjelas bahwa pelaksanaan PPKM
Darurat akan sangat berdampak pada pertumbuhan
ekonomi di kuartal III.
Sedangkan di kuartal II tidak akan terganggu
karena terjadi lonjakan kasus pada akhir Juni 2021.
Untuk kuartal II, Sri Mulyani optimistis
pertumbuhan ekonomi masih akan berada di atas
level 7%. Sedangkan kuartal III bisa berada di
kisaran 4%-4,6% jika kasus Covid berlangsung
lama, dan jika bisa segera ditekan penyebarannya
maka bisa bertahan di atas 5%
"Jadi untuk kuartal III dan IV ini sangat
tergantung pada pelaksanaan PPKM darurat.
Seberapa dalam mobilitas harus diturunkan untuk
mencegah penularan dan seberapa lama. Dan
ini tergantung pada disiplin kita semua," ujarnya

Mobil ASN
Ia menjelaskan, di lokasi Jam Gadang terdapat
beberapa rambu aturan dilarang parkir bagi
kendaraan, petugas tidak serta merta langsung
menggembok dan menempel kendaraan warga
yang melanggar tetapi ditunggu sekitar 15 menit
dan dipanggil melalui pengeras suara.
"Wisatawan atau pelanggar biasanya selalu
berkilah dengan alasan tidak melihat rambu larangan
parkir atau tidak mendengar imbauan petugas
dari pengeras suara, tindakan diambil sesuai dengan
Perda nomor tiga 2015 pasal 10 tentang larangan
parkir di tempat yang dilarang," kata dia.
Oknum ASN dengan inisial MA beralamat
di Lolong Belanti, Padang Utara itu akhirnya
bersedia mengurus kesalahannya di kantor Satpol
PP dan sesuai Perwako nomor satu 2016 membayar
sanksi sebesar Rp250 ribu.
Kendaraan lainnya juga terlihat disegel dan

Meski Sekda
besar.
Dalam Peraturan BKN RI Nomor 24 Tahun 2017
itu disebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat
5 (lima) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti
besar paling lama 3 (tiga) bulan. PNS yang menggunakan
hak atas cuti besar ini tidak berhak atas cuti tahunan
dalam tahun yang bersangkutan. ?
Ketentuan sebagaimana dimaksud, dikecualikan
bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun
untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah
haji pertama kali dengan melampirkan jadwal
keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang
dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan haji,? bunyi diktum IIIB poin
5 lampiran Peraturan ini. Menurut Peraturan ini, hak
cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk
paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan
dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
Selain itu, PNS yang menggunakan cuti besar
kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang
menjadi haknya dihapus. Ditegaskan dalam Peraturan
ini, selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS
yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yang
terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan
tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan,
dan fasilitas PNS.
Wakil Wali Kota Marfendi saat dikonfirmasi melalui
selulernya, Jumat (9/7) mengatakan bahwa cuti besar
itu memang hak ASN. “Beliau (Yuen Karnova) hanya
memanfaatkan hak cuti besar itu, maka kita tunjuk
Plt. Sekda,” kata dia. Marfendi membantah kalau
Yuen mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Sekda
Kota Bukittinggi.
Seperti diketahui sebelum ini sejumlah pejabat
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi mengundurkan
diri dari jabatan, tentu saja mengejutkan apabila
dikabarkan Sekda juga mundur.
Yuen Karnova yang sudah 10 tahun lebih menjabat
sebagai Sekda Bukittinggi, menjelaskan kepada
wartawan, dirinya telah mengajukan surat cuti kepada
Wali Kota Bukittinggi pada tanggal 5 Juli 2021.

Tanpa Izin Haji
melaporkan, dikutip 11 Juli 2021.
Al-Shuwairekh meminta semua warga dan penduduk
untuk mematuhi instruksi yang dikeluarkan oleh otoritas
terkait untuk musim haji tahun ini.
Larangan masuk ke tempat-tempat suci tanpa izin
haji mulai berlaku Senin, 5 Juli, 13 hari sebelum
musim haji tahunan, yang diperkirakan akan dimulai
pada 18 Juli.
Idul Adha 20 Juli
Arab Saudi mengumumkan Idul Adha jatuh pada
Selasa, 20 Juli 2021. Otoritas juga menentukan hari
Arafah akan jatuh pada 19 Juli 2021.
Komite penentuan hari raya di Arab Saudi
mengatakan pada Jumat kemarin belum terlihat bulan,
sehingga Sabtu, 10 Juli 2021 melengkapi 30 hari
pada bulan hijriyah. Di Arab Saudi, Idul Adha menjadi
hari libur nasional untuk memperingati pengorbanan
Nabi Ibrahim, yang mengorbankan putranya sebagai
bentuk kepatuhan pada perintah Allah.

KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK
sepeda motor merek Yamaha dengan
nomor polisi BS 2932 LB atas nama
Fitra Wati.
Tercecer/hilang disekitar Bukittinggi.
Bagi
yg
menemukan
mohon
menghubungi kantor polisi terdekat, terima
kasih.
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DARI HALAMAN 1
kebijakan dari pemerintah daerah untuk
memanfaatkan layanan syariah.
Terakhir, melakukan dan meningkatkan sinergi
dan kolaborasi yang erat dan saling menguatkan
antara Bank Nagari dengan pelaku dan institusi
yang ingin memajukan ekonomi dan keuangan
syariah untuk menempatkan dananya di Bank
Nagari Syariah.
Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat
Unit Usaha Syariah Bank Nagari agar keinginan
dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat akan
produk, jasa dan layanan perbankan secara syariah
dapat disediakan dengan sebaik-baiknya. n
ramadani/ant

DARI HALAMAN 1
Menurutnya, saat ini pemerintah telah menyusun
dua skenario untuk keseluruhan pertumbuhan
ekonomi di tahun 2021. Skenario moderat dan
juga skenario berat.
Ia menjelaskan, untuk skenario moderat
pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi
sepanjang tahun 2021 bisa mencapai 4,5%. Dengan
syarat lonjakan kasus Covid bisa dikendalikan
dan hanya terjadi hingga akhir Juli dan Agustus
mulai normal kembali untuk melanjutkan tren
pemulihan sebelumnya.
Sedangkan, skenario berat adalah pertumbuhan
ekonomi hanya bisa tercapai 3,7%. Di mana dalam
skenario ini lonjakan kasus terjadi hingga Agustus
dan pemerintah harus tetap menurunkan mobilitas
hingga 50%.
"Jadi ini seperti yang saya katakan tadi,
seberapa dalam mobilitas yang harus diturunkan
dan berapa lama," jelasnya.  eko/cnbc/i

DARI HALAMAN 1
digembok petugas hingga pemilik kendaraan yang
merupakan seorang perempuan paruh baya terpaksa
harus menggunakan ojek mengurus kesalahannya
ke kantor Satpol PP.
Selain di lokasi Jam Gadang, petugas juga
melakukan penertiban kendaraan parkir
sembarangan di Pasar Banto Bukittinggi pada
Sabtu pagi.
Kasatpol PP Bukittinggi, Aldiasnur berharap
masyarakat dan wisatawan untuk memperhatikan
rambu-rambu serta mematuhi imbauan petugas
di lapangan demi menjaga ketertiban kota.
"Kepada masyarakat untuk memarkirkan
kendaraannya di tempat yang telah ditentukan,
petugas juga tidak akan langsung melakukan
penggembokan jika yang bersangkutan bisa
langsung mematuhi imbauan dari pengeras suara,"
kata dia.  alfatah/ant

DARI HALAMAN 1
Cuti karena ada urusan keluarga itu, ia ambil terhitung
tanggal 6 Juli hingga Oktober 2021 mendatang. Jadi
saya “Tidak mundur, saya cuma cuti, memang agak
panjang karena ada urusan keluarga,” jelasnya.
“Saya sudah sampaikan kepada ASN kalau saya
mengambil cuti. Untuk itu, saya juga sudah berpesan,
agar seluruh ASN dapat terus bekerja maksimal. ASN
adalah profesi yang terikat dengan sistem Pemerintahan.
Mereka harus terus bekerja. Bekerjalah dengan baik.
Bantu pimpinan dengan maksimal sesuai aturan,”
ujarnya.
Pengajuan cuti ini, lanjut Yuen, juga telah
disampaikan kepada sebagian besar ASN di lingkungan
Sekretariat Bukittinggi dan juga sejumlah kepala SKPD.
Hal ini ditujukan agar tugas sebagai abdi negara tidak
terganggu.
Dijelaskannya “Sekarang yang cuti itu Yuen Karnova,
sedangkan jabatan Sekda tetap ada. Artinya, walaupun
Yuen Karnova tidak ada, namun kegiatan Pemko
tetap berjalan dengan Plt Sekda yang akan ditunjuk
Wali Kota. Jadi tidak akan terganggu jalannya kegiatan
Pemko Bukittinggi yang telah teragendakan,”
ungkapnya.
Ketika ditanya, masa cuti panjang ini, akan
dilanjutkan dengan persiapan pensiun, Yuen Karnova
menyebutkan melihat perkembangan nantinya. Sebab
masa cutinya berakhir pada Oktober 2021.
“Menjelang Oktober itu, tentu ditimbang timbang,
apakah diteruskan ataupun mengambil pensiun. Yang
jelas sekarang ini fokus untuk mengurus masalah
keluarga dulu,” tambah Yuen.
“ASN adalah profesi yang terikat dengan sistem
pemerintahan, mereka harus terus bekerja. Bekerjalah
dengan baik. Bantu pimpinan dengan maksimal sesuai
aturan,” ujarnya.
Yuen Karnova yang dekat dengan awak media
dan juga pernah menjadi wartawan di masa lalu
mengakui, saat ini kegiatan Pemerintah Daerah Kota
Bukittinggi cukup padat dan membutuhkan seorang
Sekda untuk mengayominya. Menurutnya, kegiatan
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi setiap bulannya
cukup padat, semuanya bisa dikerjakan staf jajaran
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.  iwin sb

DARI HALAMAN 1
Perayaan Idul Adha di Arab Saudi hanya berlangsung
satu hari setelah rangkaian ibadah haji berakhir. Pada tahun
ini, pelaksanaan ibadah haji sudah yang kedua kalinya
diselenggarakan di bawah protokol kesehatan yang ketat
demi menghindari penyebaran wabah virus corona.
Sebelumnya pada Juni lalu, otoritas Arab Saudi
mengumumkan membatasi jamaah yang akan melakukan
ibadah haji, yakni tidak lebih dari 60 ribu orang.
Itu pun, hanya untuk mereka yang tinggal di wilayah
Kerajaan Arab Saudi. Pada 2020 lalu, Arab Saudi
hanya membuka quota haji untuk seribu jamaah.
Pada tahun ini, total ada 558.270 orang yang
mendaftar untuk mengikuti pelaksanaan ibadah haji
2021. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada
Jumat, 9 Juli 2021, mengumumkan mereka sudah
melakukan seleksi siapa saja yang berhak naik haji
tahun ini. Kementerian mengatakan mereka yang lolos
seleksi mewakili 150 negara di dunia, namun sudah
tinggal di Kerajaan Arab Saudi.  tmpc

KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang sebuah dompet berisi
KTP, SIM, STNK, Kartu ATM, Kartu BPJS.
STNK Sepeda Motor dengan nomor polisi BA
2747 NB
atas nama Mardatilah
Hilang seputar Padang Panjang .
Bagi yg menemukan mohon hubungi kantor
polisi terdekat, terima kasih.
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ABAIKAN ATURAN PPKM

25 Pelaku Usaha dan Pelanggar Prokes Ditindak
Padang, Khazanah – Sejak pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kota
Padang, Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran
dan unsur Forkopimda terus melakukan monitoring
ke sejumlah tempat usaha.
Hal tersebut dilakukan guna memastikan penerapan
pengetatan PPKM sesuai Instruksi Mendagri No.17
Tahun 2021, sekaligus mensosialisasikan kepada
masyarakat terkait isi dari Surat Edaran (SE) Wali Kota
Padang nomor 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 yang baru
diterbitkan per 7 Juli 2021 lalu.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kawasan
kuliner di daerah Alang Laweh, berlanjut ke kawasan
Pondok hingga ke Jembatan Siti Nurbaya. Setelah
itu, peninjauan dilanjutkan ke kawasan wisata Gunung
Padang, jalan Nipah dan menyisir wilayah kawasan
kuliner Tugu Gempa jl. Diponegoro.
Aksi tersebut juga diikuti tim gabungan lainnya
yang bergerak menyisir kawasan GOR H. Agus Salim,
hingga ke jalan Raden Saleh, jalan Flamboyan, sepanjang
jalan Samudera (Pantai Padang) hingga jalan Bundo
Kanduang.
Alhasil, dari sekian banyak kafe atau rumah makan
yang ditinjau masih ada pedagang yang tidak mau
mematuhi aturan.
Petugas gabungan yang terdiri dari jajaran personil
Polresta Padang, Kodim 0312/Padang, Sat Pol PP Padang
dan Kejari Padang itu terpaksa menindak sebanyak
25 orang yang abai terhadap protokol kesehatan (prokes)
Covid-19 dan SE Wali Kota Padang. Sebanyak 3 orang
pelaku usaha dan 22 orang masyarakat pun digiring
petugas ke Mapolresta Padang.
Seperti diketahui, sebanyak 25 orang pelanggar
aturan prokes Covid-19 itu setiba di Mapolrestas Padang
langsung didata guna dimasukkan ke Aplikasi SIPELADA
(Sistem Informasi Pelanggar Perda). Mereka pun juga
dikenakan sanksi beragam.
Bagi 22 masyarakat pelanggar prokes Covid-19
tersebut 10 orang dikenakan membayar denda Rp.
100.000 per orang. Sementara 10 orangnya lagi selain
melanggar prokes Covid-19 juga memiliki kendaraan
bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas seperti
menggunakan knalpot racing. Sehingga kesepuluh
motornya ditilang jajaran personil Satlantas Polresta
Padang.
Selanjutnya bagi 3 orang pelaku usaha yang
diamankan, masing-masingnya dikenai denda sebanyak
Rp 500 ribu per orang sesuai dengan Perda Kota Padang
No.1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
(AKB) Dalam Masa Pandemi Covid-19.
Hendri menyebutkan alasan pihaknya melakukan
giat pada malam hari itu, yaitu untuk memantau
penerapan pengaturan pelaksanaan dikarenakan terdapat
poin yang mengatur pelaksanaan kegiatan makan dan
minum di tempat umum dalam SE yang telah diterbitkan.
Baik di warung, rumah makan, kafe serta bagi pedagang
kaki lima (PKL), baik yang berada pada lokasi tersendiri
maupun di pusat perbelanjaan.
"Telah tertuang di SE terkait makan dan minum
di tempat hanya dibolehkan 25 persen dari kapasitas.
Jam operasionalnya dibatasi dan hanya dibenarkan
sampai pukul 17.00 WIB. Setelah pukul 17.00 WIB
tidak boleh lagi menyediakan meja dan tempat duduk.
Sementara untuk layanan makanan melalui pesan antar
dibawa pulang tetap diizinkan sampai batas pukul
20.00 WIB," jelas Wako.  faisal budiman

Hujan Tak
Menyurutkan
Niat Warga
untuk Suntik
Vaksin
Padang, Khazanah- Meski sempat diguyur rintikrintik hujan, namun tidak menyurutkan semangat
warga Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat untuk
mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan
di ruang sekolah SMP Muhammadiyah 3 Padang,
Sabtu (10/7/2021).
“Alhamdulillah, antusias warga untuk ikut vaksin
sangat tinggi. Dari data kami, ada sekitar 280-an
orang lebih yang sudah terdaftar mengikuti vaksinasi
ini,” kata Lurah Olo, Zamril.
Menurutnya, tingginya antusias masyarakat
mengikuti vaksinasi massal ini tidak lepas dari
gencarnya sosialisasi yang dilakukan pihak kelurahan
melalui RT/RW dan pihak-pihak terkait lainnya.
Dimana dalam sosialisasi itu, selain mengimbau dan
mengajak, masyarakat juga diedukasi tentang manfaat
dari vaksinasi ini.
“Vaksinasi ini bagian dari ikhtiar kita untuk
melindungi diri dari pandemi Covid-19,” ucap Zamril.
Ia berharap, semua warga di Kelurahan Olo dapat
mengikuti vaksinasi agar pandemi COVID-19 bisa
segera berakhir.
Di sisi lain, Zamril juga mengingatkan masyarakat
untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan
seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan
pakai sabun, mengurangi mobilitas, menjauhi
kerumuman meski sudah menjalani vaksinasi COVID19.  faisal budiman

Walikota Padang Hendri Septa didampingi Kabag Protokol dan Koordinasi Pimpinan Amrizal Rengganis saat melakukan sidak dalam pemberlakuan PPKM.

Pelanggar Aturan PPKM Bisa Dikenai Sanksi Pidana
Padang, Khazanah --Masyarakat
Kota Padang diminta agar mematuhi
aturan
dalam
Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Mikro di Kota Padang.
Pasalnya, bagi mereka yang
melanggar PPKM dapat dikenai
sanksi tindak pidana berupa denda
hingga kurungan penjara.
Hal itu ditegaskan Kepala Bagian

Hukum Setda Kota Padang Yopi
Krislova di Padang, Sabtu (10/7/
2021).
“Bagi siapa saja yang melanggar
PPKM bisa dikenai sanksi, mulai dari
sanksi denda hingga kurungan
penjara,” sebut Yopi.
Adapun sanksi denda yang
diberikan kepada pelanggar mulai
dari denda terendah Rp100 ribu

hingga sanksi denda paling banyak
Rp 15 juta atau pidana 1 bulan
penjara.
“Sanksi yang diberikan ini
berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun
2021 tentang Adaptasi Kebiasaan
Baru (AKB),” tutur Yopi.
Yopi menegaskan, Kota Padang
merupakan salah satu kota dengan
angka kasus COVID-19 yang cukup

tinggi di Sumbar. Oleh karena itu,
Kota Padang ditetapkan oleh
pemerintah untuk menerapkan PPKM
mikro.
Yopi berharap masyarakat dan
pelaku usaha dapat mematuhi semua
aturan selama PPKM mikro ini agar
angka kasus COVID-19 di Kota
Padang dapat ditekan.
 faisal budiman

Wako Hendri Septa Minta Warga Padang
Patuhi Prokes dan PPKM
Padang, Khazanah - Seiring
adanya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto dalam konferensi
pers secara virtual di Jakarta, Jumat
(9/7/2021) lalu tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat Luar Jawa-Bali,
dikabarkan ikut memasukkan Kota
Padang ke dalam 15 kabupaten/kota
di luar Jawa dan Bali yang diminta
menerapkan PPKM Darurat, meski
baru-baru ini telah menerapkan
PPKM Berbasis Mikro.
Menyikapi hal itu, jajaran Pemerintah Kota Padang yang tergabung
dalam Satuan Tugas (Satgas) PPKM
Kota Padang langsung menggelar rapat
koordinasi yang dipimpin Wali Kota
Padang Hendri Septa di Gedung Putih
kediaman resminya, Sabtu (10/7/2021).
Adapun beberapa parameter yang
digunakan untuk menetapkan kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang
harus menerapkan PPKM Darurat itu

antara lain, Level Asesmen Pandemi
tingkat ‘4’, Tingkat Keterisian Tempat
Tidur (TT) atau Bed Occupancy Rate
(BOR) lebih dari 65%, terjadi
peningkatan kasus aktif secara
signifikan, dan pencapaian vaksinasi
yang masih di bawah 50 persen dari
total masyarakat yang menjadi target
vaksinasi.
Dengan mempertimbangkan
penilaian terhadap semua parameter
tersebut, maka Pemerintah Pusat
menetapkan 15 kabupaten/kota Luar
Jawa dan Bali untuk menerapkan
PPKM Darurat sesuai dan sejalan
dengan PPKM Darurat yang telah
berlaku di Jawa-Bali (sesuai Instruksi
Mendagri Nomor 15, 16, dan 18
Tahun 2021).
Wali Kota Padang Hendri Septa
mengatakan, sampai saat ini pihaknya
belum mendapatkan surat resmi terkait
pernyataan perubahan atau peningkatan
dari status PPKM Mikro menjadi PPKM
Darurat bagi Kota Padang.

"Kita memang telah menerima
undangan dari Pemerintah Provinsi
Sumbar untuk mengikuti rapat
koordinasi membahas hal terkait
melalui video conference, Senin (13/
7/2021) nanti. Untuk saat ini kita
di Kota Padang masih berlakukan
PPKM Mikro belum PPKM Darurat.
Jadi bagaimana kepastiannya, kita
tunggu pada Senin 12 Juli 2021
nanti," jelasnya kepada wartawan.
Terkait dimintanya Kota Padang
menerapkan PPKM Darurat, Hendri
Septa pun menyampaikan bahwa
pihaknya siap menerapkan apabila
kebijakan dan aturan itu telah
ditetapkan secara resmi pemerintah
pusat nantinya.
"Sampai saat ini kita terus dan
terus mengimbau kepada masyarakat
Kota Padang untuk menyikapi serius
dan betul-betul melaksanakan semua
aturan yang ada dalam PPKM
Pengetatan saat ini. Kita tentu
berharap, semoga saja Kota Padang

tetap pada penerapan pengetatan
PPKM ini. Sebab, jika benar kita
diminta Pemerintah Pusat menerapkan
PPKM Darurat, maka aturan yang
mesti dijalankan tentu lebih ketat
lagi, yang kasihan kan warga Kota
Padang juga," imbuhnya lirih.
Lebih lanjut Wako Padang
berharap semua masyarakat di Kota
Padang dapat saling mendukung dan
mensosialisasikan apa-apa saja yang
diatur dalam masa PPKM Mikro
selama lebih kurang 12 hari itu.
"Alhamdulillah, hari ini masuk
hari kedua diterapkannya PPKM
Mikro di Kota Padang. Berdasarkan
pantauan, masyarakat sudah 90 persen
yang memahami terkait apa saja
aturan dan arahan dalam PPKM Mikro
ini. Baik itu berdasarkan Instruksi
Mendagri No.17 Tahun 2021,
maupun Surat Edaran (SE) Wali Kota
Padang terkait PPKM Berbasis Mikro
Pencegahan Pandemi Covid-19,”
pungkas Wako.

Orang tua adalah tameng utama dalam menjauhkan
anak dari penggunaan NAPZA
Oleh: Adinda Adhelina Salsabila ( Mahasiswa UPERTIS Padang)

Generasi muda merupakan generasi
yang di harapkan oleh sutu bangsa
untuk dapat menjadi agent of change
yang artinya seorang generasi muda
merupakan agent perubahan bagi
bangsanya, lalu bagai mana keadaan
suatu bangsa jika generasi muda yang
di harapkan tadi di rusak, pasti pembaca
sudah tidak asing lagi mengenai
NAPZA, NAPZA merupakan Narkoba
atau NAPZA adalah zat / bahan yang
berbahaya yang mempengaruh kondisi
kejiwaan atau psikologi seseorang, baik
itu pikiran, prilaku ataupun perasaan
seseorang dimana efek samping dari
penggunaan obat ini adalah kecanduan
atau menyebabkan ketergantungan
terhadap zat atau bahan ini. Ada beberapa
yang termasuk narkoba atau NAPZA
yaitu : Narkotika, Psikotropika, dan
Zat adiktif.
Dalam permasalahan ini siapakah yang
mempunyai peran penting agar dapat
mencegah generasi muda untuk tejerumus
pada barang haram tersebut, sebenarnya

banyak hal yang dapat dilakukan untuk
mencegah penyalahgunaan NAPZA, salah
satunya adalah peran orang tua dalam
memberikan pendidikan dan mengawasi
lingkungan bergaul anak, ya betul untuk
mencegah anak dalam melakukan
perbuatan ini tentu pentingnya peran orang
tua dalam mengawasi karena orang tua
merupakan tempat pertama anak dalam
mendapatkan pendidikan, tetapi nyatanya
sekarang tindakan atau perlakuan orang
tua dapat menjadi penyebab anak
terjerumus ke jalan yang salah, lalu apasaja
perbuatan yang di lakukan oleh orang
tua menjadi penyebab anak terjerumus
menjadi pengguna NARKOBA?
1.
Kurangnya perhatian dari
orang tua terhadap anak di lingkungan
sekitar.
Hal ini merupakan salah satu faktor
yang paling penting, karena dari setiap
anak pasti sangat ingin diperhatikan
oleh orang tuanya dan terkadang ketika
anak tidak bisa mendapatkan hal
tersebut biasanya anak akan mencari

tempat di mana dia akan di perhatikan,
ini peningnya orang tua dalam memilih
lingkungan bermain anak karena jika
anak berada di lingkungan yang baik
maka anak tersebut akan mencontoh
kegiatan yang akan memberikan dampak
positif tetapi jika anak berada di
lingkungn yang tidak baik lalu
kurangnya pengawasan orang tua ini
yang akan menjadi bumerang di mana
anak akan ikut ikutan ke lingkungan
tersebut dan akhirnya mencontoh
perbuatan dari lingkungannya.
2.
Anak tidak mendapatkan
edukasi mengenai bahaya meggunakan
NARKOBA
Di sini orang tua merupakan tempat
pendidikan pertama oleh anak di mana
tumbuh kembang anak pertama kali
itu orang tua lah yang menjadi contoh,
untuk itu penting orang tua memahami
hal ini, terkadang memang terlihat sepele
tatapi ini yang akan membuat anak
dapat memahami dan mengerti bahaya
terjerumus ke perbuatan penyalahgunaan

NARKOBA.
3.
Orang tua adalah pemakai
Hendaknya para orang tua manjadi
teladan yang baik bagi anaknya, betul
kata orang-orang jika buah tidak jatuh
jauh dari batangnya.
4.
Tidak harmonisnya hubungan
di keluarga
Hal ini dapat terjadi karena banyak
faktor seperti ekonomi, sosial dan
budaya, contohnya seperti orang tua
yang sibuk untuk berkerja hingga
membuat komunikasi di keluarga
tersebut menjadi kurang harmonis.
Dalam hal ini masih banyak hal
yang menjadi penyebab anak dapat
terjerumus dalam penggunaan narkoba
seperti faktor internal dan ekternal,
penjelasan di atas merupakan contoh
faktor internal, dalam hal ini perlunya
tindakan kita semua untuk bersamasama memperhatikan orang-orang di
sekitar kita, karena faktor orang di sekitar
itu sangat penting, “rumah mu adalah
surgamu”
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Seleksi T
untas, PSP
Tuntas,
Lanjutk
an TC Berjalan
anjutkan
Padang, Khazanah- Tim
pemandu bakat PSP Padang
persiapan Liga 3 2021 telah
merampungkan agenda seleksi pemain pada Jum’at (9/
7/2021) di lapangan Kurao,
Kota Padang.
Direktur Teknik PSP
Padang, Joni Efendi kepada
wartawan di Padang, Sabtu
(10/7) mengatakan tim pemandu bakat yang melakukan penyeleksian selama
4 hari, Senin (5/7) di Stadion
H. Agus Salim, Padang dan
Selasa (6/7), Rabu (7/7) dan
Jum’at (9/7), telah mengantongi nama-nama untuk
kerangka awal tim Pandeka
Minang.
“Ada 12 pelatih yang
kita libatkan dalam memilih
pemain yang akan memperkuat PSP di musim ini,”
katanya.
Selanjutnya nama-nama
pemain yang masuk tim
bayangan ini akan melakukan seleksi berjalan yang
akan dimulai, Senin 12 Juli
2021. Seleksi berjalan ini
akan dipimpin beberapa
pelatih yang akan diproyeksikan mengaristeki tim
ini.
"Nama-nama yang lolos
dalam seleksi empat hari ini
akan kita ciutkan dalam
seleksi berjalan. Mereka
akan bersaiang dengan
pemain yang dipantau tim
pelatih," terang Joni.
Mantan pemain Semen
Padang dan PSP Padang di
masa Liga Indonesia 1980an hingga 1990-an ini mengatakan untuk kualitas
pemain yang mengikuti
seleksi cukup bagus namun
yang menonjol malah yang
lebih muda di kelahiran 2002
dan 2003.

Lionel Messi akhirnya
bersinar di panggung
internasional

ARGENTINA JUARA COPA AMERICA

Penantian
15 T
ahun
Tahun
Messi

Suasana seleksi
tim PSP Padang.
“Seharusnya pemain kelahiran 1999 dan 2000 yang
harus banyak direkrut. Tetapi 2001, 2002 dan 2003
di masa seleksi ini kualitas
mereka cukup baik. Mereka
memiliki postur dan wawasan sepakbola yang baik

dan semoga nanti dapat
berbuat banyak bagi PSP
Padang,” urainya.
Hanya saja, untuk mewujudkan target naik ke Liga
2 di musim mendatang, Joni
mengatakan PSP Padang
butuh tiga pemain senior

yang berpengalaman di Liga
Indonesia, minimal Liga 2.
“Ada lima slot untuk
pemain senior. Kita butuh
tiga pemain yang akan
mengangkat permainan dan
moral pemain nantinya,”
sebut Joni.

“Nanti bisa kita buat dua
tim yakni tim utama dan
pelapis. Tim pelapis akan
diisi pemain muda potensial
yang terjaring sebagai persiapan menuju tim senior
nantinya,” sambungnya. 
faisal budiman

Padang, Khazanah- Lionel Messi akhirnya bersinar
di panggung internasional. Setelah menunggu bertahuntahun, Messi mempersembahkan trofi pertama untuk
Argentina.
Lionel Messi menjadi bagian Timnas Argentina
yang menjuarai Copa America 2021. Di partai final,
Jumat (11/7/2021), Argentina menumbangkan Brasil
dengan skor 1-0.
Jelas dari perayaan kegembiraan Argentina, Messi
menjadi titik fokus. La Pulga menjadi pusat perayaan,
karena kutukan tak pernah juara bersama Tim Tango
akhirnya terpecahkan juga.
Seperti dikutip BBC, sudah 15 tahun sejak Messi
pertama kali mewakili Argentina di turnamen besar.
Setelah melakoni empat Piala Dunia dan enam
penampilaan di Copa America, dalam 53 pertandingan,
dia akhirnya merengkuh gelar internasional utama yang
dia - dan negaranya - dambakan.
Meskipun menjadi salah satu pemain paling brilian
di era modern - dan bisa dibilang sepanjang masa
- dengan 10 gelar La Liga, empat Liga Champions,
dan enam Ballons d'Or, Messi sebelumnya masih
menanggung beban besar karena dianggap belum
memberikan apa pun untuk Timnas Argentina.
Alhasil, trofi di Copa America 2021 menjadi
pembuktian Lionel Messi sekaligus membungkam para
pengkritiknya.  faisal budiman

KONI Sumbar Bentuk Monev PON

Hendki Ardiles saat memimpin latihan Akademi Semen Padang.

SPFC A
cademy
Academy
Kembali Gelar
Latihan
Padang, Khazanah- Vakum sejak bulan puasa lalu,
tim Semen Padang Football Academy (SPFC Academy)
kembali menggelar latihan pada Sabtu (10/7), di lapangan
latihan markas tim, Komplek PT Semen Padang,
Indarung.
Latihan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat
(prokes) Covid-19 dan disesuaikan pula dengan situasi
dan kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) di Kota Padang.
“Pemain sebelum masuk mess semuanya kita swab
antigen terlebih dahulu,” ujar Hengki Ardiles, pelatih
kepala SPFC Academy.
Terkait sesi latihan perdana usai libur panjang, Hengki
mengatakan fokus pada program yang sudah dijalankan
sebelum tim diliburkan.
“Sebelumnya para pemain diberikan menu program
latihan gym yang dilakukan di area terbuka. Latihan
tetap sama melanjutkan apa yang sudah kita lakukan
sebelum kita libur.
Kapan kita progresi dan kapan kita eksekusi ditambah
dengan penguasaan bola,” sambungnya.
Selanjutnya, Hengki menjelaskan akan meningkatkan
intensitas latihan pada sesi latihan berikutnya. Poin
penting yang dilihat Hengki, yakni banyak terjadinya
penurunan fisik anak asuhnya.
“Untuk kondisi fisik memang rata-rata pemain
mengalami penurunan. Selain itu pemain kembali ke
kebiasaan lamanya saat masih disana. Berbeda dengan
saat sudah di akademi kita memiliki pola sendiri,”
terangnya.
Menyoal program latihan berikutnya, Hengki
mengungkapkan program latihan dilakukan dengan
pola tiga kali dalam sepekan selama PPKM.
“Tim pelaih akan terus meningkatkan program latihan
dan berharap mereka bisa kembali meningkatkan fisik
mereka di latihan berikutnya termasuk dengan kebiasan
ini,” tutupnya.  faisal budiman

Padang, Khazanah- Tim
Monitoring dan Evaluasi
(Monev) PON, KONI Sumbar telah dibentuk Pelatihan
. Ketua Umum KONI Sumbar, Bapak H. Agus Suardi
langsung jadi penanggungjawab. Ketua pelaksana
ditetapkan Bapak H. Ediswal,
M. Pd.
Tim monev itu bertujuan
guna memonitoring dan
evaluasi kesiapan duta-duta
Ranah Minang ke pesta
akbar multicabor di Papua,
PON XX, September dan
Oktober mendatang.
Dalam rapat perdana,
Sabtu (10/7/2021) di Gedung
Beladiri KONI Sumbar,
Komplek GOR H. Agus
Salim, Padang itu dihadiri
seluruh anggota Tim Monev
KONI Sumbar, mereka sepakat mengelompokkan cabang olahraga menjadi empat
grup. Ketua Pelaksana Ediswal mengatakan, Tim Monev
dibentuk dengan mengajak
para ahli terutama dari unsur
kampus.
"Dengan bidang kei-

Rapat perdana Tim Monev KONI Sumbar, Sabtu (10/7) di Gedung Beladiri KONI
Sumbar, Komplek GOR H. Agus Salim, Padang. Rapat dipimpin H. Ediswal, M. Pd.
(humas & it koni sumbar)
lmuan yang mereka miliki,
diharap bisa memberikan
daya dorong yang baik bagi
persiapan tim yang kini
tengah mengikuti persiapan
oleh masing-masing Cabor-

nya,"kata Bapak Ediswal
yang juga Waketum II KONI
Sumbar ini.
Menurutnya, empat grup
itu terdiri dari grup I yang
memonev cabor kategori

beladiri, Grup II memonev
Cabor Permainan, Grup III
Cabor Terukur dan Grup IV
Cabor Akurasi. Dalam Empat
grup tersebut ada Akademisi
UNP yang akan menjadi

Indonesia T
uan R
umah
Tuan
Rumah
Kualifik
asi P
iala Asia U-23
ualifikasi
Piala
Jakarta,
Khazanah
–
Drawing Kualifikasi Piala
AFC U-23 yang dilakukan
Konfederasi Sepak Bola Asia
(AFC) di Kuala Lumpur,
Malaysia pada Jumat (9/7)
menempatkan Indonesia
menghuni Grup G.
Bersama
Australia,
Tiongkok, dan Brunei
Darussalam pertandingan
akan dihelat pada rentang
27 – 31 Oktober 2021
mendatang dengan Indonesia
selaku tuan rumah.
Terkait hasil drawing,
Sekretaris Jenderal (Sekjen)
PSSI
Yunus
Nusi
mengatakan bahwa Timnas
Indonesia siap menghadapi
ajang kualifikasi tersebut.
“Kami menargetkan
Indonesia dapat lolos ke
putaran final Piala AFC U23 2022. Apalagi di babak
Kualifikasi Piala AFC U-23
2022 kami menjadi tuan
rumah Grup G,” kata Yunus
Nusi.
“Untuk itu, PSSI ingin
pelatih Shin Tae-yong dapat
mempersiapkan tim dengan

terdepan di setiap grup.
Pada Tim Monev dari
Grup I Cabor Baladiri diisi
oleh Bapak Dr. Argantos dan
Grup II Cabor Permainan
dengan timnya, Bapak Dr.
Arsil. Lalu di Grup III Cabor
Terukur dengan timnya
Bapak Dr. Ridho Bahtra dan
terakhir di Grup IV dengan
Bapak Dr. Asep Sujana
Wahyuri.
Tim pengarah Monev,
Fazril Ale mengatakan,
adanya tim monev ini suatu
langka
h positif. "Tim monev yang
dibuat KONI Sumbar ini suatu
langkah luar biasa dan sangat
penting. Tujuannya mengevaluasi target yang dicapai
pada PON XX Papua," kata
Bapak Fazril Ale yang juga
Waketum I KONI Sumbar.
(Humas & IT KONI Sumbar)
Foto: Rapat perdana Tim
Monev KONI Sumbar, Sabtu
(10/7) di Gedung Beladiri
KONI Sumbar, Komplek
GOR H. Agus Salim, Padang.
Rapat dipimpin H. Ediswal,
M. Pd.  faisal budiman

Witan dan Egy,
dua pemain muda
di Timnas Senior
Indonesia.

maksimal untuk mengikuti
event tersebut. PSSI tentu
mendukung penuh program
latihan dari pelatih Shin Taeyong demi torehan terbaik

Timnas
Indonesia,”
tambahnya.
Babak Kualifikasi Piala
AFC U-23 2022 dibagi dalam
11 grup dan diikuti 42

negara anggota AFC.
Nantinya hanya juara dari
setiap grup, serta empat
runner-up terbaik, dan tuan
rumah Uzbekistan yang

berhak lolos ke Piala AFC
U-23 2022 yang rencananya
digelar pada tanggal 1
sampai 19 Juni.  faisal
budiman
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PASCA BEREDARNYA VIDEO PEMALAKAN SOPIR TRUK DI INDARUNG

Setelah V
iral, Sek
arang Izet Dibur
u P
olisi
Viral,
Sekarang
Diburu
Polisi
Padang, Khazanah— Preman dalam
video viral yang memalak dan memukuli sopir truk di komplek PT Semen
Padang, Indarung, saat ini tengah
diburu polisi.
Sementara Kapolsek Lubuk Kilangan, AKP Lija Nesmon membenarkan
pemalakan dan pemukulan terjadi di
area PT Semen Padang. Peristiwa ini
terjadi pada Sabtu (10/7) siang.
“Untuk saat ini, anggota kita sedang
mencari yang bersangkutan. Memang
benar, tadi siang kejadiannya. Lokasi
tempat pemuatan semen (sopir truk
semen). Anggota sudah turun ke
lapangan, dan mudah-mudahan yang
bersangkutan masih berada di wilayah

Pauh dan sekitarnya” kata AKP Lija
Nesmon, Sabtu (10/7malam.
Senada, Kabid Humas Polda Sumatera Barat (Sumbar), Kombes
Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, pihaknya sedang melakukan
penyelidikan terkait insiden tersebut.
“Kami sedang menyelidiki kasus
ini,” katanya kepada Halonusa.com.via
pesan WhatsApp, Sabtu malam.
Sebelumnya, heboh sopir truk kena
palak dan dipukuli preman di Kota
Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Videonya viral di media sosial
Facebook.
Video aksi pemalakan dan pemukulan tersebut diunggah oleh akun

Facebook Irvin Pranata pada Sabtu
(10/7).
Hingga Sabtu pukul 20.30 WIB,
video tersebut telah dibagikan 3 ribu
kali. Sudah 2,3 ribu orang yang
berkomentar di postingan tersebut.
Pada keterangannya, kejadian
tersebut disebut berada di PPI Indarung
PT Semen Padang, Kota Padang.
Dalam video pemalakan yang
berdurasi 4 menit 37 detik itu, tampak
seorang pria memakai kemeja warna
dongker berpadu kaos putih berdiri di
pintu kemudi. Pria tersebut langsung
mengeluarkan kata-kata kotor dengan
bahasa Minang, kemudian juga memukul
sopir. Sang sopir juga sempat menanyakan

apa permasalahan yang terjadi.
“Ndak ado urang yang ndak amuah
agiah pitih ka den di siko dek ang (tidak
ada orang yang tidak mau memberi uang
ke saya di sini, jelas kamu),” kata preman
kepada sopir truk dengan nada keras
di dalam video tersebut.
Si sopir di dalam video sempat
memohon dan menjelaskan bahwa
uang yang tersisa hanya untuk pegangan jalan ke Pekanbaru.
Preman itu malah kembali mengeluarkan kata-kata kotor. Sang sopir
juga kembali mendapatkan tamparan
dan baju ditarik untuk diminta turun
dari kemudi. Si preman mengaku
meminta uang untuk membeli

minuman keras.
Si Preman tersebut juga
menyebutkan nama panggilannya Izet
yang sudah diketahui semua kalangan
di daerah setempat.
“Sado sopir-sopir tu tau jo den mah,
iko nan Izet tu, polisi tau jo den mah.
Masalah e namo Izet paling banyak
urang nan tau (semua sopir-sopir tau
dengan saya. Ini yang Izet itu, Polisi
juga tau dengan saya. Masalahnya
nama Izet paling banyak diketahui
orang),” katanya.
Akhirnya sang sopir truk menyerahkan uang Rp20 ribu kepada si preman
yang mengaku Izet tersebut  */
Novrizal Sadewa.

JALAN TOL SEKSI I PADANG-PEKANBARU

Pembebasan L
ahan Mulai T
er
urai
Lahan
Ter
erurai
Padang, Khazanah— Masalah pembebasan lahan jalan tol
Padang- Pekanbaru yang sempat memanas, kini sudah mulai
bisa terurai. Pemprov Sumbar melakukan proses pembebasan
lahan dengan cara bekerjasama sehingga proyek tersebut bisa
selesai pada 2022.
Permasalahan pembebasan
lahan tol Padang-Pekanbaru seksi
I Sicicin-Padang mulai terurai satu
persatu sehingga proses pembebasan diharapkan bisa lancar
dan selesai pada Desember 2021
sehingga proses konstruksi bisa
tuntas pada Desember 2022.
“Kita minta ada laporan harian
dalam proses pembebasan lahan
ini, supaya kendala bisa cepat
diatasi sehingga penyelesaiannya
bisa sesuai dengan target,” kata
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi saat rapat koordinasi bersama
Kapolda, Kanwil BPN, Bupati
Padang Pariaman serta OPD terkait
di Ruang Rapat Gubernuran,
Sabtu (10/7).
Menurut Gubernur, dengan
kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak termasuk Forkopimda,
persoalan pembebasan lahan tol
itu bisa dilakukan dengan lebih
cepat.
“Masing-masing pihak memiliki kewenangan yang berbeda
karena itu, tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara sendirisendiri, harus ada koordinasi
dengan semua pihak mulai dari
provinsi, Pemkab Padang Pariaman, BPN, Kepolisian, TNI hingga
Kejaksaan,” katanya.
Menurutnya proses pem-

bebasan lahan dengan cara bekerjasama itu telah pernah dilakukan pada proses pembebasan
lahan proyek pembangunan
Bypass Padang dan terbukti
berjalan dengan baik. Karena itu
dia optimistis dalam waktu dekat
penulisan lahan tol padangpekanbaru bisa selesai.
Senada dengan itu, Wakil
Gubernur Sumbar Audy Joinaldy
mengatakan, sejak beberapa
minggu terakhir ia dan tim yang
baru ditunjuk oleh Gubernur, telah
turun langsung ke lapangan dalam
rangka percepatan pembebasan
lahan.
“Kita telah turun bersama
dengan Kapolda dan bertemu
dengan masyarakat. Ternyata tidak
ada yang menolak pembangunan,
bahkan beberapa pemilik lahan
yang dokumennya telah lengkap
meminta agar pencairan dana
dipercepat,” ujarnya.
Kapolda Sumbar Irjen Pol
Toni Harmanto meminta agar tidak
ada informasi yang ditutupi dalam
tim. Ia percaya kerjasama dengan
kewenangan berbeda dalam satu
tim akan memeprcepat proses
pembebasan lahan.
Ia minta Badan Pertanahan
Nasiaonal (BPN) untuk tidak larut
dalam persoalan internal pemilik

PEMBEBASAN- Permasalahan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I Sicicin-Padang
mulai terurai satu persatu sehingga proses pembebasan diharapkan bisa lancar dan selesai pada
Desember 2021 sehingga proses konstruksi bisa tuntas pada Desember 2022 (foto: Ist/net).
lahan. Jika memang tanahnya telah
selesai diukur dan dokumen yang
lengkap segera saja dibayarkan
atau dititipkan di pengadilan.
Jika ada persoalan yang
berkaitan dengan hukum pihak
kepolisian akan menyelesaikan
hal tersebut sesuai kewenangannya.
Kepala BPN Sumbar Syaiful
mengatakan untuk pengukuran

lahan tol Padang-Pekanbaru seksi
I sebenarnya sudah hampir 100
persen rampung masalahnya
tinggal di kelengkapan dokumendokumen yang dibutuhkan untuk
pencairan.
Ia mengakui ada beberapa
pihak yang melakukan penuntutan
terhadap BPN terkait lahan,
namun dengan pendampingan
jaksa pengacara negara hal

tersebut bisa diselesaikan.
Beberapa titik yang masih
meragukan menurutnya adalah
yang berada di kawasan Tarok
City karena dikhawatirkan ada
overload bayar untuk lahan yang
telah diganti kerugian oleh
Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk hal itu ia meminta agar
pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman berkoordinasi terkait

dokumen pengadaan lahan Tarok
City
agar
tidak
terjadi
pembayaran ganda.
Menanggapi hal itu Bupati
Padang Pariaman Suhatri Bur
menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dan membantu dalam halhal yang berkaitan dengan pembebasan lahan itu.
Bahkan pihaknya bersedia
untuk turun langsung ke lapangan
bertemu dengan masyarakat
pemilik lahan guna membantu
tim percepatan pembebasan lahan
tol.
“Informasikan kepada kita
mana-mana bidang lahan yang
masih bermasalah dan siapa
pemiliknya. Kita akan bantu
komunikasikan langsung dengan
mereka, mudah-mudahan dengan
pendekatan seperti itu bisa
membantu percepatan pembebasan lahan tol,”ujarnya.
Sementara itu perwakilan PT
Hutama Karya, Berlin mengatakan
target penyelesaian fisik konstruksi tol seksi I Padang-Sicincin
adalah Desember 2022. Hal itu
akan bisa terealisasi jika pembebasan lahan bisa tuntas pada
Desember 2021.
“Saat ini progres pembangunan seksi I tol PadangPekanbaru sudah mencapai 41,43
persen.
Pekerjaan pun masih terus
dilakukan pada lahan-lahan yang
telah terbebaskan. Namun karena
masih ada spot-spot yang belum
terbebas maka pembangunan tidak
bisa menerus tapi terpisah-pisah,”
katanya  **/Novrizal Sadewa.

BERASAL DARI SUMATERA UTRA

Pemotor T
ewas Ditabrak
Tewas
Bukittinggi, Khazanah— Pengendara sepeda motor meninggal
setelah ditabrak mobil di Jalan Raya Bukittinggi- Payakumbuh,
Kecamatan Ampek Angkek, Agam, Sabtu (10/7) pagi.
Kasatlantas Polres Bukittinggi, AKP Ghanda Novidiningrat,
Minggu (11/7) mengatakan kecelakaan terjadi di Simpang
Lapas Biaro Nagari Lambah, yang mengakibatkan seorang
pengendara sepeda motor atas nama Ruli (34) warga Nagari
Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang meninggal dunia di TKP.
Peristiwa terjadi saat korban yang mengendarai sepeda
motor BA 2607 ML datang dari arah Bukittinggi menuju
Payakumbuh hilang kendali. Korban lalu terjatuh. Dari arah
berlawanan datang mobil L300 Nopol BA 8986 AF langsung
menabrak.
Polres Bukittinggi saat ini melakukan pendalaman kasus
kecelakaan ini dan memburu mobil L300 yang langsung pergi
setelah kejadian.
Kejadian kecelakaan maut ini juga terekam kamera CCTV
di sekitar lokasi kejadian yang sempat beredar luas di jejaring
media sosial di Bukittinggi dan Agam.
Sementara itu paman korban, Hen (49) mengatakan pihak
keluarga berharap kejadian ini cepat diselesaikan pihak kepolisian
sesuai aturan  Iwin SB.

Jambret Ditangk
ap
Ditangkap
Klewang
Padang, Khazanah— Pelaku jambret diringkus Tim Klewang
Satreskrim Polresta Padang, Kamis (8/7) sekira Pukul 22.00
WIB, pelaku ditangkap di tepi jalan di daerah Kalumbuk,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
Pelaku yang diketahui berinisial AF (20) beraksi pada Rabu
7 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di depan Masjid Istiqlal
Jalan Musi, Kelurahan Rimbo Kaluang.
Kasatreskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda
mengatakan, berawal korban bersama dengan temannya berhenti
di tempat kejadian menunggu teman.
Kemudian tiba-tiba dari datang AF dan rekannya yang
masih dalam pengejaran merampas handphone korban.
“Handphone milik korban tersebut merk Iphone 12 Max
Pro warna putih yang saat itu dipegang temannya,” katanya,
Jumat (9/7).
Setelah itu keduanya melarikan diri ke arah Siteba
menggunakan sepeda motor.
Berdasarkan informasi masyarakat, didapatkan informasi
bahwa adanya pelaku jambret, emudian petugas mendatangi
lokasi.
Hasilnya diperoleh informasi keberadaan AF di daerah
Kalumbuk.
“Benar, didapati AF sedang mengendarai sepeda motor
dan menyimpan barang bukti berupa satu unit handphone
merk Iphone 12 max pro warna putih di rumahnya,” ujarnya
 */Novrizal Sadewa.

Komplotan Maling di P
asar Limbanang
Pasar
Sarilamak,
Khazanah—
Jajaran Kepolisian Sektor
(Polsek) Suliki akhirnya
menangkap lima pelaku
diduga melakukan tindak
pidana pencurian yang
bertempat di Pasar
Limbanang Kecamatan Suliki,
Kabupaten Limapuluh kota.
Kapolres Limpauluh Kota
melalui Kapolsek Suliki Iptu
Rika Susanto mengatakan,
kelima pelaku yang telah
ditangkap tersebut
diantaranya empat orang
perempuan dan satu laki-laki.
Rika Susanto mengatakan,

penangkapan berawal ketika
masyarakat menmenagkap
dan menahan 4 orang
perempuan yang diduga telah
melakukan pencurian di
Pasar Limbanang pada Kamis
(8/7) lalu.
“Aksi komplotan pencuri
tersebut diketahui ketika
dilihat dari rekaman cctv
mini market. Dari ke empat
perempuan yang telah
diamankan, satu orang lakilaki yang diduga sebagai
sopir melarikan diri,” ujar
Rika Susanto, Sabtu (10/7)
malam.

Dijelaskan Iptu Rika,
berdasarkan hasil interogasi,
ke empat perempuan tersebut
mengakui perbuatannya
bahwa telah melakukan
pencurian di pasar tersebut.
Keempat perempuan yang
telah ditetapkan sebagai
tersangka yakni berinisial E
(36), M (35), EN (34), EA
(28).
“Keempat pelaku ini
merupakan warga asal Desa
Sarak Matua, Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera Utara,” ujarnya.

Lebih lanjut
dijelaskannya, pada hari
Jumat, (9/7) sekira pukul
02.00 WIB, seorang laki-laki
berinisial EB (35) kembali
berhasil ditangkap oleh
warga Talago.
“Yang bersangkutan lari
ketika rekan rekannya telah
diamankan oleh warga
sebelumnya tepatnya pada
pukul 10.00 WIB,” tukasnya.
Saat ini kelima tersangka
sudah diamankan di Mako
Polsek Suliki guna proses
dan penyidikan lebih lanjut
 Lili Yuniati.

PEMKO PADANG SIAPKAN ASRAMA HAJI

Karantina K
ampung Nelayan P
enuh
Kampung
Penuh
Padang, Khazanah- Penyebaran
kasus warga yang terpapar Covid19 di sumbar semkain tidak
terbendung, pada Rabu (7/7)
tercatat 716 kasus positif baru,
Kamis (8/7) sebanyak 791 kasus,
Jumat (9/7) sebanyak 869 kasus,
dan Sabtu (10/7) sebanyal 762
kasus.
Menyikapi hal tersebut
Pemerintah Kota (Pemko) Padang
saat ini tengah menyiapkan tempat
karantina baru bagi pasien Covid19 di area Kota Padang.
Salahsatu tempat karantina
yang dipersiapkan adalah Asrama
Haji Tabing, hal itu dilakukan
karena saat ini tempat karantina
di Rumah Nelayan, Kecamatan
Koto Tangah sudah terisi penuh.
Antisipasi itu dilakukan
mengingat dalam beberapa hari
terakhir, penambahan kasus Covid19 di Kota Padang cukup tinggi.
Tercatat, Kamis (8/7), terdapat
penambahan 365 kasus baru di
Kota Padang, sehingga total ada
24.618 kasus konfirmasi positif
Covid-19.
“Rumah nelayan penuh, kita
akan upayakan lokasi-lokasi lain
seperti Asrama Haji dan balai-balai

PENUH- Pemko Padang saat ini tengah menyiapkan tempat
karantina baru bagi pasien Covid-19 di kota itu setelah rumah
karantina Kampung Nelayan Koto Tangah penuh, Salahsatu
tempat karantina yang dipersiapkan adalah Asrama Haji Tabing
(foto: Ist/net).
yang ada di provinsi,” terang Wali
Kota Padang, Hendri Septa, Jumat
(9/7).
Hendri mengungkapkan,
bahwa pemerintah pusat sudah
memperbolehkan Asrama Haji
untuk digunakan sebagai tempat
karantina pasien Covid-19.
Hendri menambahkan, Pemko

Padang akan berkoordinasi
dengan pihak pengelola Asrama
Haji terkait rencana pemakaian
gedung tersebut sebagai tempat
karantina pasien Covid-19.
“Namun saat ini, Pemprov
Sumbar membantu Pemko Padang
dalam menyiapkan lokasi atau
tempat karantina pasien Covid-

19,” katanya.
Hendri juga menyampaikan,
akan terus mengupayakan
penekanan angka penularan
Covid-19, sehingga kasus Covid19 tidak melonjak naik.
Saat ini Kota Padang berada
di zona oranye. Untuk itu,
pihaknya harus berhati-hati agar
Kota Padang tidak masuk ke zona
merah, oleh karena itu, Hendri
berharap masyarakat untuk selalu
mematuhi protokol kesehatan
(Prokes).
“Jika kita bersama-sama komit
dengan prokes ini, kita optimis
bisa menekan angka penularan
covid-19,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas
Kesehatan Kota Padang Feri
Mulyani mengatakan, rumah
nelayan di Kecamatan Koto
Tangah sudah terisi penuh sejak
kemarin.
Ia menyampaikan, bahwa
Dinas
Kesehatan
Padang
menyiapkan dua rumah sakit
untuk tempat isolasi mandiri.
Yaitu, Semen Padang Hospital
(SPH) serta Rumah Sakit Unand
sebagai tempat isolasi mandiri
bagi pasien  Inoval Agesly
Agesly..
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ELITE POLITIK TAK SATU SUARA

Kompleks P
arlemen
Parlemen
Jadi RS Dar
urat Covid-19
Darurat
Jakarta,
Khazanah—
Kalangan MPR RI mendukung pemanfaatan halaman dan sejumlah ruangan
kosong di lingkungan Kompleks Majelis (Gedung MPR/
DPR/DPD RI) sebagai rumah
sakit pendukung darurat
untuk mengobati pasien
Covid-19, jika RS di Jakarta
sudah tidak bisa lagi menampung para pasien COVID-19.
Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo mengatakan, tenda
dan kasur lipat yang biasa
digunakan personel kepolisian saat tugas pengamanan
di Kompleks Majelis, bisa
digunakan sebagai bangsal
darurat.
“Kesekjenan MPR/DPR/
DPD RI dapat saling berkoordinasi, termasuk juga
dengan Kementerian Kesehatan, Polda Metro Jaya,
Direktorat Pam Obvit, bersama perangkat lainnya seperti
organisasi kemasyarakatan
Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNIPolri (FKPPI) atau Pemuda
Pancasila,” kata Bamsoet
dalam keterangannya, di
Jakarta, Minggu (11/7).
Bamsoet menyatakan
persetujuan tersebut, dalam
Rapat Koordinasi Virtual
FKPPI yang dipimpin Ketua
Umum FKPPI Ponco Sutowo,
di Jakarta, Sabtu (10/7).
Bamsoet mengatakan dengan
koordinasi tersebut, halaman
Kompleks Majelis bisa difungsikan sebagai rumah
sakit darurat COVID-19.
Langkah itu, menurut
dia, agar dapat mengurangi
beban rumah sakit yang
sudah kelebihan kapasitas,
sehingga bisa membantu para
saudara sebangsa yang terkena musibah COVID-19.
Senada, Wakil Ketua
MPR RI, Syarief Hasan juga
mendukung Kompleks Parlemen jadi RS Darurat COVID19. “Akibat membludaknya
kenaikan kasus COVID-19
membuat RS-RS semakin
kesulitan menampung, sementara masyarakat butuh
tempat perawatan. Karena
itu, kami mengusulkan dalam kondisi kedaruratan ini
untuk menggunakan Gedung
DPR/MPR RI sebagai RS
darurat,” kata Syarief.

PRO KONTRA— Kompleks Majelis (Gedung MPR/DPR/DPD) Senayan Jakarta, diusulkan sebagai rumah sakit
darurat untuk penanganan pasien Covid-19. Wacana tersebut sontak menuai pro kontra dari elite politik, baik di
MPR, DPR, hingga elite partai politik. DOK
Dia menjelaskan, usulan
tersebut perlu didukung
karena RS rujukan maupun
RS Darurat COVID-19 semakin kesulitan menampung
pasien COVID-19 yang
semakin membludak. Menurut dia, banyak pasien
COVID-19 yang membutuhkan perawatan dan fasilitas, namun RS rujukan/
darurat sudah penuh.
Syarief menjelaskan,
terkait dengan pelaksanaan
tugas DPR/DPD/MPR RI di
Kompleks Parlemen, kegiatan
rapat dapat dilaksanakan
secara daring.
“Kita sudah belajar beberapa waktu lalu, tetap
dapat melaksanakan kegiatan
dan rapat secara virtual.
Tugas dan fungsi DPR/DPD/
MPR RI juga tidak hanya
selalu dilaksanakan di Senayan, bahkan seharusnya
pelaksanaan tugas dan fungsi
DPR RI akan semakin terlihat
dengan turun ke lapangan
dan dengan adanya RS
darurat tersebut,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan
Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali

Sera menyatakan partainya
setuju dengan usulan pemanfaatan ruangan kosong
di Kompleks Gedung MPR/
DPR/DPD, Senayan, Jakarta
sebagai rumah sakit darurat
untuk pasien Covid-19.
Menurutnya, gedung MPR/
DPR/DPD memiliki tempat
yang luas, berlokasi strategis,
dan mudah dijangkau.
Ia menilai, langkah tersebut bisa mencerminkan
kepedulian wakil rakyat
terhadap rakyat. “Setuju.
Semua sumber daya, punya
tempat strategis, luas, dan
mudah dijangkau. Plus itu
cermin wakil rakyat peduli
dengan rakyat, segera aksi,”
kata Mardani kepada wartawan.
Tidak Setuju
Pendapat berbeda, datang
dari Wakil Ketua MPR RI,
Jazilul Fawaid. Dia menilai
usulan agar halaman Kompleks Parlemen menjadi
Rumah Sakit (RS) Darurat
COVID-19 adalah kurang
tepat, karena masih banyak
orang yang bekerja di tempat
tersebut.

“Usulan itu kurang tepat
karena Gedung DPR itu
perkantoran, masih ada yang
bekerja dan fasilitasnya
kurang layak dan memadai,”
kata Jazilul, di Jakarta,
Minggu (11/7).
Dia menghargai adanya
usulan agar halaman Kompleks Parlemen menjadi RS
Darurat COVID-19. Namun
menurut dia, masih banyak
fasilitas negara yang bisa
digunakan sebagai RS Darurat COVID-19, misalnya
di Kompleks Gelora Bung
Karno (GBK).
“Namun hemat kami
lebih cocok kalau Gelora
Bung Karno saja yang disulap jadi RS Darurat COVID19. Selain karena lahannya
lebih luas, juga lebih steril
dari lalu lintas orang bekerja,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Achmad Baidowi menilai
usulan pemanfaatan ruangan
kosong di Gedung MPR/
DPR/DPD, Senayan, Jakarta
sebagai rumah sakit darurat
untuk
pasien
Covid19 hanya untuk mencari

simpati publik. Ia meyakini
rakyat sudah pintar dalam
merespons usulan tersebut.
“Itu hanya cara untuk
menarik simpati publik aja.
Padahal rakyat sudah pintar,
sudah rasional dan menggunakan logika,” kata pemilik sapaan akrab Awiek.
Ia mengatakan DPR masih bekerja di tengah penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat. Menurut anggota
Komisi VI DPR RI itu, usulan
pemanfaatan ruangan kosong
di kompleks parlemen sebagai rumah sakit darurat untuk
pasien Covid-19 akan membuat pihaknya kehilangan
tempat untuk bekerja bila
direalisasikan.
“Kalau DPR dijadikan
rumah sakit darurat, di mana
mau berkantor, kan DPR
tidak tutup 100 persen,” ujar
Awiek. Ia juga menyampaikan bahwa usulan itu juga
berpotensi memunculkan
usulan pemanfaatan kantor
pemerintahan lain sebagai
rumah sakit darurat untuk
pasien Covid-19. ryn/ant

PERANG DINGIN DEMOKRAT-MOELDOKO BERLANJUT

Jik
a Ada L
alat P
olitik, Siapa
Jika
Lalat
Politik,
Sampah dan Bangk
ainya?
Bangkainya?
Jakarta, Khazanah—
Khazanah—Pernyataan
Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang
mengingatkan agar semua pihak agar
tidak menjadi lalat-lalat politik yang
mengganggu konsentrasi pemerintah
menangani pandemi COVID-19,
mendapat reaksi dan kritikan keras
dari Partai Demokrat (PD).
“Lalat itu berkerumun di tumpukan sampah dan bangkai. Jadi, kalau
benar ada lalat politik, Istana perlu
introspeksi diri. Siapa yang menjadi
sampah dan bangkai di lingkungan
Istana, sehingga mengundang
datangnya lalat politik?” kata
Kepala Badan Komunikasi Strategis
(Bakomstra) DPP PD Herzaky
Mahendra Putra kepada wartawan,
Minggu (11/7).
Lantas, siapa lalat-lalat politik
yang dimaksud Moeldoko? Herzaky
punya dugaan tersendiri.

“Saat Presiden berusaha bekerja
serius menangani pandemi dan
menyelamatkan nyawa rakyat, siapa
di Istana yang sibuk menyelamatkan ekonomi rekanan dan atau
mencari cuan di tengah pandemi?
Mungkin itu yang dimaksud Moeldoko,” ucap Herzaky.
Khusus untuk Moeldoko, Herzaky menyarankan agar yang
bersangkutan fokus menjalankan
tugas dan fungsinya, membantu
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menangani pandemi COVID-19
yang kini semakin mengganas.
“Moeldoko juga selaku KSP
bisa fokus dengan tugasnya membantu Presiden menyelamatkan
nyawa rakyat, daripada sibuk
bermanuver politik berusaha mengambil paksa Partai Demokrat
seperti yang terus berusaha dila-

kukannya selama ini. Kerja benar,
dan tunjukkan hasil nyata bantu
rakyat. Tunjukkan kalau beliau
pelaku demokrasi, bukan pelaku abuse of power,” papar Herzaky
Tak sampai di situ. Partai
Demokrat juga menyarankan agar
Moeldoko ikut membantu Presiden
Jokowi memberantas para lalat-lalat
politik tersebut.
“Kasihan Bapak Jokowi kalau
ada orang di sekelilingnya yang
malah menjadi lalat politik, atau
tumpukan sampah politik. Mungkin
Moeldoko selaku KSP bisa bantu
Bapak Presiden untuk bersih-bersih
sampah politik, bangkai politik, dan
lalat politik di sekitar Istana, jika
memang ada lalat politik sesuai
dengan statement Moeldoko sendiri,” terang Herzaky.
Lebih lanjut Ketua Umum

(Ketum) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) prihatin dengan kondisi
Indonesia saat ini. AHY menilai
pemerintah gagal memitigasi pandemi COVID-19, sehingga membuat
oksigen, obat-obatan, dan vitamin
saat ini menjadi langka.
“Kalau pemerintah kemudian
gerah dengan kritik kami, itu tanda
pemerintah saat ini memang belum
optimal dalam membantu rakyat.
Masih belum fokus pada penyelamatan nyawa. Masih gamang,
entah tidak tahu harus fokus ke
mana, atau gamang karena ada
kepentingan lain yang mesti didahulukan, selain menyelamatkan
nyawa rakyat? Padahal seluruh
dukungan sudah diberikan kepada
pemerintah selama setahun lebih
pandemi ini,” pungkas Herzaky. 
ryn/dtc
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DPD Minta
Pasal PT Dihapus
Jakarta, Khazanah— Anggota Komite I DPD RI,
Abdul Rachman Thaha menuntut agar amandemen pada
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memasukkan agenda
penghapusan pasal terkait ambang batas presiden atau
presidential threshold.
Ia mengatakan kendati pimpinan MPR telah
menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 tidak akan
memasukkan pasal ihwal masa jabatan presiden, namun
menurutnya hal itu harus disertai dengan revisi pasalpasal tentang syarat calon presiden/wakil presiden.
Menurut Thaha, jabatan presiden harus terbuka bagi
seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat, tanpa kecuali,
boleh mengajukan dirinya tanpa disaring dengan ambang
pembatasan apa pun.
“Saya mengambil posisi berseberangan dengan
Ketua MPR RI. Posisi ini saya ambil selama MPR
RI tidak menjadikan penghapusan presidential
threshold sebagai poin dalam amandemen UUD 1945.
Seluruh anggota dan pimpinan DPD RI, selaku
representasi wakil rakyat nirpartisan, seyogianya
memiliki penghayatan dan gerak langkah yang sama
dalam persoalan ini,” katanya.
“Yaitu, membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh
rakyat Indonesia, serta meniadakan ganjalan presidential
threshold, sebagai garis start untuk membawa kehidupan
negara-bangsa ke era yang lebih baik,” sambungnya.
Sikap berseberangan yang dimaksud Thaha adalah
soal pernyataan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo,
pada 5 Juli 2021 lalu, yang hanya akan membahas
dua pasal dalam rencana amandemen UUD tersebut,
yakni soal pasal tentang pemberian kewenangan kepada
MPR untuk mengubah dan menetapkan Pokok-pokok
Haluan Negara (PPHN); serta penambahan ayat pada
Pasal terkait kewenangan DPR untuk menolak RUU
APBN.
Thaha melanjutkan, presidential threshold menjadikan
pengajuan calon pemimpin nasional sebagai kekuasaan
hegemonik parpol. Ia mengakui bahwa parpol memang
tidak terlarang. Kehadiran parpol bahkan merupakan
keharusan dalam tatanan demokrasi.
“Namun kekuasaan yang menghegemoni oleh parpol
tidak semestinya dibiarkan, terlebih pada konteks
pencalonan presiden dan wakil presiden,” tegasnya.
Saat ini, menurut Thaha bangsa Indonesia perlu
untuk mendobrak hegemoni parpol. Supaya presiden
yang terpilih nanti bukan mereka yang loyal ke parpol
ketimbang rakyat. “Kita harus menemukan individuindividu yang sungguh-sungguh menunjukkan
komitmennya pada isu atau persoalan, bukan individu
yang menonjolkan loyalitasnya pada partai,” tandasnya.
 ryn/mdk
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Padang, Khazanah— DPD Partai Keadilan
Sejahtera Kota Padang telah menetapkan dua nama
calon wakil wali kota Padang mengisi kursi yang
ditinggalkan Hendri Septa karena telah dilantik
sebagai Wali Kota sisa masa jabatan 2019-2024.
“Ada dua nama yang diusung PKS untuk
kemudian akan diapungkan dan dipilih di DPRD
Padang yaitu Mulyadi Muslim dan Muharlion,”
kata Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah PKS
Kota Padang Gufron.
Menurut dia dua nama yang dimunculkan
tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari DPP
PKS, DPW PKS Sumbar dan DPD PKS Kota Padang.
Mulyadi Muslim merupakan tokoh masyarakat
dengan berbagai pengalaman dan peran yang tak
diragukan lagi. Diantara kiprahnya antara lain,
sebagai Sekretaris MUI Kota Padang, Sekum IPSI
kota Padang, dan menjadi tangan kanan Mahyeldi
saat menjabat Wali Kota Padang membangun kerja
sama dengan negara Timur Tengah.
Sementara itu Muharlion, merupakan politisi
PKS yang sudah malang melintang memperjuangkan
masyarakat dan saat ini dipercaya sebagai ketua
DPD PKS Kota Padang. Muharlion menjabat sebagai
anggota DPRD Padang sejak 2009 atau tiga periode
hingga saat ini.
Sebelumnya PKS Kota Padang telah mengusulkan
dan mengirim enam nama ke DPP PKS untuk dipilih
sebagai Calon Wakil Wali Kota Padang sepeninggal
dilantiknya Wali Kota Padang Mahyeldi sebagai
Gubernur Sumbar 2021-2024.
“Enam nama yang dikirimkan tersebut yaitu
Irsyad Syafar, Muharlion, Rahmat Saleh, Muhidi,
Mulyadi Muslim, dan Irfan Aulia,” kata Ketua DPD
PKS Padang Muharlion.
Usai dilantiknya Wali Kota Padang Mahyeldi
sebagai Gubernur Sumbar maka Wakil Wali Kota
Padang Hendri Septa sesuai ketentuan perundangundangan ditetapkan dan dilantik sebagai Wali
Kota definitif sisa masa jabatan 2019-2024 pada
7 April 2021 sehingga kursi wakil wali kota kosong.
“Karena saat pilkada Padang 2018 Hendri Septa
diusung dari PAN maka kursi Wakil Wali Kota
secara ketentuan menjadi jatahnya PKS,” kata dia.
Untuk proses pemilihan akan diusulkan dua nama
oleh partai pengusung untuk kemudian dipilih di
DPRD Padang dengan menggunakan metode voting
dan siapa yang mendapatkan suara terbanyak akan
ditetapkan sebagai wakil wali kota terpilih. Faisal/
ant
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Jakarta, Khazanah— Keterwakilan perempuan di DPR RI
diharapkan bisa memenuhi kuota
30 persen sesuai UU Nomor 12
tahun 2004 tentang Pemilu. Pada
periode 2019-2024, per Januari
2021 terdapat 123 jumlah perempuan di DPR atau baru mencakup
21,39 persen, sehingga masih di
bawah target sesuai UU Pemilu.
Harapan itu disampaikan
politisi muda Dyah Roro Esti,
dalam keterangannya saat acara Roro Talks dengan tema
“Woman in Politics” melalui fitur
IG Live Instagram di Jakarta,
Minggu (11/7).
“Ada beberapa keunggulan
dengan adanya perempuan di
parlemen, salah satunya adalah
kecenderungan para perempuan
untuk memperjuangkan hak-hak

perempuan, hingga merumuskan
kebijakan yang sifatnya long
term yang langsung berdampak
pada para generasi penerus
bangsa,” kata Anggota Komisi
VII DPR itu.
Mengangkat isu SDG 5:
Kesetaraan Gender, dalam talkshow ini, Roro Esti berdiskusi
dengan Anggota Komisi X DPR
RI Krisdayanti dan politisi muda
dari Partai Solidaritas Indonesia
(PSI) Tsamara Amany Alatas.
Roro Talks merupakan sebuah
platform diskusi yang diinisiasi
Roro Esti dengan tujuan untuk
berbagi ilmu, membahas topiktopik yang berkaitan erat dengan Sustainable Development
Goals (SDGs), isu keberlanjutan
secara keseluruhan, hingga
kepemudaan.

Sebuah inisiatif yang diharapkan dapat meningkatkan
transparansi di parlemen dengan
mengikutsertakan masyarakat
umum di dalam diskusi-diskusi
tersebut. Roro Esti mencontohkan
RUU Energi Baru dan Terbarukan
(EBT) yang saat ini dibahas di
komisinya diharapkan dapat
menciptakan masa depan yang
berkelanjutan.
“Ada tiga poin, pertama,
perempuan punya kecenderungan
untuk mendorong equal rights.
Kedua, perempuan mempunyai
kecenderungan mendorong kebijakan yang bersifat long term. Dan,
yang terakhir, perempuan mempunyai kecenderungan menggunakan hati dan memiliki
sensitivitas untuk memperjuangkan dan menjalankan tu-

gasnya,” ujar politisi muda Partai
Golkar tersebut.
Sementara itu, Krisdayanti
menjelaskan karirnya di dunia
politik diawali dengan niatan
yang besar untuk membangun
bangsa.
“Ya, ini berkah yang luar
biasa, kesempatan yang luar biasa
dan gak semua punya kesempatan
ini. Jadi, kalo kita bawa politik
ini untuk sesuatu kebaikan
walaupun dari sudut pandang
yang berbeda, A bilang ini, B
bilang itu, tapi tujuannya semuanya untuk kebaikan bangsa kita
kenapa enggak? Kita bergerak
bergotong royong, insha Allah
kita akan bisa mencapai sebuah
kebaikan untuk bangsa kita,”
paparnya.
Sebagai seorang figur publik,

Krisdayanti melihat hal ini sebagai kesempatan untuk memulai
kiprahnya di dunia politik untuk
memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai lingkupnya di
Komisi IX DPR yang membidangi
kesehatan, ketenagakerjaan, dan
kependudukan.
KD, panggilan akrabnya, pun
menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menyeimbangkan
kehidupannya sebagai politisi,
penyanyi, ibu, dan istri, mengingat bahwa sejatinya seorang
perempuan memiliki banyak
peran yang tidak kalah pentingnya satu sama lainnya.
Adapun Tsamara mengaku
sejak belia sudah memiliki
ketertarikan di bidang po litik.
“Menjadi politisi itu arti

gampangnya satu tanda tangan
atau satu statement atau satu
dorongan politis itu sangat efektif
dibanding dengan gerakangerakan di luar politik, ada
efektivitasnya, tetapi tidak
seefektif politik,” katanya.
Namun begitu, ia tidak memungkiri bahwa partai politik
juga tidak luput dari adanya
kekurangan, sehingga mereka
yang terjun di dunia politik harus
berkompromi antara realita dengan
idealisme mereka agar mampu
menghasilkan kebijakan yang
bermanfaat bagi masyarakat.
Tsamara juga berbagi harapannya kepada para politisi di
parlemen agar dapat memperjuangkan RUU PKS yang sangat
marak dibahas dan dinantikan
masyarakat. ryn/ant
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Jakarta, Khazanah - Tiga juta
dosis vaksin Moderna dari pemerintah Amerika tiba di Jakarta,
Minggu (11/7) siang.
Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi, Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin, Duta Besar
Amerika Untuk Indonesia Sung
Y. Kim dan perwakilan dari
UNICEF ikut menyaksikan secara
virtual kedatangan vaksin itu di
bandara Soekarno-Hatta Jakarta.
Retno Marsudi dan Budi
Gunadi Sadikin, mewakili pemerintah, sama-sama menyampaikan
rasa terima kasih atas pengiriman
3.000.060 vaksin Moderna yang
merupakan hasil dukungan kerjasama internasional dari pemerintah Amerika melalui mekanisme COVAX.
“Duta Besar Kim, melalui
Anda, saya atas nama pemerintah
dan rakyat Indonesia ingin
menyampaikan apresiasi tulus atas
dukungan lewat mekanisme
berbagi vaksin ini,” ujar Retno.
Ia juga menyampaikan terima
kasih kepada COVAX Facility,
Badan Kesehatan Dunia WHO,
GAVI, CEPI dan UNICEF.
GAVI atau Global Alliance for
Vaccines and Immunization
merupakan kemitraan kesehatan
global dari sektor swasta dan
pemerintah dunia. Sementara
CEPI atau The Coalition for
Epidemic Preparedness CEPI
adalah badan yang mengelola
sumbangan dari berbagai pihak
untuk melakukan riset dan pengembangan vaksin secara independen, terhadap penyakit menular.
Komitmen
Indonesia

Amerika

untuk

Duta Besar Amerika Untuk
Indonesia Sung Y. Kim, yang ikut
menyaksikan secara virtual tibanya
vaksin Moderna, menekankan
perlunya melakukan vaksinasi
seluas dan sebanyak mungkin
guna menekan laju perebakan,
orang yang jatuh sakit, dirawat
di rumah sakit dan kematian
akibat Covid-19. Ia mengatakan
“Amerika berkomitmen menyelamatkan nyawa di Indonesia
dengan bermitra bersama pemerintah dan rakyat Indonesia
untuk meningkatkan upaya
vaksinasi.”
Ditambahkannya, Amerika
telah mengakselerasikan akses
pada vaksin Covid-19 yang aman
dan efektif dengan memberikan
kontribusi empat miliar dolar pada
GAVI. Kontribusi ini mendukung
pembelian dan pengiriman vaksin
Covid-19 ke 92 negara, termasuk
Indonesia.
“Presiden Biden telah mengumumkan rencana mengirimkan 80
juta vaksin Covid-19 yang aman
dan efektif ke negara-negara di
seluruh dunia,” ujar Sung Y. Kim,
di mana dari jumlah itu, “lebih
dari 23 juta diperuntukkan bagi
Asia, untuk membuat kawasan ini
– dan Indonesia – tetap aman.
Jadi saya menantikan lebih
banyak lagi vaksin dari Amerika
tiba di Indonesia dalam beberapa
bulan ke depan.”
Lebih jauh Sung Y. Kim
memaparkan bahwa hingga saat
ini Amerika telah menginvestasikan lebih dari 36 juta dolar
untuk mendukung Indonesia
dalam meredam perebakan Covid19, memperbaiki uji medis dan
perawatan, dan menyediakan
informasi yang akurat dan tepat

dan harus disuntikkan dalam enam
bulan. Jadi laju suntikan akan
lebih cepat,” paparnya.
Jika sebelumnya inokulasi 10
juta vaksin pertama membutuhkan
waktu delapan minggu dan 10
juta kedua dalam empat minggu,
“maka 10 juta yang terakhir ini
diselesaikan dalam 12 hari.”

TIBA - Vaksin Moderna sumbangan AS tiba di Vietnam, Sabtu 10 Juli 2021. Pada Minggu, 11 Juli
2021, Indonesia juga menerima 3 juta vaksin Moderna dari AS.
waktu tentang pandemi mematikan
ini agar semua orang terlindung
dari Covid-19.
Seribu unit ventilator telah
dikirimkan sebelumnya dan kini
digunakan di lebih dari 600
fasilitas kesehatan di seluruh
Indonesia.
Booster Tenaga Kesehatan
Dalam kesempatan yang
sama Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin menggaris bawahi pernyataan sebelumnya
bahwa sebagian dari vaksin
Moderna yang tiba hari ini
akan digunakan untuk booster atau suntikan tambahan bagi
tenaga kesehatan.
“Vaksin Vaksin Moderna,
seperti vaksin MRNA lainnya,

Polisi dan Geng Bentrok
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Caracas, Khazanah - Pemerintah Venezuela mengatakan,
Sabtu (10/7), sedikitnya 26 orang
tewas dalam hampir dua hari
bentrokan antara pasukan keamanan Venezuela dan geng-geng
yang mengontrol beberapa permukiman miskin di Caracas.
Menteri Dalam Negeri Carmen
Melendez mengatakan diperkirakan 22 anggota geng dan
empat polisi tewas.
Dia mengatakan beberapa
warga sipil tewas dan 28 terluka.
Delapan belas di antaranya orangorang yang sedang berada di
jalan.
Baku tembak pecah pada
Rabu (7/7) malam, mengakibatkan
orang-orang lari menyelamatkan
diri dari rumah mereka.

Bentrokan itu melibatkan
penggunaan senapan berkekuatan
tinggi, peluru pelacak, granat dan
drone yang memungkinkan para
anggota geng mengetahui posisi
pasukan keamanan.
Sebanyak 2.500 petugas
keamanan diterjunkan untuk
merebut sebuah barrio atau permukiman kumuh, bernama Cota
905. Pihak berwenang menawarkan imbalan $500 ribu atau
lebih dari Rp 7 miliar atas
informasi yang bisa membantu
menangkap bos geng yang mengelola barrio itu.
Polisi menyita 24.000 amunisi,
tiga peluncur roket, lima senapan,
empat senapan mesin dan beberapa pistol.
“Kami menyita persenjataan

merupakan vaksin dengan efikasi
tinggi yang sudah terbukti ampuh
digunakan di Amerika untuk
menekan laju penularan Covid19. Rencananya vaksin ini, selain
untuk suntikan pertama dan kedua
bagi rakyat Indonesia, khusus
kami gunakan untuk booster
suntikan ketiga bagi tenaga
kesehatan kami,” ujar Budi
Gunadi.
Menurutnya pemberian suntikan tambahan ini penting karena
“tenaga kesehatan mengalami
tekanan luar biasa terutama dari
gelombang kedua pandemi ini
sehingga kami ingin memastikan
dapat melindungi mereka secara
maksimal.”
Hingga tanggal 10 Juli lalu
tercatat sudah 38 juta warga

Ledak
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ARAHKAN SENJATA - Seorang anggota kepolisian mengarahkan
senjatanya ke arah sasaran setelah baku tembak dengan anggota
geng kriminal di kawasan kumuh Cota 905, di Caracas, Jumat, 9
Juli 2021. (Foto: AFP)
militer untuk perang,” kata
Melendez.
Pada Juni, bentrokan -bentrokan serupa menewaskan se-

Indonesia yang mendapat dosis
pertama vaksin Covid-19 atau
berarti 20% dari total target
populasi suntik, yaitu 181,5 juta
orang. Budi Gunadi mengatakan
di beberapa provinsi, seperti Bali,
sudah lebih dari 70% warga yang
menerima suntikan dosis pertama;
sementara di DKI Jakarta sudah
lebih dari 50% yang divaksinasi
dosis pertama. “Kita berharap
dengan datangnya Moderna kita
bisa mempercepat suntikan,”
ujarnya.
Menurut Menkes, laju vaksinasi akan berjalan lebih cepat pada
semester kedua yang dimulai Juli
ini. “Di bulan Juni kita menerima
70 juta dosis. Pada semester
kedua ini akan ada lebih dari 290
juta dosis suntikan yang datang

Indonesia Amankan Jutaan
Dosis Vaksin Covid-19
Dengan tibanya vaksin Moderna pada Minggu (11/7), berarti
Indonesia telah memperoleh
122.735.260 dosis vaksin, baik
vaksin curah maupun vaksin jadi.
Perinciannya adalah :
* Vaksin Sinovac, sebagian
besar dalam bentuk curah, berjumlah 108.500.000 dosis.
* Vaksin AstraZeneca dari jalur
COVAX, berjumlah 8.236.800
dosis.
* Vaksin Sinopharm berjumlah
2.000.000 dosis vaksin jadi,
termasuk 500.000 diantaranya
dukungan dari Uni Emirat Arab.
* Vaksin AstraZeneca berjumlah 998.400 dosis yang merupakan dukungan pemerintah
Jepang.
* Vaksin Moderna berjumlah
3.000.060 dosis yang merupakan
dukungan Amerika melalui COVAX.
Retno Marsudi mengatakan
sejumlah negara sahabat lain juga
siap mengirim bantuan vaksin dan
alat kesehatan lain yang diperlukan, antara lain Jepang, Belanda,
Inggris, Australia dan Uni Emirat
Arab. Alat kesehatan yang sudah
dan masih akan terus dikirim
mencakup ventilator oxygen
concentrators , obat-obatan dan
peralatan medis.  voa

dikitnya tiga orang termasuk
seorang perawat yang tewas
terkena tembakan peluru nyasar.
 voa

Khartum, Khazanah - Sebuah ledakan menewaskan sedikitnya
empat orang di sebuah arena olahraga di kota pelabuhan penting
di Sudan, kata petugas kesehatan Minggu (11/7).
Ledakan itu terjadi Sabtu (10/7) malam di sebuah klab
olahraga sibuk di Pelabuhan Sudan. Belum jelas siapa di balik
insiden itu, yang juga melibatkan serangan bersenjata.
“Sebuah bahan peledak meledak di klab Al-Amir ...
menewaskan empat orang,” Komite Sentral Dokter Sudan dalam
pernyataan.
Tiga lainnya terluka setelah ditembak atau ditikam,
tambahnya.
“Ada sebuah upaya lain yang menarget sebuah hotel di
kota itu tapi gagal,” kata komite itu tanpa merincikannya.
Ketegangan terjadi dalam beberapa pekan belakangan di
Pelabuhan Sudan dimana para demonstran anti-pemerintah
dilaporkan memblokir jalan-jalan di tengah meningkatnya
ketidakamanan.
Komite dokter itu, serikat independen yang beranggotakan
para petugas medis, menyalahkan “perselisihan suku” atas
insiden hari Sabtu (10/7) itu dan mendesak pasukan keamanan
untuk intervensi.  voa

