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SUARA DARI SENAYAN:

Vaksin
Berbayar
Tidak Etis
MELAKUKAN penjualan atau vaksin berbayar yang
dirancang pemerintah menurut Ketua Komite II
DPD RI, tidak etis dan tidak berkeadilan.
Tapi Menkes bilang, ini adalah dalam rangka
mempercepat capaian target vaksinasi nasional.
Entah mana yang benar.
Jakarta, Khazanah – Pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan telah mengubah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi
Vaksin Berbayar atau gotong
royong mulai Senin, 11 Juli 2021.
Vaksinasi berbayar ditetapkan

melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/
4643/2021 tentang Penetapan
Besaran Harga Pembelian Vaksin
Produksi Sinopharm Melalui
Penunjukan PT Bio Farma (PersBACA HAL-7

RUMAH SAKIT SUDAH PENUH

SMP5 Bukittinggi
Jadi Rumah Sakit
Darurat

SMPN 5 Bukittinggi akan dijadikan sebagai rumah sakit darurat di

Bukittinggi,
Khazanah
-Kabar buruk, semua ruang rawat
rumah sakit di Bukittinggi sampai
kemarin sudah terisi penuh, karena
makin mengganasnya serangan
Covid-19. Dan Pemko Bukittinggi
harus mencari akal bagaimana bisa
menyediakan ruang rawan inap
yang baru untuk pasien Covid-

19 baru.
"Karena jumlah pasien tidak
berkurang, malah bertambah, maka
kita terpaksa mencari alternatif
ke luar rumah sakit. Kita upayakan
gedung-gedung pemerintah yang
bisa dan cocok dijadikan ruang
rawat sebagai rumah sakit darurat,"
BACA HAL-7

PERMINTAAN NAIK 200 PERSEN

Stok Oksigen Medis
di Sumbar, Cukup
Padang, Khazanah – Ternyata
akibat permintaan terhadap
oksigen di Sumatera Barat
belakangan meningkat pesat.
Permintaan itu terutama dari rumah
sakit, dicatat oleh para pengusaha
gas, naik hingga 200 persen.
“Tapi, meski permintaan tinggi,
stok kami masih memungkinkan
untuk mencukupi permintaan.
Insya Allah persediaan aman,”
kata Muhammad William
produsen Oksigen Asiana Gasindo
di Padang, ketika didatangi oleh
Wakil Gubernur Audy Joinaldy
hari Minggu.
Muhammad
William
menuturkan, selain rumab sakit
di Padang, Bukittingi merupakan
daerah tertinggi yang meminta

dipasok.
“Bulan lalu, permintaan
oksigen hanya seribu tabung,
namun kini meningkat 3 hingga
4 ribu tabung,“ ungkapnya
Selain Padang dan Bukittingi,
produsen Oksigen Asiana Gasindo
ini juga mensuplai oksigen untuk
berbagai rumah sakit lainnya di
Sumbar, diantaranya Solok
Selatan, dan Lubuk Basung.
Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat terus memantau kondisi
persediaan sarana dan prasarana
kesehatan yang dibutuhkan,
selama pengetatan pembelakukan
Pemberlakuan
Pembatasan
Kegiatan Masyarakata (PPKM)
Darurat yang sudah dimulai
BACA HAL-7

Mimbar
Mengenang Sejarah Qurban
Oleh: Muhammad Abror

PTSP Dukung
Polisi Sikat Preman Pemalak
Padang, Khazanah – Manajemen pabrik
Semen Padang mendukung jajaran kepolisian
untuk memburu dan menangkap pelaku
pemalakan sopir angkutan semen di Indarung
yang viral di media sosial.
“Kami mendukung dan mengapresiasi
respon cepat dari jajaran Polda Sumbar dalam
hal ini pihak Polsek Lubuk Kilangan. Mudahmudahan pelaku pemalakan itu cepat
ditangkap,” kata Kepala Unit Humas dan
Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita
Rahmawati di Padang, Senin.
Menurut dia, usai beredar video pemalakan
supir angkutan semen di Indarung, pihaknya

Syiar Islam

BACA HAL-7

Truk di PT Semen Padang sering tidak aman dan dikeluhkan sejak lama oleh para sopir karena acap
dipalak.

Ayat Hari Ini

MUI Terbitkan Pedoman
Idul Adha Saat PPKMD

Qabil dan Habil disuruh untuk berkurban. Qabil yang
seorang petani berkurban dengan hasil kebun miliknya.
Sementara Habil yang hidup sebagai peternak berkurban
dengan seekor kambing terbaik yang ia miliki. Jika kurban
Habil diterima Allah swt, tidak demikian dengan Qabil.
Qabil pun merasa hasud pada Habil dan memukul
kepalanya dengan batu besar sampai tak bernyawa.
Kisah Qabil dan Habil ini diabadikan dalam Al-Qur’an
: “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam

Jakarta, Khazanah -Majelis Ulama Indonesia
menerbitkan Taushiyah MUI tentang Pelaksanaan Ibadah,
Shalat Idul Adha, dan Penyelenggaraan Qurban Saat PPKM
Darurat. Taushiyah merekomendasikan sejumlah pedoman
pelaksanaan Shalat Idul Adha dan penyelenggaraan qurban
selama masa PPKM Darurat yang berlangsung 3 hingga
20 Juli mendatang.
“Pelaksanaan shalat Idul Adha mengacu pada Fatwa
MUI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan

BACA HAL-7

BACA HAL-7

Dan setiap umat
mempunyai kiblat yang dia
menghadap kepadanya.
Maka berlomba-lombalah
kamu dalam kebaikan.
Di mana saja kamu berada,
pasti Allah akan
mengumpulkan kamu
semuanya.
(QS. Al-Baqarah: Ayat 148)

04.54
12.20
15.45
18.22
19.37
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SELAMA PEMBERLAKUAN PPKM DARURAT

Disdik Padang Terapkan Belajar Daring
Padang, Khazanah -- Dinas Pendidikan
(Disdik) Kota Padang menerapkan
kebijakan bahwa kegiatan belajar
mengajar dialihkan sementara dari tatap
muka ke daring, selama Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat.
Kepala Disdik Kota Padang, Habibul
Fuadi kepada Khazanah, Senin (12/7)
mengatakan, kegiatan belajar mengajar
tahun pelajaran baru 2021-2022 dimulai
Senin ini (12/7/2021). Tahun ajaran baru
dimulai bertepatan dengan mulai

berlakunya PPKM Darurat di Kota
Padang.
“Kegiatan belajar mengajar kita
alihkan dari tatap muka ke daring. Kita
terapkan secara online semuanya, sebab
kita dalam kondisi darurat,” katanya.
Menurut Habibul, dalam minggu
pertama ini, memang belum ada kegiatan
belajar bagi siswa. Masih pengenalan
lingkungan sekolah. Kegiatan pengenalan
lingkungan sekolah (PLS) yang biasanya
dilakukan di awal tahun ajaran baru juga
dilakukan secara daring.

Habibul menambahkan, alternatifnya,
kegiatan belajar harus dialihkan ke daring
untuk sementara waktu selama PPKM
Darurat diberlakukan sampai 20 Juli 2021.
“Sesuai Edaran Wali Kota Nomor
1 soal PPKM itu belajar daring. Itu
keputusannya. Ini juga sesuai instruksi
pemerintah pusat, kita ikuti saja,”
terangnya.
Habibul juga menyampaikan, bahwa
Disdik telah memberikan informasi
mengenai peralihan kegiatan belajar
mengajar menjadi daring ini ke pihak

sekolah. Baik SD dan SMP di bawah
naungan Disdik Kota Padang, negeri
maupun swasta.
Sementara itu, Metode pelaksanaan
belajar online diserahkan kepada pihak
sekolah masing-masing. Menurutnya,
sekolah sudah paham karena sudah
pernah menerapkan belajar secara online
sebelumnya.
“Pihak sekolah sudah tahu. Nah, untuk
kesiapan, semua sekolah sudah siap untuk
daring karena sudah pernah diterapkan
sebelumnya terutama saat PSBB,” tuturnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar
masyarakat, orang tua siswa dan siswa
agar mengikuti peraturan dari pemerintah. Serta mengikuti semua informasi
dari sumber resmi terkait pelaksanaan
belajar tuturny
Sebagaimana diketahui, Padang
bersama dua kota lainnya di Sumbar
yaitu Bukittinggi dan Padang Panjang,
telah ditetapkan sebagai daerah yang
termasuk diminta melaksanakan PPKM
Darurat oleh pemerintah pusat.
 Inoval Agesly

Pustakawan UIN “IB” Bahas Kode Etik dalam Webinar
Padang, Khazanah -- Dalam rangka memperingati
Hari Ulang Tahun Ikatan Pustakawan Indonesia yang
ke-48, kelompok pustakawan Universitas Islam Negeri
(UIN) Imam Bonjol (IB) Padang menggelar Webinar
Nasional, dengan tema Kode Etik Profesi Pustakawan.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi
Sumatra Barat (Sumbar) Wardarusmen, sekaligus Ketua
Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi
Sumbar mengatakan, kontribusi UIN IB Padang, dalam
mengembangkan profesionalisme pustakawan di Sumatra
Barat (Sumbar), terlihat dari kemitraan UIN dengan
pemerintah Provinsi Sumbar dan ikatan profesi pustakawan,
salah satu sekolah ilmu perpustakaan lahir dari UIN IB
Padang,
“Kami berterima kasih kepada Wakil Rektor bersama
teman-teman, dan dosen UIN IB yang memberikan banyak
masukan terhadap perkembangan perpustakaan dan profesi
pustakawan di Sumbar,” katanya, saat menjadi narasumber,
secara virtual, Senin (12/7).
Menanggapi hal tersebut Wakil Rektor, Hetti Waluati
Triana,mengapresiasi penuh kegiatan yang dilakukan
oleh Kelompok Pustakawan UIN IB Padang. Disamping
itu, ia juga ucapan terima kasih yang disampaikan pada
Raichul Amar, pemerhati lingkungan dan perpustakaan
yang memberikan perhatian penuh terhadap perpustakaan
di UIN IB Padang.
"Kamu mengajak seluruh pustakawan untuk dapat
bersinergi, dan melahirkan berbagai inovasi, dan menjalin
kerjasama yang berkontribusi bagi institusi, profesi, dan
masyarakat sekitar," ujarnya.
Sebelumnya, Ikatan Pustakawan Indonesia lahir pada
7 Juli 1973, dalam kongres pustakawan Indonesia yang
digelar di Ciawi Bogor. Tepat pada tanggal 7 Juli 2021
telah diselenggarakan Silaturahmi Pustakawan Nasional
oleh Ketua PP IPI,T. Syamsul Bahri.  Murdiansyah Eko

GELOMBANG BESAR MENGGANAS
DI SUNGAI PISANG

Sejumlah
Rumah Warga
Mengalami
Kerusakan

WEBINAR - Para peserta mengikuti Webinar secara virtual, yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang,Senin (12/7).

WACANA USAI PPKM

Sekolah Tatap Muka Timbulkan
berbagai dilema?
Payakumbuh, Khazanah - Wacana
dibukanya sekolah tatap muka pada awal
Juli menimbulkan berbagai dilema di
masyarakat, utamanya karena pandemi Covid19 belum usai. Kasus harian Covid-19 yang
melonjak tajam justru mengharuskan pemerintah melakukan PPKM Mikro di wilayah
tertentu.
Data Satuan Tugas Penanganan Covid19 Kota Payakumbuh per hari ini, Senin (12/
7) menunjukkan kasus konfirmasi positif
dimana yang dirawat dan isolasi mandiri
menjadi 123 orang.
Namun, berdasarkan surat keputusan
bersama empat menteri yang disahkan Maret
lalu, sekolah tatap muka terbatas akan
dilakukan secara bertahap dengan kapasitas
maksimal 50% dan dilakukan dua kali
seminggu dengan protokol ketat dan izin
orang tua.
Antara setuju dan cemas
Rencana ini sontak mendapatkan berbagai
reaksi berbeda dari para orang tua murid.
Sebagian orang tua menyambut baik
pembukaan sekolah tatap muka. Namun
sebagian lagi masih menolak rencana tersebut
dan mengaku khawatir.
Hal serupa juga dituliskan oleh Bunda
PAUD Kota Payakumbuh Henny Riza Falepi

di Akun Facebooknya, Senin (12/7)
Henny mengatakan Hari pertama tahun
ajaran baru di Payakumbuh, sekolah kembali
daring. Banyak pihak yang kecewa, karna
beberapa pekan terakhir Kota Payakumbuh
sudah berada di zona kuning.
Ditambahkan, kondisi yang memprihatinkan di Jawa dan Bali cukup menjadi alarm
bagi kita untuk lebih waspada. Peningkatan
kasus yang cukup tinggi yang mengakibatkan
RS overcapacity, banyak pasien covid berat
yg akhirnya tidak bisa dirawat di Rumah
Sakit, kekurangan suplai oksigen dan stok
obat-obatan. Bertubi-tubi berita kematian di
lingkungan sekitar, kadang dalam satu RW
ada berapa orang yang meninggal dalam waktu
dekat. Suara ambulan hilir mudik membawa
pasien atau jenazah.
"Jika ada pertanyaan Itu kan di Jawa, bukan
di Payakumbuh? Emang sejauh apa sih pulau
Jawa itu, gak nyebrang samudra juga. mulai
hari ini saja 3 kota di Sumbar diberlakukan
PPKM darurat kok, artinya ada peningkatan
kasus yang signifikan. Apa tidak cukup untuk
membuat kita waspada?" ujar Henny di
beranda Facebooknya.
"Tolong pikirkan juga orang lain yang
tidak seberuntung anda. Berapa banyak yang
kehilangan saudara, bahkan beberapa orang

sekaligus dalam waktu yang berdekatan.
Pikirkan juga nakes yang sudah kelelahan,
banyak yang terpapar dan bahkan tidak sedikit
yang meninggal dunia.
Saat kondisi darurat Pandemi Covid-19
kesehatan dan nyawa manusia lebih diprioritaskan. Bukan berarti pendidikan tidak penting,
tapi untuk saat ini peran orang tua sebagai
penanggung jawab utama pendidikan anaknya
harus lebih diperkuat lagi.
"Jadi yang perlu dipahamkan orang tuanya,
bagaimana anak tetap bisa belajar walau
daring, sebagai orang tua kita harus berinovasi
dan membuat pembelajaran dirumah menjadi
lebih menarik, agar proses belajar mengajar
tetap terlaksana meski hal tersebut dilakukan
dari rumah," terang Henny
Henny juga menjelaskan dalam kondisi
tak normal seperti sekarang, semua pihak harus
lebih berlapang dada, saling bantu. Jangan
saling kecam atau menyalahkan justru malah
membuat semakin jauh dari rahmat Allah.
"Urusan Covid tidak akan selesai hanya
oleh pemerintah, tapi butuh dukungan dan
kerjasama kita semua. Urusan Covid juga
tak cukup diselesaikan dg bertawakal saja,
karna Allah pun memerintahkan kita untuk
berikhtiyar dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi," pungkasnya.  lili yuniati

Padang, Khazanah - Gelombang besar memporakporandakan sejumlah rumah warga yang berada di kawasan
pantai Sungai Pisang, Kecamatan Bungkus Teluk Kabung
Kota Padang.
"Gelombang air laut cukup besar terjadi sejak Senin
dini hari (12/7) dan sudah menghantam rumah warga
di sekitar pantai," kata salah seorang warga setempat,
Gus Puma (46), Senin pagi.
Menurutnya, ada beberapa rumah yang mengalami
kerusakan akibat dihantam gelombang air laut tersebut.
"Ada sekitar enam unit rumah berada di bibir pantai
mengalami kerusakan, diantaranya bagian dapur beberapa
rumah warga rubuh dan beberapa alat dapur ikut hanyut,"
sebut dia.
Tidak itu saja, lanjut Gus Puma, sejumlah batuan
besar yang ada di pinggir pantai letaknya jadi berpindah
tempat akibat terbawa arus besarnya gelombang air laut.
"Ini menyebabkan akses jalan yang ada di pinggin
pantai Sungai Pisang pun terganggu akibat adanya bebatuan
itu, sehingga jalan itu tidak bisa dilewati kendaraan
roda empat," sebut dia lagi.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPBD Padang, Barlius
menyebutkan pihaknya baru dapat informasi dari warga
tentang terjadi gelombang air laut cukup besar di kawasan
pantai Sungai Pisang itu.
"Dari informasi yang kami terima, gelombang air laut
yang terjadi di Sungai Pisang itu mengakibatkan sejumlah
rumah warga setempat rusak," kata Barlius.
Saat ini, lanjutnya, pihak BPBD menyiapkan personil
ke lokasi kejadian. "Segera beberapa personil saya menuju
lokasi bantu warga terkena dampak gelombang besar, dan
mendata kerusakan yang timbul," kata Barlius.  jer/*

Ketua DPD RI: Waspadai Varian Baru Virus Corona
Jakarta, Khazanah - Ketua
DPD RI, AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti, meminta pemerintah
dan masyarakat mewaspadai virus
Corona varian baru. LaNyalla pun
meminta akses masuk ke Indonesia lebih diperketat lagi.
Sejak akhir tahun 2020, virus
Corona diketahui sudah bermutasi
menjadi berbagai varian, yaitu
Alfa, Beta, Gamma, dan Delta.
Belum lama ini para ahli
menyatakan telah menemukan
virus varian baru lagi yakni
Lambada yang dikenal dengan
C.37. Varian baru ini diyakini
lebih mematikan dibandingkan
varian Delta.
"Pemerintah harus belajar dari
kasus masuknya varian Delta dari
India ke Indonesia pada akhir April
2021. Saat itu kemungkinan besar
dibawa ratusan orang India yang
masuk ke Indonesia menggunakan

pesawat carter untuk menghindari
tsunami Covid-19 di negaranya.
Harus diakui kita masih longgar
saat itu," kata LaNyalla, Minggu
(11/7/2021).
Menurutnya, tidak lama setelah itu kehadiran warga India,
ditemukan kasus positif Covid19 varian Delta di Kabupaten
Kudus dan Bangkalan yang
kemudian menyebar hampir ke
seluruh Indonesia.
"Kasus tersebut cukup menjadi
pelajaran agar tidak
menambah jumlah varian
membahayakan yang masuk ke
Indonesia.
Kita
meminta
pemerintah untuk memperketat
syarat
kedatangan warga asing ke
Indonesia. Tak bisa dipungkiri
bahwa saat ini kita tidak memiliki
sistem
pertahanan
dalam
menghadapi darurat Covid ini,"

tutur dia.
Varian Lambda sudah menginfeksi 29 negara di Eropa, Amerika
Selatan dan Amerika Utara.
Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) menjelaskan bahwa varian
Lambda pertama kali diidentifikasi di Peru dan telah terdeteksi
dalam sampel virus Corona sejak
tahun 2020.
Lambda yang menyebar di
Peru pada April 2021, menyumbang lebih dari 80 persen kasus
di sana.
"WHO juga sudah memasukkan varian Lambda ke dalam
kategori variant of interest, yang
artinya varian baru ini mendapat
perhatian. Jadi kita harap hal ini
jadi atensi pemerintah, meskipun
kita juga belum selesai dengan
lonjakan kasus COVID-19 varian
Delta," lanjutnya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu

menambahkan, Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat akan sia-sia dan
dipastikan gagal jika pergerakan
orang dari luar negeri ke Indonesia
masih ada.
"PPKM bisa jadi sukses
membatasi mobilitas warga kita,
namun kalau kemudian warga
asing begitu mudahnya masuk
Indonesia ya sama saja.
Kemungkinan proses penularan
Covid tetap tinggi. Makanya
pemerintah harus memikirkan
dampak yang dapat terjadi pada
beberapa waktu ke depan,"
tegasnya.
Dijelaskan
LaNyalla,
kebijakan pengetatan tidak
hanya bagi warga negara asing
(WNA) ke Indonesia yang lewat
bandara namun juga pelabuhan,
dan pintu-pintu perbatasan.
Seperti diketahui virus Corona

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

varian Lambda masih termasuk
sangat baru sehingga ciri-ciri
khususnya belum diketahui.
Namun menurut para pakar, dilihat
dari struktur virusnya, varian

Lambda tetap ada asam nukleat
RNA, capsid, dibungkus envelope
lipoprotein, dan dibungkus duri
(spike) untuk menempel pada
protein inang.  jer/*

Suasana Rako
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Pati

Memahami
Politik

Pada umumnya setiap orang pernah mendengar
kata politik tetapi dari setiap orang yang pernah
mendengar tidak ingin mencari lebih lanjut apa makna
dari kata tersebut. Umumnya orang yang telah
mendengar kata ini sudah terlebih dahulu bersifat
skeptis, acuh tak acuh, masa bodoh dan kalau bisa
tidak ingin mendengar kata-kata tersebut. Sejatinya
kalau setiap individu dapat memahami tujuan dan
kebermanfaaatan dari politik tersebut maka semua
orang akan berusaha mencari tahu isinya.
Lalu sebenarnya untuk apa kita mengetahui politik
? Pada zaman Yunani kuno para filsuf berkumpul
untuk membicarakan persoalan kenegaraan untuk
menentukan nasib bangsanya kedepan. Jika kita
merujuk pernyataan tersebut maka sejatinya politik
akan digunakan untuk memenuhi kepentingan hajat
orang banyak dan hal itu akan dibicarakan oleh
orang-orang yang memiliki kompetensi untuk
membangun suatu peradaban.
Tetapi persoalannya kini para individu yang
bergelut di dalam dunia politik, menggunakan istilah
“Berjuang”, banyak dari politisi menggunakan kata
tersebut untuk menarik hati masyarakat kebanyakan,
melalui janji-janji seperti, “Saya akan
memperjuangkan hak anda apabila saya terpilih nanti”,
“Saya akan berjuang bersama anda” dan masih banyak
contoh yang lain. Jika benar kata tersebut dapat
diaktualisasikan oleh para politisi, rasa-rasanya
masyarakat kita tidak perlu lagi untuk menyuarakan
haknya dengan cara berdemonstrasi dan ini merupakan
persoalan yang cukup pelik.
Apabila kita telah memahami istilah politik itu
secara baik dari segi prosedural maupun substansial,
maka politik dapat membawa kita kepada kesejahteraan
yang mencerahkan, karena segala kebutuhan dari
setiap negara dihasilkan melalui proses politik. Dengan
hal tersebut kita tidak akan asal-asalan untuk memilih
pemimpin politik, karena jika pemilihnya itu juga
memiliki pengetahuan yang luas tentang peta
perpolitikan calon pemimpin tentu hal tersebut
merupakan hal yang positif.
Beda halnya dengan orang yang sudah apatis
dengan politik dengan segala kebusukan di dalamnya,
maka seorang tersebut akan mencap politik sebagai
suatu kegiatan yang menyeramkan. Terutama apabila
kontestasi politik akan berlangsung, kita ambil contoh
ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) tentu dari
awal pertarungan masing-masing paslon akan
menyuguhkan segala hal yang tidak pernah diketahui
sebelumnya, mulai dari black campaign, money politic
bahkan sampai tersebar nya berita hoax untuk
menjatuhkan lawan politiknya.
Tentu hal ini jauh dari nilai-nilai kebaikan yang
ada di politik itu sendiri, bahkan kemungkinan besar
para politisi yang memilih menggunakan cara-cara
tersebut merupakan politikus yang tidak memiliki
kompetensi dibidangnya, tentu ini akan merugikan
rakyat di wilayah yang diwakilinya.
Sejatinya apabila kita dapat memahami politik
itu digunakan untuk apa dan diperuntukan untuk
siapa, maka rasa-rasanya tidak akan terjadi lagi orang
menjadi gila dikarenakan kalah kontestasi politik,
seseorang yang tadinya bersahabat tidak akan berubah
menjadi individu yang berbeda 180 derajat dan saling
menebarkan kebencian antar sesama.
Sudah sepatutnya politik itu harus digunakan
untuk memperjuangkan dan mencerahkan kehidupan
masyarakat secara luas dan peran ini bisa diambil
oleh para politisi dan seluruh stack holder terkait
untuk memberikan pemahaman atau pendidikan
politik kepada seluruh masyarakat agar masyarakat
yang telah diberikan pengetahuan tentang politik
tersebut dapat tercerahkan.

RUNDO
PPKM diberlakukan, pusat Kota Bukittinggi
sepi
Lai patuah sadonyo, moga Covid-19 segera berlalu
!
Putra Limapuluh Kota jadi Pemred Majalah
Tempo
Hidup rang awak....!
Belajar tatap muka di Tanah Datar dibatalkan
Basaba se lah dahulu !
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Filsafat, Sastra dan
Kebenaran
OLEH : INDAH NOVIARIESTA

Bila meneropong karya-karya
para pemenang nobel sastra dari
zaman ke zaman, kita bisa melihat
karakter manusia Barat yang
cenderung ekstrim dalam segala hal.
Tetapi di samping kaum atheis
maupun sekularisme radikal, sastra
Barat tidak pernah kering dari jenisjenis roman, drama dan puisi yang
penuh cita-rasa keimanan dan
dambaan pada nilai-nilai Ilahiyah
yang sejati. Tentu saja kualitas dan
cita-rasa keimanan manusia di
zaman Nabi Ibrahim memiliki
konteks yang berbeda – meski
esensinya sama – dengan manusia
zaman Einstein sekarang ini.
Pergulatan pemikiran dan
religiusitas manusia Barat lebih
terdapat pada sikap sang pencari,
eksplorator, bagaikan ketelitian dan
ketekunan sarjana dalam ruang
laboratorium. Mereka bertanya dan
bertanya, kemudian menemukan
jawaban, meskipun jawabannya itu
tak lain dari mata-rantai pertanyaan
baru lagi. Sastrawan terkemuka
kelahiran Cekoslowakia, Franz
Kafka (1883-1924), pernah
memberikan garis besar bahwa sosok
sang pencari, berkat ketekunan dan
kegigihannya, pada waktunya akan
sampai pada pertemuan di depan
pintu gerbang intimitas Tuhan.
Pandangan religiusitas dari
Kierkegaard (filosof Denmark) sangat
mempengaruhi alam pemikiran
Kafka. Keseriusannya menggeluti
filsafat dan sastra membuat
kepribadian Kafka dikenal sebagai
sastrawan yang berani mengungkap
kedalaman psikologis di masa-masa
pencarian identitas dirinya. Hingga
cenderung menolak segala hal yang
bersifat dangkal dan urik belaka.
Tapi kemudian, ketika sampai pada
puncak pencarian kebenaran tersebut,
sikap rendah-hati menjadi keharusan
setelah manusia Barat mengalami
pahit getir dan asam-garam

Serba Serbi

perjuangan yang mereka tekuni.
Sebagian mereka mengakui dengan
jujur tentang keterbatasan antara
kebebasan sang eksplorator dengan
kekuasaan Yang Maha Absolut
Yang Tak Terbatas.
Eksplorasi Orang Indonesia
Peran filsafat eksistensialisme
Barat harus diakui begitu menguratmengakar
dalam
khazanah
kesusastraan Indonesia. Bebarapa
seniman yang saya kenal, terkadang
membuat saya tersenyum setelah
membaca karya-karyanya bahwa apa
yang ditulisnya itu sebenarnya
hanya modifikasi belaka dari karyakarya Albert Camus maupun Sartre,
sastrawan dan filosof Prancis yang
terkenal dengan ucapannya, “Neraka
adalah orang lain!”.
Tidak jauh berbeda dengan
karya-karya T.S. Elliot yang
membongkar karakter manusia
hedonis, dengan watak serakah dan
korupnya yang kadang tidak malumalu dipertontonkan, meskipun dia
menyadari bahwa eksistensi yang
dipertahankan itu kelak akan
menjerat dirinya sendiri. Para penulis
Eropa, khususnya Prancis, memang
tidak pernah kering menghasilkan
karya-karya adihulung, sebagai epos
ciptaan jiwa manusia modern, yang
pada hakikatnya diilhami pula dari
para perintis dan pendahulunya,
misalnya “Kisah Doktor Faust”
karya Wolfgang Goethe.
Kisah Doktor Faust sangat
populer di negeri-negeri Barat sejak
masa abad pertengahan, dan terus
diperbaharui dan dimodifikasi
hingga hari ini. Berkisah tentang
seorang intelektual dan doktor yang
berambisi keras untuk merebut
kembali pohon larangan Firdaus
yang pernah lepas dari tangan Nabi
Adam. Buah terlarang itu dapat pula
ditafsirkan
sebagai
“kunci
pengetahuan” tentang kebaikan dan
keburukan. Jadi hanya Tuhan yang

berdaulat penuh memegang kunci
rahasia tersebut. Tetapi karena tabiat
dan watak Doktor Faust yang
ambisius,
serta
menyadari
kemampuan intelektual manusia
yang terbatas, dia merelakan diri
untuk menjual jiwanya pada Iblis
Mefisto (Raja Jin). Keduanya
menyetujui kesepakatan perjanjian,
bahwa ketika wafat kelak Doktor
Faust akan memasrahkan jiwanya
pada Mefisto.
Terserah apapun namanya, bisa
Iblis Mefisto, Lucifer, Jin Putih, Jin
Islam atau silakan diberi nama yang
bagus-bagus semau kita. Dan ketika
sampai pada puncak tangga yang
kesembilan,
Mefisto
pun
memberikan kunci rahasia sebagai
simbol pengetahuan (ilmu gaib)
dengan daya teknologi Raja Jin
yang dianggapnya hebat itu. Doktor
Faust pun mengetahui banyak hal
yang tak bisa diketahui orang biasa,
bahkan memahami apa yang tak
bisa dipahami orang awam. Sang
penjual jiwa itu akhirnya dapat
berbuat sesuatu mengenai hal-hal
yang tak bisa diperbuat orang pada
umumnya. Dia pun menjadi kayaraya, bahkan berkuasa dan ditakuti
oleh banyak orang.
Kemudian Doktor Faust tak bisa
menghindari umur manusia yang
terus berjalan, ruang dan waktu
berproses tak mungkin dielakkan,
hingga sampailah di usia senjanya
yang tua-renta. Dia berusaha untuk
mengulur-ulur waktu, bahkan
mencoba
menghindar
dari
cengkeraman Raja Jin tersebut. Dia
terus mencari akal dan siasat agar
dapat keluar dari renggutan Sang
Iblis Mefisto. Dia berjuang untuk
menentukan nasibnya sendiri,
menggapai-gapai cara untuk
mencapai rahmat Ilahi, tetapi toh
pada akhirnya…?
“Kalaupun ada mantra-mantra
yang sanggup membuat gunung

malam.”
Shalat tahajud merupakan jalan
meraih ridha Allah swt, dikabulkannya
do’a, dan mencegah dari berbuat dosa.
Sebab, shalat tahajud ini adalah
kebiasaan orang-orang yang shalih.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw
yang diriwayatkan oleh Abu Umamah
Al-Bahli ra, yang berbunyi:
“Hendaklah kalian mengerjakan
qiyaamullail (shalat malam),
sesungguhnya ia adalah kebiasaan
orang-orang shalih sebelum kalian,
dan ibadah yang mendekatkan diri
kepada Allah Ta’ala, mencegah
perbuatan dosa, menghapus kejahatan
atau dosa dan menangkal penyakit
dari badab.” (Diriwayatkan AtTurmudzi, Al-Hakim).
Ada beberapa amalan yang
dianjurkan saat hendak melaksanakan
shalat tahajud dan setelahnya. Habib
Ahmad menuturkan, saat hendak

bangun malam untuk bertahajud,
sebelum tidur Rasulullah saw
memiliki kebiasaan melaksanakan
shalat dua atau empat rakaat.
Selanjutnya, Nabi saw tidur
dalam keadaan suci karena memiliki
wudhu setelah shalat. Rasulullah
saw kemudian berniat untuk bangun
di malam hari untuk bertahajud.
Ketika bangun di malam hari
atau sepertiga malam, dianjurkan
mengusap wajah terlebih dahulu
untuk menghilangkan rasa kantuk.
Kemudian, membaca beberapa ayat
terakhir (kurang lebih 10 ayat
terakhir) dari surat Ali-Imran.
Selanjutnya, mengambil wudhu dan
melaksanakan shalat tahajud.
Setelah melaksanakan shalat
tahajud, dianjurkan untuk membaca
do’a tahajud dan do’a lain yang
ingin dipanjatkannya sesuai hajatnya
masing-masing. Selanjutnya, jika
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meletus, sanggup membikin tanah
terbelah (gempa bumi), bahkan bisa
membuat orang-orang mati bangkit
dan bicara kembali, tapi ketahuilah,
semuanya itu tak ada yang lepas
dari manajemen dan kekuasaan
Allah!”
Ayat Quran yang saya kutip dari
surat Ar-Ra’du (13:31) ini paralel
dan sehaluan dengan kata-kata
mutiara yang pernah diucapkan
sastrawan Franz Kafka di usia senja
dan puncak keletihannya. Terutama
saat dia mengakui keterbatasan
eksplorasi dan pencarian manusia
akan makna kebenaran, “Bukan kita
manusia yang sanggup menggapai
Tuhan, tetapi Tuhan sendirilah,
berkat kasih-sayang-Nya yang akan
meraih kita yang serba terbatas ini.”
Ungkapan bersayap dari
sastrawan sekaligus filosof itu
meluncur begitu fasih seakan-akan
dia pernah membaca Al-Quran dan
Al-Hadits. Meskipun dia tidak
terlampau mengikatkan diri pada
teks harfiyah dari Al-Kitab (agama
formal), namun berinti religius dan
percaya pada kebaikan abadi.
Bahkan Pearl S. Buck dalam
novelnya “The Good Earth” secara
implisit menggugat ketundukan para
penulis Asia pada ideologi Eropa
setelah abad pertengahan hingga
zaman neokolonialisme ini.
“Mengapa mereka begitu mudah
menganut ajaran yang didakwahkan
oleh para pemikir dan filosof Eropa.
Padahal tidak sedikit dari orangorang seperti kami, para penulis
Eropa yang merasakan keterpurukan
manusia-manusia Faust sebagai
pahlawan dan ksatria menyedihkan,
dengan hati dan jiwa-jiwa muram
dan gersang.”
Di zaman rasionalisme Eropa,
kisah Doktor Faust memang pernah
dipuji-puji sebagai lambang
manusia progresif yang berani
mengambil risiko besar demi
kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi dan tata perdagangan
yang menjadi demam orang-orang
Eropa dan Amerika imperialis.
Tetapi di zaman post-industrial ini,
transformasi sosial kian mengglobal,
dan manusia modern semakin
membuka mata-hatinya untuk
menyadari kekhilafan masalalunya.
“Tidak semua yang terjangkau
oleh kekuatan otak dan keinginan
hawa nafsu manusia, boleh
dilakukan sekehendak hatinya,”
demikian peringatan Albert Einstein
untuk manusia hiper modern saat
ini. Dalam drama Paul Claudel
(Prancis) yang berkisah tentang
orang-orang Spanyol yang mewarisi
kebudayaan Arab di akhir abad ke16 lalu, disampaikan pula
kesimpulan bahwa perjuangan
manusia untuk mencari kebenaran
akan bermuara di puncak
keletihannya, hingga pada waktunya
ia pun mampu menemukan
Tuhannya. Tapi ketahuilah bahwa
“perjumpaan” dengan Tuhan itu
bukan atas dasar jasa-jasanya sendiri,
tetapi karena pemberian, anugerah
dan kasih sayang Allah kepada
manusia.
Karenanya kita tak perlu sewot
dan mencak-mencak ketika disentil
oleh novel “Perasaan Orang Banten”
bahwa memang beginilah adanya
kita, yang harus terus bermuhasabah
dan mengevaluasi diri. Sebab
seintelek-inteleknya orang Indonesia
kerapkali kita tak berdaya
menghadapi petuah-petuah leluhur
yang sudah kadung “mengongkosi”
perjalanan
hidup
kita.
Bagaimanapun kita harus jujur
mengakui, karena seringkali
manusia terlena pada kedaulatan
pribadi hingga mengabaikan hal
paling krusial bahwa sehebathebatnya rahasia disimpan oleh
manusia, tak mungkin dia lepas dari
pemantauan dan manajemen Tuhan
Yang Maha Melihat.

Salat Tahajud Jalan Meraih Ridha Allah

Salat tahajud memiliki sejumlah
keutamaan yang besar lantaran
dilaksanakan pada saat manusia
tengah menikmati tidur lelapnya.
Di tengah udara dingin malam,
orang yang bertahajud juga harus
berperang melawan nafsu dan
bisikan syetan untuk meneruskan
tidurnya.
Namun, Allah memberikan
ganjaran pahala yang besar bagi
hamba-Nya yang melaksanakan
shalat tahajud. Pimpinan Pondok
Pesantren Daarul Ma’arif di Natar,
Lampung, al-Habib Ahmad Ghazali
Assegaf, mengatakan bahwa shalat
tahajud memiliki banyak keutamaan.
Rasulullah saw menegaskan
tentang fadhilah shalat tahajud dalam
sebuah hadits yang diriwayatkan
oleh Muslim dari Abu Hurairah, yang
berbunyi, “Sebaik-baik shalat
setelah shalat wajib adalah shalat
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hendak melanjutkan tidur, dianjurkan
untuk terus berdzikir hingga matanya
terlelap dalam dzikirnya.
Adapun jika ia ingin menanti
waktu Subuh, dianjurkan untuk terus
berdzikir hingga tiba waktunya
Subuh. Rasulullah saw jika setelah
melaksanakan shalat tahajud di
malam hari, beliau akan berbaring
dengan sisi sebelah kanan sembari
menunggu adzan Subuh.
Rasulullah saw tidak pernah
meninggalkan shalat tahajud.
Bahkan, dalam suatu hadits, beliau
menyatakan bahwa orang yang
melaksanakan tahajud diberi jaminan
syurga baginya.
“Wahai manusia, sebarkanlah
salam, beri makanlah, sambung tali
kasih, salat malamlah saat orang pada
terlelap, maka masuklah surga
dengan selamat,” (HR. Al-Hakim, Ibnu
Majah, At-Tirmizy).

4

SELASA, 13 JULI 2021

SELASA, 3 DZULHIJAH 1442 H

PROGRAM HIBAH AIR MINUM DARI KEMENTRIAN PUPR

Ratusan Masyarakat Payakumbuh
Dapatkan Sambungan Air Bersih Gratis
Payakumbuh,
KhazanahKhazanah-—
Sebanyak 500 masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR)
pada tahun 2022 dipastikan akan
sambungan air bersih gratis dari
Perumda Air Minum (PAM) Tirta
Sago Kota Payakumbuh.
Pernyataan itu disampaikan
Khairul Ikhwan, Dirut PAM Tirta
Sago Kota Payakumbuh di
Payakumbuh, Senin (12/7/2021).
Dikatakan adik kandung
mantan Gubernur Sumbar Irwan
Prayitno ini, pemasangan
sambungan air bersih gratis
tersebut merupakan Program Hibah
Air Minum dari Kementrian
PUPR.
“Program ini memang kita
ambil karena melihat masih adanya
masyarakat
kita
yang
berpenghasilan rendah yang belum
mampu
untuk
melakukan
pemasangan sambungan air bersih

ke rumahnya,” kata Khairul Ikhwan.
Dikatakannya, proses dari
program pemasangan sambungan
air bersih gratis bagi MBR ini
tengah berjalan dan sudah ada 744
orang yang telah mengajukan
melalui kelurahan masing-masing.
“Jadi datanya itu diajukan dari
masing-masing kelurahan yang ada
di Kota Payakumbuh, saat ini
sudah ada 744 yang masuk. Tapi
ini akan kita verifikasi lagi,” ungkap
Khairul Ikhwan.
Khairul mengatakan, verifikasi
yang akan dilakukan oleh PAM
Tirta Sago Payakumbuh tersebut
agar nantinya masyarakat yang
mendapatkan sesuai dan tepat
sasaran.
“Tujuannya untuk MBR,
sehingga MBR kita bisa
menikmati air bersih. Jadi
masyarakat yang mendapatkan
harus tepat sasaran,” katanya.

Menurut Khairul, setelah
proses verifikasi diselesaikan, kata
dia, data ini akan dikirimkan ke
Kementerian PUPR untuk kembali
dilakukan verifikasi oleh pihak
kementerian.
“Kalau target kita, total data
yang akan dikirimkan itu sekitar
550 MBR. Bisa saja ini berkurang
setelah diverifikasi oleh pihak
kementerian,” ujar Khairul.
Saat ini kata Khairul
menambahkan, total pelanggan dari
PAM Tirta Sago Kota Payakumbuh
berjumlah
sekitar
32.000
pelanggan atau sekitar 98 persen
pelanggan yang telah terlayani.
“Program pemasangan saluran
air bersih bagi MBR ini juga
mendukung keinginan kita untuk
menyediakan layanan air bersih
kepada seluruh masyarakat Kota
Payakumbuh,” kata Khairul
Ikhwan.  lili yuniarti

PENYAMBUNGAN JARINGAN – Petugas PDAM sedang melakukan penyambungan jaringan ke rumah warga. (ist)

PMI KOTA BUKITTINGGI

Ikuti Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana

PESERTA PELATIHAN - Peserta pelatihan manajemen tanggap
darurat bencana masa pandemi. (Foto : Iwin SB)
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah—Suatu
musibah bencana alam maupun
non alam tidak dapat diketahui
hanya mungkin dapat diprediksi
saja, seperti halnya musibah
bencana alam tanah longsor,
banjir, dan bencana alam lainnya,
begitu pun kini sedang dilanda
musibah bencana non alam
COVID-19.
Kepada Khazanah, kemarin
Ketua Palang Merah Indonesia

(PMI)
Kota
Bukittinggi,
H.Chairunnas mengatakan, kini
dalam kondisi pandemi COVID19 memang sangat sekali
diperlukan tenaga-tenaga relawan
yang handal, karena relawan
berhubungan langsung dengan
masyarakat yang belum tentu
terpapar COVID-19 positif, maka
dari itu PMI Kota Bukittinggi
mengutus relawan mengikuti
kegiatan yang diadakan PMI

Provinsi Sumatera Barat yaitu
Pelatihan Manajemen Tanggap
Darurat Bencana (MTDB) Masa
Pandemi untuk Pelaku seSumatera Barat di Kota
Payakumbuh, Selasa (6/7) hingga
Sabtu (17/7).
Disampaikan Chairunnas,
sambutan ketua PMI Provinsi
Sumatera Barat, Aristo Munandar
dalam pembukaan Pelatihan
Manajemen Tanggap Darurat
Bencana untuk Pelaku se Sumatera
Barat yang mengatakan memang
di masa pandemi COVID-19,
relawan-relawan PMI inilah yang
paling terdepan di luar dari tenaga
kesehatan (nakes).
Dijelaskan Aristo Munandar,
bahwa relawan-relawan ini
berhubungan langsung dengan
masyarakat untuk memutus mata
rantai COVID-19, berupa
penyemprotan desinfektan ke
rumah orang yang terpapar
COVID-19 positif. Memang saat
ini
sangat
dibutuhkan
keberadaannya relawan sesuai

Seluruh Nagari di Solsel Sudah
Miliki Rumah Isolasi
Padang Aro, Khazanah
Khazanah—
Masyarakat Kabupaten Solok
Selatan (Solsel) kini tak perlu
khawatir lagi bila ada masyarakat
setempat terpapar COVID-19.
Sebab, seluruh nagari yang ada
di kabupaten itu kini telah
memiliki rumah isolasi COVID19 sebagai tempat isolasi
alternatif.
Pernyataan itu disampaikan
Kepala
Dinas
Sosial
Pemberdayaan Masyarakat Desa/
Nagari Kabupaten Solok Selatan,
Zulkarnaini di Padang Aro
kemarin.
Zulkarnaini mengatakan,
setiap nagari mengalokasikan
Dana Desa (DD) delapan persen
untuk penanganan COVID-19
seperti rumah isolasi, posko.
Dikatakannya, untuk tenaga
di rumah isolasi katanya, sudah
ada tim satgas Nagari dan ke
depan akan dijalin kerja sama
dengan Puskesmas sebagai
tenaga ahli.
Ia pun mengaku Satgas
Nagari tentu tidak mengerti
bagaimana menangani pasien
COVID-19 oleh sebab itu ke

KEPALA DINAS - Kepala
Dinas Sosial Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Nagari
Kabupaten Solok Selatan,
Zulkarnaini. (ist)
depan akan dijalin kerjasama
dengan Puskesmas.
Dikatakan, dari refokus
anggaran juga ada alokasi
bantuan sosial Rp1,4 miliar
bagi masyarakat yang terkena
COVID-19.

“Nanti masyarakat yang
terpapar COVID-19 dan isolasi
mandiri akan dibantu sembako,”
katanya.
Bantuan sosial ada dari
refokusing sebesar Rp1, 4 miliar
yang diperuntukkan bagi pasien
yang melakukan isolasi karena
COVID-19
Kepala Laboratorium Pusat
Diagnostik dan Riset Penyakit
Infeksi Universitas Andalas,
Padang Dr Andani Eka Putra,
mengatakan, rumah isolasi
Nagari harus digunakan jangan
hanya membuang anggaran saja.
Menurut dia, rumah isolasi
Nagari akan menghemat biaya
karena biaya makan akan melalui
dana umat karena orang yang
mampu di desa akan membantu
makanan yang isolasi.
“Yang berhak ditempatkan
di isolasi desa adalah OTG,
masih muda atau yang bukan
dengan gejala berat,” ujarnya.
Pemerintah
katanya,
menargetkan
kepatuhan
masyarakat di Nagari dalam
mematuhi protokol kesehatan
80 persen.  faisal budiman

RSUD Sadikin Dipersiapkan jadi RS Rujukan COVID-19
Pariaman,
Khazanah
Khazanah—Tingginya
perkembangan virus corona atau Covid-19
di Kota Pariaman, pemerintah daerah setempat
mempersiapkan RSUD dr. Sadikin menjadi
rumah sakit (RS) rujukan khusus pasien yang
terpapar COVID-19.
Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota
Pariaman Nazifah di Pariaman, Senin (12/07/
2021), untuk hal itu Pemerintah Provinsi Sumbar
akan memenuhi kebutuhan yang diperlukan
rumah sakit daerah tersebut agar bisa melayani
pasien yang terpapar COVID-19.
“Berdasarkan hasil konferensi video dengan
Wakil Gubernur Sumbar bahwa kabupaten dan
kota diminta untuk mempersiapkan rumah sakit
daerahnya untuk menangani pasien khusus
COVID,” katanya.
Hal tersebut kata Nazifah, karena tingginya
penyebaran COVID-19 di Sumbar secara umum
dan Kota Pariaman secara khususnya sehingga
keputusan itu harus diambil guna

mengantisipasi kebutuhan ruangan rawat pasien
yang terpapar virus itu.
“Sebelumnya kami telah menambah kamar
untuk pasien COVID-19 dari lima menjadi
10 kamar namun ternyata itu masih kurang,”
ujarnya.
Dikatakannya, saat ini zona perkembangan
COVID-19 di Kota Pariaman telah berubah
dari kuning menjadi orange, hal itu diduga
karena telah masuknya virus itu dari jenis
Delta yang perkembangannya jauh lebih cepat.
“Akibatnya, sekarang banyak tenaga
kesehatan di RSUD Sadikin yang terpapar
COVID-19 sehingga pihak rumah sakit itu
hanya menerapkan satu sif IGD yaitu dari pukul
14.00 WIB sampai selesai sedangkan pelayanan
kesehatan lainnya masih dibuka. Namun jika
nanti RSUD Sadikin jadi RS rujukan COVID
maka pelayanan untuk pasien umum diarahkan
ke rumah sakit swasta,” ujar Nazifah.  syafrial
suger

dengan tujuh prinsip dasar gerakan
internasional Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah, ucap Aristo
Munandar.
Sementara
itu
ketua
kehormatan PMI Provinsi Sumatera
Barat Supardi yang juga Ketua
DPRD Provinsi Sumatera Barat
mengatakan agar Kabupaten Kota,
apakah itu Kepala Daerah atau
Ketua DPRD agar mendukung
kegiatan PMI, karena sesuai dengan
program kerja Kepala Daerah atau
Ketua DPRD. Relawan PMI adalah
sebagai ujung tombak untuk
mengantisipasi pandemi COVID19, kata Supardi.
Lebih lanjut Chairunnas
mengatakan, kita memang
mengasah kinerja seluruh tenaga
relawan supaya menjadi lebih
paham dan lebih mengerti dan
jangan bekerja tidak mempunyai
dasar ilmu dalam penanganan
musibah. Relawan PMI Kota
Bukittinggi harus terlatih dalam
bentuk kondisi apapun, artinya
bisa mengamankan dirinya lebih

dahulu sebelum memberikan
bantuan dan pertolongan. Jadi
dibutuhkan kedisiplinan terhadap
diri relawan tersebut.
Relawan yang mengikuti
Pelatihan Manajemen Tanggap
Darurat Bencana (MTDB) Masa
Pandemi Untuk Pelaku se Sumatera
Barat, harus mengikuti seleksi
terlebih dahulu di PMI Provinsi
Sumatera Barat, baik itu seleksi
administrasi, sertifikat keahlian dan
sertifikat lainnya, ucapnya.
Sedangkan kepala markas PMI
Kota Bukittinggi Ahmad Jais
mengatakan Pelatihan Manajemen
Tanggap Darurat Bencana (MTDB)
Masa Pandemi untuk Pelaku se
Sumatera Barat ini adalah
kelanjutan
dari
Pelatihan
Manajemen Tanggap Darurat
Bencana untuk Korlap Kepala
Markas PMI se Sumatera Barat,
tindak lanjut dari pelatihan tersebut
untuk mengaplikasikan pelatihan
untuk pelaku, pesertanya relawan
PMI se Sumatera Barat.
PMI Kota Bukittinggi dalam

pelatihan tahap pertama ini
mengirimkan utusan sebanyak 5
orang personil yaitu Leon, Febri,
Nori, Jiban dan untuk tahap kedua
akan mengirim sebanyak 7 orang
personil yaitu Suardi, Rama, Deni,
Yuli, Gusti, Ezi, Ahmad Jais
berharap relawan PMI Kota
Bukittinggi yang mengikuti
pelatihan
dapat
nantinya
mengaplikasikan ilmunya kepada
relawan-relawan lainnya, sehingga
seandainya terjadi bencana semua
relawan PMI Kota Bukittinggi
mengetahui secara langsung apa
yang dilakukan.
Adapun materi yang diberikan
pada
pelatihan
adalah
manajemen posko, asesmen, dapur
umum, distribusi bantuan, hunian,
pertolongan pertama dan pelayanan
ambulance.
Sebelumnya kepala markas se
Sumatera Barat juga mengikuti
Pelatihan Manajemen Tanggap
Darurat Bencana untuk Korlap se
Sumatera Barat di Kota Padang,
pungkas Ahmad Jais.  iwin sb

Modernisasi Masjid Jami’ Tarok
Termegah di Bukittinggi
Bukittinggi,
Khazanah
Khazanah—
Masjid merupakan tempat ibadah
umat Islam, agar lebih nyaman
dan representatif, pengurus Masjid
Jami’ Tarok Kota Bukittinggi
bermusyawarah
untuk
merekonstruksi bangunan masjid
yang lama menjadi bentuk
bangunan lebih modern dengan
tidak meninggalkan sejarah Masjid
Jami’ Tarok.
Masjid Jami’ Tarok Kota
Bukittinggi terletak di titik
strategis Kota Bukittinggi berada
di persimpangan jalan Hamka
posisinya di pinggir jalan yang
cukup tinggi mobilitasnya,
sehingga jamaah sekitar Masjid
Jami’ Tarok, pegawai kantor
Kecamatan Guguk Panjang, siswa
sekolah termasuk juga para
pelintas dan pengendara umum
serta kendaraan pribadi sering
melakukan ibadah sholat fardhu
maupun shalat Jumat di masjid
ini.
Sementara itu, masjid yang
menjadi salah satu bagian dari
Nagari Kurai ini tengah dalam
persiapan rekonstruksi atau akan
membangun baru menjadi Masjid
Jami’ yang lebih representatif
berlantai 3 dengan anggaran biaya
mencapai lebih Rp27 miliar.
Kepada Khazanah, kemarin,
Ketua Umum Masjid Jami’ Tarok
Kota Bukittinggi, H.Irman Bahar
didampingi Wakil Ketua Umum,
Fauzi TK Nan Kayo,S.Ag,M.Pd
dan
Sekretaris
Umum,
Drs.H.Parsalide,M.Pd
serta
pengurus lainnya, menjelaskan,
Masjid Jami’ Tarok Kota
Bukittinggi merupakan Masjid
bersejarah perlu untuk dibangun
agar dapat lebih modern, Masjid
Jami’ Tarok di Kota Bukittinggi
juga dikenal sebagai masjid yang
banyak mempunyai tunggaknya.
Dengan menanamkan niat
tulus seluruh pengurus Masjid
Jami’ Tarok untuk membangun
bentuk bangunan masjid lama
menjadi bentuk bangunan baru,
kini dalam pengurusan surat ijin
dan juga koordinasi dengan pihak

FOTO BERSAMA - Ketua Umum Masjid Jami’ Tarok Kota
Bukittinggi, H. Irman Bahar foto bersama pengurus lainnya. (Foto
: Iwin SB)
arsitek dari ITB Bandung dan
tokoh masyarakat. In Syaa Allah
dalam
tahun
2021
ini
kemungkinan setelah keluarnya
izin dari PU akan dimulai
pembangunan ditandai dengan
penanaman batu pertama oleh
Wali Kota Bukittinggi.
Lebih lanjut dikatakan
H.Irman Bahar, setelah pengurus
Masjid Jami’ Tarok melihat secara
langsung bentuk bangunan masjid
yang bagus berada di Kota
Jakarta, Kota Padang dan juga
di Kota Bukittinggi, maka bentuk
bangunan masjid yang baru ini
akan dipadukan, mudah-mudahan
Masjid Jami’ Tarok merupakan
masjid yang terbaik dan termegah
nantinya di Kota Bukittinggi.
Mengenai tatanan pelaksanaannya, sudah dimulai pengukuran tanah dan sudah keluar
site planning serta diukur kontruksi bangunannnya agar menjadi
kuat. Dalam pembangunannya
nanti, lantai dasar (basement) tetap
yang ada sekarang, artinya tidak
perlu lagi digali tanahnya. Jadi
hanya menaikkan lantai dua dan
tiga saja.
Pembangunan Masjid Jami’
Tarok, Alhamdulilah mendapat
bantuan APBD tahun 2022 sebesar
Rp5 miliar dan dari beberapa
anggota DPRD Kota Bukittinggi

sebesar Rp2 miliar. Untuk wakaf
infak pembangunan Masjid Jami’
Tarok Alhamdulillah sudah
terkumpul sebesar Rp1,5 miliar.
In Syaa Allah dengan keyakinan
bersama
agar
tercapai
pembangunan Masjid Jami’ Tarok
ini nantinya.
Kapasitas jamaah di dalam
masjid ok yang baru nanti, akan
menampung ribuan jamaah yang
akan melakukan ibadah shalat,
pengajian dan kegiatan agama
lainnya, ucap H.Irman Bahar.
Sementara itu Fauzi TK Nan
Kayo,S.Ag,M.Pd sebagai Wakil
Ketua Umum menjelaskan, Masjid
Jami’ Tarok adalah Masjid Nagari
dari 4 sidang yang ada, 4 sidang
ini mewakili 4 kubah yang ada
di Masjid Jami’ Tarok dan kubah
di tengah yang mengartikan
kesatuan nagari.
Masjid Jami’ Tarok dahulunya
merupakan tempat kegiatan dari
4 nagari yang ada dan juga tempat
atau balai pernikahan, jadi warga
masyarakat ke empat nagari
tersebut melakukan pernikahannya
di Masjid Jami’ Tarok ini. Biarpun
bangunan masjid ini nantinya
sudah modern, tapi tempat kubah
itu tidak ditinggalkan sebagai
filosofi dan satu kubah besar di
tengahnya, pungkasnya.  iwin
sb
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Keterisian Tempat Tidur di Rumah Sakit Lebih 70 Persen
Padang, Khazanah— Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi
mengatakan saat ini Bed Occupancy Rate (BOR)
rumah sakit di Sumbar sudah berada di angka
70,60 persen per 10 Juli 2021
“BOR rumah sakit rujukan Covid-19 sudah
diangka 70,60 persen per 10 Juli 2021, hari ini
belum di update. Tapi dari angka itu, sudah ada
100 persen keterisiannya,” ungkap Arry saat ditemui
usai rapat dengan kepala daerah di Sumbar, Senin
(12/7).
Arry menjelaskan kalau RSUD Sawahlunto
misalnya 100 persen karena jumlah tempat tidurnya
cuma 7, otomatis ada 6 saja, sudah kelabakan.
“Makanya, sesuai dengan edaran dan arahan

Gubernur, rumah sakit daerah agar menambah tempat
tidur. Artinya, sebagian dari tempat tidur yang
ada, bisa direalokasikan,”jelasnya.
Arry menyebutkan untuk idealnya BOR untuk
respon baik itu di bawah 60 persen.
“Kita sudah 70,60 persen. Solusinya, penambahan tempat tidur,” ujarnya.
Tak hanya itu Arry mengatakan sekarang RSUP
M Djamil sudah ada penambahan 86 tempat tidur
lagi. Kemudian, beberapa rumah sakit kita juga
sudah menambah tempat tidur.
“Di Padang, rumah sakit Siti Rahmah itu akan
buka, jadi rumah sakit rujukan covid, itu akan
menyediakan tempat tidur sebanyak 38 tempat
tidur,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali
memfungsikan rumah sakit provinsi untuk
penganan Covid-19. Apalagi dengan ditetapkannya
tiga kota yang Harus melaksanakan PPKM darurat
hari ini.
“Untuk penanganan Covid-19 di 3 kota terkena
PPKM darurat masing-masing walikota Padang,
Padang Panjang, Bukittinggi intinya memperluas
tracing, menyiapkan rumah sakit, dan mengarahkan
rumah sakit umum daerah mereka kembali
difungsikan untuk menangani pasien covid-19,”
ungkap Audy Joinaldy, Senin (12/7/2021).
Lebih lanjut dikatakan Audy meskipun PPKM
Darurat mulai ditetapkan hari ini mereka juga
butuh waktu untuk sosialisasi. Sosialisasi penting

dilakukan agar masyarakat lebih tau. Padang
meminta 3 hari agar masyarakat siap.
Audy menjelaskan untuk rumah sakit sekarang
tak masalah perihal APD dan masker. Namun
lebih ke oksigen yang lebih krusial. APD sudah
banyak produksinya.
“Gak bisa disamakan Covid-19 hari ini dengan
tahun lalu. Sekarang masker, APD udah lebih
mudah. Untuk oksigen sudah kita pantau sejauh
ini aman,” terangnya.
Audy juga menyebutkan bahwa Sumbar
punya 6 penyuplai oksigen. Saat ini masih aman,
stok tersedia dan terus produksi setiap hari mereka
operasi untuk memenuhi permintaan rumah sakit
 */Novrizal Sadewa.

PERJALANAN DARAT DAN LAUT DI MASA PPKM DARURAT

Wajib Kantongi Sertifikat V
aksinasi
Vaksinasi
Padang, Khazanah-- Tiga kota di Sumbar ditetapkan
pemerintah pusat untuk menerapkan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,
salahsatu kegiatan yang diatur yaitu transpotasi umum.
Menyikapi hal Pemprov Sumbar meminta pengguna
transportasi darat dan laut untuk mengantongi sertifikat
vaksinasi Covid-19.
Wakil Gubernur Sumbar Audy
Joinaldy mengimbau agar para
pengguna alat transportasi laut
dan darat mengantongi sertifikat
vaksinasi Covid-19.
Audy
juga
meminta
masyarakat yang menggunakan
transportasi
laut
untuk
penyeberangan menuju Kabupaten
Mentawai dan sebaliknya harus
memiliki sertifikat vaksinasi atau
bisa mendapatkan vaksinasi di
pelabuhan.
“Hal ini sudah diberlakukan
di Pelabuhan Merak dan
Bakauheni. Kita juga coba
terapkan di Sumbar untuk
meningkatkan capaian vaksinasi,”
katanya, Senin (12/7).
Menurut Audy capaian
vaksinasi akan sangat berpengaruh
untuk pengendalian Covid-19 di
Sumbar karena dengan vaksinasi
imun tubuh akan meningkat dan
sulit diserang oleh virus.
Audy juga mengatakan, upaya
vaksinasi telah dilakukan dengan
berbagai cara salah satunya
dengan Gebyar Vaksinasi yang
telah dilakukan dalam 3 tahap.
Meskipun capaian sudah
meningkat hingga lebih dari 36
persen namun secara umum
Sumbar masih berada di peringkat
bawah dibandingkan provinsi
provinsi lain di Indonesia.

“Sekarang kita coba upayakan
solusi lain untuk vaksinasi ini,
diantaranya dengan mewajibkan
penumpang kapal laut atau bus
memiliki sertifikat vaksinasi. Kalau
belum memiliki itu bisa
melakukan vaksinasi di posko
yang disediakan di pelabuhan atau
terminal bus,” ujarnya.
Ia mengatakan mengatakan
wacana itu akan segera dibawa
dalam rapat koordinasi dengan
pihak-pihak terkait sehingga bisa
segera direalisasikan.
Sementara itu, Kepala Balai
Pengelola Transportasi Darat
(BPTD) Wilayah III Provinsi
Sumatera Barat Deny Kusdyana
mengatakan vaksinasi bagi
penumpang kapal laut ataupun
bus, sangat mungkin dilakukan
dengan dasar Peraturan Gubernur.
“Kami siap mendukung
program ini jika memang ada
aturannya. Sementara ini untuk
bus dan kapal laut menuju
Mentawai hanya diwajibkan rapid
antigen 1 kali 24 jam,” katanya.
Sebelumnya, tiga kota di
Sumbar ditetapkan pemerintah
pusat
untuk
menerapkan
Pemberlakuan
Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat dan salahsatu kegiatan
yang diatur yaitu transpotasi
umum.

Bagikan Seragam
Gratis
Padang Aro, Khazanah— Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Solok Selatan (Solsel) meluncurkan program
seragam gratis bagi siswa baru SMP dan SD di daerah
itu.
Siswa tersebut akan mendapatkan masing-masing
sepasang seragam sekolah dan pramuka.
Sebesar Rp 1.193.100.000 telah dianggarkan untuk
program ini dengan sebanyak 9.000 seragam yang menyasar
siswa baru SD dan SMP.
Bupati Solsel, Khairunas dan Wakil Bupati Solsel,
Yulian Efi turun langsung menyerahkan seragam gratis
pada siswa di SMPN 3 Solok Selatan, SDN 02 Pekan
Selasa, dan SDN 04 Timbulun, Senin (12/7).
Khairunas memberikan motivasi kepada guru-guru
agar tetap bersemangat meningkatkan kualitas sekolah
negeri. Terlebih, pendidikan termasuk program unggulan
dalam visi misi Bupati dan Wabup Solsel tersebut.
“Terimakasih telah mempertahankan kualitas sekolah,
tetap dipertahankan dan jangan kalah kualitasnya dari
sekolah swasta, pemerintah akan mensupport penuh,”
tegas Khairunas didampingi Yulian Efi  */Novrizal
Sadewa.

Lokakarya MTsN
Pangian
Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah— MTsN 9 Tanah Datar Pangian
dalam rangkain menghadapi tahun ajaran baru menggelar
lokakarya bagi guru dan pegawainya.
Kegiatan bermaksud untum merumuskan program
pendidikan dan kependidikan madrasah yang termuat
dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
berlangsung di ruang pertemuannya diikuti sebanyak
47 guru dan pepegawai Sabtu, (10/7) lalu.
Kankemenag Tanah Datar H. Syahrul didampingi Kepala
MTsN 9 Tanah Datar Pangian Syafniati membuka kegiatan
ini meminta agar lokakarya penting dilaksanakan karena
untuk meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan
dalam membentuk madrasah hebat dan bermartabat menuju
kelas dunia, sebagaimana semboyannya.
“Pelaksanaan lokakarya bagi madrasah hal sangat
penting untuk merumuskan program pendidikan dan
kependidikan madrasah tersebut,” ucap.Syahrul.
Kemudian, katanya, untuk suksesnya pelaksanaan
program madrasah diperlukan keseriusan guru dalam
merumuskan program pendidikan dalam forum lokakarya.
Kemudian, Kakankemenag menegaskan saatnya guru
madrasah meningkatkan kinerja, kompetensi kecerdasan,
akhlah budi pekerti siswa dalam mengayomi siswa pada
masa pandemi dan tetap mematuhi Prokes.
Sementara, Kepala MTsN 9 Tanah Datar Pangian
Syafniati menyebut saat Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) madrasahnya sangat diminati masyarakat untuk
bersekolah  */Novrizal Sadewa.

SERTIFIKAT- Tiga kota di Sumbar ditetapkan pemerintah pusat untuk menerapkan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, salahsatu kegiatan yang diatur yaitu transpotasi
umum. Menyikapi hal Pemprov Sumbar meminta pengguna transportasi darat dan laut untuk
mengantongi sertifikat vaksinasi Covid-19 (foto: Ist/net).
Airlangga menjelaskan, bahwa
pengaturan PPKM Darurat di luar
Jawa-Bali ditetapkan sesuai dan
sejalan dengan PPKM Darurat
yang berlaku di Jawa-Bali. Hal
ini sesuai dengan Instruksi
Mendagri Nomor 15,16, dan 18
Tahun 2021.

Dalam keterangan tertulis,
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartanto
mengatakan, PPKM ini berlaku
12-20 Juli 2021, dan kemudian,
nanti akan dimonitor secara harian
supaya bisa diantisipasi dengan
baik perkembangannya.

Khusus transportasi umum,
aturan tersebut menjelaskan bahwa
yaitu kendaraan umum, angkutan
massal, taksi (konvensional dan
online), ojek (online dan
pangkalan), kendaraan sewa rental,
diberlakukan dengan pengaturan
kapasitas maksimal 70 persen.

Kemudian, dalam transportasi
umum ini mesti menerapkan
protokol kesehatan secara lebih
ketat.
Selanjutnya, ada juga pengaturan
bagi pelaku perjalanan domestik
yang menggunakan transportasi jarak
jauh, yaitu perjalanan domestik yang
menggunakan mobil pribadi, sepeda
motor dan transportasi umum jarak
jauh seperti pesawat, bis, dan kereta
api.
Bagi pelaku perjalanan
domestik ini harus menunjukan
kartu vaksin (minimal vaksinasi
dosis pertama).
Kemudian, menunjukan PCR
H-2 untuk pesawat udara serta
antigen (H-1) untuk moda
transportasi mobil pribadi, sepeda
motor, bis, kereta api, dan kapal
laut.
Ketentuan bagi pelaku
perjalanan domestik ini hanya
berlaku untuk kedatangan dan
keberangkatan dari dan ke Jawa
dan Bali.
Serta tidak berlaku untuk
transportasi dalam wilayah
aglomerasi sebagai contoh untuk
wilayah Jabodetabek .Kemudian
untuk sopir kendaraan logistik
dan transportasi barang lainnya,
dikecualikan dari ketentuan
memiliki kartu vaksin  Rina
Akmal/Inoval Agesly
Agesly..

MERDEKA EKSPOR 2021

Genius Umar Siapkan Pariaman Berpartisipasi
Padang, Khazanah— Wali
Kota (Wako) Pariaman Genius
Umar menerima undangan untuk
menghadiri pelaksanaan Merdeka
Ekspor 2021 yang akan digelar
pada 19 Agustus 2021 mendatang.
Kepala Balai Karantina
Pertanian Kelas I Padang, Iswan
Haryanto,
Senin
(12/7)
mengatakan
hal
tersebut
berdasarkan Surat Menteri
Pertanian Republik Indonesia
Nomor: 105/PP. 210/M/07/2021
tanggal 01 Juli 2021 terkait
Pelaksanaan Merdeka Ekspor 2021
serta pelepasan ekspor pertanian
dari 17 pintu pengeluaran.
Iswan Haryanto mengatakan
Wako Pariaman Genius Umar akan
ikut serta dalam Pelaksanaan
Merdeka Ekspor 2021 serta
melakukan audiensi dalam rangka
persiapan kegiatan yang akan
dilaksanakan di Denpasar, Bali.
Kegiatan ini direncanakan
akan dilakukan secara OFFLINE
dan dibuka oleh Presiden RI Joko
Widodo (Jokowi).

Kaba Nagari

“Hal
ini
bertujuan
meningkatkan ekspor pertanian,
dengan
inisiasi
melalui
Kementerian
iPertanian
menggunakan aplikasi peta potensi
komoditas ekspor pertanian atau
IMACE (Indonesia Maps of
Agricultural Export),” ujar Iswan
kepada Genius, Senin (12/7).
Ia menerangkan, aplikasi
IMACE dapat memberikan data
dan informasi terkait negara tujuan,
pelaku usaha dan informasi terkait
persyaratan dan prosedur ekspor
serta sentra komoditas pertanian
berorientasi ekspor dari masingmasing daerah serta data lalu lintas
perkarantinaan secara waktu nyata
atau real time.
Menanggapi hal tersebut,
Wako Genius Umar menyatakan
kesiapannya untuk mengikuti
kegiatan
tersebut
dalam
mendukung dan mensukseskan
Merdeka Ekspor 2021 serta
pelepasan ekspor pertanian.
“Ini langkah baik kita untuk
kemajuan daerah Kota Pariaman,

UNDANGAN- Wali Kota Pariaman Genius Umar menerima
undangan untuk menghadiri pelaksanaan Merdeka Ekspor 2021
yang akan digelar pada 19 Agustus 2021 mendatang (foto: Ist/
net).
sehingga dengan kegiatan ini
mampu meningkatkan ekonomi
masyarakat. Selain itu diharapkan
masyarakat Pariaman bisa
melakukan ekspor produk dan
hasil tani yang ada, seperti buahbuahan, kelapa dan sayursayuran,” ujar Genius, Senin (12/
7).

Semoga, harap Genius lagi,
upaya
yang
dilakukan
Kementerian Pertanian melalui
Balai Karantina Pertanian masingmasing daerah, berdayaguna
manfaat bagi pertumbuhan dan
perkembangan pembangunan
daerah ke arah yang lebih baik
lagi  Syafrial Suger
Suger..

NAGARI SIKABAU

Korban Banjir Dibantu Kapolres Dharmasraya

BANTU- Kapolres Dharmasraya AKBP Anggun Cahyono, Sik yang
didampingi Kapolsek Pulau Punjung Iptu Hendriza Oktavianis,
SH,memberikan bantuan sembako untuk membantu dan
meringankan beban warga dan bentuk kepedulian Polri dengan
masyarakat (foto: Ist/net).
Pulau Punjung, Khazanah—
Bentuk kepudulian terhadap
korban banjir di Jorong Kapalo
Koto Nagari Sikabau,kecamatan
Pulau
Punjung,Kabupaten
Dharmasraya,Sumatera Barat,
Minggu (11/7)dini hari, Kapolres
Dharmasraya AKBP Anggun
Cahyono, SIK., yang didampingi
Kapolsek Pulau Punjung Iptu
Hendriza
Oktavianis,

SH,memberikan bantuan sembako
untuk
membantu
dan
meringankan beban warga dan
bentuk kepedulian Polri dengan
masyarakat, Minggu (11/7).
Dalam penyerahan bantuan
sembako tersebut di hadiri oleh
Wali Nagari Sikabau, Abdul
Razak, Kepala Jorong Kapalo
Koto Nagari Sikabau Darwin dan
Ketua Pemuda Nagari Sikabau

Herawadi, Kepala Puskesmas
Sungai Dareh Mulyati serta
Anggota Bhabinkamtibmas dan
Babinsa
Nagari
Sikabau
kemudian warga korban banjir.
Kapolres Dharmasraya AKBP
Anggun
Cahyono,
Sik
mengatakan, kami dapat laporan
dari anggota dengan adanya
peristiwa banjir malam tadi, dan
terus dipantau perkembangannya.
Bantuan simbako yang diberikan
ini untuk bisa membantu
meringankan beban masyarakat
daerah ini yang terkena banjir.
“Ini juga kepedulian Polri
dengan
masyarakat
serta
menjalankan progam Kapolri
“Presisi”, yaitu prediktif,
responsibilitas, dan transparansi
berkeadilan,” katanya.
Karena air Sungai Batang
Mimpi ini sudah mulai surut dan
masyarakat sudah membersihkan
rumah yang ternak lumpur dan
air, Kapolres Dharmasraya AKBP
Anggun
Cahyono,
minta
masyarakat beraktivitas seperti
semula dan jaga kesehatan
kemudian Patuhi Protokol
Kesehatan di masa Pandemi

Covid sekarang ini.
Sementara itu Wali Nagari
Sikabau Abdul Razak,menyatakan
kami selaku Pemerintah Nagari
Sikabau mengucapkan ribuan
terimkasih kepada Kapolres
Dharmasraya AKBP Anggun
Cahyono bersama jajaran yang
telah peduli terhadap masyarakat
kami.
“Banjir melanda sebanyak 20
rumah dan musalah dan 24 orang
kepala keluarga yang di ungsikan
tadi malam. Alhamdulillah pagi
tadi menjelang subuh,air yang ada
di pemukiman ini,sudah surut dan
masyarakat yang menjadi korban
banjir telah membersihkan rumah
dan perlatan rumah tangga dan
yang tergenang air dan berapa
orang tenaga medis puskemas
telah melakukan kesehatan kepada
warga yang menjadi korban
banjir,” katanya.
“Menurut informasi, ini banjir
yang lama tidak terjadi, sejak
1975 lalu. Dengan ada musibah
natik kami dari Pemerintah nagari
menacarikan solusi yang terbaik,”
ucap Wali Nagari Sikabau Abdul
Razak  Ahmad Habibie.
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Warga Binaan L
apas
Lapas
Lubukbasung P
roduksi Bibit L
ele
Produksi
Lele
Lubukbasung,
Khazanah
Khazanah—
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kelas
IIB
Lubukbasung,
Kabupaten Agam saat ini
memiliki 12 unit kolam pemibitan
ikan lele dengan memberdayakan
warga binaan dan diawasi oleh
satu orang petugas.
Bahkan rencananya Lapas
Kelas IIB Lubukbasung bakal
mengembangkan budidaya ikan
nila bekerjasama dengan PT
Ananda.
Hal tersebut dikatan Kepala
Lapas Kelas IIB Lubukbasung,
Suroto di Lubukbasung, Senin
(12/07/2021).
Ia menyebutkan, saat ini
Lapas Kelas IIB Lubukbasung
telah memproduksi bibit ikan lele
sekitar 100 ribu setiap panen atau
satu kali 20 hari di lokasi
pembibitan di Lapas itu. Produksi
bibit itu berasal dari 30 ekor
induk ikan lele yang ada di
pembibitan itu.
“Bibit ikan lele itu dipasarkan
ke pembudidaya ikan di daerah
itu melalui mitra PT Ananda. Bibit
lele tersebut dijual dengan harga
Rp100 sampai Rp300 per ekor
sesuai dengan ukurannya.
Ia mengatakan, paling kecil
bibit ikan lele itu dijual Rp100
per ekor dan paling besar Rp300
per ekor.
Selain itu kata Kepala Lapas
Kelas IIB Lubukbasung ini, juga
akan dikembangkan lahan
pertanian jagung di Tiku Lima
Jorong dengan luas sekitar lima
hektare, karena lokasi hanya ada
sekitar 0,5 hektare di lahan Lapas
Kelas IIB Lubukbasung.
“Kita telah melakukan
kerjasama dengan tokoh adat di

TERIMA BIBIT – Pihak Lapas Kelas II B Lubukbasung menerima bibit ikan lele. (ist)

Klinik Pita
Bunga Medika
Diresmikan
Bupati

Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah
Khazanah—Bupati Tanah Datar, Sumatera
Barat Eka Putra meresmikan Klinik Pita Bunga Medika bertempat
Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuah daerah setempat
Senin.
Bupati mengatakan sektor kesehatan merupakan salah satu
bidang yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinannya.
“Secara pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah, saya
apresiasi dan dukungan kepada srikandi muda yang telah
bertekad mendedikasikan diri dan ilmu yang diperoleh selama
kuliah kedokteran untuk membantu masyarakat di Kecamatan
Batipuh dan sekitarnya,” katanya.
Ia mengatakan berdirinya klinik ini tentu menjadi potensi
yang harus didukung bersama-sama karena akan membantu
masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan.
Oleh karenanya pemerintah Tanah Datar melalui Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait akan mendukung program
dan kegiatan di klinik ini.
“Kami di pemerintahan siap bekerjasama di bidang obatobatan ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Jangan putus
asa, terus bekerja Insya Allah klinik ini bisa besar bahkan
bisa menjadi rumah sakit yang akan melayani semua masyarakat
kita,” katanya.
Sementara pimpinan Klinik Pita Bunga Medika dr. Radhia
Ashabul Kahfi Bey mengatakan keberadaan klinik itu sudah
berjalan sekitar setahun dan telah melakukan berbagai aktivitas
pelayanan kesehatan.
Namun dalam setahun ini klinik terus berbenah, baik secara
fisik gedung ataupun perlengkapan lainnya hingga diresmikan
pemakaiannya oleh pak bupati.
Ia mengatakan pendirian klinik di Nagari Bunga Tanjung
didasari keinginannya untuk memberikan layanan kesehatan
kepada masyarakat di kampung halamannya.
Ia berharap keberadaan klinik itu diharapkan mampu dan
bisa bekerjasama dalam menyukseskan program-program
pemerintah kabupaten.
“Di klinik ini setidaknya sudah ada tiga orang dokter
didukung perawat dan ahli lainnya, tentunya klinik ini akan
bisa melayani masyarakat dengan baik, sehingga kualitas
kesehatan masyarakat semakin baik pula,” katanya.  ant

PERESMIAN - Bupati Tanah Datar Eka Putra foto
melakukan peresmian Klinik Pita Bunga Medika (ist)

daerah itu dan dalam waktu dekat
akan ditanam,” ungkap Suroto.
Dikatakannya, hasil penjualan
itu akan menjadi pendapatan
negara bukan pajak, karena target
pada tahun ini Rp15 juta.
Sebelumnya tebar 7000 bibit
lele
Pada pertengahan Desember
2020 lalu Lapas II B Lubuk
Basuang menggadengan pihak
ketiga, PT Al Ananda melepaskan
7000 bibit di kolam, guna
meningkatkan kegiatan warga
binaan lapas.
Saat itu Kasubid kegiatan
Lapas IIB Lubuk Basung, Roni
Iskandar mengatakan tebar ikan
lele ini untuk kedua kalinya, dan
tiga puluh hari lagi, ikan lele yang
ditebar priode pertama sudah bisa
dipanen.
Menurutnya, dengan adanya
bibit lelet, bisa meningkatkan
kemampuan atau skil warga
binaan.
Selain
itu
kata
dia
menambahkan, skil warga bisa
ini bisa dibawa selepas keluar atau
kembali ke masyarakat nantinya.
“Selama ini kegiatan lapas
seperti bertanam jagung, terbak
sapi serta pembibitan ikan nila
juga ada lele danging yang siap
meluncur ke pasaran,” katanya.
Sementara itu, pihak PT Al
Ananda Lena Muhammad Nazir
mengatakan, kerja sama tebar
benih ikan lele ini dengan sistim
bagi hasil, yang dimodali oleh
perusahaannya.
“Kita memilih bekerja sama
dengan lapas ini agar agar warga
binaan bisa berkatifitas yang
positif,” ujarnya.  heppy
kusnandar

PLN Mobile dan Jaringan Andal
jadi Solusi dari PLN
Padang, Khazanah
Khazanah— PT PLN
(Persero) yang berkontribusi
menerangi seluruh negeri dengan
energi listrik tertantang untuk juga
dapat sekaligus menerangi dengan
memberikan akses informasi yang
cepat melalui penyediaan internet.
PLN optimis Iconnet mampu
bersaing dengan pemain-pemain
layanan internet broadband
lainnya karena menawarkan
layanan internet reliabel, andal,
dan terjangkau dengan kuota tidak
terbatas atau unlimited dan harga
murah meriah.
Sementara itu kata Direktur
Niaga dan Manajemen Pelanggan
PLN, Bob Saril, kemarin, guna
menunjang produktivitas di tengah
penerapan
Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Mikro dan PPKM Darurat
dari tanggal 3 hingga 20 Juli
2021 mendatang, PT PLN
(Persero)
berkomitmen
mengoptimalkan layanan untuk
pelanggan rumah tangga.
Dikatakannya, berkaca dari
pengalaman pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) tahun lalu,
PLN akan lebih meningkatkan
pelayanannya untuk memastikan
semua dapat mengikuti PPKM ini.
Untuk
itu
kata
dia
menambahkan, PLN harus
memastikan keandalan listrik
untuk rumah tangga di mana
masyarakat akan melakukan work
from home.
“Kami memastikan digitalisasi
berjalan untuk konsumen kami
karena pergerakan mereka terbatas,
sehingga kita harus menggunakan
teknologi
untuk
tetap
berhubungan,” katanya.
Ia mengatakan, aplikasi PLN
Mobile diharapkan dapat menjadi
solusi sebagai garda terdepan PLN
dalam berkomunikasi dengan
seluruh pelanggan PLN, terutama
sektor rumah tangga.
Dengan PLN Mobile, cukup
dengan satu sentuhan pelanggan
dapat menyampaikan keluhan,
lalu
petugas
PLN
bisa
menganalisis keluhan yang
disampaikan dan langsung
melakukan perbaikan.
“Kami akan pastikan semua
permasalahan bisa disampaikan

PLN MOBILE – Ilustrasi PLN mobile. (ist)
melalui PLN Mobile dan bisa
langsung kami tangani, konsumen
juga bisa mengecek sampai sejauh
mana pelaksanaannya melalui
PLN Mobile. Sehingga mereka
tidak perlu menelepon berkalikali untuk mengetahui proses
perbaikan yang telah dilakukan,”
terang Bob.
Aplikasi PLN Mobile juga
memiliki fitur catat meter mandiri
(swacam) bagi pelanggan
pascabayar, sehingga pelanggan
dapat melaporkan angka stan
meter sehingga data yang diterima
lebih akurat dan mengurangi
intensitas pertemuan antara
petugas dan pelanggan.Namun
PLN memastikan tetap akan
melakukan pencatatan meter
secara langsung kepada pelanggan
yang belum melakukan catat
meter mandiri.
Di Sumatera Barat, penerapan
PPKM Mikro di 4 daerahnya,
yaitu; Padang, Padang Panjang,
Bukittinggi, dan Solok sejak
tanggal 3 Juli 2021 lalu

mengakibatkan aktivitas ekonomi
masyarakat di luar rumah maupun
ruang terbuka berkurang cukup
drastis. 12 hingga 20 Juli 2021
ini 3 daerah tersebut lantas
ditetapkan sebagai daerah yang
harus menerapkan PPKM Darurat
dari total 15 daerah di luar Pulau
Jawa Bali yang ditetapkan, yaitu;
Padang, Padang Panjang, dan
Bukittinggi.
PPKM Darurat mengatur agar
aktivitas
kerja,
ekonomi,
pendidikan, peribadahan, dan
beberapa lainnya dilakukan
dengan pengurangan presentasi
untuk pengurangi penumpukan.
Sebagai alternatif, aktivitas dapat
dialihkan kepada kegiatan virtual,
take away, atau menghindari jam
padat.
Dengan begitu, aktivitas di
rumah di tiga daerah tersebut
dianalisa akan meningkat drastis.
Menyikapi ini, General Manager
PLN Unit Induk Wilayah Sumatera
Barat (GM PLN UIW Sumbar),
Toni
Wahyu
Wibowo

menyebutkan akan memastikan
supply energi listrik ke kawasan
mayoritas rumah tangga akan
tetap andal.
‘’Penerapan PPKM darurat,
menyebabkan serapan pasokan
listrik untuk sektor bisnis dan
beberapa sektor sosial seperti
sekolah negeri dan rumah ibadah
akan turun. Untuk itu kami akan
fokus di keandalan sekto rumah
tangga. Juga fasilitas kesehatan
sebagai support bagi pejuang
kesehatan kita,’’ sebutnya, Senin
(12/7).
Toni Wahyu menambahkan,
PLN UIW Sumbar pun akan
memastikan layanan keluhan yang
pelanggan lakukan melalui PLN
Mobile dapat direspon cepat dan
tepat. ‘’Jadi mari pelanggan tetap
di rumah, patuh ada aturan PPKM.
Biar petugas PLN yang atasi
masalah kelistrikannya. Petugas
yang bertugas di lapangan pun
diupayakan mengikuti protokol
kesehatan yang sangat ketat,
lanjutnya.  net/fahlev
net/fahlevi

SELASA, 13 JULY 2021
SELASA, 03 DZULHIJJAH 1442 H

Vaksin Berbayar
ero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk
Pelaksanaan Vaksin Gotong Royong.
Menanggapi penetapan Keputusan Menteri
tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan
Basri menilai dengan diterapkannya Keputusan
Menteri Kesehatan, telah merampas hak rakyat
sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.
“Dengan adanya keputusan yang dikeluarkan,
negara semakin kacau. Sama saja merampas hak
rakyat. Mengubah pelaksanaan vaksinasi Covid19 menjadi vaksin berbayar merupakan
pelanggaran terhadap Sila ke-5 Pancasila, Pasal
28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI
1945 mengenai jaminan kesehatan dan prinsip
keadilan” tegas Hasan Basri (11/2021).
Hasan Basri, meminta kepada pemerintah untuk
menghentikan aturan vaksin gotong royong
berbayar untuk individu dan perorangan.
Menurutnya, jika vaksin berbayar tatap diterapkan
seharusnya benar-benar menggunakan skema
gotong royong.
“Sekalipun diterapkan paling tidak yang
membeli wajib subsidi kepada rakyat kurang
mampu, paling tidak 1:3 orang. Sebagai
penyambung aspirasi dari masyarakat, untuk
Keadilan Akses Kesehatan, kami mendesak
pemerintah untuk mencabut program vaksin gotong
royong berbayar," kata dia.
Rencana pemerintah untuk membebankan
biaya dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong
individu dikritik sejumlah pihak. Banyak yang
mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan
vaksinasi gotong royong individu sebab memicu
polemik di masyarakat yang tak kunjung usai.
Terlebih salah satu alasannya adalah untuk
mempercepat herd immunity COVID-19. Alasan
dibukanya vaksin gotong royong individu untuk
mencapai herd immunity Corona dinilai tidak
benar karena akan mempermudah akses pada
masyarakat dengan ekonomi ke atas dan kerjasama
dengan perusahaan swasta.
Pakar epidemiologi Pandu Riono, Irma
Handayani, pendiri Lapor COVID-19, hingga guru
besar bidang sosiologi bencana Universitas
Teknologi Nanyang Singapura Prof Sulfikar Amir,
membuka petisi soal penolakan dan pembatalan
vaksin Corona berbayar.
"Rencana pemerintah untuk memperbolehkan
vaksinasi mandiri akan menyebabkan
ketimpangan yang tinggi dan justru dapat
memperpanjang pandemi," demikian narasi dalam
petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 7
ribu orang, per Senin (12/7/2021).
Apa kata Menkes atas banyaknya kritik untuk
kebijaksanaan vaksin berbayar itu?
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin
membeberkan alasan vaksin gotong royong
diperluas sampai individu. Salah satu alasannya
adalah agar perusahaan kecil juga bisa memberikan
vaksin Corona kepada pekerjanya.
Menkes mengatakan masih banyak pengusaha
kecil yang belum bisa mendapat akses vaksinasi

SMP5 Bukittinggi
ujar Walikota Bukittinggi Erman Safar
Ia menyebutkan bahwa Bukittinggi juga
menampung pasien-pasien dari kawasan sekitar
seperti dari Agam, Limapuluhkota, Tanah Datar.
Maka seluruh fasilitas kesehatan di Bukittinggi
baik jadi penuh ruang rawatnya. "Kita menolak
pasien pun tentu tidak boleh, maka kita coba
mengambil kebijaksanaan dengan memakai gedung
sekolah untuk rumah sakit darurat," ujar Erman
Safar kepada pers.
Pilihan lalu jatuh kepada gedung SMPN 5.
Hasil diskusi para pengambiul keputusan di
Bukittinggi, di SMP 5 yang terletak di Jl. Sarojo
Mandiangin, Campagio Ipuh Kec. Mandiangin
Koto Selayan itu dipandang pas untuk keperluan
RS Darurat.
Menjawab pertanyaan pers, Walikota Erman
Safar mengatakan bahwa RS Darurat di SMPN
5 itu akan bisa menampung sekitar 100 orang
pasien. Untuk merealisasikan, Erman Safar
menyebutkan tengah berkomunikasi dengan
Pemprov Sumbar karena perlu bantuan peralatan
kesehatan.
Untuk menyiapkan SMPN 5 sebagai RS Darurat,
Pemko Bukittinggi sudah membersihkan sekolah
itu sejak kemarin.
Sementara itu jurubicara RS Achmad Moechtar
Bukittinggi, Murshalman ketika dikonfirmasi
mengatakan bahwa memang betul seluruh ruang
rawat di RSAM itu sudah pernuh terisi oleh pasien.
Menurut Murshalman, guna memberi layanan
penuh kepada masyarakat, RSAM sudah
menambah jumlah tenaga kesehatan, menambah
peralatan medis, bahkan menerima para relawan
juga. Namun untuk kapasitas ruang rawat tentu
terbatas, kalau jumlah pasiennya terus meningkat.
"RSAM sebagai rumah sakit rujukan COVID-

MUI Terbitkan
Penyembelihan Hewan Qurban saat Wabah Covid19. Implementasi nya diserahkan kepada Pemerintah
dengan dasar mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah terjadinya mafsadat,” bunyi Taushiyah
yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH
Miftachul Akhyar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah
Tambunan, per Jumat 2 Juli 2021 lalu.
MUI memandang, ibadah qurban merupakan
ibadah berdimensi sosial yang perlu dioptimalkan
sebagai penguat gizi masyarakat. Tentu saja dalam
pelaksanaannya harus memastikan sesuai syariah
dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Sementara
itu,
dalam
pelaksanaan
penyembelihan hewan qurban, MUI memandang
ada yang perlu diperhatikan mulai dari tata cara,
waktu, sampai lokasi penyembelihan. Demi
keamanan, untuk wilayah yang Covid-19 tidak
terkendali, MUI mengusulkan agar penyembelihan
hewan qurban diserahkan kepada rumah potong
hewan (RPH) saja. Ini sesuai dengan Fatwa MUI
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standard Sertifikasi
Penyembelihan Halal.
“Pengurus masjid dapat mengkoordinasikan
pelaksanaan dengan RPH dan tempat Penyembelihan
yang tidak mengundang konsentrasi jamaah. Jadi
qurban disalurkan kepada jamaah yang terdampak
Covid-19. Bahkan bagi yang belum mampu membeli
hewan qurban, bisa berderma kepada masyarakat
yang terdampak Covid-19,” bunyi Taushiyah tersebut.
Jika dipotong sendiri oleh masjid, maka harus
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gotong royong melalui Kamar Dagang Indonesia
(KADIN).
"Prinsipnya membuka opsi yang luas bagi
yang ingin mengambil vaksin gotong royong
baik melalui perusahaan maupun individu,"
katanya dalam jumpa pers daring di Youtube
Sekretariat Presiden, Senin (12/7/2021).
Selain itu, Menkes mengatakan program
vaksinasi gotong royong individu ini juga
ditujukan bagi warga negara asing (WNA) yang
tinggal di Indonesia.
"Ada juga beberapa warga negara asing yang
sudah tinggal di Indonesia dan mereka ingin
mendapatkan akses ke vaksin GR itu yg individu,"
ungkapnya.
Entah karena banyak diprotes, PT Kimia Farma
(Persero) Tbk memutuskan untuk membatalkan
pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi
berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan
pada hari Senin kemarin (12/7).
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti
Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal
menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga
waktu yang tidak ditentukan. “Kami mohon maaf
karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu
yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021,
akan kami tunda hingga pemberitahuan
selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis.
Ganti menjelaskan, keputusan tersebut diambil
karena perseroan melihat tingginya respons dari
berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi
individu. “Serta banyaknya pertanyaan yang masuk
membuat manajemen memutuskan untuk
memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong
royong individu serta pengaturan pendaftaran
calon peserta,” tuturnya.
Manajemen Kimia Farma menyatakan,
penyediaan layanan vaksin berbayar di sejumlah
kliniknya tidak untuk mengejar keuntungan alias
tujuan komersial. Layanan penyuntikan vaksin
yang menyasar individu itu semata dilakukan
untuk mendukung program percepatan vaksinasi
nasional dari pemerintah.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia
Farma Diagnostik Agus Chandra mengatakan,
harga vaksin per dosis dalam program Vaksinasi
Gotong Royong (VGR) individu sudah ditetapkan
oleh pemerintah.
"Harga vaksin untuk VGR individu/perorangan
sama dengan harga vaksin untuk VGR badan
usaha/badan hukum, yaitu sudah ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan, termasuk tarif layanan
penyuntikannya," ujar Agus.
Aturan mengenai harga vaksin gotong royong
tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan
RI Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021. Dalam
regulasi tersebut, harga vaksin Kimia Farma
ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosisnya.
Adapun penyuntikan vaksin dilakukan dua kali,
sehingga membutuhkan dua dosis vaksin. Penerima
vaksin gotong royong juga harus membayar biaya
pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per
penyuntikan.  syaf al/eko/dth/kcm
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19 telah berusaha menambah tenaga kesehatan
ataupun relawan untuk merawat pasien tetapi
ternyata belum cukup, sebanyak 40 pasien COVID19 saat ini masih dirawat di sini yang artinya
semua kamar terisi penuh," kata Murshalman,
seperti dikutip dari laman antarasumbar.com.
Ia menjelaskan, RSAM awalnya menampung
maksimal sebanyak 30 orang pasien COVID-19
dan sejak awal Juli 2021 telah menambah 23
orang tenaga relawan untuk peningkatan layanan
pasien yang terdiri dari 15 perawat, dua orang
sopir ambulan, dua orang tenaga laundry, dua
penyelenggara jenazah dan dua orang pengantar
pasien.
"Hampir di semua daerah di Sumatera Barat
mengalami hal yang sama, kita tidak bisa
mengambil resiko menambah penerimaan jumlah
pasien karena keterbatasan SDM yang ada," kata
dia.
Ia berharap pemerintah dan masyarakat bisa
bekerja sama membendung peningkatan kasus
COVID-19 dengan cara penerapan prokes dan
menaati aturan termasuk PPKM Darurat yang
sedang dijalankan.
Kota Bukittinggi menurut data terakhir pada
Sabtu (10/07) mengalami penambahan kasus
COVID-19 sebanyak 40 orang yang menjadikan
total kasus di daerah ini mencapai 2.564 kasus
dengan angka kematian 52 orang dan 2.087
dinyatakan sembuh.
Kini untuk masuk ke Bukittinggi tidak
gampang. Wartawan Khazanah yang datang ke
Bukittinggi dengan sejumlah pengurus PWI Sumbar
terpaksa harus mendapat rekomendasi dulu
melewati portal yang dipasang di Simpang Jambu
Air.
 iwin sb
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memperhatikan aspek disiplin protokol kesehatan
yang ketat dan higienitas. Bentuk penerapan protokol
kesehatan itu dengan menjaga jarak fisik, menghindari
kerumunan, petugas memakai masker, mencuci tangan
dengan sabun, dan kebersihan sanitasi.
Terkait waktu, MUI menyarankan agar
penyembelihan tidak dilakukan dalam satu hari
saja. Penyembelihan perlu dibagi menjadi empat
hari mulai 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, sehingga
mengurangi kerumunan.
Terkait tempat, MUI menyarankan agar lokasi
terbuka sehingga mengurangi kerumunan. Pelaksana
diminta menjaga jarak fisik, memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun dalam pendistribusian
daging kurban. MUI juga meminta kepada pemerintah
untuk ikut serta menjaga dan mengawasi sehingga
pelaksanaan ibadah kurban tetap sesuai syariah
namun disiplin protokol kesehatan.
Sedangkan untuk pendistribusian daging kurban,
MUI menyarankan agar daging disalurkan dalam bentuk
olahan. “Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 37 Tahun
2019 tentang Hukum Pengawetan dan Pendistribusian
Daging Qurban dalam Bentuk Olahan, Pemerintah
dapat mengoptimalkan manfaat daging qurban untuk
kemaslahatan umat yang terdampak Covid-19 dengan
memafasilitasi pengolahan seperti dikalengkan dan
diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya
serta didistrubisikan ke daerah di luar lokasi
penyembelihan,” akhir Taushiyah itu.
 azhar/nashih

Stok Oksigen

7

DARI HALAMAN 1

hingga berakhir 20 Juli mendatang.
450 ton per day itu didedikasikan untuk RS,
Wakil Gubernur Audy Joinaldy mengatakan, sisanya untuk industrial. Sekarang kebutuhan
oksigen atau O2 merupakan salah satu kebutuhan increase 450 ton naik lebih dari 1.000 ton per
mendesak dan paling dibutuhkan rumah sakit. day. Sekarang antisipasi bisa naik 2.000 ton per
Menurutnya untuk saat ini dari pantauan yang day," ujarnya di Jakarta, Senin (12/7/2021).
dilakukan ke lapamngan ini, cukup melegakan
Ada tiga strategi yang akan dilakukan Menkes
karena ada jaminan pasokan yang cukup dari untuk menutup kekurangan oksigen tersebut.
produsen.
Pertama yang paling cepat adalah dengan cara
“Meski permintaan oksigen di berbagai rumah impor. Kedua, melakukan kajian dengan cara
sakit di Sumatera Barat naik hingga 200 persen, memindahkan pasokan oksigen untuk industri,
namun alhamduliullah, para produsen dan penyedia dialihkan untuk keperluan medis.
sudah menyatakan b ahwa sytoik mereka cukup
"Ketiga pengadaan oksigen konsentrator. Okuntuk memsigen ini selain
enuhi kebutuntuk di RS, bisa
uhan,“ ujauntuk yang isornya
man di rumah.
A u d y
Bisa digunakan
mengimbau
untuk orang lainpara p eny," tegasnya.
edia dan peHari ini, Sea
nyalur oksGroup, yang meigen tidak
rupakan induk
melakujkan
Shopee dan Gasp ekulasi,
rena, menyerahkmenim bun
an bantuan berdan menupa 1.000 tabunaikkah harga
g oksigen medis
sesukanya.
dan 1 juta vaksin
“Jangan akepada pemermbiol keseintah Indonesia
Oksigen untuk kebutuhan Rumah Sakit di Sumatera Barat,
mpatan damelalui Kementstok nya cukup
lam kesemerian Kesehatan.
pitan, karena
Adapun oksiini dalam kondisi darurat, semua mesti berpikir gen tersebut akan diprioritaskan di 7 provinsi
untuk kemanusiaan, untuk meniolong sesama,” di Jawa-Bali. Namun, jika ingin lokasi lebih
ujar Audy.
spesifik, BGS mengatakan ada dua lokasi yang
Sementara itu Menteri Kesehatan RI, Budi benar-benar membutuhkan.
Gunadi Sadikin kemarin mengatakan, saat ini
"Kalau mau lebih tajam dikirim ke DIY dan
kebutuhan oksigen di Indonesia mengalami Jawa Tengah. Karena pabrik oksigen besar-besar
peningkatan hingga 1.000 ton per hari. Angka di Pulau Jawa adanya di Jawa Barat dan Jawa
tersebut menurutnya bisa meningkat menjadi 2.000 Timur. Sehingga Jawa Tengah megalami kesulitan
ton per hari. Adapun saat ini, total produksi oksigen distribusi. Makin banyak di Jateng dan DIY,
di Indonesia mencapai 1.700 ton per hari.
mengurangi beban transportasi logistik," kata dia.
"Total produksi 1.700 ton per day, 25% sekitar  rri/eko/cnbc

PTSP Dukung
sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian
untuk diselidiki dan ditindaklanjuti.
“Kepolisian dengan cepat mengidentifikasi pelaku
dan sedang melakukan pengejaran,” kata Anita.
Untuk mengantisipasi ke depan, katanya,
kepolisian akan meningkatkan patroli pengamanan
di area Semen Padang.
Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku pemalakan supir pengangkut semen
di Indarung, Anita mengimbau untuk melaporkan
kepada kepolisian terdekat.
Ia menegaskan dalam posisi sebagai Objek
Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) PT Semen
Padang merupakan salah satu aset bangsa dan
negara yang harus dijaga dan dijamin keamanannya
dalam kegiatan operasional.
"Ini tidak terlepas dari peranan penting PT
Semen Semen Padang bagi kehidupan bangsa
dan negara dalam aspek ekonomi, sosial, dan
budaya," katanya.
Menurut dia, dengan posisi strategis PT Semen
Padang ia mengharapkan semua pemangku
kepentingan di Sumatera Barat untuk sama-sama
menjaga kelangsungan operasional PT Semen
Padang, dan menjaga dari segala tindakan yang
merugikan, termasuk dari premanisme.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63
Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital
Nasional, OVNI adalah kawasan/lokasi, bangunan/
instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat
hidup orang banyak, kepentingan negara dan/
atau sumber pendapatan negara yang bersifat
strategis.
Pada pasal 4 ayat 2, Keppres No. 63/2004
dinyatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia
berkewajiban memberi bantuan pengamanan
terhadap Obyek Vital Nasional. Pada pasal 6
Keppres tersebut disebutkan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia mengerahkan kekuatan

Mengenang Sejarah
(Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika
keduanya mempersembahkan korban, maka
diterima dari salah seorang dari mereka berdua
(Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil).
Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!".
Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya
menerima (korban) dari orang-orang yang
bertakwa.” (QS. Al-Ma’idah: 27)
Berkaitan ayat di atas, Imam al-Qurtubi (w.
1273 M) dalam Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an (juz
7, hal. 409) menjelaskan, bahwa setiap Siti Hawa
melahirkan, maka yang keluar adalah dua bayi,
satu perempuan dan satunya laki-laki. Kedua
bayi itu bisa kita sebut sebagai ‘saudara satu
kandungan’. Memang pernah satu kali Hawa
melahirkan anak tunggal (bukan berpasangan),
yaitu saat melahirkan Nabi Syits, yang lahir
menggantikan Habil karena dibunuh saudaranya
sendiri, Qabil.
Qabil lahir bersama dengan saudari satu
kandung yang bernama Iqlima. Konon, Iqlima
terlahir sebagai wanita yang cantik berseri.
Sementara Habil lahir dengan saudari kandungan
yang bernama Labuda. Paras Labuda tidak secantik
Iqlima. Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka
Qabil harus menikah dengan Labuda. Sementara
Habil menikahi Iqlima. Aturannya tidak boleh
menikahi saudara satu kandungnya. Melihat
ketentuan demikian, Qabil tidak terima. Ia hanya
mau menikahi saudari satu kandungnya, Iqlima,
yang memiliki paras cantik berseri.
Mengungkapkan rasa tidak terimanya, Qabil
berkata : “Saya lebih berhak untuk Iqlima. Dan
Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan
sekandungnya. Ketentuan ini sebenarnya bukan
dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu (Adam)
saja!” (lihat al-Razi, Mafatih al-Ghaib, juz 11,
hal. 204)
Singkat cerita, Nabi Adam as memerintahkan
kedua putranya (Qabil dan Habil) untuk berkurban.
Maka, barang siapa yang kurbannya diterima
oleh Allah swt, ia lah yang lebih berhak. Dalam
Mafatih al-Ghaib, Syekh Fakhruddin al-Razi (w.
1210 M) menjelaskan, jika kurban mereka

DARI HALAMAN 1
pengamanan Objek Vital Nasional berdasarkan
kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau
gangguan yang mungkin timbul.
Sedangkan Pasal 7 berbunyi, Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional,
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Sesuai Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep
/ 738 / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang
Pedoman sistem OVNI, ditempatkan fasilitas
keamanan antara lain kebutuhan minimal perangkat
keras dan perangkat lunak dalam obvit, kebutuhan
personil keamanan hingga sistem eskalasi tingkat
gangguan.
Ia menambahkan langkah cepat polisi
merespon pelaku premanisme pantas diapresiasi
karena pembersihan premanisme sudah merupakan
perintah Presiden Joko Widodo dan menjadi
komitmen Kapolri Jendral (Pol) Listyo Sigit
Prabowo.
Sebelumnya, seorang sopir truk dipalak oleh
preman di kawasan Indarung, Padang. Tidak hanya
dipalak, sang sopir juga tampak dipukul beberapakali.
Aksi pelaku itu kemudian direkam seseorang
lalu diunggah ke media sosial facebook serta
instagram sehingga viral.
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.
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.
 ikhwan/ant
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diterima, maka persembahan kurbannya akan
disambar oleh api yang turun dari langit
sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir. (lihat
al-Razi, Mafatih al-Ghaib, juz 11, hal. 205)
Qabil yang berprofesi sebagai petani,
mempersembahkan kurbannya berupa hasil bumi
miliknya. Hanya saja, hasil bumi yang
dikeluarkannya begitu buruk. Sementara Habil
yang
berprofesi
sebagai
peternak,
mempersembahkan kurbannya dengan seekor
kambing.
Jika Qabil berkurban dengan hasil tanaman
yang buruk, lain dengan Habil yang berkurban
dengan seekor kambing pilihan terbaik miliknya.
Dari persembahan yang dikeluarkan masing-masing
Qabil dan Habil, kita bisa menilai, mana yang
benar-benar ikhlas, dan mana yang tidak. Tentu,
Habillah yang tampak ikhlas karena berkurban
dengan kambing pilihan terbaik miliknya. Bukan
Qabil yang dengan tanaman buruk hasil panennya.
Ini juga mengindikasikan bahwa Qabil bukanlah
seorang yang bertakwa dan taat kepada Allah
swt.
Benar saja, api turun dari langit dan menyambar
kambing milik Habil. Sementara tanaman
persembahan milik Qabil tidak. Artinya, kurban
Habil diterima, sedangkan Qabil tidak. Menyadari
hal ini, Qabil pun tidak terima dan merasa iri
dengan Habil. Dengan emosi, Qabil mengambil
batu besar dan memukulkannya ke kepala Habil
sampai meninggal.
Sebagaimana Qabil yang merupakan anak Nabi
Adam. Meskipun Qabil anak seorang nabi, tapi
nasabnya tidak ada nilainya karena kezaliman
yang diperbuatnya. (lihat al-Razi, Mafatih alGhaib, juz 11, hal. 203)
Pesan moral poin kedua ini menegaskan, bahwa
nasab bukanlah penentu keberhasilan seseorang.
Semua kembali pada pribadi masing-masing. Dalam
kisah lain, kita juga tahu seorang anak yang
bernama Kan’an tidak mau beriman kepada Allah.
Padahal ia adalah anak Nabi Nuh as. Akhirnya,
Kan’an diazab oleh Allah bersama umat-umat
Nabi Nuh yang durhaka lainnya.
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SELASA, 03 DZULHIJJAH 1442 H

Padang, Khazanah - Berdasarkan Instruksi
Mendagri No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan
Instruksi Mendagri No.17 Tahun 2021 tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan
Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19, Kota
Padang ikut dikelompokkan kedalam 15 kabupaten/
kota di luar Jawa dan Bali yang diminta menerapkan
PPKM Darurat terhitung 12-20 Juli 2021, meski
baru-baru ini telah menerapkan PPKM Mikro.
Beberapa parameter yang digunakan untuk
menetapkan kabupaten/kota di luar Jawa-Bali untuk
menerapkan PPKM Darurat antara lain: Level
Asesmen Pandemi tingkat ‘4’, Tingkat Keterisian
Tempat Tidur (TT) atau Bed Occupancy Rate
(BOR) lebih dari 65 persen, terjadi peningkatan
kasus aktif secara signifikan, dan pencapaian
vaksinasi yang masih di bawah 50 persen dari
total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.
Menyikapi hal itu, Wali Kota Padang Hendri
Septa langsung menerbitkan Surat Edaran (SE)
tentang PPKM Darurat Covid-19 tersebut. SE
bernomorkan 400.628/BPBD-Pdg/VII/2021 itu,
diterbitkan wali kota usai melakukan rapat
koordinasi (rakor) melalui video conference dengan
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy
Joinaldy terkait percepatan penanganan dan
pencegahan Covid-19 di Sumbar yang juga diikuti
wali kota/bupati se-Sumbar, Senin (12/7/2021).
Wali Kota Hendri Septa mengatakan bahwa
SE yang dikeluarkannya tersebut dilakukan untuk
mendukung pelaksanaan PPKM Darurat di Kota

Walikota Padang mengumumkan Surat Edaran terbaru.

Padang selama 12-20 Juli 2021.
"Kita di Pemerintah Kota (Pemko) Padang
menerbitkan SE ini mengacu sesuai Instruksi
Mendagri No.20 Tahun 2021 perubahan atas
Instruksi Mendagri No.17 Tahun 2021. SE ini
mulai diberlakukan hari ini dan efektifnya terhitung
besok Selasa 13 Juli 2021," ujarnya.
Hendri menyebut terdapat 18 poin di dalam SE
itu yang berisikan aturan dan kebijakan yang wajib
disikapi seluruh pihak dan masyarakat di Kota Padang.
"Tujuannya adalah untuk mendukung
kesuksesan penerapan PPKM Darurat di Padang,
sehingga setelah itu diharapkan kondisi Kota
Padang kembali membaik dan penyebaran Covid19 dapat dikendalikan," sebut wako.
Orang nomor satu di Kota Padang itu
menjelaskan, 18 poin yang dijelaskan di dalam
SE tersebut diantaranya mulai dari pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar hanya dibolehkan secara
dalam jaringan (daring).
Selanjutnya, katanya, pelaksanaan kegiatan
pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen
work from home (WFH) atau bekerja di rumah.
Sebaliknya kegiatan pada sektor esensial dilakukan
pembagian untuk persentase karyawan/karyawati
yang WFH. Begitu juga sektor kritikal terkait
kesehatan, keamanan serta yang berhubungan
dengan kebutuhan logistik dan bahan pangan
pokok serta sektor esensial lainnya masih
dibolehkan.
"Sementara untuk supermarket, pasar tradisional,
toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual

Perbatasan Masuk Padang Disekat
Padang, Khazanah- Pemerintah
Kota Padang memberlakukan
penyekatan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat, 1320 Juli 2021. Kendaraan yang
akan keluar masuk Kota Padang
diperiksa.
“Mulai besok seluruh kendaraan yang keluar masuk Kota
Padang akan diperiksa,” ujar Wali
Kota Padang Hendri Septa usai
rapat bersama di Rumah Dinas Wali
Kota Padang, Senin (12/7/2021).
Penyekatan dilakukan di
setiap titik masuk Kota Padang.
Posko dibangun di titik masuk
Kota Padang. Seperti di Kayu
Kalek Lubuk Buaya, Anak Aie
Bypass, Lubuk Peraku, di pintu
masuk Padang-Pesisir Selatan,
pelabuhan Bungus, serta pelabuhan Muara.
“Seperti tahun sebelumnya,
kita aktifkan lagi pos di perbatasan masuk Kota Padang,” terang
Hendri Septa.
Nantinya, pos perbatasan
dijaga oleh TNI/Polri serta ASN
Pemko Padang. Kendaraan yang

Pemerintah Kota Padang memberlakukan penyekatan selama masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

masuk diperiksa. Kendaraan yang
dibolehkan masuk Kota Padang
yakni kendaraan sektor nonesensial, seperti tenaga medis,
dokter, perawat, kendaraan yang
mengangkut bahan pokok, dan
sebagainya.
“Sedangkan masyarakat yang

diperkenankan masuk Kota Padang dengan persyaratan menunjukkan kartu vaksin, menunjukkan
PCR H-2 atau Rapid Antigen H1, dikecualikan untuk awak
kendaraan logistik dan Transportasi Barang lainnya,” kata wali
kota.  faisal budiman

kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00
WIB dengan kapasitas 50 persen. Apotik dan toko
tetap buka 24 jam. Kemudian pelaksanaan kegiatan
makan dan minum di tempat umum baik di warung,
rumah makan, kafe serta bagi pedagang kaki lima
(PKL) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun
di pusat perbelanjaan, hanya layanan makanan melalui
pesan antar atau dibawa pulang," jelasnya.
Hendri pun meneruskan, adapun terkait
pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur publik
dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan
protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat.
Sementara perihal pelaksanaan ibadah seperti di
masjid/musala atau rumah ibadah agama lainnya
dilaksanakan dengan beberapa ketentuan prokes
yang sangat ketat.
"Terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442
H nanti, alhamdulillah pelaksanaan salat ied tetap
dibolehkan namun hanya di masjid dan musala
tidak boleh di lapangan. Semuanya dengan penerapan
prokes yang sangat ketat. Khusus pelaksanaan qurban,
penyerahan daging qurbannya cukup panitia saja
yang mengantarkannya ke rumah-rumah warga demi
menghindari kerumunan," tukasnya.
Begitu juga sambung wako lagi, di dalam
SE juga mengatur untuk kegiatan resepsi
pernikahan ditiadakan sementara waktu selama
PPKM Darurat. Hal yang sama juga diikuti pada
pelaksanaan kegiatan di area publik, kegiatan
yang menimbulkan keramaian.
Sementara, untuk penggunaan transportasi
umum seperti angkot dan angkutan massal lainnya

tetap dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas
70 persen dari kapasitas kendaraan dan penerapam
prokes yang ketat.
"Pada PPKM Darurat ini kita melakukan
penyekatan pada beberapa pintu masuk ke Kota
Padang. Dimana masyarakat yang diperkenankan
masuk ke Padang harus memiliki beberapa
persyaratan. Antara lain menunjukan kartu vaksin
(minimal 1 kali vaksi pertama), lalu menunjukan
PCR H-2/Rapid Antigen H-1. Sedangkan untuk
awak kendaraan logistik dan transportasi barang
strategis lainnya dibolehkan."
Adapun lanjut wako, untuk lokasi penyekatan
masuk ke Kota Padang ada enam titik. Mulai
dari perbatasan Padang-Solok, Padang-Pesisir
Selatan, Padang-Padang Pariaman baik di By Pass
dan Lubuk Buaya, serta di Pelabuhan Bungus
dan Muara Padang.
"Jadi ada beberapa hal dan poin-poin yang
harus ditaati oleh seluruh warga Kota Padang
selama PPKM Darurat diberlakukan. Dimana bagi
masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar
ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai
Perda Kota Padang No.1 Tahun 2021 tentang
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)," jelas Wako.
Selama PPKM Darurat tambah Hendri lagi,
Pemko Padang menyiapkan solusi berupa bantuan
sosial didukung Bulog Divre Padang dengan
menyediakan 350 ton beras untuk 18.351 warga
Padang yang termasuk keluarga penerima manfaat
dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
 faisal budiman

PPKM Mikro
di Padang,
Ibadah
di Masjid/
Musala Tetap
Dibolehkan
Padang, Khazanah - Wali Kota Padang Hendri
septa kembali berbagi informasi kepada
masyarakat Indonesia seputar penanganan Covid19 di Kota Padang.
Wako Hendri Septa menceritakan pengalamannya. Kegiatan tersebut berlangsung di
Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang,
Senin (12/7/2021)
Wako Hendri Septa mengatakan, bahwa Kota
Padang saat ini diminta untuk melakukan PPKM
berbasis mikro berdasarkan Instruksi Menteri
Dalam Negeri sampai pada 20 Juli 2021

mendatang.
"Untuk menyukseskan itu kita telah
diterbitkan Surat Edaran Wali Kota Padang
No.400.599/BPBD/-Pdg/VII/2021 tentang
pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro pada 7
Juni lalu," ungkapnya.
"Alhamdulillah surat edaran tersebut telah
kita sosialisasikan kepada masyarakat dibantu
oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), Camat, Lurah, Babinsa,
Babinkamtibmas, RT/RW, dan berjalan dengan
lancar," ungkap Wako.
Wako menjelaskan, dalam SE tersebut
Pemerintah Kota Padang masih membolehkan
pelaksanaan ibadah di masjid/musala, dengan
tetap menerapkan protokol kesehatan Covid19 yang ketat.
"Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah
Idul
Adha
1442H,
diperbolehkan
melaksanakannya di masjid/musala sekitar
tempat tinggal masing-masing. Sementara
untuk penyembelihan hewan kurban, daging
kurban diantarkan langsung oleh panitia
kurban ke rumah warga demi mencegah
kerumunan," sebutnya.
Sementara itu, mengenai penerapan PPKM
Darurat, Wako Hendri Septa mengatakan, bahwa
pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi
dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
dan dua kota lainnya di Sumbar yang diminta
melakukan PPKM Darurat.
 faisal budiman

Perkantoran Wajib Berlakukan WFH 100 Persen
Padang, Khazanah – Kota Padang
ditetapkan sebagai kota yang masuk
ke dalam Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Mulai Selasa (13/7/2021), seluruh
aktifitas perkantoran nonesensial ditutup
atau melakukan ‘work from home’
(WFH) 100 persen.
“Dengan berat hati kita sampaikan
kepada warga bahwa seluruh kegiatan
perkantoran nonesensial diwajibkan
melakukan work from home (WFH) atau
kerja di rumah mulai besok,” ujar Wali
Kota Padang Hendri Septa usai rapat

bersama di Rumah Dinas Wali Kota
Padang, Senin (12/7/2021).
Bekerja dari rumah dilakukan di
perkantoran pemerintahan dan swasta
sektor nonesensial. Sementara itu,
perkantoran sektor esensial, seluruh
karyawan tetap bekerja seperti biasa
dengan menerapkan 50 persen WFH.
Sektor esensial tersebut mencakup
perkantoran keuangan dan perbankan,
pasar modal, sistem pembayaran,
teknologi, informasi dan komunikasi,
perhotelan, nonpenanganan karantina,
serta industri orientasi ekspor.

“Bagi sektor esensial memberlakukan
WFH 50 persen,” sebut Hendri Septa.
Dijelaskan Wali Kota Padang, WFH
bagi perkantoran dilakukan mulai
tanggal 13 hingga 20 Juli 2021. Bagi
perkantoran nonesensial yang tidak
menerapkan WFH 100 persen kepada
karyawan atau pegawainya akan
dikenai sanksi. Sanksi tersebut sudah
tertuang ke dalam Perda Nomor 1 Tahun
2021.
“Sanksi tersebut sudah tertuang jelas
di Perda Nomor 1 Tahun 2021,” tutup
wali kota.  faisal budiman

Walikota Padang, Hendri Septa saat mengikuti zoom meeting.
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Wapres: K
asus CO
VID
-19 di RI
Kasus
COVID
VID-19
Jangan Seperti F
enomena Gunung Es
Fenomena
Jakarta (ANT
ARA) (ANTARA)
Wakil Presiden Ma’ruf Amin
berharap kasus penularan
COVID-19 di Indonesia tidak
seperti fenomena gunung es
atau iceberg phenomenon
yaitu laporan resmi jumlah
kasus tidak mencerminkan
kondisi yang sebenarnya di
masyarakat.
“Jangan sampai kayak
gunung es, atasnya sedikit
tapi di bawah banyak karena
belum dites atau juga belum
ditelusuri,” kata Wapres
Ma’ruf di Istana Wapres
Jakarta, Senin.
Wapres mendorong pelacakan (tracing) dan pengetesan
(testing) lebih luas kepada
masyarakat, sehingga antisipasi
dan perawatan kepada yang
terpapar COVID-19 dapat
segera dilakukan.
Wapres meminta masyarakat yang melakukan kontak erat dengan orang terpapar COVID-19 untuk melakukan testing dan menjalankan isolasi guna mencegah penularan.
“Ini banyak juga yang
belum mau di-testing, belum
mau juga yang divaksin.
Masih banyak juga yang
kalau pun sudah tahu positif
COVID-19, tapi belum mau
isolasi. Ini hal-hal yang terjadi
di masyarakat,” tutur-nya.
Oleh karena itu, Wapres
mengatakan pemberlakuan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meninjau RSPJ
Ekstensi COVID-19 Asrama Haji Pondok Gede,
Jakarta Timur, Minggu (11/7/2021). ANTARA/HOKemenko Marves/Yanelis Prasenja/am.

Presiden Ma’ruf Amin saat melakukan audensi dengan ulama dan tokoh agamaIslam terkait dengan PPKM
Darurat.
pengetatan kegiatan masyarakat yang ditetapkan Pemerintah bertujuan untuk
menekan angka penularan
COVID-19.
“Pemerintah melakukan
pengetatan-pengetatan, termasuk juga pengetesan yang

masif dan tracing supaya
jangan sampai yang terkena
COVID-19, yang positif, itu
dia berkeliaran kemana-mana
dan tidak terisolasi,” ujarnya
menegaskan.
Wapres mengajak para
ulama dan para tokoh agama

Islam untuk bersama-sama
dengan Pemerintah dalam
menangani pandemi COVID19, salah satunya dengan
mendukung pelaksanaan
pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM)
darurat di Jawa-Bali.

“Saya ingin mengajak
sahabat-sahabat semua, para
kiai, para ulama, para habib
untuk bersama-sama dengan
Pemerintah menanggulangi
bahaya COVID-19 yang
demikian besar dan dahsyat,”
ujarnya. ant

Kondisi pusat jajanan sederhana (pujasena) di
Tanjung Pandan, Belitung (babel.antaranews.com/
Apriliansyah)

DAMPAK PPKM INTENSIF BELITUNG

Pendapatan P
edagang
Pedagang
Pujasena Menurun
Belitung (ANTARA) - Jumlah pendapatan pedagang
di pusat jajanan sederhana (pujasena) Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, menurun dampak PPKM mikro intensif di
daerah itu sejak 3 - 15 Juli.
“Memang sejak diterapkannya PPKM jumlah
pendapatan jauh menurun hampir sekitar 75 persen,”
kata salah seorang pedagang, Yadiman di Tanjung
Pandan, Senin.
Menurut dia, jika sejak sebelum dilaksanaannya
PPKM intensif di daerah itu omset warung kopi miliknya
bisa mencapai Rp600 ribu dalam semalam namun selama
PPKM omset menurun menjadi Rp200 ribu per malam.
Dikatakan dia, selama PPKM intensif jam buka
warung kopinya sangat terbatas yaitu tidak melebihi
pukul 20:00 WIB.
Sedangkan dirinya baru warung kopinya pada pukul
16:00 WIB.
“Karena pemerintah minta tutup tidak melebihi pukul
20:00 WIB waktunya sangat terbatas sekitar empat
jam biasanya kami buka sampai pukul 01:00 WIB,”
ujarnya.
Sementara itu, pedagang lainnya, Sulastri merasakan
hal yang sama yaitu penurunan pendapatan selama
penerapan PPKM Intensif Belitung.
“Memang jauh turun namun mesti bagaimana lagi
kita harus mematuhi aturan pemerintah agar pandemi
cepat berkahir,” katanya.
Ia menyebutkan, guna menjaga pendapatan selama
masa PPKM Intensif Belitung maka dirinya memutuskan
untuk menerapkan layanan pesan antar.
“Kami buka layanan pesan antar sementara ini agar
usaha tetap berjalan jangan sampai tutup sepenuhnya
ditengah PPKM ini,” ujar dia. ant

Realisasi Belanja APBN T
riwulan II
Triwulan
di Sumbar Rp15,16 T
riliun
Triliun
Padang (ANT
ARA) (ANTARA)
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sumatera
Barat mencatat realisasi
belanja anggaran pendapatan
belanja negara hingga triwulan II 2021 di Sumatera Barat
mencapai Rp15,16 triliun.
“Realisasi tersebut difokuskan untuk melanjutkan
penanganan pandemi dan
memperkuat pemulihan
ekonomi melalui realokasi
untuk belanja produktif dan
penguatan program pemulihan ekonomi nasional,”
kata Kepala Kanwil Ditjen
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Perbendaharaan Kemenkeu
Sumatera Barat Heru Pudyo
Nugroho di Padang, Sumbar,
Senin.
Ia merinci realisasi tersebut terbagi atas belanja
pemerintah pusat Rp4,63
triliun atau 42,11 persen dari
pagu dan transfer ke daerah
dan dana desa (TKDD) sebesar Rp10,53 triliun atau
52,26 persen dari pagu.
Khusus belanja pemerintah pusat, dikontribusikan
lewat belanja pegawai Rp2,29 triliun atau 50,94 persen,
belanja barang Rp1,67 tril-

iun atau 37,78 persen, belanja modal Rp652,06 miliar
atau 31,98 persen dan belanja bantuan sosial Rp10,31
miliar atau 39,09 persen.
Ia menyebutkan realisasi
belanja pemerintah pusat
triwulan II 2021 mengalami
pertumbuhan 9,59 persen
dibandingkan dengan periode yang sama 2020 yang
didorong berbagai kebijakan
strategis pemerintah pusat dari
Kementerian Keuangan maupun masing-masing kementerian dan lembaga dalam
mengakselerasi belanja.

Sementara untuk realisasi
belanja TKDD terkontraksi
minus 4,37 persen dibandingkan triwulan II 2020.
Hal tersebut disebabkan
belum optimalnya belanja
dana alokasi khusus (DAK)
fisik dan dana desa sampai
dengan akhir Juni 2021.
DAK fisik terealisasi sebesar
Rp101,21 miliar atau 5,34
persen, sementara dana desa
terealisasi sebesar Rp402,39
miliar atau 40,54 persen.
Sementara realisasi pendapatan APBN di Sumbar
hingga triwulan II 2021

mencatatkan pendapatan
negara sebesar Rp3,34 triliun
atau 53,07 persen dari target.
Rincian realisasi pendapatan negara terdiri atas
penerimaan perpajakan Rp2,64 triliun dan PNBP Rp698,13 miliar.
“Realisasi pendapatan
negara didukung utamanya
oleh penerimaan pajak dalam
negeri yang terealisasi sebesar
Rp1,64 triliun dan pajak
perdagangan internasional
bea masuk dan bea keluar
sebesar Rp993,29 miliar,”
kata Heru.  ant

Pemerintah
empat
Tambah T
Tempat
Perawatan
Pasien CO
VID
-19
COVID
VID-19

Jakarta (ANT
ARA) - Menteri Pekerjaan Umum
(ANTARA)
dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono
menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah
tempat perawatan pasien COVID-19.
Dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin,
Basuki mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan
tambahan 7.116 tempat tidur untuk perawatan pasien
COVID-19 di Paviliun Kirana Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo (RSCM), Rumah Susun Pasar
Rumput, dan Asrama Haji Pondok Gede di DKI
Jakarta.
“Satu, mengubah Asrama Haji Pondok Gede
menjadi rumah sakit COVID-19. Di sana ada lima
gedung yang kita ubah dari Asrama Haji menjadi
rumah sakit, gedung A, B, C, dan H, dan D5 untuk
menyiapkan 774 tempat tidur,” katanya.
Menurut Basuki, Gedung A Asrama Haji Pondok
Gede sudah mulai difungsikan sebagai tempat
perawatan pasien COVID-19 pada 10 Juli 2021.
“Saat ini ada 40 pasien yang sudah ditempatkan
di sana,” katanya.
Ia menekankan bahwa Rumah Sakit Wisma Haji
hanya menerima pasien rujukan dari rumah sakit
atau puskesmas.
“Jadi jangan salah. Ini saya hanya lihat di
spanduk, tidak bisa langsung ke sana tanpa rujukan
dari puskesmas atau rumah sakit, karena ini hanya
untuk pasien bergejala ringan sampai sedang, di
sana tidak ada ICU, tapi hanya ada High Care Unit,”
katanya.
Penyiapan Gedung B Asrama Haji sebagai tempat
penanganan pasien COVID-19 ditargetkan selesai
12 Juli 2021. Menurut Basuki, gedung itu akan
mulai dioperasikan sebagai fasilitas perawatan pasien
COVID-19 mulai Senin pukul 16.00 WIB.
“Gedung C dan A akan selesai (penyiapannya)
dan siap dioperasikan besok Selasa (13/7), sementara
Gedung D5 yang agak parah renovasinya diharapkan
akan selesai hari Kamis nanti untuk siap dioperasikan,
jadi semua ini adalah di asrama haji, termasuk di
Gedung
D3
dan
D4
untuk
para
nakes,” Basuki menjelaskan.
Di samping menyiapkan ruang-ruang perawatan,
ia mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) memasang tanki-tangki
oksigen cair untuk mendukung penanganan pasien.
“Hari ini akan selesai kita instal (pasang). Karena
baru tadi malam pukul 23.00 WIB masuk dari
Cilegon, sehingga langsung kita instal pada hari
ini. Mudah-mudahan malam nanti selesai,” katanya.
Ia menjelaskan pula bahwa Rumah Susun Pasar
Rumput kondisinya sudah diperiksa langsung oleh
Presiden Joko Widodo dan dapat digunakan untuk
menyediakan tambahan hingga 5.952 tempat tidur
pasien.
“Tower 1 sudah siap dioperasikan karena sudah
siapkan termasuk alat kesehatan dan tempat tidurnya
kemudian untuk Tower 2 dan 3 sudah siap
prasarananya. Pagi tadi mulai masuk tempat tidurnya
dan alkesnya,” kata Basuki.
Ia memerinci, Tower 1 memiliki 689 ruangan
dengan kapasitas total 2.067 tempat tidur, Tower
2 memiliki 606 ruangan dengan kapasitas total
1.818 tempat tidur, dan Tower 3 memiliki 689
ruangan dengan kapasitas total 2.067 tempat tidur.
“Yang Tower 1 sekali lagi sudah siap dioperasikan
sejak hari ini,” kata Basuki.
Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk
menyiapkan Paviliun Kirana RSCM menjadi Rumah
Sakit Penanganan COVID-19.
“Yaitu di lantai 3, 4, dan 5, serta lantai 8, 9,
10 dengan total 390 tempat tidur nantinya. Ini agak
berat, karena memang rumah sakit yang belum selesai
sejak tahun 2011 dan masih banyak kekurangan,
akan kita selesaikan,” kata Basuki.
Kementerian PUPR, menurut Basuki, hanya diberi
waktu tiga minggu untuk menyiapkan fasilitas
penanganan pasien COVID-19 di RSCM.
“Siang ini pukul 14.00 kami bersama dengan
Direktur RSCM dan Dirjen Pelayanan Kesehatan
bertemu dan memfinalkan desainnya, karena ini
tadinya rumah sakit anak, kita ubah desainnya
menjadi RS COVID-19,” katanya.
“Insya Allah nanti malam atau besok pagi sudah
mulai bekerja. Paling lambat tiga minggu akan bisa
kita manfaatkan atau kita siapkan operasi,” ia
menambahkan.
Selain di ketiga tempat tersebut, Kementerian
PUPR menyiapkan rumah sakit di daerah. “Kami
akan siap melaksanakan sesuai dengan perintah
dari BNPB dan Menteri Kesehatan,” kata Basuki.
ant
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Peredaran Sabu-sabu K
embali Marak di Dhar
masraya
Kembali
Dharmasraya
Pulau
Punjung,
Khazanah—
Satresnarkoba Polres Dharmasraya
menangkap empat pria yang diduga
menjual, memiliki, menguasai narkotika
golongan 1 jenis sabu-sabu.
Keempat tersangka ini ditangkap
ditempat berbeda, dua orang tersangka
atas nama TE (27) warga Jorong Ranah,
Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatam
Pulau Punjung, dan AF ( 24) warga
Jorong Koto Tangah, Kenagarian
Siguntur, Kecamatan Sitiung ditangkap
di wilayah Nagari Sungai Dareh, Senin
(12/7) sekira pukul 06.30 Wib.
Kemudian tersangka dua lainnya

atas nama EA ( 25) warga Jorong
Lambau, Kenagarian Sungai Kambuik,
Kecamatan Pulau Punjung, dan EE
(34) warga Jalan Beringin No 18
Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang ditangkap,
Senin (12/7) sekira pukul 07.00 Wib
di Jorong Kumani, Kenagarian Sungai
Kambut Kecamatan Pulau Punjung.
Penangkapan TE dan AF bermula
dari laporan masyarakat setempat.
Mendapat laporan tersebut Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan yang berujung pada penangkapan tersangka tersebut.

Dari keterangan TE dan AF barang
haram tersebut mereka dapat dari
tersangka EA (25). Mendapat kerengan
tersebut Satresnarkoba langsung
memburu dan menangkap EA. Kemudian dari ketengan EA narkotika jenis
sabu tersebut ia dapatkan dari tersangka
EE, dan akhirnya EE pun diciduk
Satresnarkoba.
“ Dari tangan tersangka TE dan
AF disita barang bukti berupa 1 buah
kotak rokok merk Sampoerna A mild
yang didalamnya terdapat 1 buah
plastik klip bening yang berisikan
4 paket diduga narkotika golongan

1 jenis sabu, 1 buah pipa kaca, 2 pak
kecil plastik klip bening, 1 buah
handphone merk nokia warna hitam,
2 lembar uang kertas Rp50 ribu,” kata
Kapolres Dharmasraya AKBP Anggun
Cahyono melalui Kasat Narkoba Iptu
Rajulan Harahap.
Selain itu juga disita seperangkat
alat hisab sabu yang terdiri dari bong,
dot kompeng dan pipet plastik.
Sementara dari tersangka EA dan
EE diamankan barang bukti 1 buah
kotak besi warna silver yang didalamnya terdapat 5 paket diduga narkotika
golongan 1 jenis sabu, 1 buah plastik

klip bening, 1 buah handphone
android merk Samsung warna biru,
dan 1 buah handphone android merk
OPPO warna merah.
Dijelaskan Rajulan Harahap, untuk
pengembangan kasus tersebut empat
orang tersangka narkoba tersebut sudah
ditahan di sel tahanan Makopolres
Dharmasraya.
“ Meraka dikenakan Pasal 114 Jo
Pasal 112 Jo Pasal 132 UU Nomor 35
Tahun 2009 tentang narkotika dengam
ancaman hukuman penjara minimal 7
tahun dan maksimal 20 tahun,”
pungkasnya  AhmadHabibie.

SIDANG LANJUTAN PK MANTAN WABUP PESISIR SELATAN

Kuasa Huk
um P
emohon Hadirk
an Novum
Hukum
Pemohon
Hadirkan
Padang, Khazanah— Sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK)
yang diajukan, mantan Wakil Bupati (wabup) Pesisir Selatan,
Rusma Yul Anwar kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas
IA Padang, kali ini Kuasa Hukum terdakwa mengajukan dua
saksi dan novum.
Sidang lanjutan Peninjauan
Kembali (PK) yang diajukan, mantan Wakil Bupati (wabup) Pesisir
Selatan, Rusma Yul Anwar, selaku
pemohon, kembali digelar di
Pengadilan Negeri Kelas IA
Padang, terkait kasus dugaan
pengerusakan hutan lindung dan
penimbunan hutan bakau (mangrove) di Kawasan Mandeh,
Kecamatan Koto XI, Kabupaten
Pesisir Selatan pada beberapa
waktu lalu.
Dalam sidang tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir
Selatan selaku termohon, menanggapi jawaban PK dari pemohon.
Usai menanggapinya, kuasa
hukum dari pemohon yaitu
Jefrinaldi cs, menghadirkan dua
orang saksi.
“Kami ada saksi dua orang
majelis, karena mereka menemukan novum (bukti baru),”
katanya.
Menurut keterangan saksi
Andi Fitriadi dan Razi, yang
diperiksa secara bergantian,
mengatakan, ada kesamaan antara
kasus tersebut, dengan kasus yang
ada di Makasar.
“Kasusnya miripnya pak
hakim, bahkan dalam putusan
pada Pengadilan Negeri Makasar
terdakwanya divonis bebas,”
katanya saat memberikan keterangannya, Senin (12/7).
Usai sidang, hakim ketua
Rinaldi Triandoko dengan ang-

gota Reza Himawan dan Juandra,
langsung menutup sidang. Dari
pantauan awak media, Rusma Yul
Anwar tampak tidak hadir, dalam
persidangan, selain itu masanya
pun juga tidak tampak seperti
persidangan pekan lalu.
Sebelumnya, Rusma Yul Anwar divonis majelis hakim satu
tahun, denda Rp1 miliar dan
subsider 3 bulan, oleh Pengadilan
Negeri Kelas IA Padang. Putusan
pada tingkat pertama tersebut,
lebih ringan dari tuntutan JPU
yakninya, empat tahun denda Rp5
miliyar dan subsider 12 bulan
kurungan. Selain itu, dalam kasus
ini Rusma Yul Anwar juga mengajukan banding hingga kasasi.
Dalam dakwaan JPU dijelaskan, kejadian ini bermula pada
Mei tahun 2016 hingga 2017.
Terdakwa membeli sebidang tanah
pada seluas tiga hektar, pada tahun
2016.
Dua bulan kemudian dimulailah pembangunan di kasawan
Mandeh dan pelebaran jalan serta
perairan laut, dari satu meter
menjadi empat meter, yang panjangnya sekitar tiga puluh meter.
Terdakwa telah memerintahkan seseorang untuk meratakan
bukit, dengan tujuan pendirian
penginapan serta terdapat dua
lokasi pengerusakan mangrove.
Pertama ukuran dengan panjang 12 meter dan lebar 75 meter,
dan kedua dengan ukuran panjang

Bungus Gelombang P
asang
Pasang
Padang, Khazanah— Gelombang pasang air laut
menerjang kawasan permukiman warga di Kelurahan
Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Kota Padang, Senin
(12/7) pagi.
Gelombang pasang itu menghantam beberapa rumah
warga yang tepat berada di pinggir pantai.
Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Padang, Sutan Hendra mengatakan, pihaknya telah
mendapat informasi terkait peristiwa tersebut.
Kata dia, saat ini pihaknya tengah ke lokasi untuk
memastikan bagaimana kondisi di lapangan.
“Kita asesmen dulu, apa yang rusak dan bagaimana
kondisinya,” kata Sutan melalui sambungan telepon,
Senin (12/7) siang, sebagaimana dilansir Padangkita.com
.
Sutan melanjutkan, pihaknya juga belum dapat
memastikan apakah gelombang pasang tersebut akibat
fenomena alam tahunan, atau sekadar pasang air laut.
“Kita belum dapat informasi dari daerah lain,
biasanya kalau fenomena alam, otomatis derah lain yang
berada di pinggir laut juga mengalami hal yang sama,”
kata dia.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun,
terdapat enam rumah warga yang terdampak gelombang
pasang itu. Rumah tersebut tepat berada di pinggir
pantai. Namun berapa kerugian belum bisa dihitung.
Video amatir tentang gelombang pasang ini beredar
di media sosial.
Nampak, gelombang pasang masuk ke permukiman
dan menerjang rumah warga yang berada di pinggir
pantai  */Novrizal Sadewa.

Rutan P
adang Razia
Padang
Padang, Khazanah— Petugas Rumah Tahanan (Rutan) kelas
IIB Padang, Minggu malam (11/7) menggelar razia di kamar
warga binaan.
Razia ini dilakukan guna menertibkan sejumlah barang
terlarang yang yang tidak seharusnya berada dan dipegang
oleh warga binaan.
Dalam razia Minggu malam tersebut, dipimpin langsung
kepala Rutan Padang, Muhamad Mehdi dan Kepala pengamanan
Rutan Pandu Puji Wibowo.
“Setiap sudut kamar warga binaan diperiksa oleh petugas
dengan teliti, dalam razia tersebut petugas berhasil menemukan
dua unit handphone milik warga binaan serta kabel-kabel
dan empat senjata tajam,” ungkap Mehdi.
Lebih lanjut kata dia, Razia ini sengaja dilakukan petugas,
guna mengantisipasi keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan.
“Razia dan penertipan setiap kamar warga binaan akan
terus kita lakukan secara rutin setiap minggunya, guna mencegah
dan mendeteksi secara dini hal-hal yang tidak kita inginkan,”
kata dia  */Novrizal Sadewa.

NOVUM- Sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan, mantan Wakil Bupati (wabup)
Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, kali ini
Kuasa Hukum terdakwa mengajukan dua saksi dan novum (foto: Ist/net).
75 meter dan lebar 12 meter, pada
bukit yang diratakan yang telah

berdiri empat bangunan.
Dilokasi tersebut, sudah dibuat

fasilitas jalan dan pembangunan
perumahan. Dimana aktifitas

berdampak dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Berdasarkan data lapangan dan
citra satelit, kerusakan yang
ditimbulkan yakninya matinya mangrove saat pelebaran
sungai, seluas 3.029 meter atau
luas 0,3 hektar.
Pelebaran sungai dititik lain
mengakibatkan rusaknya hutan,
kemudian hutan mangrove ditimbun tanah seluas 0,39 meter.
Sehingga total luas hutan mangrove yang rusak sekitar 7.900
atau 0,79 hektar.
Bahwa terdakwa melakukan
kegiatan tanpa izin lingkungan
diareal perbukitan. Dimulai dari
pembukaan lahan, pembuatan
jalan menuju bukit, serta pemerataan bukit.
Perbuatan terdakwa melanggar
pasal 98 UU RI No 32 tahun
2009, tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan. Pasal
109 UU RI Nomor 32 tahun 2009,
tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hiudup 
Murdiansyah
Eko.

RSUP M. DJAMIL KEKURANGAN NAKES

Kekurangan T
empat T
idur T
eratasi
Tempat
Tidur
Teratasi
Padang, Khazanah—
Khazanah—Tingginya
tingkat keterisian tempat tidur di
seluruh rumah sakit di Sumatera
Barat membuat Rumah Sakit
Umum Pusat (RSUP) M Djamil
Padang menambah 86 tempat tidur
di ICU.
Hal ini dimaksudkan untuk
mengantisipasi
terjadinya
lonjakan kasus positif Covid-19
di provinsi itu.
“RSUD M Djamil adalah
rujukan utama untuk kasus-kasus
berat Covid-19 di Sumbar karena
itu kita pastikan kesiapannya,
diantaranya untuk tempat tidur,
ICU dan ketersediaan oksigen,”
kata Wakil Gubernur Sumbar,
Audy Joinaldy (12/7).
Meski telah ada penambahan
tempat tidur untuk pasien Covid19 namun ada kendala baru yang
terjadi yaitu kurangnya sumber
daya manusia di bidang
kesehatan yang bertugas di
ruangan-ruangan baru tersebut.

Untuk mengatasi hal itu, Audy
mengatakan
akan
segera
menggelar rapat koordinasi
dengan Rumah Sakit yang ada
di Sumbar serta pihak terkait
untuk membahas hal tersebut
supaya kendalanya bisa segera
teratasi.
Sementara itu Dirut RSUD M
Djamil Padang Yusirwan,
mengatakan penambahan tempat
tidur di Rumah Sakit tersebut
semuanya khusus ICU.
RSUP
M.Djamil
juga
mendapatkan bantuan 8 unit
ventilator untuk mengantisipasi
lonjakan kasus yang ditakutkan
terjadi karena telah masuknya
virus Covid-19 varian baru ke
Sumbar.
Terkait ketersediaan oksigen,
ia mengatakan dalam sebulan
terakhir terjadi lonjakan kebutuhan
hingga 800 persen.
Kendala dalam penyediaan
oksigen adalah pemasok untuk

KURANG- Tingginya tingkat keterisian tempat tidur di seluruh
rumah sakit di Sumatera Barat membuat Rumah Sakit Umum
Pusat (RSUP) M Djamil Padang menambah 86 tempat tidur di
ICU meski demikian jumlah nakes yang ada masih kurang (foto:
Ist/net).
RSUD M Djamil berasal dari
Dumai sehingga untuk transportasi
agak terganggu.
“Terakhir kami dibantu pihak
kepolisian untuk mengawal
pengiriman oksigen dari Dumai

sehingga kebutuhan bisa tetap
tercukupi,” katanya.
Selain itu, RS M Djamil juga
mendapatkan bantuan subsidi dari
pusat untuk pengadaan oksigen
tersebut  Rina Akmal.

COVID-19 MENGGILA DI AGAM

Satu Hari 47 Orang yang P
ositif T
erpapar
Positif
Terpapar
Lubukbasung,
Khazanah—
Satuan Tugas Penanganan Covid19 Kabupaten Agam, Sumatera
Barat mencatat sebanyak 47 warga
terkonfirmasi positif yang tersebar
di dua dari 16 kecamatan di
daerah itu pada Senin (12/7) .
“Kasus itu tersebar di
Kecamatan Lubukbasung 40
orang dan Ampeknagari tujuh
orang. Sementara 14 kecamatan
tidak ada penambahan warga
positif hari ini,” kata Ketua Harian
Satuan Tugas Penanganan Covid19 Agam, Martias Wanto di
Lubukbasung.
Ia mengatakan, dengan
penambahan kasus itu maka total
kasus sampai hari ini 4.415 orang.
Sedangkan pasien yang
melakukan isolasi mandiri di
rumah sakit dan isolasi mandiri
758 orang.
“Kita berharap pasien ini
segera sembuh dalam waktu
dekat,” katanya.
Pada Senin (12/7), tambahnya,
sebanyak dua warga Lubukbasung
meninggal dunia, sehingga total
warga meninggal dunia menjadi
112 orang.
Untuk pasien yang sembuh
sebanyak 13 orang pada Senin
(12/7), sehingga total sembuh
sampai hari ini menjadi 3.545
orang.
Ia mengakui, penambahan
kasus baru Covid-19 di Agam
hampir terus terjadi setiap hari.
Untuk
itu,
pihaknya
mengingatkan masyarakat untuk

ANTUSIAS- Tingginya jumlah warga di kabupaten Agamyang
positif terpapar Covid-19 setiap harinya membuat warga di
sejumlah kecamatan antusias untuk divaksin (foto: ist/net)
tidak lengah dan selalu waspada
dengan segala kemungkinan
dengan cara memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak
dan mengurangi mobilitas.
Selain itu, Pemkab Agam
menambah ruangan isolasi dan
memberikan vaksinasi secara
massal bagi ASN dan warga.

Melakukan treking atau
penelusuran warga yang positif
dengan cara tes usap di Puskesmas.
“Kita juga melakukan
penyemprotan cairan disinfektan
di seluruh kantor pemerintah
dalam mengantisipasi penyebaran
Covid-19” katanya
Sebelumnya, akibat penam-

bahan kasus positif Covid-19 di
Kabupsten Agam semakin menggila, membuat Dinas Sosial
setempathentikan sementara
pelayanan langsung pada masarakat.
Dinas Sosial Agam yang
sudah menutup kegiatan pelayanan secara langsung terhadap
masyarakat sejak Kamis,(8/7).
Kadinas Sosial Agam Rahmi
Artati, membenarkan kantor Dinas
Sosial Agam untuk sementara
menutup operasional layanan
langsung pada masarakat.
Menyikapi perkembangan
kondisi yang ada, dari data yang
ada, tercatat 8 personil Dinsos
dinyatakan positif, pasca
dilakukan tes swab,
“Kita
akan
melihat
perkembangan kondisi, jika sudah
relative normal, dan personil sudah
kembali pulih, kemungkinan
pelayanan secara langsung akan
dibuka kembali di kantor,” ujar
Rahmi Artati.
Lebih lanjut Rahmi Artati
mengatakan, selama masa
penutupan sementara operasional
kantor secara langsung pelayanan
terhadap masyarakat, pihaknya
sudah mengantisipasi dengan
menyiapkan nomor ponsel personil
yang dipajang di papan
pengumuman Dinsos Agam,
masyarakat yang membutuhkan
pelayanan bisa menghubungi
nomor-nomor yang sudah
ditetapkan tersebut n Heppy
Kusnandar/ Irwandi.
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Eksistensi DPD W
ujudk
an K
esejahteraan R
akyat
Wujudk
ujudkan
Kesejahteraan
Rakyat
Jakarta, Khazanah— Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) sebagai representasi daerah
dapat menjadi jembatan aspirasi
dan agregasi kepentingan daerah,
terutama dalam pengambilan
kebijakan nasional yang berorientasi tumbuhnya demokratisasi
dan kesejahteraan masyarakat
daerah.
“DPD sebagai salah satu
lembaga negara memiliki peran
untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat,” kata Sekretaris Jenderal
MPR, Ma’ruf Cahyono dalam
keterangan resmi di Jakarta,
Senin (12/7).
Dia menjelaskan, kondisi itu
dapat tercapai jika DPD mengoptimalkan perannya dalam mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dan nasional
secara komprehensif, integratif

dan berkelanjutan.
Ma’ruf mengatakan, membicarakan optimalisasi peran DPD,
harus dengan kacamata yang
lebih luas, dengan melihat latar
belakang pembentukannya baik
secara historis, filosofis, maupun
sosiologis, sehingga dapat
melihat peran dan fungsinya
secara komprehensif dan holistik.
“Karena itu, berbicara tentang optimalisasi peran DPD harus
dikembalikan kepada kontekstualitas yang melatari pembentukannya, yakni mewujudkan cita
negara persatuan, cita negara
demokrasi, dan cita negara hukum,”
kata Ketua Keluarga Alumni
Fakultas Hukum Unsoed tersebut.
Ma’ruf Cahyono mengatakan, pada tataran suprastruktur
politik negara, DPD juga memiliki peran penting yakni

sebagai kekuatan penyeimbang
dalam pelaksanaan checks and
balances antar lembaga-lembaga
negara. Sekarang tidak ada lagi
satu lembaga yang memiliki
kekuasaan yang sangat powerful,
semua Lembaga negara memiliki
kedudukan yang setara, yang
membedakan adalah fungsifungsinya yang suprematif atas
mandat konstitusi.
“Checks and balances tentu
tidak dalam kontek intervensi
apalagi mencampuri kewenangan
antar lembaga negara, tetapi
dalam kontek membangun
sinergi, kerja sama, kerja bergotong royong dalam satu visi
mewujudkan tujuan nasional,”
jelas Ma’ruf.
Ma’ruf menguraikan dalam
konteks demokratisasi, DPD hadir
sebagai instrumen yang mewakili

daerah, mewakili ruang hidup
(wilayah), sehingga secara substansial prinsip dasar demokrasi
Abraham Lincoln (dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat) dapat
terwujud dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara Indonesia.
Prinsip semua rakyat harus terwakili adalah esensi demokrasi
substansial ala Indonesia yakni
sila ke empat yakni kerakyatakan
yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Dalam konteks demokrasi
Indonesia, semua terwakili, tidak
ada kepentingan rakyat yang
ditinggalkan sebagaimana dalam
sistem MPR dulu, ada utusan
daerah dan utusan golongan.
Sekarang ada Dewan Perwakilan
Daerah, jadi harapannya semua
terwakili, semua kelompok dan

golongan, secara filosofis harus
terwakili melalui reperentasi
DPD,” kata Ma’ruf.
Dengan fungsi representasi
yang sangat luas, lanjut Ma’ruf,
eksistensi DPD juga harus
mampu berperan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah aspek yang
sangat penting karena terkait
dengan menjaga persatuan
bangsa dan kesatuan negara.
“Untuk itu melalui azas
desentralisasi dan otonomi
daerah, DPD sebagai lembaga
legislasi, harus berperan dalam
mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dan pusat,”
harap Ma’ruf.
Selain itu, Ma’ruf menambahkan, DPD juga mempunyai
peran dalam merekat kebera-

PEMBAHASAN RANPERDA RPJMD TAHUN 2021-2026

DPRD Sumbar
an F
orkopimda
Libatk
Libatkan
Forkopimda
Padang,
Khazanah—
DPRD Sumatera Barat
melibatkan
Forum
Komunikasi
Pimpinan
Daerah (Forkopimda) dalam
pembahasan
Ranperda
Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sumbar
2021-2026, Senin (12/7).
“Rapat ini pertama kali
dilakukan untuk menampung usulan pemangku
kebijakan masuk dalam
RPJMD 2021-2026. Masukan tersebut nantinya akan
dibahas bersama oleh DPRD
Sumbar dengan Pemprov
Sumbar,” kata Ketua DPRD
Sumatera Barat Supardi
selepas rapat pembahasan di
Padang.
Menurut dia, beragam
masukan dalam rapat kemarin cukup menarik, mulai
dari Danlanud Sutan Sjahrir
yang menawarkan pembangunan selter di lahan
milik mereka di kawasan
Tabing.
Mereka memiliki lahan
yang seluas 200 hektare
dengan lokasi strategis di
pusat kota, lahan tersebut
produktif namun tidak dikelola dan diusulkan agar
dibangun selter ketika terjadi
bencana gempa bumi dan
tsunami.
“Kawasan tersebut padat
dan jalur evakuasi cukup
minim sehingga perlu dibangun shelter di lokasi tersebut. Kita apresiasi hal ters-

PEMBAHASAN— Jajaran Forkopimda Sumatera Barat, dilibatkan dalam pembahasan Ranperda RPJMD Provinsi
Sumbar tahun 2021-2026, Senin (12/7). Masukan dari segenap unsur Forkopimda, nantinya akan dibahas oleh
DPRD bersama Pemprov Sumbar untuk dimasukkan dalam RPJMD. IST
ebut, selain itu Danlanud
juga akan membangun lapangan pacuan kuda internasional, bumi perkemahan
dan lainnya yang akan meningkatkan pariwisata di
Sumbar,” kata dia.
Selain itu masukan dari
perwakilan Kajati terkait
program pembinaan masya-

rakat agar sadar dan patuh
hukum yang perlu dianggarkan di APBD Sumbar.
“Hal seperti ini tentu perlu
ditindaklanjuti agar dapat
dilaksanakan dengan cara
menjalin sinergi dengan
kejaksaan, TNI dan Polri
agar masyarakat taat hukum
dan peraturan daerah,” kata

dia.
Sementara itu Gubernur
Sumatera Barat Mahyeldi
Ansharullah mengatakan
fokus RPJMD adalah merealisasikan visi misi yang
dibuat kepala daerah. Pembahasan visi misi dan program unggulan ini tidak
dapat diselesaikan dalam

sehari atau dua hari namun
pembahasan secara berkelanjutan.
“RPJMD ini nantinya
akan didalami oleh DPRD
bersama OPD terkait sehingga menghasilkan program
kerja jangka menengah
daerah,” kata dia. Rina
Akmal/ant

DPRD P
ayakumbuh P
aripur
nak
an
Payakumbuh
Paripur
aripurnak
nakan
KUA-PP
AS T
ahun 2022
A-PPAS
Tahun

RIDA ANANDA
Payakumbuh,
Khazanah—
nah—DPRD Kota Payakumbuh menggelar Rapat
Paripurna Nota Pengantar
Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) Kota
Payakumbuh Tahun 2022,
Senin (12/7). Rapat dipimpin
Ketua DPRD, Hamdi Agus
dan dihadiri oleh Sekretaris
Daerah, Rida Ananda mewakili Wali Kota Riza Falepi.
Rida Ananda menyampaikan, memperhatikan
tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota
Payakumbuh Tahun 20172022, maka dapat dijabarkan
5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022. Penyusunan prioritas pembangunan
Kota Payakumbuh Tahun
2022 diarahkan pada pencapaian visi dan misi serta

program strategis yang belum tercapai dan permasalahan yang muncul dari
evaluasi pembangunan tahun
2022.
Prioritas Pembangunan
Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2022 adalah peningkatan kualitas pelayanan
bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar
lainnya, lalu peningkatan
perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing
dan berkeadilan dengan
berbasis ekonomi kerakyatan,
kemudian peningkatan penataan kota, ketersediaan
infrastruktur dan fasilitas
umum yang nyaman dan
berkelanjutan, lalu peningkatan tata pemerintahan
yang baik dan bersih (good
and clean governance), serta
terakhir peningkatan pengamalan ajaran agama dan
budaya.
Berdasarkan prioritas
pembangunan daerah tersebut, Sekda menerangkan
Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2022 dalam
penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas
dan plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran
pendapatan dan belanja
daerah (APBD) tahun anggaran 2022 menargetkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen, inflasi
sebesar 2,85 persen, tingkat
pengangguran terbuka sebesar 5,80 persen, tingkat

kemiskinan sebesar 5,27
persen, rasio gini sebesar 0,27
persen, dan target IPM sebesar 80,93 persen.
“Ini menjadi tantangan
berat buat kita dalam situasi
yang belum normal saat ini.
Namun Kami yakin berkat
kerjasama dan upaya kita
bersama apa yang kita targetkan ini bisa kita wujudkan
demi kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh
kedepannya, terutama sektor
infrastruktur dan UMKM
yang menjadi penopang
perekonomian di Kota Payakumbuh,” kata Sekda.
Untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah
Kota Payakumbuh tahun
anggaran 2022, diproyeksikan mencapai angka
Rp.575,3 milyar dengan
komposisi terdiri dari Rp.107,7 milyar untuk Pendapatan Asli Daerah Asli
Daerah dan Rp.468,03
milyar untuk Pendapatan
Transfer.
“Untuk pendapatan daerah yang berasal dari Lainlain Pendapatan Daerah
Yang Sah belum kita anggarkan dalam rancangan ini
karena belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah,” papar Sekda.
Proyeksi pendapatan
tahun 2022 tersebut telah
memperhitungkan tingkat
pertumbuhan masing-masing
sumber penerimaannya namun untuk pendapatan yang

berasal dari pendapatan
transfer baru menganggarkan
penerimaan yang berasal dari
dana transfer umum yaitu
DBH dan DAU, sementara
DID dan dana transfer khusus
yaitu DAK Fisik dan DAK
Non Fisik belum dimasukkan
sebagai bagian dari pendapatan daerah.
Pendapatan asli daerah
adalah pendapatan yang
diperoleh daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang
terdiri dari Pajak Daerah
Rp.17,07 milyar yang bersumber dari pajak hotel,
pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral
bukan logam dan batuan,
pajak parkir, pajak air tanah,
pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan, bea
perolehan hak atas tanah dan
bangunan.
Retribusi Daerah Rp.7,97
milyar yang bersumber dari
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Sementara itu untuk
belanja daerah meliputi
semua pengeluaran dari
RKUD yang tidak perlu
diterima kembali oleh daerah

dan pengeluaran lainnya
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang untuk Tahun 2022
diproyeksikan sebesar Rp.612,22 milyar.
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/
atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan
daerah dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran
2022 diproyeksikan sebesar
Rp.36,44 milyar.
Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran
pembiayaan. Dalam hal
APBD diperkirakan defisit,
APBD dapat didanai dari
penerimaan pembiayaan
daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah
tentang APBD. Penerimaan
Pembiayaan daerah pada
Tahun 2022 bersumber dari
SiLPA yang diproyeksikan
berjumlah Rp.36,44 milyar. Lili Yuniati

gaman dan kohesi sosial masyarakat. Sebagai bangsa yang
majemuk, syarat perbedaan, sifat
perbedaan itu adalah eksklusif.
Jika tidak dikelola dengan baik,
maka ekslusifitas yang tajam
akan berubah menjadi konflik
sosial dan ketidak percayaan
masyarakat.
“Ini berpotensi mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa,”
ujarnya.
Terkait wilayah ruang hidup,
daerah kepulauan, perbatasan,
sumberdaya alam dan sumberdaya
ekonomi lainnya. Semua itu
penting. Ini bangsa besar, tidak
bisa semua dikerjakan sendiri, ada
relasi kelembagaan yang mesti
dioptimalkan, tentu harus dalam
koridor konstitusi. “Itu peran para
senator menurut saya,” kata
Ma’ruf menegaskan. ryn/ant

DPW PKS Diimbau
Gelar Istighosah
Jakarta, Khazanah— Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) mengimbau seluruh pengurus Dewan Pimpinan
Wilayah menggelar istighosah untuk keselamatan
bangsa menghadapi pandemi Covid-19. Ketua
Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menuturkan, agenda istighosah nasional sudah digelar DPP PKS pada
Sabtu (10/7) lalu.
Jazuli yang ikut menghadiri istighosah secara daring
ini mengaku segala upaya dan ikhtiar harus diambil
untuk menyikapi melonjaknya kasus Covid-19.
Terlebih, belakangan ini kasus Covid-19 di Indonesia
sempat menelan korban jiwa yang sudah menyentuh
angka seribu dalam satu hari. Ketua Fraksi PKS
mengatakan, selain upaya disiplin protokol kesehatan
dan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah,
PKS juga mendesak pemerintah meningkatkan layanan
rumah sakit.
Pemerintah juga diminta segera memenuhi
kekurangan tenaga kesehatan, oksigen tabung, hingga
obat-obatan untuk pasien Covid-19. Selain itu, ia
mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kedekatan
dengan Allah SWT.
“Kita meminta, kita berdoa dan bermunajat kepada
Allah agar wabah ini segera diangkat. Bangsa dan
negara Indonesia senantiasa diberikan keselamatan.
Allah Maha Kuasa atas segala peristiwa, atas kuasaNya wabah ini akan bisa diakhiri dan terkendali,”
tutur
Jazuli
dalam
keterangan
yang
diterima Republika.co.id, Senin (12/7).
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, istighosah
akan digaungkan dan dilaksanakan PKS hingga ke
DPW PKS seluruh Indonesia. “Semoga Allah menjawab
doa-doa kita dan bangsa Indonesia bebas dan selamat
dari pandemi Covid-19. Allahumma aamiin,” ujarnya.
Legislator daerah pemilihan Banten ini
menilai istighosah bisa menjadi kekuatan mental dan
spiritual bangsa Indonesia agar lebih kuat dan sabar
menghadapi Covid-19. Ia berharap, ketenangan jiwa
dengan mendekatkan diri kepada Allah bisa membantu
meningkatkan imun setiap orang.
Istighosah PKS sendiri dihadiri Ketua Majelis
Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri dan Presiden
PKS Ahmad Syaikhu. Agenda yang digelar Sabtu
(10/7) malam ini dipimpin ulama Nahdlatul Ulama
sekaligus Pengasuh Ponpes Haq An-Nahdliyah Jawa
Timur KH Abdul Malik Said, Pimpinan Majelis Taklim
Al-Anfaal Tebet Habib Soleh, dan Ketua MUI Pusat
KH Abdullah Jaidi. ryn/rol

Demokrat-PKB
Beda Suara
Jakarta, Khazanah— Dua pimpinan MPR dari
fraksi Demokrat dan PKB beda suara soal
usulan kompleks parlemen dijadikan rumah
sakit darurat virus corona (Covid-19) di tengah
lonjakan kasus saat ini. Demokrat mendukung,
sementara PKB menilai tidak tepat.
Wakil Ketua MPR dari Demokrat, Syarief
Hasan mendukung parlemen dijadikan rumah
sakit darurat karena masyarakat semakin sulit
mendapat perawatan. Kegiatan rapat DPR dan
MPR pun bisa dilakukan via internet.
“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.
Syarief mengatakan, partainya kerap
mendapat keluhan dari masyarakat yang positif
Covid-19 namun sulit mendapat perawatan di
rumah sakit. Itu terjadi karena tak sedikit rumah
sakit yang telah penuh di berbagai daerah.
“Bahkan, ada beberapa kasus pasien gejala
berat yang meninggal dunia, karena terlambat
tertolong disebabkan kapasitas RS yang sudah
penuh,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR fraksi PKB
Jazilul Fawaid menilai tidak tepat jika
kompleks parlemen dijadikan rumah sakit
darurat Covid-19. Dia menyebut kompleks
parlemen merupakan perkantoran, sehingga tidak
cocok dijadikan rumah sakit. “Usulan itu
kurang tepat karena Gedung DPR itu
perkantoran, masih ada yang bekerja dan
fasilitasnya kurang layak dan memadai,” kata
Jazilul.
Dia menghargai usulan halaman Kompleks
Parlemen menjadi RS Darurat Covid-19. Namun,
masih banyak cara yang bisa dilakukan
parlemen dalam mendukung upaya Pemerintah
menanggulangi pandemi Covid-19. Jazilul lebih
setuju jika Gelora Bung Karno yang dijadikan
rumah sakit darurat.
“Namun hemat kami lebih cocok kalau
Gelora Bung Karno saja yang disulap jadi RS
Darurat COVID-19. Selain karena lahannya lebih
luas, juga lebih steril dari lalu lintas orang
bekerja,” ujarnya. ryn/cnn
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Jakarta, Khazanah - Meski
menolak menyebut rumah sakit
sudah kolaps, sejumlah pakar
menilai sistem kesehatan di
Tanah Air sudah kepayahan dalam
melayani pasien. Mengurangi
jumlah kasus menjadi jalan keluar
paling rasional untuk mengatasinya.
Epidemiolog dari Universitas
Gadjah Mada, Dr Riris Andono
Ahmad, memaknai kolaps sebagai
tidak berfungsi. Kenyataanya,
mayoritas rumah sakit masih
bekerja melayani pasien. Hanya
saja, mereka dalam kondisi
kepayahan. Dia mengibaratkan
dengan aliran pompa air, yang
jika tekanannya terlalu tinggi,
lama-lama pipanya akan pecah.
Rumah sakit, kata Riris, saat
ini masih bisa berupaya maksimal
menyediakan oksigen, obat-obatan
dan mempersiapkan tenaga kesehatan (nakes). Namun dia mengingatkan, semua ada batasnya.
“Tapi ada satu titik di mana
itu sudah tidak bisa lagi. Misalnya
karena kapasitas produksinya
sudah tidak mencukupi untuk
oksigen atau obat-obatan. Nakesnya sudah exhausted, bahkan
mungkin sebagian besar terinfeksi,
sehingga tidak bisa memberikan
layanan. Ketika itu terjadi maka
sistem kesehatannya akan kolaps,”
ujar Riris.
Jika itu terjadi, tambahnya,
maka sistem kesehatan kolaps dan
kasus-kasus tidak bisa tertangani
lagi. Ketika benar-benar kolaps,
untuk resusitasi kembali, akan
dibutuhkan waktu. Mengganti
nakes, kata Riris, tidak semudah
melakukannya pada profesi lain.
Riris mengatakan, berbagai

pilihan saat ini begitu sulit karena
keterbatasan nakes. Rencana
mendirikan rumah sakit lapangan
misalnya, juga akan membutuhkan investasi sumber daya
manusia. Sementara memaksa
layanan kesehatan di tingkat
bawah, seperti Puskesmas untuk
membuka lebih lama, juga bukan
jalan keluar mudah.
“Meningkatkan layanan itu
tidak semata-mata membuka
jumlah waktunya. Itu ada kaitannya dengan beban kerja. Siapa
yang mengisi beban kerja tambahan tadi? Sementara saat ini
semua teman di Puskesmas sudah
sangat kewalahan bahkan untuk
melakukan fungsi hariannya saja,”
tambah Riris.
Dia mengingatkan, peningkatan kasus kini membenani
Puskesmas yang harus melakukan tracing lebih banyak. Selain
itu program vaksinasi juga menjadi
tugas tambahan bagi mereka.
Kondisi itu berpotensi menaikkan jumlah kematian, yang
sebenarnya saat ini sudah terjadi.
Karena kondisi sistem kesehatan
yang buruk, mereka tidak bisa
lagi menerima pasien, bahkan
mereka yang berada dalam kondisi
cukup buruk.
“Orang-orang yang butuh
perawatan kritis, tidak bisa masuk
karena sakit yang penuh, dan ini
akan meningkatkan kematian.
Ada bottle neck di rumah sakit,
sehingga orang-orang yang seharusnya mendapat perawatan,
meninggal. Padahal bisa jadi
seharusnya tidak meninggal, kalau
rumah sakitnya tidak penuh,”
tambahnya.
Jalan keluar paling rasional,

Jakarta, Khazanah - Sekretaris
Perusahaan PT Kimia Farma Tbk
Ganti Winarno Putro mengatakan
pelaksanaan Vaksinasi Gotong
Royong Individu (VGR) Covid19, yang sedianya dimulai Senin
(12/7), ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.
Dalam pesan singkat kepada
VOA, Ganti mengungkapkan
penundaan ini karena banyaknya
pertanyaan yang masuk dari
masyarakat. Mengingat kondisi
ini, Kimia Farma memutuskan
untuk memperpanjang masa
sosialisasi VGR Individu serta
pengaturan pendaftaran calon
peserta.
“Kami mohon maaf sekali lagi
atas ketidaknyamanan ini. Namun
hal ini lakukan demi memberikan
“customer journey” yang lebih

prima. Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo
untuk bersama-sama mendorong
tercapainya kekebalan komunal
(herd immunity) yang lebih cepat
di Indonesia,” ujar Ganti di
Jakarta, Senin (11/7).
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kalau itu ada sungai, banyak
airnya, kan mesti harus ada
drainase. Drainase-nya adalah shelter-shelter , tetapi tetap
dipantau. Biar tidak menjadi
banjir bandang ke mana-mana,”
kata Darwito mengambil perumpamaan.
Karena rumah sakit penuh, saat
ini banyak pasien melakukan
isolasi mandiri (isoman) di rumah.
Pilihan ini disayangkan Darwito,
karena berisiko meningkatkan
kematian pasien di rumah, yang
saat ini sudah terjadi.
Karena itulah, skema shelter terpusat menjadi pilihan, dan
harus dilakukan di seluruh wilayah. Ada dua kelompok pasien
yang masuk ke shelter terpusat ini.

Pertama adalah mereka yang baru
saja dinyatakan positif, dan dalam
kondisi baik atau bergejala ringan
dan sedang. Kelompok kedua
adalah pasien dari rumah sakit,
yang sudah baik kondisinya atau
menjelang sembuh. Kelompok
kedua ini tidak perlu menunggu
sampai benar-benar sehat untuk
meninggalkan rumah sakit. Shelter menjadi wahana perantara
sebelum mereka pulang.
Kuncinya, kata Darwito,
adalah keberadaan nakes di shelter tersebut.
“Nakes kan bisa diatur. Bukan
seperti di rumah sakit, di situ
cukup memantau minum obat,
mengukur saturasi, mengukur nadi,
temperatur dan lainnya. Kalau

butuh dokter lebih lanjut, bisa
dengan telekonsultasi,” papar
Darwito.
Nakes yang bertugas di shelter terpusat ini bisa berasal dari
dokter-dokter muda atau perawat
baru. Setiap seratus pasien, cukup
dijaga oleh satu dokter dan tiga
perawat. Kuncinya, menurut
Darwito, ada koordinasi pasti
antara shelter dan rumah sakit.
Satu shelter sudah dipastikan
berada di rumah sakit tertentu,
sehingga jika dibutuhkan rujukan,
sudah ada kejelasan ke mana
pasien akan dibawa.
“Misalnya kalau terjadi penurunan saturasi, atau gejala meningkat temperaturnya, orang tersebut
langsung dikirim ke rumah sakit.
Ada koordinasi terus menerus
antara shelter dengan rumah sakit,”
ujarnya.
Darwito memberi permisalan,
sebuah rumah sakit dengan 400
tempat tidur bisa saja turut
memantau satu shelter dengan
seribu pasien kategori sedang.
Dengan koordinasi yang baik,
kondisi pasien dapat dimonitor
untuk mencegah perburukan.
“Dengan begini, semuanya
tersentralisasi, bukan di rumahrumah. Bayangkan kalau rumah
tersebut tipe 21, punya anak dua,
yang sakit satu, nanti bisa tertular
semuanya,” tambahnya lagi.
Darwito berharap skema ini
dapat diterapkan, sehingga tidak
ada lagi pilihan isoman di rumah.
Sangat sulit bagi tenaga kesehatan
untuk memantau seluruh pasien
yang diminta isoman di rumah
akibat rumah sakit penuh. Tanggung jawab persoalan ini, ada di
pemerintah daerah.  voa

bisa mempercepat kekebalan
kelompok dan melindungi masyarakat secara luas.
Ganti mengatakan vaksin yang
rencananya digunakan dalam
program ini adalah vaksin Sinopharm, berbeda dengan vaksin
yang digunakan oleh pemerintah.

uat atau booster.
“Saat ini pemerintah belum
mengeluarkan ketetapan bahwa
masyarakat akan diberikan booster.
Jadi tetap programnya adalah
masyarakat mendapatkan semua
akses vaksin untuk dosis 1 dan
2,” paparnya.
Rencananya, para peserta
vaksinasi gotong-royong dikenai
biaya Rp 439.570 untuk satu dosis.
Harga itu terdiri dari harga vaksin
sebesar Rp321.660 dan biaya
pelayanan sebesar Rp117.910.
Menurut Bambang, harga tersebut
sudah dikaji sehingga diharapkan
tidak memberatkan masyarakat.
“Harga saya kira sudah ditetapkan dalam keputusan Menkes,
sudah dilakukan review dengan
BPKP, struktur harganya sudah
terbuka, dibuka dengan jelas. Saya

kira tidak ada yang ditutupi,
termasuk tadi banyak isu marjin
berapa, itu sudah ditetapkan
dengan seterbuka mungkin,”
ungkap Bambang.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Utama PT Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra mengatakan
vaksinasi berbayar ini terbuka
untuk Warga Negara Indonesia
(WNI) dan Warga Negara Asing
(WNA) yang tinggal di Indonesia.
Pada tahap awal, imbuh
Chandra, layanan vaksinasi
berbayar ini akan disediakan di
delapan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) milik Kimia
Farma, yaitu di Senen, Pulo
Gadung dan Blok M untuk DKI
Jakarta; kemudian di kota Bandung, Solo, Semarang, Surabaya
dan Bali.  voa

BERISTIRAHAT - Seorang pasien Covid-19 beristirahat di tanah di luar tenda darurat yang didirikan
di luar rumah sakit di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Bekasi, 25 Juni 2021. (Foto: Reuters)
ungkap Riris, adalah tetap menekan kasus. Masyarakat harus
diajak berperan, dengan menjaga
diri agar tidak tertular, atau
menularkan ke orang lain.
Hentikan Isoman di Rumah
Ketua Perhimpunan Rumah
Sakit Seluruh Indonesia (PERSI),
DI Yogyakarta, Dr. dr. Darwito,
SH., Sp.B(K)Onk juga mengakui
kondisi rumah sakit saat ini
kepayahan. Dia mengusulkan,
setiap pemerintah daerah menyediakan shelter terpusat, dengan
layanan dari nakes dalam jumlah
terbatas.
“Berapapun jumlah tempat
tidur di rumah sakit, itu sebenarnya
harus ada drainase. Ibarat banjir,

Rp4.500
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Tak Cari Untung
Sebelumnya, Ganti pada Minggu (11/7), menegaskan pihaknya tidak mencari keuntungan
dalam program vaksinasi gotongroyong individu Covid-19.
Dia menerangkan bahwa program ini merupakan perluasan dari
program vaksinasi gotong-royong
yang sebelumnya diinisiasi oleh
Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia. Dalam program
ini, perusahaan membeli vaksin
Covid-19 untuk diberikan kepada

karyawan dan keluarganya tanpa
dipotong gaji.
“Jadi pada prinsipnya kita ini
mendukung, tidak ada untuk
komersialisasi dan sebagainya.
Seperti yang disampaikan, semuanya sudah terbuka baik itu dari
sisi komponen harga, dan sudah
dilakukan review oleh lembaga
independen sehingga kami sebagai salah satu BUMN itu
mendukung untuk percepatan dan
juga untuk perluasan daripada
vaksinasi gotong royong sehingga
bukan untuk komersialisasi,”
ungkap Ganti dalam telekonferensi
pers di Jakarta, Minggu (11/7).
Lanjutnya, langkah ini diambil
mengingat terjadinya lonjakan
kasus Covid-19 yang signifkan
terutama di Jawa dan Bali. Oleh
karena itu, program ini dinilai

Harga
dan
Pelaksanaan
Vaksinasi
Dalam telekonferensi pada
Minggu (11/7), Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (persero)
Bambang Heriyanto mengatakan
program vaksinasi gotong-royong
individu itu ditujukan kepada
masyarakat atau individu yang
belum mendapatkan vaksinasi
Covid-19 sama sekali. Dia menegaskan program ini bukan program pemberian vaksinasi peng-

