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LAPORAN PBB mengungkap bahwa pandemi virus Covid-19 telah
berkontribusi pada peningkatan jumlah orang yang menghadapi
kelaparan di seluruh dunia. Tak tanggung-tanggung, satu dari tiga
orang (2,37 miliar orang) di seluruh dunia, tidak punya akses ke
makanan yang cukup di sepanjang tahun 2020 lalu.

Jakarta, Khazanah-- Satu dari tiga
orang di seluruh dunia (2,37 miliar orang),
tidak punya akses ke makanan yang
cukup di sepanjang tahun 2020 lalu.
Sebagian besar diakibatkan dampak
pandemi COVID-19 terhadap akses dan
harga makanan. Kondisi itu merupakan

sebuah lonjakan hampir 320 juta orang
dalam satu tahun.
Bahkan secara keseluruhan, PBB
menyatakan sekitar 41 juta warga di
43 negara terancam kelaparan, dan tidak
banyak waktu bagi mereka masuk ke
dalam jurang keterpurukan.

"Kenyataannya lebih buruk dari yang
dibayangkan," kata Arif Husain yang
memimpin bidang ekonomi pada Program
Pangan Dunia (WFP), pada laporan
tahunan tentang Status Gizi dan
Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan
lima badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) pada Senin (12/7).
"Dalam satu tahun saja, jumlah orang
yang menderita kelaparan kronis
mengalami peningkatan, melebihi total
keseluruhan dalam lima tahun
sebelumnya," kata Arif.
PBB juga khawatir, itu akan

membawa dunia keluar dari jalur dalam
pencapaian tujuan untuk menghilangkan
kelaparan dan kekurangan gizi tahun
2030. Laporan itu memperingatkan
bahwa 660 juta orang diperkirakan masih
menghadapi kelaparan pada tanggal yang
ditargetkan. Sebagian hal itu dikarenakan
BACA HAL-7

TESTING DAN TRACING JUGA MASIH JAUH DARI TARGET

Tiga Daerah Efektif TTerapkan
erapkan PPKM Darurat
Padang, Khazanah-- Tiga daerah
di Sumatera Barat masuk dalam
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat, yakni
Kota Padang, Bukittinggi, dan
Padang Panjang terhitung mulai 12
hingga 20 Juli 2021. Selama PPKM
darurat, tiga daerah tersebut akan
dilakukan pembatasan akses keluar
masuk warga.
Di Kota Padang, penerapan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat di hari
pertama, Selasa (13/7), kegiatan
penyekatan di sejumlah titik lokasi
perbatasan dengan daerah tetangga,
dianggap masih belum berjalan
maksimal.
Seperti halnya saat Wali Kota
Padang Hendri Septa melakukan
peninjauan di pos perbatasan di
Lubuk Buaya, Koto Tangah. Meski
penyekatan kendaraan yang masuk
dalam kota sempat dilakukan
petugas, namun setelah rombongan
Hendri Septa beranjak dari pos,
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POS PERBATASAN-- Sejumlah petugas tampak tengah melakukan pemeriksaan terhadap pengendara
yang melintas di pos perbatasan di daerah Lubuk Buaya, Kec. Koto Tangah Kota Padang, Selasa (13/7). Hal itu
seiring dimulainya penerapan PPKM darurat di Kota Padang, terhitung mulai 12 hingga 20 Juli mendatang. LGM

KALAH MAIN JUDI LUDO

Dedy Gorok Leher
Teman Sendiri
Simpang Empat, Khazanah-- Apapun namanya, segala
sesuatu yang berbau perjudian seringkali menimbulkan
akibat yang tidak baik atau akibat yang tidak diinginkan,
meski dalam bentuk permainan sekalipun.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Hanya
gara-gara permainan Ludo, seorang warga terpaksa bersimbah
darah akibat digorok oleh temannya sendiri.
Adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam Sigodang
Hulu Jaya Jambak Kabupaten Pasaman Barat, Agus Salim
Ritonga (26) bersimbah darah karena lehernya menyayat
oleh temannya sendiri di Koto Baru Kecamatan Luhak
Nan Duo, Senin (12/7) malam.
"Leher korban digorok oleh temannya bernama Dedy
Dwi Saputra Hutabarat (22) menggunakan pisau cutter
ketika korban memboncengi pelaku menggunakan sepeda
motor," kata Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Sugeng
Hariyadi melalui Kepala Polsek Pasaman Iptu Rosminarti
di Simpang Empat, Selasa (13/7).
Rosminarti mengatakan, diduga pelaku nekat menyayat
leher korban karena sering kalah main judi ludo
menggunakan telepon genggam.
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KADO MANIS HARI PERTAMA PPKM DARURAT

Fadly Amran Raih Jasa Bakti Koperasi dan UKM
Padang Panjang, Khazanah-- Tahun
2020-2021 menjadi tahun-tahun yang
penuh tantangan bagi pemerintah dan
seluruh lapisan masyarakat terutama bagi
para pelaku usaha tanah air. Ditambah
lagi hari ini penerapan PPKM Darurat di
Sumbar antara lainnya Kota Padang Panjang.
Namun semua itu bukan suatu halangan
untuk berinovasi dan berkarya.
Dari data yang diperoleh Khazanah,
sampai dengan Senin (12/7), kasus Covid19 di Kota Padang Panjang mencapai
1.701 terkonfirmasi, dengan suspek 19.693
kasus. Dilansir dari laman informasi data
Covid-19 Padang Panjang, 153 orang
sedang menjalani perawatan, 31 kasus

meninggal dan 1.517 dinyatakan sembuh.
Di tengah badai pandemi Covid-19
dan siring diterapkannya PPKM Darurat
di Kota Padang Panjang, namun kota kecil
berjulu Serambi mekkah itu tetap
menorehkan prestasi.
Adalah penghargaan Jasa Bakti Koperasi
dan UKM di bidang industri barang, yang
diberikan kepada Pemerintah Kota Padang
Panjang oleh Kementerian Koperasi dan
UKM RI. Penyerahan penghargaan itu
bertepatan dengan hari pertama penerapan
PPKM darurat di Padang Panjang Senin
(12/7). Anugerah itu diterima Walikota
Padang Panjang, Fadly Amran secara virtual.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten

Masduki menyerahkan penghargaan Jasa
Bakti Koperasi dan UKM secara virtrual
lewat Zoom Meeting kepada Wali Kota
Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA
Datuak Paduko Malano, Senin (12/7). Wali
Kota muda ini dinilai sebagai pejabat
negara yang berkomitmen dan berperan
aktif dalam pengembangan dan pembinaan
koperasi dan UKM.
Penghargaan ini diberikan kepada
Walikota Padang Panjang atas kiprahnya
yang telah berperan aktif dalam
mensukseskan
pembinaan
dan
pengembangan koperasi dan UKM. Selain
itu, Walikota Padang Panjang juga dinilai
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Syiar Islam

Mimbar
Hukum Menyiarkan Nama
Peserta Kurban
UST M. MUBASYSYARUM BIH

WALIKOTA Padang Panjang, Fadly Amran, BBA saat menerima penghargaan
Jasa Bakti Koperasi dan UKM secara virtual, Senin (12/7). IST

Ayat Hari Ini

Rangkaian Ibadah Haji
Dimulai 18 Juli

Pelaksanaan kurban di masyarakat sangat meriah,
mulai dari proses penyembelihan hingga pembagian
dagingnya, bahkan di beberapa daerah difasilitasi oleh
pemerintah setempat. Ini menjadi salah satu bukti bahwa
negara kita sebetulnya sudah sangat religius dan Islami,
tanpa perlu diformalkan dengan simbol-simbol tertentu.
Berkait dengan semangat keislaman, sebagian panitia
kurban mengambil inisiatif untuk menyiarkan nama-nama

Mekkah, Khazanah-- Mahkaham Agung Arab Saudi
memutuskan ibadah haji akan dimulai pada 18 Juli dengan
Idul Adha dirayakan pada 20 Juli. Naik haji adalah salah
satu dari 5 rukun Islam dan kewajiban sekali seumur hidup
bagi semua Muslim yang mampu.
Melansir Al Jazeera pada Senin (12/7/2021), sebelum
pandemi Covid-19, sekitar 2,5 juta jemaah akan pergi ke
Mekkah untuk menunaikan ibadah haji selama 5 hari.
Sebab ada pandemi Covid-19, tidak ada jemaah asing
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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)
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12.20
15.45
18.22
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PENDAFTARAN KPID SUMBAR DIBUKA

DPRD Berharap Komisioner Terpilih
Kompeten di Bidangnya

KONFERENSI PERS - Ketua Pansel Ilham Adelano Azre didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sumbar H. M. Nurnas (kiri) dan
Sekretaris Pansel Afriendi Sikumbang, saat memberi konferensi pers di DPRD Sumbar

Padang, Khazanah - Tim Seleksi
(timsel) penjaringan calon komisioner
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) periode 2021-2024 telah dibentuk
DPRD Sumbar pekan lalu. Dan sejak
Selasa kemarin timsel tersebut mulai
membuka pendaftaran hingga tanggal
13 Agustus 2021 mendatang.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi
Sumbar H. M. Nurnas dalam konferensi
pers didampingi Ketua Pansel Ilham
Adelano Azre dan Sekretaris Afriendi
Sikumbang, Selasa siang (13/7) di DPRD

Sumbar menyebutkan, ruang lingkup
tugas KPID ke depan akan semakin
banyak tantangan seiring perkembangan
teknologi informasi termasuk di bidang
penyiaran.
“Menyadari tantangan tersebut,
DPRD mengharapkan komisioner KPID
ke depan adalah orang yang memang
berkompeten dan berkomitmen terhadap
urusan penyiaran,” kata Nurnas.
Dia
menekankan,
dalam
perkembangan teknologi sekarang ini,
lembaga penyiaran terus bertransformasi.

Pada saat yang sama, produksi konten
untuk ditayangkan akan semakin
bervariasi untuk meningkatkan daya
saing, baik yang bersifat informasi
maupun hiburan.
“Dalam perkembangan tersebut,
komisioner KPID memiliki tugas berat
dan tanggung jawab yang besar
mengawasi konten lembaga penyiaran
yang sesuai dengan norma dan aturan
yang berlaku,” katanya.
Untuk itu, tegas Nurnas, tanggung
jawab pertama itu ada di tangan tim

seleksi. DPRD berharap timsel dapat
bekerja secara profesional dan
independen untuk mendapatkan kandidat
komisioner yang mampu mengemban
tugas berat KPID ke depan.
“Setelah tugas timsel selesai, nantinya
diharapkan nama-nama yang sampai di
DPRD untuk seleksi akhir merupakan
orang yang kapabel, kredibel dan
berkompeten di bidang penyiaran,” tegas
Nurnas.
Hal senada juga diungkapkan Ilham
Adelano Azre, beratnya tantangan
pengawasan isi (konten) siaran ini,
tentunya memerlukan seorang komisioner
KPID dengan kompetensi yang komplit,
komunikator andal serta memiliki jiwa
kepemimpinan yang baik
Apa yang disampaikan Azre itu juga
didukung pernyataan Afriendi Sikumbang
dengan pengalamannya selama dua
periode di KPID Sumatera Barat, dimana
jiwa kepemimpinan (leadership) dan
kamampuan berinteraksi dengan
stakeholder terutama mitra kerja di
pemerintahan, sangat besar pengaruhnya
dalam menunjang performa lembaga
pengawas isi siaran ini di Sumatera Barat
Selesai proses pendaftaran, timpal
Azre, timsel akan melanjutkan ke
tahapan seleksi administrasi, ujian
tertulis, wawancara dan sebagainya.
Seleksi administrasi dijadwalkan pada
23 Agustus 2021.
Selain itu, lanjutnya, timsel juga akan
melakukan uji publik terhadap seluruh
bakal calon. Dalam tahapan itu, pihaknya
meminta tanggapan masyarakat terhadap
calon.
Apakah misalnya ada bakal calon

ASDP Padang
Tetap Batasi
Jumlah
Penumpang

KETUA DPRD SUMBAR,
SUPARDI:

Bupati
dan
Walikota
Agar
Kawal
RPJMD
Sumbar
Padang, Khazanah - Bupati dan
Walikota di daerah ini diminta untuk
dapat mengawal visi dan misi yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sumatera Barat
tahun 2021- 2026, agar terwujud
Sumatera Barat Madani, unggul dan
berkelanjutan.
"Dari tujuh program unggulan, inilah
ranah kita bisa mendiskusikan untuk
pencapaian visi dan misi itu," ujar Ketua
DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi
saat membuka Seminar Ranperda
tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat

DIBUKA - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi saat membuka Seminar Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera
Barat tahun 2021- 2026

tahun 2021- 2026, di ruang rapat utama
DPRD Sumbar, Selasa, (13/7).
Menurut Supardi, salah satu
program unggulan tersebut ialah
peningkatkan sumber daya manusia,
meningkatkan derajat masyarakat,
memberikan seribu beasiswa kepada
mahasiwa di perguruan tinggi terkemuka, tunjangan kepada tenaga guru
di daerah terpencil..
Untuk pencapaian visi dan misi yang
terdapat dalam program unggulan itu,
menjadikan destinasi pariwisata dalam
RPJMD Provinsi Sumbar termasuk

destinasi kelas internasional. “RPJMD
tidak akan terlaksana dengan baik,
apabila tidak ada sinkronisasi dengan
Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat,"
harap Supardi.
Dikatakan Supardi, pihaknya
mengharapkan RPJMD Provinsi
Sumatera Barat bisa menjadi acuan
dalam dokumen perencanaan tahun
2022 dan tahun seterusnya bagi
Kabupaten dan Kota di Sumbar.
"RPJMD perlu singkronisasi pada
Bab 1 dan seterusnya, karena selama
ini ditemukan lemah perencanaan,

maka terjadi kegagalan dalam
pelaksanaan dimasa akan datang,"
ujar Supardi.
Menurut Supardi, berdasarkan data
SDGs antar negara di dunia, apakah
acuan menjadi acuan bagi Pemprov
Sumbar, karena Pemprov Sumbar
merupakan bagian dari Indonesia.
"RPJMD Provinsi Sumatera Barat
menjadi acuan bagi Kabupaten dan
Kota di Sumatera Barat, karena
RPJMD provinsi sangat perlu sinergis
dengan kabupaten dan Kota," ujar
Supardi.  jer/*

KETUA DPD RI:

Kaji Lagi Jika Gedung Parlemen Jadi RS Darurat Covid-19
Jakarta, Khazanah - Usul agar
gedung parlemen di Senayan dijadikan
rumah sakit (RS) Darurat Covid-19,
dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti, harus dikaji
terlebih dahulu. Sebab, ada banyak
hal yang harus dipertimbangkan bila
kompleks parlemen digunakan untuk
merawat pasien.
Usul agar kompleks parlemen
yang menjadi kantor bagi DPR,
MPR, dan DPD RI, dijadikan sebagai
RS Darurat disampaikan Fraksi
Demokrat. Ide tersebut dilontarkan
menyusul banyaknya rumah sakit
yang penuh lantaran melonjaknya
kasus Covid-19.
“Untuk menjadikan kompleks
parlemen sebagai rumah sakit darurat
tempat perawatan pasien Covid-19
harus dikaji secara mendalam. Kita
harus ukur unsur efektivitas dan
efisiensinya,” tutur LaNyalla, Selasa
(13/7/2021).
Senator asal Jawa Timur itu
mengakui banyaknya rumah sakit
yang penuh dampak tingginya kasus
Covid.
Namun
LaNyalla
mengingatkan,
ada
banyak
pertimbangan untuk memilih suatu
lokasi menjadi rumah sakit darurat.
“Apakah memungkinkan lokasi
tersebut menjadi rumah sakit darurat.
Kita
harus
memikirkan
aksesibilitasnya, sarana/prasarana
maupun fasilitas yang ada apakah
bisa mendukung. Bagaimana dari segi

yang berafiliasi kepada partai politik
tertentu atau memiliki jabatan lain yang
tidak dibenarkan secara aturan menjadi
komisioner KPID dan sebagainya dan
sebagainya.
“Masukan dan tanggapan seperti ini
kami butuhkan bantuan dari semua pihak
termasuk dari kalangan media,
memberikan masukan kepada kami,
karena kita harus transparan dan
akuntabel serta dipertanggungjawabkan
pada publik” timpalnya.
Azre berharap. masyarakat berperan
aktif baik untuk mengajukan diri sebagai
calon komisioner maupun mengawasi
jalannya tahapan penjaringan calon,
mendorong masyarakat, agar antusias
mengikuti proses seleksi calon komisioer
KPID Sumbar. Sehingga proses seleksi
menghasilkan calon yang berkompeten
di bidang penyiaran, berintegritas,
independen dan memiliki komitmen
tinggi dalam menciptakan industri
penyiaran yang mengedukasi.
Proses
akhir
seleksi
akan
menghasilkan 21 orang calon komisioner
untuk diserahkan ke DPRD Sumbar oleh
timsel. Selanjutnya, DPRD Sumbar akan
melakukan tes kepatutan dan kelayakan
untuk menghasilkan 14 orang dimana
tujuh orang dengan nilai terbaik untuk
ditetapkan sebagai anggota dan tujuh
orang lainnya menjadi calon anggota
pengganti.
Komisioner KPID Provinsi Sumbar
periode 2018-2021 dilantik oleh
Gubernur Sumbar pada tanggal 24
Agustus 2018 lalu dan akan habis masa
jabatannya pada Agustus 2021
mendatang.  jer/*

perawatan dan sanitasinya, serta
banyak hal lainnya. Kita harus
memperhitungkan juga pengelolaan
limbah medis agar tidak menimbulkan
masalah baru,” jelasnya.
Menurut LaNyalla, apabila
infrastruktur di kompleks parlemen
tidak memadai dijadikan sebagai
rumah sakit darurat, pemerintah justru
akan mengeluarkan dana yang besar
jika harus mempersiapkan segala
kebutuhan yang ada. Tentunya dari
segi anggaran, hal ini justru tidak
akan berjalan efisien.
“Apalagi kompleks parlemen
merupakan objek vital negara yang
pengamanannya pun dilakukan secara
khusus. Akan memerlukan persiapan
yang ekstra, baik dari segi keamanan
dan kenyamanan, bila kemudian
disulap menjadi rumah sakit darurat,”
kata LaNyalla.
Meski begitu, LaNyalla menilai
usul Fraksi Demokrat bukannya tidak
mungkin dilakukan. Hanya saja,
pertimbangan dan persiapan harus
betul-betul dilakukan secara matang.
“Setiap
aspirasi
untuk
keselamatan masyarakat pastinya
sangat baik. Saya juga memahami
usul tersebut merupakan bentuk
kepedulian teman-teman di Demokrat
yang ingin menunjukkan kepedulian
wakil rakyat dalam kondisi seperti
ini. Tapi mari kita serahkan kepada
pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Kesehatan, untuk berhitung apakah

efisien dan efektif bila kompleks
parlemen menjadi salah satu lokasi
rumah sakit darurat bagi pasien
Covid-19,” tuturnya.
Menanggapi usulan tersebut,
Setjen DPR RI telah melakukan
simulasi. Hasilnya, ditemukan
sejumlah kendala yang membuat sulit
apabila kompleks DPR dijadikan
lokasi RS Darurat pasien Corona.
Beberapa kendala seperti bed
pasien yang tidak dapat dimasukkan
ke lift. Kemudian ruang paripurna
yang diusulkan menjadi bangsal,
struktur lantainya menurun atau tidak
rata sehingga tidak memungkinkan
untuk ditaruh tempat tidur pasien.
Gedung-gedung di kompleks
parlemen yang usianya sudah tua
juga dianggap tidak ideal untuk
menjadi lokasi perawatan. Bila
membongkar ruang para wakil rakyat
agar bisa dijadikan kamar pasien,
pastinya akan membutuhkan waktu
yang tidak sebentar.
Dari simulasi tersebut, tempat yang
paling memungkinkan untuk
digunakan sebagai lokasi rumah sakit
darurat adalah lapangan seluas 80x90
meter yang berada di depan gedung
Nusantara I. Di lokasi tersebut bisa
dibangun tenda-tenda darurat untuk
perawatan pasien Covid.
“Tapi kembali lagi harus
dipikirkan fasilitas serta sarana/
prasarana penunjang lainnya seperti
kamar mandi dan ruangan yang lebih

proper jika ada kasus-kasus sulit,”
ucap LaNyalla.
Saat ini, pemerintah sedang
menyiapkan berbagai tempat yang
memungkinkan dijadikan RS Darurat.
LaNyalla menyarankan agar tempattempat pelatihan milik pemerintah
diubah menjadi tempat perawatan
pasien Corona.
“Pemerintah, baik pusat maupun
daerah, punya banyak tempat
pendidikan dan pelatihan yang saya
yakin dalam kondisi pandemi ini,
fungsinya belum banyak digunakan.
Kita bisa manfaatkan lokasi tersebut
karena di balai-balai Diklat itu kan
punya banyak ruang-ruang aula dan
juga kamar-kamar bagi peserta diklat,”
ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.
LaNyalla juga menilai, pemerintah
bisa memanfaatkan hotel-hotel
maupun tempat penginapan untuk
dijadikan tempat perawatan pasien
Covid. Selain bisa menampung pasien,
pemerintah dapat membantu
pemasukan
hotel-hotel
dan
penginapan yang sekarang ini sepi
pengunjung.
“Daripada harus membangun
sarana/prasarana
yang
baru,
manfaatkan saja yang memang sudah
ada. Hanya tinggal disesuaikan
peruntukkannya. Jadi saya pikir untuk
memilih lokasi RS Darurat harus
rasional, efektif, dan efisien,” tutup
LaNyalla.
 jer/*

Padang, Khazanah -- Seiring penerapan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di
Kota Padang, Selasa (13/7) ini, sejumlah pintu masuk
menuju kota ini mulai diperketat penjagaannya, termasuk
di Pelabuhan Penyeberangan Bungus, Teluk Kabung,
Padang.
Adanya pos PPKM Darurat di pelabuhan
penyeberangan itu dibenarkan General Manager (GM)
PT ASDP Padang, Arsil, Selasa siang.
"Kalau untuk persyaratan bagi calon penumpang
yang akan berangkat dengan kapal kami harus merujuk
pada SE Kemenhub No.45/2021 yang membatasi
jumlah penumpang hanya 70 persen dari total kapasitas
yang ada di kapal," kata Arsil.
Terus yang kedua, lanjutnya, persyaratan untuk
penyebarangan karena masuk kategori perjalanan darat
masih memberlakukan rapid test dan antigen. "Jadi
bisa dikatakan persyaratannya hampir sama untuk
kendaraan bus maupun kereta api," sebut Arsil lagi.
Ditanya apabila calon penumpang berbekal hasil
vaksin, apakah diboleh naik kapal dan tidak lagi
menjalani rapid test atau antigen?
Untuk hal ini, Arsil menjelaskan dalam algomerasi
satu kewilayahan memang ada persyarat vaksin, karena
sekarang ini Pemprov Sumbar lagi menggalakkan
vaksinasi.
"Dan saya menilai hal ini akan membantu
mempermudah masyarakat untuk bisa berangkat," kata
Arsil.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy
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. Ini perlu pula diterapkan di Sumbar
untuk meningkatkan capaian vaksinasi," katanya saat
meninjau Pelabuhan Samudera Bungus di Padang
Minggu (11/7) kemarin.
Audy mengatakan capaian vaksinasi akan sangat
berpengaruh untuk pengendalian Covid-19 di Sumbar
karena dengan vaksinasi imun tubuh akan meningkat
dan sulit diserang oleh virus.
Audt menambahkan upaya vaksinasi di Sumbar
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
lain di Indonesia," kata Audy Joinaldy.  jer/*

PERIKSA DOKUMEN - Petugas pintu masuk kapal
penyeberangan memeriksa dokumen hasil rapid test atau
antigen calon penumpang di pelabuhan Bungus Padang,
Selasa siang (13/7).
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Pati

Kebijakan
Kampus Merdeka
Masih hangat ditelinga masyarakat tentang
berita BEM Universitas Indonesia yang mendapat
surat pemanggilan setelah mempublikasikan
postingan berbau kritik kepada pemerintah,
terkhususnya Presiden.
Beberapa waktu setelahnya disusul BEM
Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang juga
memberikan kritik kepada pemerintah, kali ini
tidak hanya kepada Presiden, BEM Unnes
menyindir Wakil Presiden dan Ketua DPR RI.
Hasilnya? Pimpinan kampus mempertanyakan
bahkan meminta postingan di take down dengan
alasan “takut berurusan dengan massa salah satu
parpol” hingga “penghinaan agama”.
Tak sampai di situ, peretasan terhadap akun
media sosial baik pengurus BEM UI dan akun
official dari BEM Unnes sendiri diketahui terjadi,
bahkan beberapa pengurus BEM UI dipanggil
untuk menghadap ke pimpinan kampus, melalui
surat pemanggilan yang datangnya bak kilat.
Dengan begini, apakah demokrasi kampus
sebetulnya sudah mati? Bicara soal demokrasi,
tentunya mengingatkan kita pada sistem yang
terbuka terhadap penyuaraan opini. Kritik pun
sebetulnya dibangun dari opini, terlebih lagi
jika didukung riset dan analisis yang faktual
serta objektif, maka sah-sah saja untuk
menyuarakan opini di muka umum.
Begitulah yang dilakukan oleh BEM UI dan
BEM Unnes. Penyuaraan opini atau pendapat
ini merupakan hak bagi masyarakat dan
merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Seperti
yang tertuang dalam Universal Declaration of
Human Rights (Deklarasi Universal HAM) yakni
pada Pasal 19:
“Setiap orang berhak atas kebebasan
mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam
hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat
tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima
dan menyampaikan informasi dan buah pikiran
melalui media apa saja dan dengan tidak
memandang batas-batas (wilayah)”.
Pun dengan keberadaan dari BEM itu sendiri,
yang dijamin atas nama “Kebebasan berserikat”,
berarti pembungkaman adalah hal yang
menyerempet aturan ini. Demokrasi dan HAM
adalah dua hal yang saling berkaitan.
Pengeluaran surat pemanggilan, perintah take
down postingan, hingga peretasan akun media
sosial, adalah bentuk pembungkaman, tindakan
untuk “mendiamkan” sekelompok orang yang
punya hak bersuara.
Entah karena apa, tapi yang jelas hal tersebut
tak semestinya dilakukan, pimpinan kampus
seharusnya mengetahui kritik yang dibawa oleh
mahasiswanya, termasuk mengetahui validitas
riset dan data yang menjadi dasarnya.
Banyak orang mengatakan seharusnya justru
rektor dan jajarannya mendukung atas apa yang
dilakukan oleh mahasiswanya (jikalau apa yang
disampaikan memang benar), bukan malah takut
dan seolah tunduk dibayang-bayang penguasa.
Karena begitulah jalan mahasiswa, sebagai kontrolir
pemerintah, sejak dulu.
Sebetulnya kita tidak bisa menilai “keadaan
demokrasi di kampus” hanya dengan dua kejadian
ini (BEM UI dan BEM Unnes), namun hal yang
bisa kita pastikan saat ini adalah adanya upaya
untuk mematikan suara mahasiswa dan rawan
terjadi pada kampus-kampus lainnya, sedangkan
penyuaraan kritik harus terus dilakukan.

RUNDO
Polisi tak terima dibilang beri layanan istimewa
pada Nia
Kalau iyo indak baa juo doh bro !
PPKM diterapkan, masuk Kota Padang ada
syarat-syaratnya
Lah iyo tu, buliah Covid-19 ko capek ilang !
dr Lois yang tebar berita kontraversi berusan
dengan polisi
Rasokan lah..... !

Penyebaran Berita Hoax
Terkait Penanganan Bagi
Pasien Covid-19
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Kasus Covid-19 saat ini sedang
mengalami lonjakan yang sangat
tinggi menyebabkan kekhawatiran
terhadap masyarakat. Maka dari itu
pemerintah dan masyarakat bekerja
sama untuk perang melawan virus
Covid-19 dengan cara ikut serta
dalam penekanan penyebaran virus
Covid-19 dan menerapkan protokol
kesehatan dengan baik. Selain
melawan virus Covid-19, masyarakat
dan pemerintah pun perlu melawan
hoax di tengah informasi terkait
virus Covid-19 yang sangat
meresahkan.
Terdapat beberapa informasi
palsu mengenai penanganan virus
Covid-19 dengan niat buruk
disebarkan terhadap masyarakat
untuk menciptakan kekawatiran baru
dalam lingkungan masyarakat.
Berdasarkan
laporan
dari
Kementerian Kominfo yang
mengeluarkan pernyataan terkait
informasi hoax yang disebarkan oleh
pihak tidak bertanggung jawab
mengenai virus Covid-19 didapatkan
sebanyak 1.556 berita hoaxyang
tersebar di lingkungan masyarakat.
Salah satu hoax yang sedang
banyak dipercaya oleh masyarakat
adalah terkait informasi penanganan
untuk seseorang yang terindikasi
oleh virus Covid-19 dapat
disembuhkan dengan melalui cara
memakan bawang merah sebanyak
tiga kali dalam sehari dan
meneteskan cairan lemon di hidung.
Berita yang belum diketahui
kebenarannya tersebut sudah
menyebar pada kelompok-kelompok
masyarakat sehingga menimbulkan
kepercayaan terhadap hal yang
belum
diketahui
akurasi
kebenarannya.
Hal tersebut dikonfirmasi
langsung oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) yang menyatakan
bahwa penanganan untuk pasien
yang terindikasi virus Covid-19
dinyatakan hoax. Kemenkominfo
menyatakan bahwa tidak ada satu
pun penelitian ilmiah yang
menyatakan bahwa seseorang yang
terindikasi virus Covid-19 dapat
sembuhkan dengan mengonsumsi
bawang merah sebanyak tiga kali
sehari maupun dengan meneteskan
perasan lemon tepat di hidung.
Bahkan para dokter ikut bersuara
mengenai kita yang sudah heboh
di kalangan masyarakat, beliau
mengatakan bahwa tindakan yang
dilakukan dengan memberikan

perasan air lemon tepat ke dalam
hidung dapat mengakibatkan iritasi
yang parah serta peradangan saluran
pernapasan.
Berita
terkait
beberapa
penanganan yang disebar luaskan
terhadap
masyarakat
tanpa
mengecek
terlebih
dahulu
kebenaran dari informasi tersebut
dapat menimbulkan kerugian besar
bagi diri sendiri maupun orang lain.
Maka dalam hal ini penulis
beranggapan bahwa berita yang
disebarkan tanpa mengetahui
terlebih dahulu akurasi kebenarannya
maka perlu ditindaklanjuti yang
diberikan sanksi yang tegas.
Masyarakat tentu saja masih
menganggap berita hoax sebagai
hal yang sangat lumrah dalam
penyebaran informasi karena sudah
sering ditemukan. Namun, dengan
adanya pemberitaan hoax akan
menyebabkan potensi permasalahan
yang sangat besar bagi siapapun
pihak yang terlibat. Dengan
hadirnya berita hoax akan
memberikan ketidaknyamanan
terhadap kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Pelaku penyebaran berita hoax
biasanya akan sengaja menyebarkan
berita tersebut untuk mendapatkan
keuntungan dari hal yang
dilakukannya. Dengan kemudahan
yang diberikan, banyak orang yang
menyebarkan berita tanpa mengecek
terlebih dahulu kebenarannya
bahkan
dengan
berani
menyebarluaskan berita tersebut.
Maka dari itu jika berita sudah
disebarluaskan maka substansi dari
isi berita tersebut akan tersebar
dengan sangat cepat.
Di era digital saat ini terkait
teknologi
informasi
yang
berkembang sangat pesat hasilkan
karya akan media sosial. Namun,
Dalam penggunaannya hoax dan
media sosial merupakan suatu hal
yang memiliki keterkaitan erat.
Masalahnya dalam hal ini media
sosial merupakan sarana utama yang
dijadikan sebagai sarana dalam
menyebarkan berbagai macam
informasi namun, tidak ada batasan
dalam substansi isi berita tersebut.
Pada umumnya manfaat yang
dapat diambil dari media sosial
sangatlah besar namun hal tersebut
juga tidak menutup kemungkinan
bahwa dampak negatif yang akan
terjadi sama besarnya. Permasalahan
dalam hal ini adalah penyebaran
hoax sangat sulit untuk dihentikan.

Bagaimana cara terhindar dari
penulisan berita hoax? Saat
seseorang sedang membaca sebuah
berita, maka diharapkan para
pembaca memiliki pengetahuan
yang cukup terkait berita tersebut
sehingga jika memiliki informasi
yang cukup masyarakat dapat
memberikan perspektifnya terhadap
berita yang disampaikan jika terdapat
berita yang janggal atau berita hoax.
Individu yang memiliki
kemampuan untuk mengolah
informasi yang diterimanya maka
hal tersebut akan memberikan
kemudahan
saat
ingin
mengidentifikasi berita hoax. Selain
itu, masyarakat pun perlu
menerapkan kontrol emosi saat
membaca berita. Hal tersebut
dilakukan agar tidak mudah
terprovokasi oleh berbagai jenis
berita hoax yang saat ini sudah
menjadi makanan sehari-hari.
Terkait permasalahan tersebut
penulis berupaya untuk mengulas
teori budaya literasi yang perlu
diterapkan. Melakukan gerakan
literasi akan mempermudah
seseorang dalam identifikasi terkait
kebenaran dalam berita tersebut
karena keseluruhan berita dan
informasi yang diterima akan dibaca
dengan baik. Setelah itu, para
pembaca perlu mengkonfirmasi
kebenaran terkait informasi yang
diterimanya dengan melakukan
pengecekan informasi lebih
mendalam. Maka dari itu jika
masyarakat menerapkan budaya
literasi hal-hal yang akan janggal
maupun informasi yang telah
dimanipulasi akan dengan mudah
diketahui.
Dalam upaya pengecekan
informasi untuk menentukan
kebenarannya
maka
perlu
menggunakan beberapa sumber yang
dipercaya.
Dengan
adanya
pengecekan kebenaran terhadap
informasi yang diterima merupakan
salah satu implementasi dalam
memaksimalkan penggunaan media
sosial oleh masyarakat yang berperan
menerima informasi tersebut.
Misalnya dalam suatu kasus
terdapat dua kubu yang sedang
berdebat terkait kebenaran informasi
yang diterimanya. Pendapat yang
dilontarkan oleh kedua kubu
tersebut saling berseberangan,
sehingga masing-masing dari kedua
belah pihak akan berusaha
mempertahankan pendapatnya
terkait kebenaran informasi yang

diterima. Usaha yang dilakukan oleh
kedua belah pihak adalah dengan
cara menyertakan berbagai sumber
penelitian baik berupa sumbersumber informasi yang sudah
diketahui jelas akurasi kebenarannya.
Keduanya akan saling memberikan
referensi dari sumber terpercaya dan
mempertahankan pendapatnya
sehingga hal tersebut dapat
menciptakan adanya informasi yang
terpercaya.
Implementasi terkait budaya
literasi dapat dilakukan dengan cara
menanamkan pola pemikiran bahwa
setiap hal yang dibaca dapat
dijadikan sebagai ilmu dan
masyarakat
perlu
memiliki
kemampuan dasar saat ingin
menerapkan budaya literasi karena
dibutuhkan rasa kemauan yang besar
saat melakukan pengecekkan
informasi yang akan diterimanya.
Selain itu, penilaian terhadap
informasi yang diterima oleh
masyarakat perlu dipertimbangkan
dengan baik kebenarannya secara
imbang tanpa adanya kecenderungan
terhadap perasaan. Dalam kata lain,
penilaian kebenaran informasi perlu
dilakukan dengan cara logika yang
sehat. Salah satu penilaian yang
tidak baik adalah penilaian yang
menggunakan fanatisme melewati
batas.
Untuk menciptakan program
Indonesia tanpa hoax maka perlu
adanya kerjasama antara pemerintah
dengan masyarakat. Melalui
implementasi budaya literasi dapat
dilakukan dengan cara membiasakan
membaca, menyimak informasi
dengan baik, mengelola dengan
logis terkait informasi yang diterima,
mencari kebenaran informasi melalui
sumber-sumber terpercaya.
Dalam upaya mencetak sumber
daya manusia yang berintegritas
karena tidak mudah terprovokasi oleh
berita dan informasi hoax,
membutuhkan kesadaran dari para
penulis untuk menerapkan etika
penulisan saat menyebarkan
informasi.
Pemaparan di atas membuktikan
bahwa media dan masyarakat adalah
dua komponen yang tidak dapat
dipisahkan seperti teoriyang
dikatakan olehJeffres, bahwa “The
mass media can ‘reflectsociety’ in
a multitudeofways ”. Pernyataan
tersebut memiliki makna untuk
memberikan sebuah ilustrasi bahwa
eksistensi dari media memiliki
keterkaitan berat dengan masyarakat.

Serba Serbi

Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban

Hari raya Idul Adha merupakan
hari besar umat muslim yang
perayaannya dilakukan dengan shalat
Idul Adha kemudian menyembelih
hewan kurban. Hewan kurban ini
biasanya sapi atau kambing.
Ibadah kurban amat dianjurkan
pelaksanaannya, dan hukumnya
sunah muakkadah. Perintah untuk
berkurban juga tertuang dalam
firman Allah SWT di surah Alkautsar
ayat kedua: “Maka dirikanlah salat
karena Tuhanmu, dan berkurbanlah,”
(QS. Al-Kautsar [108]: 2).
Keutamaan dalam ibadah kurban
yang dilaksanakan tiap setahun
sekali, yakni pada Idul Adha dan
tiga hari taysriq, juga tergambar
dalam hadis yang memuat sabda
Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang
memiliki kelapangan [harta],

sedangkan dia tidak berkurban,
janganlah dekat-dekat tempat salat
kami,” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah,
dan Hakim).
Untuk menyembelih herwan
kurban, ada tata cara berkurban yang
harus diikuti. Paling utama adalah
robohkan hewan dengan kepala
menghadap kiblat, awali dengan
membaca bismillah, lakukan sekali
dengan gerakan potong pada leher
hewan kurban, gantung kaki belakang
hewan setelah disembelih, ikat saluran
makanan dan dubur hewan.
Setelah itu lakukan pengulitan
perlahan, keluarkan isi dalam hewan
dan pisahkan, bungkus terpisah
dengan plastik khusus makanan, dan
yang pasti jagalah kebersihan daging
kurban.
Penyembelihan hewan kurban

dapat dilakukan sejak selepas salat
Idul Adha (tanggal 10 Zulhijah),
dan bisa pula pada tiga hari tasyrik
(11-13 Zulhijah). Jika merujuk pada
penanggalan masehi, Idul Adha
1442 H jatuh pada hari 20 Juli
2021.
Yang penting menjadi perhatian,
pelaksanaan kurban pada Idul Adha
2021 perlu mengikuti aturan dalam
protokol kesehatan yang telah dibuat
pemerintah untuk mencegah
penularan virus corona.
Meskipun harus dilaksanakan
sesuai ketentuan protokol, ibadah
kurban pada Idul Adha 2021 tetap
dianjurkan, dan bahkan diimbau
dilakukan oleh sebanyak mungkin
muslim yang mampu, karena selama
pandemi corona, banyak orang jatuh
miskin dan memerlukan bantuan

pangan.
Karena Idul Adha 2021 dan harihari tasyrik 1421 hijriah yang
menjadi saat penyembelihan hewan
kurban masih dalam masa pandemi
COVID-19, masyarakat tetap diimbau
untuk mentaati protokol kesehatan,
termasuk
dalam
prosesi
penyembelihan hewan kurban dan
pembagian dagingnya.
Laki-laki muslim yang berkurban
disunahkan untuk menyembelih
sendiri hewan kurbannya, jika ia
mampu. Namun, jika ia belum
mampu, boleh menyerahkan proses
penyembelihan ke rumah jagal
terpercaya yang menerapkan protokol
kesehatan. Sedangkan muslimah
yang berkuban disunahkan untuk
mewakilkan penyembelihan hewan
kepada yang mampu.
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JUMLAH PASIEN COVID-19 MENINGKAT

Pariaman P
injamk
an 8 V
entilator
Pinjamk
injamkan
Ventilator
pada RSUP M Djamil
Di tengah membludaknya pasien Covid-19 pihak RSUP M
Djamil Padang juga dihadapkan dengan kekurangan peralatan,
seperti ventilator. Kesulitan yang dihadapi pihak RSUP M
Djamil itu dirasakan Pemko Pariaman dengan meminjamkan
8 unit ventilator.
Pariaman, Khazanah
Khazanah—Lantaran
jumlah pasien positif Covid-19
terus meningkat, hal ini pun
berimbas kepada rumah sakit
rujukan Rumah Sakit Umum
Pusat (RSUP) M Djamil Padang.
Sebelumnya rata-rata jumlah kasus
per harinya tidak sampai 100
kasus,
namun
kemudian
meningkat melebihi angka 100
dan bahkan mencapai 300 kasus
per harinya.
Akibat julmah pasien Covid
terus meningkat RSUP M Djamil
Padang kekurangan tempat tidur
Intensif Care Unit (ICU) tempat
tidur di ruangan isolasi semi
intensif untuk pasien Covid-19.
Dampaknya kata Direktur Umum,
Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Pendidikan RSUP M Djamil
Padang Dovy Djanas kapasitas
ruang perawatan pasien Covid19 di Rumah Sakit Umum Pusat
(RSUP) dr M Djamil Padang terisi
penuh.
“Pihak RSUP M Djamil
Padang mulai kesulitan karena
pasien sudah mulai menumpuk
di ruangan Instalasi Gawat Darurat
(IGD). Mereka yang menumpuk
di IGD sedang menunggu hasil

tes cepat molekuler (TCM) untuk
menentukan positif Covid-19 atau
tidak,” kata Dovy Djanas.
Dikatakan, saat ini RSUP M
Djamil
sedang
mengebut
penambahan ruangan isolasi baru
untuk 80 tempat tidur, dengan
20 di antaranya untuk intensive
care unit (ICU).
Meski RSUP M Djamil sedang
mengebut penambahan ruangan
isolasi baru kata Donny
menambahkan, pihak rumah sakit
juga peralatan.
Dovy Djanas mengatakan, yang
mendesak itu adalah peralatan
seperti ventilator yang sekarang
sudah digunakan seluruhnya.
Untuk itu ia berjanji akan
komunikasikan dengan pemerintah
daerah yang ada di Sumbar agar
dapat solusinya.
Direspon Pemko Pariaman
Naiknya kasus Covid-19 serta
sulitnya oksigen di Sumbar,
Walikota Pariaman, Genius Umar
meminjamkan ventilator ke RSUP
M. Djamil Padang. Pemko
Pariaman meminjamkan 8 unit
ventilator untuk RSUP M Djamil.
Kepala Laboratorium Pusat
Diagnostik dan Riset Penyakit

PMI Bukittinggi
Menggelar Rapat
Persiapan Muskot
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah—Palang Merah Indonesia (PMI)
Kota Bukittinggi bekerja mengemban misi membantu dan
menolong kemanusiaan sesuai motto “Bersama untuk
Kemanusiaan” dan itu dengan aturan yang sudah ditetapkan
pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
menjalankan misi kemanusiaan, bekerja dengan hati nurani,
ikhlas dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.
Prinsipnya “Berwaqaf tenaga, Bersedekah waktu dan
Berinfak Uang”.
Seperti diketahui pada kegiatan acara Musyawarah
Kerja PMI Provinsi
Sumatera
Barat
tahun
2018, PMI Kota Bukittinggi mendapat penghargaan sebagai
“Terbaik 1 pada kategori 1” yang didasarkan kepada
hasil penilaian dengan lingkup tata kelola organisasi,
manajemen logistik, manajemen dan tata pengelolaan
markas serta pelayanan PMI.
Ketua PMI Kota Bukittinggi, H.Chairunnas masa bakti
2016-2021 kepada Khazanah, Selasa (13/7) menjelaskan,
di tahun 2021 ini kepengurusan Palang Merah Indonesia
(PMI) Kota Bukittinggi masa bakti 2016-2021 segera
akan berakhir, guna mempersiapkan pemilihan Ketua PMI
Kota Bukittinggi masa bakti 2021-2026, PMI Kota
Bukittinggi telah menggelar persiapan Musyawarah Kota
(Muskot).
Sesuai amanah yang diterima, PMI Kota Bukittinggi
harus melaksanakan Muskot dalam tahun 2021 ini. Delapan
(8) daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat,
empat daerah sudah melaksanakan Muskot dan empat
daerah lainnya belum melaksanakan Muskot termasuk
PMI Kota Bukittinggi. Daerah lain yang belum melaksanakan
akan menunggu hasil Muskot PMI Kota Bukittinggi,
bagaimana PMI Kota Bukittinggi melakukannya.
Menurut AD ART yang baru tahun 2019, kepala daerah
bupati atau wali kota adalah sebagai pelindung dan tidak
boleh menjabat sebagai Ketua PMI, dalam pemilihan ketua
baru nantinya, ketua terpilih yang menentukannya struktur
kepengurusan yang baru tersebut. Dalam AD ART baru
ini ada penambahan personil kepengurusan menjadi 15
orang personil yang sebelumnya hanya 11 orang personil
pengurus.
Kota Bukittinggi salah satu Kota di Provinsi Sumatera
Barat ditetapkan sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat, Jika tidak berlanjut PPKM
Darurat di Kota Bukittinggi maka Muskot diagendakan
dalam waktu dekat di bulan Oktober 2021 dan akan diikuti
PMI Provinsi Sumatera Barat, seluruh PMI ranting kecamatan
dan seluruh pengurus, staf serta relawan PMI Kota
Bukittinggi.
Setiap kegiatan pemilihan ketua baru, apapun bentuknya
ada saja yang pro dan kontra. Dengan harapan semoga
kegiatan Muskot dalam pemilihan ketua baru PMI Kota
Bukittinggi masa bakti 2021-2026 berjalan lancar dan
sukses serta tidak membawa dampak negatif tidak ada
kendala dalam kegiatan tersebut, pungkas Chairunnas. 
iwin sb

Infeksi Fakultas Kesehatan Unand
(Universitas Andalas) Dr. dr. Andani
Eka Putra, M.Sc, ketika menjawab
pertanyaan wartawan, Selasa (13/
7/2021) mengatakan RSUP M
Djamil sangat membutuhkan
ventilator untuk kebutuhan oksigen
pasien, dan alhamdulillah, Walikota
Pariaman bersedia meminjaman 8
buah ventilator untuk kebutuhan
pasien Covid-19 di RSUD M Djamil.

Dirinya mengapresiasi
Walikota Pariaman yang telah
mengizinkan untuk meminjamkan
ventilator 8 buah untuk RSUP
M Djamil Padang, kondisi
sekarang pasien banyak yang
mengantre masuk ICU karena
Covid-19, karena kekurangan
ventilator akhirnya menunggu ada
pasien yang meninggal terlebih
dahulu baru bisa masuk ICU.

Andani juga menceritakan
kapasitas tempat tidur ICU. RSUP
M Djamil tersedia 255 tempat tidur
khusus untuk pasien Covid-19,
yang kini sudah penuh, karena
itu saat ini ada penambahan
sebanyak 86 ketersediaan tempat
tidur tambahan untuk ICU RSUP
M Djamil.
Untuk situasi saat ini, RSUP
M Djamil Padang berada di posisi

PERSIAPAN KESEHATAN INDONESIA TAHAP III

Padang Pariaman Ditunjuk Pelaksanaan
Vaksinasi Masal Pelajar
Parit Malintang, Khazanah—
Kabupaten Padang Pariaman
ditunjuk sebagai salah satu tempat
pelaksanaan vaksinasi masal untuk
pelajar dengan tema ; “Indonesia
Sehat, Indonesia Hebat” .
Kegiatan tersebut dilaksanakan
secara serentak pada 16 kabupaten/
kota di seluruh Indonesia yang
dibuka dan disaksikan langsung oleh
presiden Republik Indonesia Joko
Widodo, hal tersebut disampaikan
oleh Brigadir Jenderal Drs. Suwondo,
M.IP, Kepala Badan intelijen Daerah
(Kabinda) Provinsi Sumatera Barat
ketika memimpin Rapat Koordinasi
Vaksinasi Masal di Puskesmas Pasar
Usang, Kecamatan Batang Anai,
Selasa (13/7).
Kabinda
Suwondo
menyampaikan bahwasanya kegiatan
ini untuk persiapan Kesehatan
Indonesia Tahap III (Herd Imunity)

bagi pelajar di seluruh Indonesia
sehingga proses belajar dapat berjalan
normal.
Kadinkes dan Kadisdikbud
Padang Pariaman Yutriadi
mengatakan, pemerintah setempat
segera menyiapkan 2 sekolah untuk
kegiatan tersebut yaitu SMP Negeri
1 Batang Anai dan SMA Negeri 1
Batang Anai dengan target 1.000
pelajar akan divaksinasi serta
masyarakat sekitar Batang Anai 1.000
orang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh
Kepala Badan intelijen Daerah
(Kabinda), Kapolres Padang
Pariaman, Dandim 03/08 Pariaman,
Kadinkes Padang Pariaman, Kadis
Kominfo Padang Pariaman,
Kadisdikbud Padang Pariaman,
Kabag Humas dan Protokol dan
Kepala Puskesmas Batang Anai. 
syafrial suger

BERDIALOG - Kepala Badan intelijen Daerah (Kabinda) Provinsi
Sumatera Barat Brigadir Jenderal Drs. Suwondo, M.IP, saat
berdialog sebelonm memimpin Rapat Koordinasi Vaksinasi Masal
di Puskesmas Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai. (Foto :
Syafrial Suger)

LINDUNGI WILAYAH KERJA

PT KSI Lakukan Vaksinasi
Gotong Royong

MEMBERIKAN KETERANGAN - Site Manager PT KSI Sosialisman didampingi dr Indah memberikan
keterangan saat proses vaksinasi gotong royong. (ist)

MEMIMPIN RAPAT - Ketua PMI Kota Bukittinggi periode
masa bhakti 2016-2021, H. Chairunnas saat memimpin
rapat persiapan Muskot. (Foto : Iwin SB)

tanggung jawab terakhir untuk
menangani pasien Covid-19 yang
memiliki gejala berat atau kritis
di Provinsi Sumatera Barat.
Selain itu, saat ini terdapat
tiga daerah di Sumbar yang masuk
dalam Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
darurat mulai kemaren, 12 Juli
2021 yakni Kota Padang, Padang
Panjang, dan Bukittinggi.
Terkait hal itu, Walikota
Pariaman, Genius Umar memberi
perhatian khusus untuk pasien
Covid-19 yang ada di Sumatera
Barat, khususnya yang dirawat
intensif dan memerlukan ventilator
untuk pasokan oksigen, karena
itu, dirinya meminjamkan
ventilator yang ada di daerahnya
untuk RSUP M Djamil.
“Semoga apa yang kita
lakukan ini dapat membantu
pasien Covid-19 yang memerlukan
ventilator ini, karena kami
mendapat laporan bahwa ada
pasien yang antre sampai dua hari
untuk bergantian memakai
ventilator di RSUP M Djamil,
karena itu kita meminjamkan
ventilator ini,” kata Genius.
Dikatakannya, Kota Pariaman
tidak terlalu banyak yang dirawat
dan
memerlukan
bantuan
ventilator, jadi ini juga salah satu
alasan Pemko Pariaman untuk
meminjamkan 8 ventilator yang
ada di Dinas Kesehatan.  syafrial
suger

Padang Aro, Khazanah
Khazanah—Guna
melindungi wilayah kerjanya dari
Covid-19, pihak manajemen PT
Kencana Sawit Indonesi (PT KSI)
yang merupakan bagian dari
Wilmar group melakukan
vaksinasi Covid-19 gotong
royong bagi karyawan.
Kata Site Manager PT KSI,
Sosialisman, di Padang Aro,
Selasa (13/7/2021), pihaknya
menargetkan 1.000 orang
karyawan dan staf disuntik vaksin
Covid-19 gotong royong tahap

awal.
“Ke depan ada lagi program
dari manajemen untuk vaksinasi
gotong royong. PT KSI
menggunakan vaksin Sinopharm
dan penyuntikan 1.000 dosis
ditargetkan dalam lima hari selesai
yaitu mulai Selasa 13 Juli hingga
Sabtu 17 Juli,” katanya.
Dikatakan
Sosialisman,
dengan 1.000 vaksin gotong
royong ini sudah mencakup 80
persen karyawan dan staf KSI yang
disuntik vaksin.

“Selain vaksin gotong royong
sekitar 300 orang karyawan PT
KSI yang memiliki KTL Solok
Selatan sudah disuntik vaksin
oleh
pemerintah,”
ujar
Sosialisman.
Dikatakan, untuk karyawan
dan staf PT KSI katanya, sekitar
1.700 orang dan untuk vaksin
gotong royong tahap awal khusus
bagi pekerja.
“Ke depan mungkin kami
akan mengagendakan vaksin bagi
keluarga karyawan tapi tahap awal

khusus pekerja dulu,” katanya.
Untuk penyuntikan vaksin
gotong royong PT KSI
bekerjasama dengan rumah sakit
Awal Bros Pekan Baru yang
sudah terdaftar di Bio Farma.
Sebelum kerja sama dengan
rumah sakit Awal Bros katanya,
PT KSI sudah mencari di Sumbar
tetapi belum ada yang siap
sementara manajemen inginnya
cepat sehingga dicari di Pekan
Baru.
Sosialisman menyebutkan,
sebelum
masuk
lokasi
penyuntikan vaksin karyawan dan
staf dilakukan rapit antigen kalau
terdeteksi positif langsung di kirim
ke Puskesmas Mercu untuk
pemeriksaan swab.
Sementara itu Kepala Seksi
Survailance dan Imunisasi Dinas
Kesehatan Solok Selatan Mega
Verta Christina mengatakan,
hingga Senin 12/7 capaian vaksin
dosis satu 12.360 orang atau 8,6
persen dan dosis dua 3.205 orang
atau 2,2 persen dari target 143.149
orang.
Vaksin tahap satu untuk Nakes
sasaran 986 orang realisasi dosis
satu sebanyak 1.233 orang atau
125 persen dan dosis dua
mencapai 922 orang 94 persen.
Sedangkan
tahap
dua
pelayanan publik dengan sasaran
9.994 orang capaian dosis satu
5.313 atau 53 persen dan dosis
dua sebanyak 2.236 atau 22
persen.
Khusus masyarakat umum
dengan sasaran 100.056 orang
capaian dosis satu sudah 5.294
orang atau 5,3 persen dan dosis
dua 29 orang atau 0,03 persen.
 faisal budiman
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Tanggapi Instruksi Mendagri, Bukittinggi Gelar Rakor PPKM Darurat
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Dalam menanggapi
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2021, sebanyak 15 Kabupaten/Kota di luar Pulau
Jawa dan Pulau Bali diinstruksikan untuk
menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya
mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid 19.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar bersama
segenap unsur Forkopimda Kota Bukittinggi
mengikuti rapat koordinasi secara daring di ruangan
Bukittinggi Command Center (BCC), Balai Kota,
dengan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
dan beberapa kepala daerah di Provinsi Sumatera
Barat membahas persiapan penerapan PPKM
Darurat sebagaimana Instruksi Mendagri
dimaksud, senin pagi kemarin (12/7).
Setelah mengikuti rakor secara daring dengan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat,
dilanjutkan rapat koordinasi SKPD di lingkungan
Pemko Bukittinggi, Wali Kota Bukittinggi Erman

Safar memimpin langsung rakor tersebut didampingi
Plh. Sekretaris Daerah Rismal Hadi, Plt. Asisten
I Isra Yonza, Plt. Asisten II Supadria dan Plt. Asisten
III Melwizardi.
Erman Safar mengatakan Pemerintah Kota
Bukittinggi berkomitmen melaksanakan Instruksi
Mendagri tersebut yang tindaklanjutnya adalah
dengan mengeluarkan Edaran Wali Kota sebagai
pedoman oleh berbagai pihak.
Sementara SKPD teknis akan membuat edaran
sesuai bidang terkait, seperti penyelenggaraan proses
belajar mengajar, yang akan ditindaklanjuti oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Wali Kota, agar Kota Bukittinggi
bisa cepat keluar dari keadaan PPKM Darurat,
Pemko Bukittinggi akan melakukan beberapa
langkah, antara lain pasien yang terkonfirmasi
positif namun tanpa gejala diarahkan melakukan
isolasi mendiri, bagi pasien dengan gejala ringan
akan dilakukan isolasi di lokasi terpusat, yang

lokasinya akan segera diupayakan secepatnya
oleh Pemko Bukittinggi, bagi pasien dengan gejala
sedang dan berat akan dirawat inapkan di RSUD
dan RS. Achmad Muchtar yang diiringi dengan
upaya penambahan tempat tidur, serta membuka
rumah sakit lapangan.
Disebutkannya bagi masyarakat yang kontak
erat dengan pasien COVID-19 positif, akan
dilakukan tracking dan testing.
“Pemko mengharapkan masyarakat yang
berkontak erat untuk tidak menghindari
tracking dan testing. Testing akan dilakukan terpusat
di RSUD. Saya mengharapkan bagi masyarakat
yang telah melakukan testing agar melakukan
karantina mandiri sebelum hasil tes keluar,” ujar
Wako Erman Safar, Selasa (13/7).
Lebih lanjut dijelaskannya untuk sektor
ekonomi, pada prinsipnya tidak ada penutupan
pasar dan tetap dibuka. Namun, ada beberapa
pembatasan-pembatasan yang harus diikuti

berdasarkan Instruksi Mendagri.
“Untuk supermarket, pasar tradisional, toko
kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional
sampai pukul 20.00 Wib dengan kapasitas
pengunjung maksimal 50 persen,” kata dia.
Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat
perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk
restoran pada supermarket dan pasar swalayan,
diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan
jam operasional dibatasi sampai pukul 20.00 Wib
dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
Di bidang keagamaan, Pemko Bukittinggi
akan mengikuti ketentuan ataupun surat edaran
yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Kementerian Agama.
Sementara, pemberian bantuan kepada
masyarakat yang terdampak, Wako menyebutkan,
Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan beras
dan BST kepada PKH  Iwin SB.

DI ERA INDUSTRI 4.0

Pendidikan Surau-Lapau Bisa Sejalan
Agam, Khazanah— Pendidikan di surau (masjid) dan lapau
(kedai) yang merupakan kearifan lokal di Sumatera Barat
harus tetap dipertahankan dan disandingkan dengan
pendidikan formal di sekolah negeri maupun swasta dengan
demikian akan dapat kembali melhirkan anak muda dan tokoh
yang layak diperhitungkan baik nasional maupun internasional.
Dua model pendidikan di
Sumatera Barat yakni pendidikan
surau dan lapau jika diintegrasikan
dengan pendidikan formal dengan
baik maka tokoh-tokoh muda dari
daerah ini akan kembali
diperhitungkan di pentas nasional
bahkan internasional.
Oleh karena itu dua model
pendidikan yang merupakan
kearifan lokal itu harus tetap
dipertahankan.
“Setelah pendidikan awal di
keluarga, generasi muda belajar
di surau dan di lapau. Di sinilah
proses
pembelajaran
cara
berkomunikasi, bernegoisasi dan
menghormati itu muncul. Itulah
yang sekarang disebut soft skill.
Keterampilan
yang
sama
pentingnya dengan kemampuan
akademik untuk masuk dunia kerja
era industri 4.0,” kata Gubernur
Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di
Palembayan, Agam, akhir pekan
lalu.
Mahyeldi mengatakan itu saat
menghadiri meresmikan Lokasi
Yayasan Al-Madani dan Gedung
MTsS Gumarang di Jorong
Gumarang Kecamatan Palembayan,
Kabupaten Agam.
Mahyeldi yakin jika dua model

pendidikan itu, pendidikan suraulapau dan pendidikan formal di
integrasikan dengan baik maka
tokoh-tokoh muda dari Sumatera
Barat akan kembali diperhitungkan
di pentas nasional bahkan
internasional.
Jika merujuk kepada sejarah,
banyak tokoh-tokoh nasional asal
Sumatera Barat dalam masa
perjuangan kemerdekaan yang
dimulai pendidikannya di surau
dan lapau di Nagari sehingga
ketika dalam pergaulannya di
lingkungan yang lebih besar
mereka bisa menyesuaikan diri
karena telah terbiasa untuk
menghormati yang tua, menghargai
yang sama besar dan menyayangi
yang lebih kecil.
Mahyeldi yakin jika dua model
pendidikan itu, pendidikan suraulapau dan pendidikan formal di
integrasikan dengan baik maka
tokoh-tokoh muda dari Sumatera
Barat akan kembali diperhitungkan
di pentas nasional bahkan
internasional.
Jika merujuk kepada sejarah,
banyak tokoh-tokoh nasional asal
Sumatera Barat dalam masa
perjuangan kemerdekaan yang
dimulai pendidikannya di surau

Mal Pelayanan Vaksinasi
Solok, Khazanah— Dinas Kesehatan Kota Solok, Sumatera
Barat membuka mal pelayanan vaksinasi Covid-19 di area
pasar modern Kota Solok dalam rangka percepatan pelaksanaan
vaksinasi bagi seluruh masyarakat di kota itu.
“Target pelaksanaan mal pelayanan vaksinasi Covid-19
ini sebanyak 7.500 vaksin yang akan dilaksanakan hingga
akhir Juli mendatang,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota
Solok Ardinal di Solok, Selasa (13/7).
Selain itu, Ardinal menyebutkan target vaksinasi Covid19 di Kota Solok sekitar 57.527 vaksin. Namun baru terealisasikan
sebanyak 11.010 dosis pertama dan 3.522 dosis kedua.
Ia berharap melalui keberadaan mal pelayanan vaksinasi
Covid-19 ini masyarakat dapat dengan mudah mengikuti
vaksinasi karena tempatnya berada di pusat kegiatan atau
Pasar Raya Solok, sehingga target vaksinasi di kota itu segera
tercapai.
“Bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi untuk
mendaftarkan diri karena pelayanan buka setiap hari mulai
08.00 sampai 13.00 WIB,” kata dia.
Ardinal mengatakan saat ini Dinkes Solok mempunyai
enam pelayanan vaksinasi reguler, yakni Puskesmas Tanjung
Paku, Puskesmas Tanah Garam, Puskesmas KTK, Puskesmas
Nan Balimo, RST Solok, dan Klinik Polres Solok Kota sebagai
upaya yang dilakukan untuk pencapaian target vaksinasi 
*/Novrizal Sadewa.

SURAU- Dua model pendidikan di Sumatera Barat yakni pendidikan surau dan lapau jika
diintegrasikan dengan pendidikan formal dengan baik maka tokoh-tokoh muda dari daerah ini
akan kembali diperhitungkan di pentas nasional bahkan internasional (foto: Ist/net).
dan lapau di Nagari sehingga
ketika dalam pergaulannya di
lingkungan yang lebih besar
mereka bisa menyesuaikan diri
karena telah terbiasa untuk
menghormati yang tua, menghargai
yang sama besar dan menyayangi
yang lebih kecil.
“Ini adalah hal nilai-nilai yang
universal sehingga bisa di terima
di mana saja di muka bumi

sehingga tokoh-tokoh Minang
benar-benar bisa jadi tokoh-tokoh
yang diperhitungkan dan disegani
di tingkat nasional maupun
internasional,” katanya.
Ia menilai semua pihak di
nagari harus bisa membangkit dan
memaksimalkan kembali kearifan
lokal tersebut sehingga generasi
muda Sumatera Barat tidak hanya
mampu secara akademik, tetapi

KETAHANAN PANGAN-2018-2020

Meski Pandemi, Bukittinggi Tetap Terbaik
Bukittinggi, Khazanah- Badan
Ketahanan Pangan, Kemeterian
Pertanian RI, memberikan
penghargaan
kepada
Kota
Bukittinggi sebagai “Kota dengan
Ketahanan Pangan Terbaik Periode
2018-2020”.
Penghargaan itu diberikan atas
prestasi Kota Bukittinggi dalam
meningkatkan situasi ketahanan
pangan-nya selama kurun waktu
2018-2020.
Penilaian dilakukan oleh Badan
Ketahanan Pangan terhadap 98 Kota
di seluruh Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Piagam penghargaan diserahkan
oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi
Sumatera Barat Efendi kepada
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Kaba Nagari

Kota Bukittinggi Ismail Djohar, pada
saat pelaksanaan Rapat Koordinasi
Pembangunan Pangan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021 di
Pangeran Beach Hotel, Padang.
Wali Kota Bukittinggi Erman
Safar atas nama Pemerintah Kota
Bukittinggi merasa sangat bangga
karena Kota Bukittinggi menjadi
satu-satunya daerah yang menerima
penghargaan ini di Provinsi
Sumatera Barat.
“Semoga pada tahun-tahun
yang akan datang kita mampu terus
meningkatkan ketahanan pangan
Kota
Bukittinggi
untuk
kesejahteraan masyarakat Kota
Bukittinggi, terutama dalam
pemenuhan kebutuhan pangan
yang cukup, beragam, bergizi

seimbang dan aman,” ucapnya.
Sedangkan Kepala Dinas
Pertanian Kota Bukittinggi Ismail
Djohar mengatakan, indikator yang
digunakan oleh Badan Ketahanan
Pangan (BKP) Kementan RI dalam
mengukur ketahanan pangan tingkat
Kota
ini
adalah
Aspek
Keterjangkauan Pangan dan Aspek
Pemanfaatan Pangan melalui angka
Indeks Ketahanan Pangan (IKP).
Hasil dari pengukuran yang
dilakukan sejak tahun 2018 hingga
tahun 2020 memperlihatkan bahwa
Kota Bukittinggi terus mengalami
peningkatan situasi ketahanan
pangan.
Lebih lanjut disampaikannya
pada tahun 2018 skor IKP Kota
Bukittinggi adalah 83,45 (peringkat

10 seluruh Indonesia). Pada tahun
2019 naik menjadi 88,02 (peringkat
4) dan naik kembali pada tahun
2020 menjadi peringkat 2 seluruh
Indonesia dengan skor IKP 89,01.
Hanya selisih 4,31 dari kota
Denpasar yang memiliki skor IKP
93,32.
Badan Ketahanan Pangan juga
memberikan penghargaan ini
kepada Provinsi dan Kabupaten
dengan ketahanan pangan terbaik
di Indonesia. Penghargaan yang
diterima Kota Bukittinggi terasa
istimewa karena menjadi satusatunya daerah di wilayah Provinsi
Sumatera Barat yang memperoleh
penghargaan Ketahanan Pangan
Terbaik Periode 2018-2020, ucap
Ismail Djohar  Iwin SB.

SUNGAI BATANG

Terpilih sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan

Pariaman Pinjamkan
Ventilator
Pariaman, Khazanah— Pemerintah Kota, meminjamkan
delapan unit ventilator kepada RSUP M.Djamil Padang untuk
merawat pasien Covid-19 yang jumlahnya semakin meningkat.
“Kota Pariaman tidak terlalu banyak yang dirawat dan
memerlukan bantuan ventilator, jadi ini salah satu alasan kami
meminjamkan delapan ventilator yang ada di Dinas Kesehatan
Kota Pariaman,” kata Wali Kota Pariaman Genius Umar di
Pariaman, Selasa (13/7).
Ia mengatakan peminjaman ventilator tersebut juga karena
pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada pasien yang
mengantre hingga dua hari untuk mendapatkan ventilator secara
bergantian di RSUP M. Djamil Padang.
Oleh karena itu pihaknya berharap dengan peminjaman
tersebut dapat membantu pasien Covid-19 yang sedang melawan
virus tersebut di rumah sakit itu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman Nazifah menyebutkan
pihaknya hanya memiliki 10 ventilator yang digunakan untuk
10 tempat tidur kusus merawat pasien Covid-19 di RSUD
dr. Sadikin.
Beberapa hari yang lalu pihak RSUP M. Djamil Padang
melayangkan surat peminjaman 10 unit ventilator kepada Pemkot
Pariaman namun permintaan tersebut baru dapat dipenuhi setelah
melihat perkembangan Covid-19 di kota itu dan kebutuhan
alat bantu pernapasan di RSUD dr. Sadikin.
Karena Pemkot Pariaman hanya memiliki 10 ventilator
maka pihaknya hanya bisa meminjamkan delapan alat bantu
pernapasan itu kepada RSUP M. Djamil Padang sedangkan
sisanya akan digunakan untuk merawat pasien Covid-19 di
..
RSUD dr. Sadikin  */Syafrial Suger
Suger..

juga memiliki soft skill.
Terkait sekolah swasta
Gubernur Mahyeldi mengatakan
harus memiliki keunggulan yang
lebih dari sekolah lain sehingga
masyarakat tertarik untuk mendidik
anaknya di sekolah tersebut.
Sekolah yang didirikan oleh
Yayasan Al-Madani-pun harus bisa
memberikan keunggulan kualitas
yang baik misalnya dari sisi

keagamaan atau penguasaan
bahasa asing.
Pemerintah provinsi Sumatera
Barat, katanya, akan mendukung
program-program yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas
pendidikan karena itu merupakan
salah satu visi dan misi kepala
daerah.
Sementara itu Bupati Agam
Andri Warman mengatakan salah
satu keunggulan daerah itu adalah
dari sisi pendidikan. Ke depan
salah satu fokusnya di bidang
pendidikan adalah memperbanyak
Rumah Tahfidz. Program itu
beririsan dengan sekolah berbasis
agama di Agam.
Wali Nagari Doni Cendra
sangat apresiasi kedatangan
Gubernur dan Bupati Agam ke
daerah mereka dan berharap
dukungan penuh terhadap
peningkatan kualitas pendidikan
di daerah tersebut.
Anggota DPRD Sumbar dapil
Agam, Rinaldi mengatakan sekolah
berbasis agama merupakan aset
daerah dalam segi pendidikan
mental dan spiritual dan patut
untuk didukung secara bersamasama.
Ikut hadir dalam acara itu
Kepala Biro Adpim Setda Sumbar,
Hefdi, Camat Palembayan,
Forkopimca, Ketua Yayasan Al
Madani Andrioni Satria dan para
tokoh masyarakat Gumarang 
**/Novrizal
Sadewa.

PEMAJUAN- Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjungraya,
Kabupaten Agam, terpilih sebagai desa pemajuan kebudayaan
dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
Republik Indonesia pada 2021 (foto: Ist/net).
Lubukbasung,
Khazanah—
Nagari Sungai Batang, Kecamatan
Tanjungraya, Kabupaten Agam,
terpilih sebagai desa pemajuan
kebudayaan dari Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan Riset dan
Teknologi Republik Indonesia
pada 2021.
Camat Tanjungraya Handria
Asmi di Lubukbasung, Selasa,
mengatakan penetapan itu sesuai
Surat Keputusan (SK) Dirjen
Kebudayaan Kemendikbudristek
Nomor 1054/F5/KB.02.05/2021

tentang Penetapan Daya Desa dan
SK
Dirjen
Kebudayaan
Kemendikbudristek Nomor 1134/
F5/KB.02.04/2021
tentang
Penetapan Desa Pemajuan
Kebudayaan.
“Saya menyambut baik,
mendukung penuh program
tersebut dan meminta seluruh
komponen masyarakat agar ikut
aktif memanfaatkan peluang itu
dengan maksimal,” katanya.
Ia mengatakan, budaya atau
kebudayaan merupakan kebiasaan

dan aturan hidup yang berlangsung
secara turun temurun.
Namun tidak sedikit kebiasaan
yang membudaya itu hilang,
padahal sangat bermanfaat untuk
kesehatan, kemaslahatan dan
kesejahteraan masyarakat.
Salah satu contoh saat
berkunjung ke mertua, harusnya
berjalan
kaki,
terutama
kampungnya masih berdekatan.
Ini bisa menyehatkan jasmani dan
rohani.
Selain itu, memiliki nilai luhur
sikap
pengorbanan
dan
kesungguhan menghargai mertua.
Menjinjing jamba (rentengan
sambal, nasi dan buah-buahan)
di kepala hingga sampai ke rumah
mertua.
Namun saat ini tidak ada lagi,
kendaraan roda dua dan roda
empat membuat praktis sehingga
hilang dan pudar nilai-nilai yang
terkandung di dalam tradisi itu,”
jelasnya.
Ketua Bamus Sungai Batang,
Azwar Nur Datuak Panghulu Basa
menuturkan, program ini bagus,
meski demikian kondisi nagari
sangat sulit pada saat ini.
Dengan adanya program
Pemajuan Kebudayaan ini bisa
meningkatkan semangat kemajuan
ke depannya.

“Dalam hal ini kita diharapkan
peran aktif sejumlah OPD di
Pemda Agam. Dinas terkait jelas
memiliki peran, apalagi program
pemajuan kebudayaan desa selain
tugas Kemendikbudristek, juga
tugas dari Kemendagri dan
Kemendes,” katanya.
Dalam mendukung ini,
tambahnya, butuh pusat informasi
berupa plang informasi terkait
berbagai informasi yang ada
nantinya serta apa saja potensi
kebudayaan yang dimiliki.
“Kita harus ada tim kerja yang
benar-benar
serius
dan
profesional,” katanya.
Tokoh Adat Sungai Batang,
Yus
Datuak
Parpatih
mengapresiasi Sungai Batang
terpilih pemajuan kebudayaan
desa Kemendikbudristek
“Budaya merupakan hasil
daya upaya manusia mencapai
taraf
hidup
lebih
baik
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat,” katanya.
Mengangkat potensi budaya
yang sudah hampir memudar
menjadi keharusan dan harus
didukung. Budaya sebagai ciptaan
manusia berbeda dengan agama,
karena Agama Islam mutlak dan
berasal dari Tuhan Maha Esa 
*/Heppy
Kusnandar
Kusnandar..
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Lidi K
elapa Sawit Menjadi
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endapatan di P
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MERAUT LIDI – Salah seorang masyarakat sedang meraut lidi kelapa sawit. (ist)

Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) sangat kreatif,
di tengah pandemi Covid-19 melanda, mereka menyulap lidi
sawit mempunyai nilai ekonomis alias sumbernya uang.
Pasaman Barat, KhazanahKhazanah-—
Selama ini lidi kelapa sawit hanya
terbuang. Namun sekarang tidak
demikian lagi, lidi kelapa sawit
malah diberdayakan masyarakat
Kabupaten Pasaman Barat dan
bernilai ekonomis yang layak
untuk diekspor ke negara India.
Bahkan saat ini Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)

yang bergerak sebagai pengepul
lidi sawit dan lidi kelapa telah
telah hadir di Limau Purut Jorong
Sidodadi Nagari Kinali Kabupaten
Pasaman Barat.
Saat ini tercatat tiga lokasi
penampung lidi sawit, yaitu di
gudang penampung di Jorong
Siodado Kinali, di Lubuak Batang
Kapa Utara Simpang Padang

Panjang Nagari Kapa Kecamatan
Luhak Nan Duo atau di Yaptib
Jorong Pasaman Baru Nagari
Lingkuang Aua Kabupaten
Pasaman Barat.
Salah seorang pengumpul lidi
sawit di Kabupaten Pasaman Barat
Syafrizal mengatakan, di tengah
kondisi perekonomian yang sulit
akibat
wabah
Covid-19,
masyarakat diajak memulai untuk
mengumpulkan lidi sawit. Karena,
dalam satu kilogram lidi sawit
akan dihargai 2,000 hingga 2,500
rupiah. Dengan catatan, lidi sawit

yang deserahkan ke pengempul
benar-benar kering, dengan ukuran
lidi mencapai 70 sampai 85
centimeter.
Lebih
lanjut
ia
mengungkapkan, awalnya ia
merasa ragu, beberapa bulan lalu
ia pun mulai mengumpulkan lidi
sawit. Lalu pihak pembeli datang
lagi dan langsung membayar lidi
sawit kurang lebih satu ton.
Dikatakan, lidi tersebut
diekspor ke India untuk kerajinankerajinan tangan, seperti sapu lidi.
Proses pengiriman semua lidi ini,

BPJS Kesehatan Gencarkan Layanan Mobile JKN
Solok, Khazanah—
Khazanah—Di masa
pandemi
Covid-19
dan
Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat,
maka
untuk
meningkatkan kualitas pelayanan
kepada peserta Jaminan Kesehatan
Nasional – Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS), BPJS Kesehatan
Cabang Solok memanfaatan kanal
layanan dalam jaringan (Daring)
atau online.
Kata Kepala BPJS Kesehatan
Cabang Solok, Asfurina, seperti
dirilis, Sehasa (13/07/2021), Hal
ini dilakukan untuk kemudahan
layanan administrasi, informasi
dan pengaduan peserta Program
Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
terkhususnya Kota Solok.
Dikatakannya, selama pandemi
Covid-19 dan khusus di masa
PPKM Darurat ini, pihaknya
berharap peserta JKN-KIS di Kota
Solok dan sekitarnya serta pada
wilayah kerja Cabang Solok untuk
dapat memanfaatkan kanal
layanan daring atau online, yang
telah disediakan oleh BPJS
Kesehatan.
“Adapun kanal layanan Daring
atau online ini diantaranya

Aplikasi Mobile JKN, BPJS
Kesehatan Care Center 1500400,
Voice Interactive JKN (VIKA),
Chat Assistant JKN (CHIKA) di
nomor Whatsapp 08118750400
dan Pelayanan Administrasi
Melalui Whatsapp (PANDAWA)
di nomor 081275715882 (khusus
area wilayah kerja BPJS Kesehatan
Cabang Solok,” ujar Asfurina.
Bagi peserta kata dia
menambahkan, perlu diketahui
bahwa kanal layanan PANDAWA
menjadi sebuah alternatif bagi
peserta. PANDAWA dapat diakses
melalui chatting saja, dan bukan
untuk layanan telepon. Peserta
hanya
tinggal
mengetik
keperluannya dan mengikuti
petunjuk yang disampaikan
melalui pesan Whatsapp di kanal
layanan PANDAWA tersebut.
Kemudian,
Asfurina
mengungkapkan, bahwa BPJS
Kesehatan Cabang Solok dalam
melayani peserta melalui
PANDAWA di masa PPKM darurat
ini dapat diakses pada setiap hari
kerja pukul 08.00 - 14.00 WIB.
“Kami mengharapkan di masa
pandemi Covid-19 ini, peserta
JKN-KIS ikut berperan dalam
pencegahan penyebaran virus

LAYANAN MOBILE – Salah seorang petugas memperlihatkan
layanan mobile BPJS. (ist)
Covid-19 dengan memanfaatkan
kanal-kanal layanan Daring atau
online yang telah disediakan BPJS
Kesehatan dengan baik. Peserta
tidak perlu datang ke kantor
cabang atau pun ke kantor
kabupaten/kota karena semuanya
dapat dilakukan secara online,”
ungkap Asfurina.
Salah satu peserta JKN-KIS,
Muhazra, mengapresiasi adanya
layanan melalui Daring atau
online sehingga tidak harus ke

kantor cabang dalam mendapatkan
pelayanan. Ia mengatakan bahwa
layanan daring ini dapat
dilakukan dimana saja dan kapan
saja.
“Apalagi di masa PPKM
Darurat saat ini, kita harus
melakukan safety kesehatan yang
cermat. Sehingga adanya layanan
online seperti ini merupakan
kemudahan bagi kami yang ingin
tetap berada di rumah,” tutup
Muhazra.  net/fahlevi

Penjualan Hewan Kurban
Meningkat di Pasar Muara Panas

PASAR TERNAK – Suasana di pasar ternak Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten
Solok. (ist)
Arosuka, Khazanah
Khazanah—Seminggu
menjelang perayaan Hari Raya Idul
Adha 1442 Hijriah, penjualan
hewan kurban mulai meningkat
di pasar ternak Muara Panas,
Kecamatan
Bukit
Sundi,
Kabupaten Solok.
Salah seorang petugas
penjualan hewan ternak Jon
Chandra di pasar ternak Muara
Panas, kemarin menyebutkan
penjualan hewan ternak mulai
meningkat 25 persen di pasar itu.

Dikatakannya, hari ini
penjualan mulai meningkat,
bahkan mencapai 200 ekor lebih
yang terjual jika dibandingkan
dengan hari biasanya hanya terjual
100 ekor.
Penghitungan 200 ekor itu kata
Jon Chandra hanya berdasarkan
surat atau karcis yang masuk.
Bahkan ada juga yang tidak nukar
surat ke sini padahal sudah transaksi
jual beli.
Dikatakannya, pasar ternak di

Muara Panas hanya ada setiap
Senin. Menurut dia puncak
peningkatan penjualan hewan
ternak pada Senin depan, yakni
sehari menjelang Idul Adha 1442
Hijriah.
Selain menjual sapi kata Jon
Chandra menambahkan, di pasar
ternak Muara Panas juga menjual
kerbau dan kambing dengan harga
yang bervariasi tergantung berat
dan jenisnya.
“Bisanya untuk sapi pedaging

berat 90 kilogram dihargai mulai
dari Rp 15-25 juta. Sedangkan
kerbau lebih murah dari sapi
dihargai antara Rp10,5 - 20 juta,
dan kambing sekitar Rp 1,8 - 2,5
juta,” katanya
Pada hari biasa kata dia
menambahkan, pengunjung datang
ke sini untuk membeli hewan
untuk dipotong atau dipelihara,
namun sekarang kebanyakan
membeli sapi dan kerbau untuk
kurban.
Jon juga mengatakan pasar
ternak Muara Panas termasuk salah
satu pasar ternak terbesar di
Sumatera Barat. Sehingga banyak
pembeli dan pedagang yang
berdatangan dari daerah lain.
“Seperti Kabupaten Kerinci,
Jambi, Muaro Labuah, Solok
Selatan, Tanah Datar, Dharmasraya,
Kota Padang, dan daerah lainnya,”
ujar dia.
Selain itu, menjelang Hari Raya
Idul Adha banyak juga pedagang
dadakan, mereka datang membeli
ternak dalam jumlah banyak untuk
dijual lagi di daerah masing-masing
untuk kebutuhan kurban.
Salah seorang pedagang hewan
ternak Zul Hendri mengaku telah
terjual sebanyak lima ekor dari
15 ekor sapi miliknya yang dibawa
ke pasar ternak.  net/fahlevi

dikumpulkan dulu, setelah itu
disortir, dikeringkan, diikat lalu
dipacking
dan
barulah
diberangkatkan dari Pasaman
Barat ke pelabuhan Medan.
Syafrizal berharap melalui
usaha lidi sawit ini, dapat
menambah
penghasilan
masyarakat setempat terutama di
masa pandemic Covid-19. Selain
itu, ia juga berharap pemerintah
setempat dapat memberikan
pembinaan dan bantuan peralatan
mesin agar proses perautan lidi
semakin cepat yang saat ini masih
dilakukan secara manual.
“Semenjak itulah saya
memberitahukan khalayak ramai.
Sekarang
hampir
seluruh
tetangganya meraut lidi sawit,
mengisi waktu senggang dan
dapat uang pula lagi,” katanya.
Saat ini katanya, ia telah
berhasil mempekerjakan 25 orang
peraut lidi sawit. Rata-rata satu
orang meraut lidi dengan manual
mampu mengumpulkan 10 sampai
15 kilogram. Satu kilogram lidi
rata-rata 250 sampai 300 batang
lidi.
Diperkirakan
bisa
menghasilkan
uang
150
perminggu dengan kerja sambilan.
Apalagi jika sudah menggunakan
alat yang bisa mempercepat
memisahkan lidi dengan daunnya.
Sementara Zendra Yenita,
Kabid Promosi dan pemasaran
Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Pasaman Barat
mengaku
kagum
dengan
ketekunan emak-emak dan remaja
keluarga serta tetangga yang kini
serius meraut lidi sawit.
“Saya salut melihat mereka
asyik meraut lidi sawit dengan
pisau yang bergerigi. Daun sawit
diraut hingga tersisa lidi sawit.

Ini solusi ekonomi disaat sulit,”
kata Zendra.
Ia pun berjanji kedepannya
akan mengusahakan bantuan
modal, berupa mesin peraut lidi.
Selain itu ke depannya sasaran
kerja sama yang akan dibangun
yakni koperasi-koperasi yang
bergerak di bidang perkebunan
kelapa sawit dan perusahaan sawit
dan komunitas lainnya.
Zendra Yenita mengatakan,
sejumlah pihak menyambut positif
kehadiran usaha ini. Hal tersebut
karena lidi yang selama ini
dibiarkan kering dan membusuk
di kebun dapat dimanfaatkan
dengan baik dan juga dapat
menambah pendapatan karyawan
industri perkebunan yang
bersangkutan.
Ia juga berharap di tengah
kesulitan ekonomi saat ini adanya
dukungan dari berbagai pihak
untuk membuat terobosan dan
bantuan bagi pelaku usaha
UMKM untuk kembali bangkit
dan memberdayakan potensi yang
ada bernilai ekonomis.
Sementara
kata
dia
menambahkan, masyarakat harus
bersatu, bergotong royong
bagaimana
membangkitkan
ekonomi terutama usaha mikro.
Apalagi saat ini permintaan
lidi cukup tinggi. Permintaan saat
ini 35 ton perminggunya untuk
diekspor ke negara India.
Ia mengaku menyadari sebagai
tahap awal butuh perjuangan
untuk menyosialisasikan ke
mayarakat tentang nilai ekonomis
lidi itu.
“Nanti jika sudah mencapai
enam ton maka langsung bisa di
bawa ke Pekanbaru untuk
dikumpulkan sebelum di ekspor
ke India,” katanya.  f. fahlevi

PT Cahaya Sumbar Raya
Beralih Menjadi
Pelanggan Premium PLN
Padang, Khazanah
Khazanah—PT PLN (Persero) Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (UP3) Padang, unit kerja di bawah
koordinasi PT Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Barat
meggelar launching penyalaan Same Day Service pelanggan
premium silver untuk PT Cahaya Sumber Raya dengan daya
1.1100.000 VA.
Tahapan proses energized dan penyalaan tersebut
berlangsung pada 10 Juli 2021, dihadiri oleh Manager Niaga
dan Pemasaran Asrul Khalis, tim account marketing UP3 Padang
dan tim PT Cahaya Sumber Raya.
Launching tersebut menambah deretan pelanggan PLN
yang beralih menjadi pelanggan premium untuk mendapatkan
suplai listrik yang lebih andal. Terhitung sejak Juli ini jumlah
keseluruhan Pelanggan Premium di PLN UIW Sumatera Barat
mencapai 682 pelanggan.
PT Cahaya Sumber Raya merupakan salah satu pelanggan
bisnis PLN, yang juga pengelola pusat perbelanjaan Sentral
Pasar Raya (SPR) yang berada di Kota Padang.
Manager Niaga dan Pemasaran UP3 Padang Asrul Khalis
mengatakan PLN UP3 Padang aktif merespon permintaan
pelanggan untuk beralih menjadi pelanggan premium sebagai
bentuk dukungan terhadap pertumbuhan di sektor bisnis dan
industri Sumbar.
Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan visi dan misi
PLN untuk menjadikan tenaga listrik sebagai pendorong kegiatan
ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
“Orientasi kami adalah Customer Focused dan kepuasan
pelanggan, sehingga kami bersemangat dalam memberikan
pelayanan terbaik kepada pelanggan maupun calon pelanggan
dimanapun berada. Layanan premium adalah modal layanan
PLN untuk medukung pertumbuhan sektor bisnis dan industri
yang memang membutuhkan keandalan pasokan listrik yang
tinggi,” katanya.
Asrul Khalis menyampaikan bahwa PLN UP3 Padang siap
memberikan pelayanan dalam bentuk keandalan kelistrikan
melalui layanan premium. Hal tersebut diharapkan dapat
berpengaruh dalam kemajuan pembangunan serta pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Sumbar.
Sementara itu, Chief Engineering PT Cahaya Sumber Raya,
Yohanes Bayu mengatakan layanan premium silver tentu
sangat bermanfaat bagi keandalan pasokan listrik yang masuk
ke pusat perbelanjaan Sentral Pasar Raya (SPR). Kondisi ini
tentunya juga sangat bermanfaat bagi pengunjung dan juga
penyewa toko.
“Dengan adanya layanan listrik premium silver ini
diharapkan mampu menjaga kualitas keandalan listrik tanpa
terkendala dan memberi kenyamanan bagi pengunjung dan
juga penyewa toko,” ucapnya.  ant

MEGGELAR LAUNCHING - PLN (Persero) Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (UP3) Padang, unit kerja di bawah
koordinasi PT Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Barat
meggelar launching penyalaan Same Day Service pelanggan
premium silver untuk PT Cahaya Sumber Raya dengan daya
1.1100.000 VA, Sabtu. (ist)
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Bencana kelaparan
implikasi jangka panjang pandemi virus corona.
PBB menyatakan angka itu bisa mencapai 30
juta orang lebih banyak dibanding periode sebelum
pandemi COVID-19.
"Lebih dari setengah penduduk dunia yang
kekurangan gizi tinggal di Asia sebanyak 418
juta orang dan lebih dari sepertiga di Afrika,
sekitar 282 juta," kata Qu Dongyu, direktur jenderal
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
Anak-anak sangat terpengaruh, dimana jutaan
anak kehilangan makan siang di sekolah, karena
penutupan selama pandemi. Bagi banyak orang,
ini adalah satu-satunya makanan harian yang
dapat mereka andalkan.
Stunting dan kurang gizi pada anak-anak yang
kurus juga meningkat tahun lalu, termasuk juga
kelebihan berat badan merupakan dampak dari
gizi buruk. Selain COVID-19, konflik dan dampak
perubahan iklim terhadap pertanian juga
mempengaruhi pasokan pangan global.
Pemerintah RI Menjamin
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan
Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan,
membeberkan soal tugas yang diberikan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya untuk
memimpin pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menurut Luhut, Jokowi menitipkan pesan
agar penerapan PPKM Darurat tidak membuat
masyarakat susah makan. "Pak Luhut, jangan
sampai ada masyarakat yang susah makan, karena
adanya pemberlakuan kebijakan ini," kata Luhut
menirukan pernyataan Jokowi sebagaimana ia
tulis di keterangan foto yang diunggah di akun
Facebook miliknya.
Luhut menjelaskan, pesan Jokowi itu pun
menjadi petunjuk dan selalu disampaikan kepada
semua pihak yang berjuang dalam penerapan
PPKM Darurat agar senantiasa memeriksa semua
hal secara berjenjang, bertahap, dan mencegah
PPKM Darurat menjadi kebijakan yang merugikan
rakyat kecil.
Ia juga mengaku selalu mengingatkan seluruh
pihak untuk mengutamakan prinsip kemanusiaan
dalam penerapan PPKM Darurat ini. Namun, lanjut
Luhut, hal tersebut tidak berlaku terhadap pihak
yang mengambil keuntungan pribadi di tengah
pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa
pengendalian pergerakan masyarakat merupakan
faktor kunci keberhasilan PPKM Darurat, selain
penerapan protokol kesehatan yang ketat di
lapangan serta aksesibiltas vaksin di masyarakat.

Tiga Daerah Efektif
hingga pukul 12.00 WIB, tak ada lagi penyekatan.
Kendaraan yang masuk dalam kota tidak dilakukan
pemeriksaan.
Wali Kota Padang, Hendri Septa diwawancarai
ketika meninjau pos penyekatan mengatakan,
prinsip penyekatan yang dilakukan sama seperti
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada
tahun 2020.
“Hanya sekarang ini kita tidak ada
menyediakan swab di tempat. Warga hanya
melihatkan bukti vaksin minimal suntik pertama.
Terus juga hasil PCR, kalau tidak ada swab
antigen,” kata Hendri di lokasi penyekatan di
Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Selasa
(13/7).
Diketahui, di Kota Padang sendiri terdapat
enam titik lokasi pos yang didirikan di perbatasan
antar kabupaten dan kota di Sumbar, yakni dua
pos yang berbatasan antara Padang dengan
Kabupaten Padang Pariaman, satu pos di perbatasan
Kabupaten Pesisir Selatan, satu pos di perbatasan
Kabupaten Solok, dan dua lainnya berada di
dalam Kota Padang.
Sementara di Kota Padang Panjang, terdapat
dua pos penyekatan selama PPKM, pertama di
daerah Kacang Kayu untuk antisipasi pendatang
dari Kabupaten Tanah Datar dan Kota Solok,
kedua di kawasan terminal Padang Panjang, untuk
antisipasi pendatang dari Bukittinggi dan Kota
Padang.
Selanjutnya di Kota Bukittinggi, terdapat 11
titik pos yang masing-masingnya berada di
Simpang Jambu Air, Simpang Petak Ikabe Jambu
Air, Simpang Taluak Aur Atas, Simpang Bakso
Nyonya, Simpang Pos Polisi Aur Kuning, Simpang
Istana Mie. Kemudian di Simpang BMW 2000,
Simpang By Pass Surau Gadang, Simpang Taman
Makam Pahlawan, Simpang Taman Gadut, dan
di Simpang Jembatan Ngarai Sianok.
Pemko Bukittinggi sendiri bahkan telah
merencanakan akan membuka rumah sakit
lapangan untuk pasien covid-19 dalam rangka
menindaklanjuti aturan PPKM darurat yang
berlaku di daerah tersebut.
“Bagi pasien dengan gejala sedang dan berat
akan dirawatinapkan di RSUD dan RS Achmad
Muchtar yang diiringi dengan upaya penambahan
tempat tidur, serta membuka rumah sakit lapangan,”
kata
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar dalam
situs resmi Bukittinggi, Selasa (13/7).
Ia menyebut, pelaksanaan PPKM darurat untuk
sektor ekonomi tetap akan dibuka dan tidak ada
penutupan pasar. “Namun, ada beberapa
pembatasan-pembatasan yang harus diikuti
berdasarkan instrusksi mendagri,” tuturnya.
Untuk supermarket, pasar tardisional, toko
kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional
sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas
pengunjung maksimal 50 persen. “Di bidang
keagamaan, kita akan ikuti ketentuan atau surat
edaran yang diterbitkan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Kementrian Agama,” tutur
Erman.
Perkembangan Covid-19 Sumbar
Sejak merebaknya kasus corona di Sumbar
pada akhir Maret 2020, puluhan ribu kasus positif
sudah tercatat hingga saat ini. Hingga Minggu,
11 Juli 2021 lalu saja, jumlah kasus positif Covid19 sudah menembus angka 56.866 kasus, dengan
kasus aktif 6.066 atau 10,67 persen.

DARI HALAMAN 1
Berangkat dari itu, Luhut memohon semua
masyarakat untuk bekerja sama dan selalu
mengikuti kebijakan dari pemerintah dengan tertib.
"Semua ikhtiar ini kita niatkan dan lakukan agar
pandemi ini bisa kita kendalikan bersama-sama,"
ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Dedy Permadi mengatakan, pemerintah
menjamin tak ada masyarakat yang dibiarkan
kelaparan. "Menko Luhut, memberikan arahan
kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal
di tiap daerah dan memastikan ketersediaan
makanan khususnya beras untuk masyarakat yang
betul-betul membutuhkan," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah ingin melakukan
penyaluran secara "micro targeted" tersasar dengan
detail, terutama dalam distribusi vaksin, obat,
dan bantuan sosial (bansos). Khususnya untuk
masyarakat yang berada di kawasan pinggiran,
penyaluran bantuan ini harus dapat terlaksana
dengan cepat. "Rakyat Indonesia tidak ada yang
akan dibiarkan sampai tidak bisa makan," tegas
Dedy.
Bansos dan Dapur Umum
Dedy menambahkan, Kemensos juga telah
menyiapkan tiga jenis bansos. Yakni Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai
(BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial
Tunai (BST). "Sejalan dengan arahan Presiden,
Program PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), pencairannya dimajukan
pada triwulan ketiga yaitu Juli 2021 ini," tuturnya.
Kemudian, lanjut Dedy, Kartu sembako dari
semula menjangkau 15,93 juta penerima manfaat
ditingkatkan jangkauannya menjadi 18,8 juta
penerima manfaat. Kemudian untuk bantuan tunai
yang menjangkau 10 juta KPM disalurkan selama
dua bulan yakni Mei dan Juni yang dibayarkan
sekaligus dua bulan pada Juli ini.
Penerima Bantuan Tunai adalah masyarakat
terdampak pandemi yang sudah masuk dalam
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang
tidak menerima PKH dan tidak menerima kartu
sembako. BST merupakan bansos khusus yang
disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos
Indonesia.
Dedy merinci, pemerintah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp13,96 Triliun bagi 10 juta
penerima manfaat PKH, Rp45,12 Triliun untuk
18,8 Juta Penerima Kartu Sembako, dan Rp6,1
Triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial
Tunai, sehingga totalnya mencapai Rp83,17 Triliun.
ryn/voa/ant
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Juru bicara Satgas Covid-19 Sumbar, Jasman
Rizal mengatakan, dari total kasus positif itu,
sebanyak 87,07 persen atau 49.515 orang sudah
dinyatakan sembuh. Sementara total positivity
rate mencapai 10,69 persen. Sedangkan jumlah
pasien meninggal sebanyak 1.285 orang. Ia
mengimbau masyarakat agar disiplin menerapkan
protokol kesehatan.
Sementara untuk tiga daerah yang ditetapkan
masuk dalam level 4 atau kondisi darurat pandemi
Covid-19 dan sudah pula menerapkan PPKM
Darurat terhitung Selasa (13/7), grafik peningkatan
angka kasus Covid-19 juga terlihat signifikan.
Di Kota Padang hingga Minggu lalu,
jumlahnya telah mencapai 25.359 kasus,
meninggal 421 orang (1,66 persen), dan sembuh
22.507 orang (88,75 persen). Selanjutnya kasus
Covid-19 di Kota Padang Panjang berjumlah 1.665
kasus, meninggal 31 orang (1,86 persen), dan
sembuh 1.508 orang (90,57 persen). Sedangkan
di Kota Bukittinggi berjumlah 2.564 kasus,
meninggal 52 orang (2,03 persen), sembuh 2.087
orang (81,40 persen).
Buruk di Implementasi
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia,
Dicky Budiman berpendapat penerapan PPKM
Darurat hanya bagus di atas kertas, namun buruk
dalam implementasi. Dicky menilai konsistensi,
komitmen, hingga kualitas pelaksanaan belum
sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan PPKM
Darurat.
"Itu kelemahan kita selama ini. Kita bagus
di kertas, buruk di implementasi," kata Dicky,
Selasa (13/7).
Dicky menyebut selama PPKM Darurat jumlah
testing dan tracing juga masih jauh dari target.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
menargetkan tes Covid-19 selama PPKM Darurat
mencapai 400 ribu per hari. Namun, kata Dicky,
jumlah tes di Indonesia belum mencapai 200
per hari.
"Ini berbahaya dan bicara testing dan tracing
itu bicara strategi yang sangat fundamental. Itulah
yang menyebabkan kita ini memburuk dengan
kasus yang buruk dan kematian buruk. Jadi, yang
bolong ini terutama harus diperbaiki," ujarnya.
Dicky menyebut jumlah tes harus ditingkatkan
sedikitnya 500 per hari. Bahkan, kata dia, jika
memungkinkan pemerintah harus melakukan
testing terhadap 1 juta orang per hari. Menurutnya,
setiap satu orang yang terkonfirmasi positif minimal
harus di-tracing sampai 10 orang.
"Artinnya kalau bicara 130.000 kasus infeksi
tersebut kalau di-tracing 10 rorang saja per 1
kasus terkonfirmasi, harus ada 10 kali 130 ribu.
Berarti berapa? 1,3 juta. Itu testing-nya," kata
Dicky.
Terkait itu, Dicky menilai pelaksanaan PPKM
Darurat belum membawa dampak yang berarti
sebab jumlah orang yang terinfeksi Covid-19,
kematian, angka reproduksi dan pertumbuhan
masih tinggi. Menurutnya, pelaksanaan PPKM
Darurat ini tak bisa diterapkan sampai 20 Juli.
Dicky berpendapat PPKM Darurat masih harus
diperpanjang sampai bulan Agustus 2021.
"Prediksi saya sih sampai akhir Agustus kita
tetap masih memerlukan PPKM Darurat ini dan
bicara PPKM Darurat ini kan bukan lockdown.
Kalau lockdown kan rata-rata lockdown dua kali
masa inkubasi, paling cepat, atau sebulan. Ratarata ya enam minggu juga," ujarnya.
ryn/dbs

Dedy Gorok
Setelah peristiwa penggorokan itu, pelaku
kemudian kabur dengan membawa sepeda motor
korban.
Akibat sayat tersebut, korban mengalami luka
robek di leher sehingga tidak bisa berbicara setelah
mendapat pertolongan pertama di RSUD Jambak
Korban dirujuk ke RS Yarsi Simpang Empat.
Menurutnya warga, yang juga saksi, Nasral
dan Yaldi pada Senin (12/7) sekitar pukul 20.15
WIB melihat korban berjalan sempoyongan dari
arah rajang (Jembatan Gantung) Lubuak Pinyangek
menuju jalan belakang kantor Wali Nagari Koto
Baru sudah dalam keadaan leher berdarah.
Melihat korban bersimbah darah, mereka
langsung menolong dan membawanya ke Rumah
Sakit Umum Daerah Jambak Pasaman Barat dan
kemudian dirujuk ke RS Yarsi Simpang Empat.

Fadly Amran Raih
memiliki integritas moral dan keteladanan, serta
berjasa terhadap bangsa dan negara khususnya
di bidang Koperasi dan UKM.
Bukti peduli tersebut walikota Padang Panjang
Fadly Amran menganggarkan miliaran rupiah
untuk mendorong program tersebut, melalui APBD
2020 dan 2021. Bidang Koperasi mendapat
anggaran miliaran rupiah, ditambah alokasi
anggaran untuk diklat koperasi dan bantuan hibah
sampai ratusan juta rupiah.
Atas penghargaan yang diterimanya dalam
peringatan Hari Koperasi ke-74 itu, Wako Fadly
menyampaikan terima kasih serta apresiasi
pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi
dan UKM kepada dirinya.
"Hal ini sebagai bentuk konsistensi kita
memahami kondisi perekonomian Padang Panjang
yang disupport oleh kegiatan-kegiatan usaha kecil
dan menengah, serta koperasi lewat program dari
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
(Disperdakop UKM)," ujar Fadly seraya
menyatakan hal ini ini semata-mata untuk
memajukan perekonomian Kota Padang Panjang.
Sebagai salah satu fokus pemerintahannya,
kata Fadly, adapun program-program yang
dijalankan melalui Disperdakop UKM, diantaranya
Rumah Wirausaha, Rehab Warung, Koperasi
Syariah, dan pelatihan-pelatihan yang kerap
diberikan guna mendukung kemajuan UKM agar
bisa upgrade.
"Sehingga perekonomian kita bisa terbantu,
penekanan
angka
kemiskinan,
angka
pengangguran bisa juga terbantu oleh upgrading
dari pelaku UKM ini," jelasnya.
Terkait Koperasi Syariah, lanjutnya, menjadi
sebuah wadah yang diharapkan lebih mampu
bertahan terhadap perkembangan perekonomian
global, baik kenaikan maupun penurunannya.
"Kita di Padang Panjang sangat memerlukan

Rangkaian Ibadah
yang akan diizinkan untuk melakukan haji lagi
pada 2021, setelah Arab Saudi membatasi kuota
ibadah haji tahunan hingga maksimal 60.000
orang. Selain itu, khusus warga yang telah divaksin
antara 18 hingga 65 tahun.
Pada 2020, hanya 10.000 orang dan penduduk
Saudi yang diizinkan untuk melakukan naik haji.
Umat Islam melaksanakan haji sesuai ajaran Nabi
Muhammad saat melakukan "ziarah perpisahan"
pada 632 M yang menelusuri jejak para nabi
Ibrahim dan Ismail di Mekkah melalui gurun
Arab.
Naik haji yang menjadi salah satu rukun Islam,
dimaksudkan untuk membersihkan dosa dan
membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan.
Haji dilakukan dalam waktu terbatas yang dimulai
pada pada 8 Dzulhijjah dan berakhir pada 12
Dzulhijjah. Dalam kalender lunar Islam tanggalnya
bergeser 10-12 hari lebih awal setiap tahun.
Diperhitungkan, haji berikutnya yang akan
dimulai 18 Juli adalah pada 2054, 33 tahun dari
sekarang. Mekkah, tempat dilaksanakannya haji
dikenal memiliki iklim gurun yang panasnya
secara teratur melebihi 42 Celcius di bulan-bulan
musim panas.
Selain itu, Arab Saudi juga telah memutuskan
akan mendenda orang-orang yang memasuki Mina,
Muzdalifah, dan Arafat tanpa mengantongi izin
haji. Negara tersebut akan menjatuhkan denda
senilai 10.000 riyal (Rp 38 juta) bagi pelanggar

Hukum Menyiarkan
orang yang berkurban melalui pengeras suara, selebaran
kertas atau mengunggahnya di media sosial. Terlepas
dari apa pun motifnya, setidaknya ada sisi positif
dari tradisi tersebut.
Pertama, menghargai mudlahhi (pelaksana kurban);
kedua, agar mereka didoakan dan yang paling penting
adalah untuk menggugah masyarakat agar turut serta
berkurban.
Bagaimana sebetulnya Islam menilai tradisi
tersebut?
Menyiarkan nama-nama orang yang berkurban
mengandung sisi pujian kepada mereka. Dengan disebut
nama-namanya, secara tidak langsung akan memberi
kesan mereka adalah orang baik, dermawan, saleh,
dan gemar bersedekah.
Simpelnya, orang yang menyiarkan nama-nama
mudlahhi, secara eksplisit sebetulnya hendak berkata
“ini loh orang baik”, “ini loh orang mulia”, “ini
loh orang yang dermawan”, dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu, secara fiqih hukumnya sama dengan
memuji orang lain.
Memuji orang lain jika tidak dilakukan di
hadapannya, hukumnya diperbolehkan dengan catatan
tidak berlebihan sampai pada taraf berbohong, misalnya
diberitakan si A berkurban dua ekor kambing, padahal
ia hanya berkurban satu ekor saja. Bila sampai berdampak
demikian, maka hukumnya haram dari sisi berbohong,
bukan karena memuji. Pelakunya masuk dalam ancaman
keras penyebaran berita dusta yang dijelaskan dalam
beberapa ayat dan hadits Nabi.
Syekh al-Imam al-Nawawi berkata:
“Adapun memuji di selain hadapan orang yang
dipuji, maka tidak tercegah kecuali orang yang memuji
berlebihan dan masuk dalam kebohongan, maka haram
sebab berbohong, bukan karena memuji” (Syekh alImam al-Nawawi, al-Adzkar al-Nawawiyyah, hal. 276).
Hukum boleh ini bisa meningkat menjadi sunah
bila berdampak kemaslahatan seperti memperlihatkan
syi’ar atau memberi teladan kepada orang lain agar
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Mendapatkan informasi itu, personil gabungan
Polres dan Polsek Pasaman mendatangi dan
menyisir lokasi pertama kali korban ditemukan
oleh warga.
Saat itu tidak ditemukan sepeda motor milik
korban di sekitar lokasi tempat kejadian. Kemudian
berselang tiga jam sekitar pukul 23.00 WIB
berdasarkan petunjuk saksi dan keterangan di
lokasi maka pelaku berhasil diamankan di Rambah
Jorong IV Koto Kecamatan Kinali oleh Tim Opsnal
Polsek Pasaman dibantu Opsnal Polres Pasaman
Barat.
"Motif pelaku adalah pencurian dengan
kekerasan karena dendam kepada korban sering
kalah main judi ludo. Saat ini pelaku sudah
diamankan dan sedang menjalani proses hukum
lebih jauh," katanya. Sutan Pamenan
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kelompok-kelompok yang bergabung, sehingga
bisa menekan risiko dengan pola syariah," tuturnya.
Sementara itu, Kadis Perdakop UKM, Arpan,
SH mengatakan, penghargaan tersebut tidak diraih
begitu saja dengan mudah. "Penghargaan ini bukan
sebuah seremonial saja, ada tahapan-tahapan ketat
yang dilewati. Mulai dari RPJMD, penganggaran,
koordinasi, komitmen Pemko terhadap koperasi
dan UKM, serta dukungan berupa bantuan modal,"
jelasnya.
Arpan menyampaikan, dukungan dari para
penyelenggara koperasi dan UKM juga sangat
penting. "Terima kasih kepada semua pihak yang
telah berkontribusi sehingga koperasi kita di tahun
2023 berpola syariah," pungkasnya.
Sementara itu ditempat terpisah Ampera Salain
SH.MH kadis Kominfo Padang Panjang pada
khazanah membenarkan penghargaan untuk Bapak
Walikota Padang Panjang Fadly Amran BBA
sebagai kategori Pejabat Negara.
"Alhamdulillah meski kita ditenggah pandemi
cobid 19 dan penerapan PPKM Darurat bapak
Walikota Padang Panjang mendapat penghargaan
jasa bakti koperasi atau UKM kategori pejabat,"
ungkapnya saat ditemui usai mengikuti hari
Koperasi ke-74 melalui virtual.
Menurut Ampera yang akrab dipanggil Syeh
ini oleh kalangan wartawan ,mengatakan
penghargaan tersebut diberikan terhadap para
pejabat negara termasuk Walikota Padang Panjang
atas dedikasinya dalam mengembangkan koperasi
dan sektor UKM yang ada di Kota berdiameter
23km persegi ini
"Itu memang komitmen beliau dalam
menghidupkan perkoperasian yang ada di Padang
Panjang. Dan memang pak walikota berharap
koperasi yang ada dapat menjadi sokoguru
perekonomian masyarakat," ujarnya. paulhendri/
adv
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aturan baru tersebut yang dikeluarkan menjelang
ibadah haji 2021.
Pengumuman itu disampaikan Kementerian
Dalam Negeri Arab Saudi, sebagaimana dilansir
Saudi Gazette. Kementerian itu menambahkan,
pelanggar akan dijatuhi denda dua kali lipat jika
kedapatan melakukan pelanggaran sebanyak dua
kali.
Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi
menuturkan, aturan tersebut dibuat untuk
memberikan efek jera bagi para pelanggar. Aturan
itu juga dibuat untuk membendung penyebaran
virus corona selama pelaksanaan ibadah haji 2021.
Larangan masuk ke sejumlah suci tanpa izin haji
itu berlaku mulai Minggu alias sekitar 13 hari
sebelum pelaksanaan ibadah haji dimulai.
“Aparat keamanan akan melaksanakan tugasnya
di sepanjang jalan, posko pemeriksaan, serta di
lokasi, dan koridor yang mengarah ke kawasan
pusat di sekitar Masjidil Haram,” kata Kementerian
Dalam Negeri Arab Saudi.
Melansir Xinhua, Kementerian Dalam Negeri
Arab Saudi meminta semua warga dan penduduk
untuk mematuhi peraturan tersebut. Bulan lalu,
Arab Saudi mengumumkan bahwa ibadah haji
tahun ini akan dibatasi hanya untuk jemaah haji
domestik saja dengan kapasitas maksimal 60.000
orang. Musim haji 2021 ini menjadi musim haji
kedua tanpa jemaah asing guna mencegah
penyebaran Covid-19. ryn/kmp
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ditiru. Namun ketentuan hukum ini disyaratkan tidak
berdampak negatif, baik berkaitan dengan orang yang
dipuji misalnya mengakibatkan orang yang dipuji
menjadi sombong, ujub (membanggakan diri), atau
dampak buruk yang kembali kepada masyarakat luas
seperti pihak yang dipuji adalah penebar fitnah atau
teroris sehingga dengan memberinya sanjungan akan
berdampak pencitraan positif atas perilaku menyimpangnya, dalam bahasa lain disebut “promosi gratis”.
Dalam penjelasan di kitab yang sama,
al-Nawawi memaparkan:
“Dan disunahkan memuji yang tidak ada
kebohongannya ini bila berdampak maslahat dan
tidak menarik mafsadah, sekira pujian itu sampai kepada
orang yang dipuji sehingga ia terfitnah dengannya
atau dampak-dampak lainnya” (Syekh al-Imam alNawawi, al-Adzkar al-Nawawiyyah, hal. 276).
Syekh Muhammad Ali bin Muhammad
Allan memberi komentar atas referensi di
atas sebagai berikut:
“Ucapan al-Nawawi; bila berdampak kemaslahatan;
maksudnya sekira penyebutan sanjungan dapat memberi
semangat kepada para pendengarnya untuk melakukan
perilaku baik sebagaimana perilaku pihak yang dipuji.
Atau menghindari dari perbuatan tercela orang-orang
yang menyimpang. Karena hal ini, ashab kami
menuturkan; bila memuji berdampak mafsadah, maka
tercegah, seperti penyebutan kebaikan pelaku bid’ah,
agar penyebutan sanjungan itu tidak mengantarkan
lakunya perbuatan bid’ahnya dan ternodainya orang
lain dengan keburukan perilakunya” (Syekh Muhammad
Ali bin Muhammad Allan al-Bakri al-Shadiqi al-Syafi’i,
Al-Futuhat al-Rabbaniyyah ‘ala al-Adzkar alNawawiyyah, juz.5, hal. 23).
Sedangkan memuji di hadapan orang yang dipuji
terdapat hadits-hadits yang saling bertentangan dalam
menjelaskan hukumnya, sebagian hadits mengarah
kepada hukum boleh atau sunnah, sementara hadits
lain cenderung mencegahnya. (Dewan Pembina Ponpes Raudlatul
Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat)
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PPKM DARURAT

Posko Penyekatan di Perbatasan Dipantau
Padang, Khazanah - Pasca
diberlakukannya Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat di Kota Padang
sejak 12 Juli 2021, Wali Kota
Padang Hendri Septa beserta
jajaran dan unsur Forkopimda
melakukan monitoring dan
peninjauan ke sejumlah tempat
termasuk beberapa titik posko
penyekatan di pintu masuk
perbatasan Kota Padang, Selasa
(13/7/2021).
Peninjauan
pelaksanaan
PPKM Darurat tersebut diawali
wali kota dan rombongan di
posko penyekatan perbatasan di
Kayu Kalek, Kelurahan Lubuk
Buaya, Kecamatan Koto Tangah.
Peninjauan pun berlanjut menuju
posko perbatasan di By Pass
Anak Aie (depan Kantor
Basarnas). Setelah itu menuju
posko perbatasan Padang-Solok
di Lubuk Paraku, Kecamatan
Lubuk Kilangan hingga posko
perbatasan Padang-Pesisir Selatan
di Teluk Kabung Tengah,
Kecamatan Bungus Teluk
Kabung. Setelah itu berlanjut ke
Posko Penyekatan di Pelabuhan
Muaro Padang.
Berdasarkan pantauan, di
posko penyekatan tersebut tengah
berlangsung pemeriksaan bagi
warga luar Kota Padang yang
ingin masuk ke Kota Padang baik
yang menggunakan kendaraan
roda empat dan roda dua.

Pemeriksaan pun dilakukan secara
baik dan humanis oleh personil
gabungan terdiri dari unsur TNI,
Polri, Sat Pol PP dan lainnya.
Pengendara dari luar Padang yang
tidak memenuhi persyaratan,
terpaksa berputar balik.
Hendri Septa mengatakan,
monitoring ini, guna memastikan
penerapan PPKM Darurat di Kota
Padang. Di mana aturan dan
kebijakan itu dilakukan sesuai
Instruksi Mendagri No.20 Tahun
2021, sekaligus Surat Edaran (SE)
Wali Kota Padang nomor
400.628/BPBD-Pdg/VII/2021
tentang PPKM Darurat Covid-19
yang diterbitkan per 12 Juli 2021
lalu.
"Pada prinsipnya posko
penyekatan di pintu perbatasan
Kota Padang ini sama seperti yang
kita lakukan pada masa
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) di 2020 lalu. Hanya saja
petugas tidak melakukan swab
test di tempat, cukup memeriksa
setiap kendaraan yang masuk ke
Padang. Baik kartu vaksin
(minimal 1 kali vaksin pertama),
lalu menunjukan negatif Covid19 melalui bukti hasil PCR H2/Rapid Antigen H-1. Sedangkan
untuk awak kendaraan logistik
dan transportasi barang strategis
lainnya dibolehkan," ungkap
wako.
Hendri pun berharap semua
pihak
dapat
mendukung

Walikota Padang Hendri Septa didampingi para pejabat melakukan monitoring ke posko penyekatan.

pelaksanaan PPKM Darurat bagi
Kota Padang tersebur. Termasuk
dukungan saling mensosialisasikan
kepada warga Padang dan juga
luar Padang terkait apa saja aturan
yang ditetapkan selama PPKM
Darurat berlangsung.
"Termasuk bagi warga dari
daerah luar Padang yang ingin
ke Padang. Apa-apa saja syarat

dan dokumen yang mesti
disiapkan semuanya harus tahu.
Jangan sampai kita jauh-jauh ke
Padang, ternyata tidak memiliki
dokumen dan persyaratan yang
ditentukan akhirnya terpaksa
kembali
diputarbalikkan,"
imbuhnya.
Wako juga menjelaskan untuk
lokasi penyekatan masuk ke Kota

RSUD Rasidin Kembali
Menjadi RS Khusus Covid-19
Padang, Khazanah -- Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Rasidin Padang kembali
berubah status menjadi rumah sakit
penanganan kasus Covid-19.
Wali Kota Padang Hendri Septa
mengatakan, dengan berubah status maka
RSUD Rasidin tidak lagi menerima pasien
umum, selain kasus Covid-19.
"RSUD Rasidin Kota Padang akan kita
ubah kembali menjadi rumah sakit khusus
penanganan Covid-19 seperti tahun 2020,"
kata Hendri Septa, Selasa (13/7/2021).
Hendri Septa menyebut, RSUD Rasidin
memiliki kapasitas 76 tempat tidur yang
bisa digunakan untuk perawatan pasien
Covid-19. Selain itu, beberapa rumah sakit
yang menangani Covid-19 di Kota Padang
juga akan dilakukan penambahan tempat
tidur.
"Lalu ada penambahan tempat tidur
di RS Unand, RSUP M Djamil, dan Semen
Padang Hospital," kata Hendri Septa.
Ia menambahkan, Rumah Sakit Siti
Rahmah Padang juga siap menjadi rumah
sakit yang menangani kasus Covid-19.
Hendri Septa berharap dengan
penambahan tempat tidur, penanganan kasus
Covid-19 teratasi dengan baik.
 faisal budiman

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Padang kembali berubah status menjadi
rumah sakit penanganan kasus Covid-19.

PPKM, BK DPRD Padang Tunda Kunjungan

Ketua BK DPRD Kota Padang Mastilizal Aye

Padang, KhazanahKhazanah-Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota
Padang sepakat menunda kunjungan kerja selama waktu
yang tidak ditentukan.
Hal itu disampaikan Ketua BK DPRD Kota Padang
Mastilizal Aye Selasa, 13 Juli 2021.
"Kami sepakat menunda kunjungan kerja BK ke Kota
Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan, selama waktu yang
tidak ditentukan," ungkapnya.
Dikatakan Aye, ditundanya kunker tersebut, mengingat
di Kota Padang sedang diterapkan PPKM.
"Kota Padang dan beberapa daerah di Sumbar kan
sedang PPKM, termasuk beberapa daerah lainnya di
Indonesia," jelas Aye.
Sebelumnya, BK DPRD Kota Padang direncanakan
akan melakukan kunjungan ke Kota Pekanbaru, Kampar
dan Pelalawan Provinsi Riau.
Kunjungan kerja itu akan dilakukan setelah melalui
hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang
yang menentukan jadwal kunjungan.
"Alhamdulillah, hari ini kami sepakat menundanya
karena saat ini sedang diterapkan PPKM," ujar Aye yang
juga Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
 faisal budiman

Padang ada enam titik. Mulai dari
perbatasan Padang-Solok, PadangPesisir Selatan, Padang-Padang
Pariaman baik di By Pass dan
Lubuk Buaya, serta di Pelabuhan
Bungus dan Muara Padang.
Hendri menjelaskan setidaknya
terdapat 18 poin di dalam SE Wali
Kota Padang ia terbitkan. SE itu
berisikan aturan dan kebijakan

yang wajib disikapi seluruh pihak
dan masyarakat di Kota Padang.
"Tujuan SE ini 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.  faisal budiman

Di Masa Pandemi,
Ceramah Agama Agar
Mendinginkan Umat
Padang, Khazanah - Cukup banyak
kabar bohong yang berseliweran di tengah
masyarakat terkait Covid-19. Kabar itu
kadang menjadi kabar pertakut bagi warga.
Bahkan, karena kabar bohong itu, terjadi
pro dan kontra di tengah masyarakat
tentang kebenaran ada atau tidaknya virus
corona.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Padang Japeri mengingatkan sekaligus
mengimbau kepada seluruh penyuluh
agama di Padang untuk memberikan
pemahaman dan pencerahan kepada
seluruh jamaah terkait Covid-19. Kabar
tersebut disampaikan berdasarkan sumber
yang benar-benar dapat dipercayai.
“Saat pandemi ini, berikan informasi
yang dapat mendinginkan umat,” kata
Japeri, Selasa (13/7/2021).
Lebih jauh dikatakan Japeri, ulama
sangat dipercayai oleh jamaah. Setiap
informasi yang disampaikan melalui
ceramah di masjid maupun musala akan
ditangkap dengan baik oleh jamaah. Karena
itu Japeri mengimbau kepada seluruh ulama
agar memberikan siraman rohani yang
menyejukkan dan kabar yang tepat kepada
jamaah.
“Masyarakat kita sekarang sepertinya
sedang berada di persimpangan jalan,
ekonomi sulit, ditambah lagi berita-berita
yang membingungkan, maka dari itu
kehadiran kita sebagai ulama sangat
diharapkan untuk ‘mendingingkan’ warga,”
ujar Ketua MUI Kota Padang.
Padang - Cukup banyak kabar bohong

KEHILANGAN

yang berseliweran di tengah masyarakat
terkait Covid-19. Kabar itu kadang
menjadi kabar pertakut bagi warga.
Bahkan, karena kabar bohong itu, terjadi
pro dan kontra di tengah masyarakat
tentang kebenaran ada atau tidaknya virus
corona.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Padang Japeri mengingatkan sekaligus
mengimbau kepada seluruh penyuluh
agama di Padang untuk memberikan
pemahaman dan pencerahan kepada
seluruh jamaah terkait Covid-19. Kabar
tersebut disampaikan berdasarkan sumber
yang benar-benar dapat dipercayai. n faisal
budiman
“Saat pandemi ini, berikan informasi
yang dapat mendinginkan umat,” kata
Japeri, Selasa (13/7/2021).
Lebih jauh dikatakan Japeri, ulama
sangat dipercayai oleh jamaah. Setiap
informasi yang disampaikan melalui
ceramah di masjid maupun musala akan
ditangkap dengan baik oleh jamaah. Karena
itu Japeri mengimbau kepada seluruh ulama
agar memberikan siraman rohani yang
menyejukkan dan kabar yang tepat kepada
jamaah.
“Masyarakat kita sekarang sepertinya
sedang berada di persimpangan jalan,
ekonomi sulit, ditambah lagi berita-berita
yang membingungkan, maka dari itu
kehadiran kita sebagai ulama sangat
diharapkan untuk ‘mendingingkan’ warga,”
ujar Ketua MUI Kota Padang.
 faisal budiman

KEHILANGAN

Telah tercecer/hilang 1 lembar
STNK sepeda motor merek Yamaha
dengan nomor polisi BA 3010 LS
atas nama Mhd Dony Firdaus
Tercecer/hilang disekitar Pasar
Bawah, Bukittinggi
Bagi yang menemukan mohon
untuk menghubungi kantor polisi
terdekat,

Telah tercecer/hilang 1 lembar
STNK sepeda motor merek Suzuki
dengan nomor polisi BA 5337 OG
atas nama Syam Syafril
Tercecer/hilang disekitar BiaroBaso, Agam
Bagi yang menemukan mohon
untuk menghubungi kantor polisi
terdekat,

terima kasih

terima kasih
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PASI Bidik 2 Emas di PON
Datuak Harris (paling kiri), Sekum PS bersama Delvi
Adri, Aprius dan tim talent scouting PSP.

Sekum PSP
Motivasi P
emain
Pemain
Seleksi PSP

Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KONI Sumbar dengan PASI Sumbar/Humas dan IT KONI
Padangm Khazanah- Pengurus
Provinsi (Pengprov) Persatuan
Atletik Seluruh Indonesia (PASI)
Sumbar mematok target dua medali
emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX-2021 Papua
medio September dan Oktober
mendatang.
Target tersebut dibidik berdasarkan modal dua emas di babak
kualifikasi PON pada 2019. Hal itu
diutarakan pelatih Atletik Sumbar
Editiawarman pada rapat Tim
Monitoring dan Evaluasi (Monev)

KONI Sumbar dengan beberapa
pelatih cabang olah raga (cabor)
di gedung beladiri KONI Sumbar,
Senin (12/7).
“PASI Sumbar meloloskan
sebanyak 14 atlet pada PON Papua.
Dari jumlah itu ditargetkan mampu
membawa pulang dua medali emas,
dua keping medali perak dan empat
perunggu,” kata Editiawarman.
Editiawarman menyebutkan dua
keping medali emas itu diprediksi
dari nomor Dasa Lomba atas nama
Fauma Depril Jumra dan di nomor

Lontar Martil melalui Rafika Putra.
“Fauma sendiri pada Kejurnas
Atletik dan Porwil 2019 menyabet
medali emas dan di Asian Games
menempati peringkat tujuh. Sementara Rafika Putra pada Porwil
2019 dan Kejurnas meraih medali
emas,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk saat
ini, kontingen Atletik Sumbar
mengikuti latihan secara berpencar
diantaranya di Pengalengan Jawa
Barat dan Jakarta.
“Pada 25 Juli mendatang seluruh

atlet bisa melakukan pemusatan
latihan di DKI dan Jawa Barat
dengan harapan bisa meningkatkan
kemampuan atlet jelang turun di
Papua,” katanya berharap.
“Untuk Dasa Lomba sebelumnya
skor Fauma 6700 dan unggul di
tujuh nomor. Sementara untuk target
PON mematok skor 7000. Lawan
terberat dari Maluku dan Riau.
Sementara Rafika lawan terberat
berasal dari Bangka Belitung dan
Riau,” pungkasnya.  faisal
budiman

Padang, Khazanah- Harris Hidayat Datuak Batuah,
Sekretaris Umum (Sekum) PSP Padang, Senin (12/7/
2021) mendatangi lapangan Kurao, Padang, untuk melihat
langsung seleksi berjalan calon skuad Pandeka Minang.
Kehadiran Datuak Harris, sapaan akrabnya, guna
menyaksikan langsung potensi-potensi calon skuad
PSP Padang yang dipersiapkan tampil di ajang Liga
3 2021.
“Setelah berjalan sejak Senin tanggal 5 Juli, baru
kali ini saya bisa melihat langsung proses pembentukan
tim. Antusias para pemain sangat bagus. Spirit mereka
luar biasa untuk dapat membela PSP di Liga 3 nanti,”
ujarnya kepada bolabeten.com, Selasa (13/7).
Selaku pengurus, Datuak Harris, yang menjabat
Sekum PSP Padang melalui Surat Keputusan (SK)
Walikota Padang No 364, tertanggal 16 September
2020 yang ditandatangani Mahyeldi, menegaskan
rekrutmen calon pemain PSP tak ada campur tangan
pengurus. Melainkan diserahkan penuh kepada Tim
Teknis yang dikomandoi Direktur Teknik, Joni Efendi.
Delvi Adri memberikan arahan kepada calon-calon
pemain PSP/Foto Lerry
Dia berharap para pemain yang terpilih nanti bisa
mengangkat lagi marwah PSP Padang yang lama berkutat
di strata ketiga kompetisi PSSI.
“Rencananya para pemain hasil seleksi akan kita
uji di laga persahabatan melawan klub Liga 3 Asprov
PSSI Riau, Teacher United Indonesia (TUI) pada 17
Juli mendatang,” ucapnya.  faisal budiman

China Enggan Remehk
an Indonesia
Remehkan

Hendra/Ahsan
Waspadai Non
Unggulan
Jakarta, Khazanah --Hendra Setiawan/Mohammad
Ahsan tak ingin menganggap remeh lawan-lawan yang
dihadapi di fase grup D, sekalipun pemain non unggulan.
Hendra/Ahsan berstatus unggulan kedua di Olimpiade
Tokyo 2020. Mereka berada di grup D bersama andalan
Malaysia, Aaron Chia/Soh Woi Yik, Choi Sol Gyu/
Seo Seung Jae (Korea Selatan), dan bintang Kanada,
Jason Anthony Ho-Shue/Nyl Yakura.
Dari ketiga pasangan yang akan mereka hadapi dalam
babak penyisihan grup, Hendra/Ahsan tercatat unggul
rekor pertemuan 6-1 atas Chia/Soh. Tapi dengan pasangan
Korea Selatan, Choi/Seo, Ahsan/Hendra tertinggal 13. Hendra/Ahsan belum pernah bertemu dengan Jason/
Nyl.
"Setelah melihat undian, saya rasa memang cukup
berat ya. Tetapi masih ada kesempatan. Semua pasangan
di grup ini memiliki kans yang sama untuk lolos ke
babak selanjutnya, tinggal bagaimana nanti di lapangan
dan kesiapannya," kata Ahsan dalam rilis PBSI.
"Semua lawan harus kami waspadai karena ini
Olimpiade dan semua maunya menang. Yang non
unggulan pun bisa mengalahkan yang unggulan. Jadi
kami harus siap dari awal," Hendra menimpali
Keduanya bahkan mengaku tidak memikirkan strategi
khusus melawan Choi/Seo yang selalu menyulitkan.
Mereka fokus pada kesiapan masing-masing.
"Secara rekor pertemuan kami memang kalah dari
pasangan Korea, tapi kita tidak mau melihat ke sana.
Sekarang saya rasa siapa yang siap, dia yang akan
menang," sahut Hendra.
"Setiap lawan punya pola permainan sendiri, jadi
cara melawannya pun berbeda-beda. Strateginya kita
diskusi dengan pelatih. Tetapi belum sampai sana, belum
memikirkan lawan Korea bagaimana nanti. Kita mau
fokus dulu untuk kesiapan masing-masing," sambung
Ahsan.
Hendra/Ahsan memiliki pengalaman pahit setelah
gagal lolos grup pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016.
Pada Olimpiade kali ini mereka ingin fokus poin demi
poin. "Setiap kemenangan, setiap poin akan sangat
berarti. Semua lawan merata. Jadi bisa saja faktor
penentunya nanti hitungan poin," ungkap Ahsan.
"Kami mau lebih fokus, step by step, satu
pertandingan ke pertandingan lain. Main lebih berani
dan lebih yakin lagi," tambah Hendra.
Hendra/Ahsan dan tim bulutangkis Indonesia yang
akan turun di Olimpiade Tokyo 2020 saat ini sedang
menjalani training camp di Prefektur Kumamoto. Mereka
berlatih dibantu klub setempat bernama Hitachi dan
 faisal budiman
Shaisunkan.

Jakarta,
Khazanah
Gelandang Timnas China,
Liu Chaoyang, enggan meremehkan kualitas Timnas
Indonesia U-23 pada Kualifikasi Piala Dunia 2022.
Menurut Liu Chaoyang,
Indonesia sebagai tim tuan
rumah merupakan tim yang
tangguh.
Penilaian itu diungkapkan Liu Chaoyang yang
punya pengalaman bermain
melawan Timnas Indonesia
2018. Ketika itu, Liu Chaoyang masih membela China
U-19 saat mengalahkan
Timnas Indonesia dengan
skor 3-0 dalam laga persahabatan.
"Timnas Indonesia cukup kuat. Meskipun kami
pernah bermain satu kali
melawan mereka dan memenangi pertandingan, tapi
ketika itu mereka tidak
memainkan skuad terbaik,"
kata Liu Chaoyang seperti
dikutip Titan24.
Liu Chaoyang juga menyebut Timnas Indonesia
mengalami perkembangan
yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Laga
melawan Timnas Indonesia
U-23 di Kualifikasi Piala
AFC U-23 2022 tentu tak
mudah karena status sebagai

tim tuan rumah.
"Timnas Indon esia
mampu lolos ke Piala AFC
AFC tiga tahun lalu. Ditambah dengan faktor tuan
rumah, saya rasa mereka
masih menjadi tim yang
sangat kuat," tegas Liu
Chaoyang.
Kualifikasi Piala AFC U23 2022 akan digelar pada
27-31 Oktober 2021. Timnas

China berada di Grup G
bersama Timnas Indonesia
U-23, Australia, dan Brunei
Darussalam.
PSSI membebani target
tinggi untuk Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi
Piala AFC U-23 2022.
Pasukan Shin Tae-yong
diharapkan bisa meraih
satu tiket untuk tampil di
Piala AFC U-23 2022 ya-

ng akan digelar di Uzbekistan itu.
"Kami menargetkan Timnas Indonesia U-23 untuk
dapat lolos ke putaran final
Piala AFC U-23 2022. Apalagi di Kualifikasi Piala AFC
U-23 2022, Timnas Indonesia U-23 menjadi tuan
rumah Grup G," kata Sekjen
PSSI, Yunus Nusi.
Timnas Indonesia U-23

harus finis di puncak klasemen akhir Kualifikasi Piala
AFC U-23 2022 untuk mendapatkan tiket langsung ke
Uzbekistan.
Namun, peluang masih
terbuka bila finis di posisi
runner-up meski harus bersaing dengan tim lainnya
dalam klasemen kecil runnerup terbaik.  faisal budiman

TC T
imnas Bak
al Batal di P
alembang
Timnas
Bakal
Palembang
Jakarta, Khazanah --Ada
kemungkinan Pemusatan
Latihan (TC) Timnas Indonesia batal digelar di Palembang dan Balikpapan.
Kedua kota ini kini masuk
dalam kategori zona merah
COVID-19.
Sebelumnya, PSSI mengutarakan niatnya untuk
menggelar TC Timnas Indonesia di luar Pulau Jawa
karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PKKM) Darurat di JawaBali. Karena menjadi hal
yang mustahil bagi Timnas
Indonesia untuk terus menggelar TC di Jakarta di
masa PPKM Darurat.
Penerapan PPKM Darurat setidaknya sudah membatalkan agenda TC Timnas
Indonesia U-18. Tim yang
dipersiapkan untuk Piala
Dunia U-20 2023 itu batal
menggelar TC di Jakarta
yang seharusnya dimulai 28
Juni lalu.
Adapun dua lokasi sudah
menjadi bidikan PSSI untuk
TC Timnas. Dua lokasi itu
adalah Stadion Batakan di
Balikpapan, Kalimantan
Timur dan Stadion Gelora
Sriwijaya di Palembang,
Sumatera Selatan.
Tetapi, Palembang dan
Balikpapan kini juga masuk
zona merah COVID-19.
Penyebaran kasus virus

Corona di sana juga sedang
tinggi-tingginya akhir-akhir
ini.
Menanggapi hal itu,
PSSI membuka peluang
untuk memindahkan lokasi
TC Timnas Indonesia ke
lokasi lainnya. Akan dipilih
lokasi terbaik yang tak akan

menghalangi agenda TC
Timnas Indonesia terkait
situasi COVID-19.
"Kami tetap melihat perkembangan demi perkembangan daerah-daerah yang
bisa untuk pelaksanaan TC
Timnas Indonesia," kata
Sekjen PSSI Yunus Nusi

kepada detikSport.
Selain agenda Timnas U18, ada juga Timnas U-16
yang mau bertanding di Piala
AFF U-15. Tapi belum ada
kepastian apakah Piala AFF
U-15 akan tetap diadakan di
tengah situasi COVID-19 di
kawasan ASEAN.

Sementara Timnas U-22
bakal bertanding di SEA
Games 2021, tetapi ajang ini
sudah ditunda ke 2022.
Selain itu ada juga Timnas
senior yang bakal mentas di
Piala AFF 2020 yang ditu faisal
nda ke 2021.
budiman
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246 PELANGGAR PROKES TERJARING

Padang P
anjang Mulai L
akuk
an P
enyek
atan
Panjang
Lakuk
akukan
Penyek
enyekatan
Padang Panjang, Khazanah— Pasca
pemberlakuan PPKM Darurat, Tim
Satgas Covid Polres Padang Panjang
melakukan penyekatan dua titik masuk
kota yang dijuluki Serambi Mekah itu.
Disamping melakukan penyekatan,
Polres setempat telah membuat
rekayasa jalan dan memaksimalkan
penjagaan di pintu keluar masuk kota,
sejak Senin (12/7). kemarin
Kapolres Padang Panjang, AKBP
Apri Wibowo mengatakan, ada dua
titik yang dilakukan penyekatan, mulai
Simpang batas Kota Kacang Kayu dan
di terminal Bukit Surungan.
Kedua titik itu sebut Apri Wibowo
dijaga ketat personil TNI, Polri, Pol
PP, Dishub dan BPBD Kota padang
panjang serta instansi terkait lainya.
“Penjagaan didua titik itu selama
1x 24 jam sebanyak 3 regu piket pada
pos penyekatan, hal ini dilakukan

sejalan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat,” ujar
Kapolres yg murah senyum ini, Selasa
(13/7).
Sementara itu masyarakat yang
datang dari arah Solok dan Batu
Sangkar menuju Kota Padang atau Kota
Bukittinggi, tidak di lakukan pemeriksaan, dapat melanjutkan perjalanan
melalui jembatan Fly Over Bukit
Surungan dan Simpang MTSN Ganting.
Melalui Kabag Ops AKP P Simamora SH selaku yg memimpin
kegiatan di lapangan memberikan
arahan kepada personil yg dinas di
pos penyekatan agar tidak ada yg
melakukan prilaku menyimpang,dan
harus benar-benar paham dalam
melaksanakan tugas.
“Hindari benturan sekecil apapun
dengan masyarakat serta menge-

depankan sopan santun dalam bertugas
terutama saat melaksanakan pemeriksaan,” pesan Simamora
Terakhir Apri Wibowo mengatakan,
Tim Satgas Covid 19 yang bertugas hanya
melakulan pemeriksaan terhadap kendaraan
dari luar yang hendak masuk ke dalam
kota Padang Panjang saja dan akan
memberi izin untuk masuk kota dengan
melampirkan Surat keterangan vaksinasi
serta hasil rapid test.
Sementara itu, pada hari pertama
pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
di Kota Padang Panjang, Sumbar, Senin
(12/7), sebanyak 246 orang terjaring
dalam razia operasi yustisi. Razia ini
sekaligus sebagai kegiatan penegakan
Protokol Kesehatan Aman Covid-19
dan penegakan Perda No. 06/SB/2020.
“Mereka dijaring dalam operasi
yustisi karena tidak memakai masker.

Semuanya terdiri dari 215 pejalan kaki,
22 pengendara roda dua, dan sembilan
pengendara roda empat,” sebut Kapolres Padang Panjang melalui KBO
Sabhara, Ipda. Kusnadi.
Kepada para pelanggar, kata
Kusnadi, pihaknya memberi sanksi.
“Di antaranya teguran lisan dan
diwajibkan untuk membeli masker.
Serta sanksi sosial membersihkan
fasilitas umum (fasum) dengan memakai rompi pelanggar prokes. Para
pelanggar juga di data dan diinput
ke dalam aplikasi Sipelada (Sistem
Informasi Data Pelanggaran Perda),”
ungkapnya.
Kusnadi menambahkan, kegiatan
difokuskan di kawasan Pasar Pusat
Padang Panjang dan di depan Gegung
M. Safei. Dalam pelaksanaan operasi
ini, Polres dibantu anggota Koramil,
Satpol PP Damkar, BPBD Kesbangpol,

Dinas Kesehatan, dan Dishub.
Ia menyebut, penindakan melalui
Operasi Yustisi itu dilakukan guna
mengantisipasi penyebaran Covid-19
khususnya di Kota Padang Panjang.
Ia juga berjanji akan terus mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi
protokol kesehatan yang telah ditetapkan ini.
Kusnadi berharap dengan adanya
kegiatan operasi yustisi ini, masyarakat
lebih peduli terhadap peraturan yang
dibuat pemerintah mengenai protokol
kesehatan.
“Diharapkan masyarakat lebih
peduli dengan imbauan dan peraturan
yang dibuat Pemerintah Pusat, Provinsi
maupun Kota, khususnya mengenai
protokol kesehatan dengan menerapkan
3M, Mencuci Tangan, Memakai
Masker dan Menjaga Jarak” harapnya
 Paulhendri.

TERJADI DI BLK LUBUK SIKAPING

Antrian P
anjang W
ar
ga untuk Divaksin
Panjang
War
arga
Lubuk Sikaping, Khazanah— Vaksinasi massal untuk dalam
rangka antisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Pasaman mulai mendapat perhatian luas
dari masyarakat. Hal itu terbukti dengan panjangnya antrian warga
untuk ikut vaksinasi yang diadakan di BLK Lubuk Sikaping.
Antrian Panjang peserta pelatihan dan warga Kabupaten
Pasaman tampak di halaman
hingga sepanjang jalan perkantoran Balai Latihan Kerja
(BLK) Lubuksikaping, Dinas
Perdaginnaker, Kabupaten Pasaman. Puluhan penghuni BLK
tersebut rela antre untuk ikut serta
vaksinasi Covid-19 yang sedang
digalakkan Pemkab setempat.
Antrian tersebut sudah dimulai
sejak pukul 08.00 WIB pagi,
hingga pukul 10.00 WIB peserta
pelatihan di BLK dan ratusan
warga masih tampak antusias
menunggu giliran untuk ikut serta
divaksin.
Kegiatan vaksinasi covid19
yang dimotori oleh Balai Latihan
Kerja Lubuk Sikaping ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten Pasaman, Puskesmas
Lubuksikaping dan Puskesmas
Tapus, Padang Gelugur.
Hal ini dilakukan dalam
rangka mensukseskan program
vaksinasi di Kabupaten Pasaman
yang sedang digalakkan oleh
pemerintah setempat.
Pemerintah Kabupaten Pasaman membuka layanan vaksinasi
Covid-19 dengan vaksin Sinovac
merk CoronaVac secara gratis.
Oleh karena itu Dinas Kesehatan setempat dan UPT BLK
Lubuksikaping sepakat untuk
andil mensukseskan program
vaksinasi di Kabupaten Pasaman.
“Alhamdulillah, telah divaksin
109 peserta pelatihan, 1 orang
ditunda karena hamil dan 2 orang
lagi harus menunggu, dengan
demikian seluruh peserta pelatihan

Kejari Padang Peduli
Padang, Khazanah— Sejak Kota Padang resmi menetapkan
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),
sejumlah masyarakat yang kurang mampu tampak terkena
imbasnya.
Pasalnya, seluruh kegiatan masyarakat saat ini dibatasi,
hal ini guna mengurangi penyebaran Covid-19.
Melihat hal tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang,
melaksanakan kegiatan bhakti sosial, dengan membagikan paket
sembako, kepada masyarakat yang berekonomi kurang mampu
dan pegawai honor Kejari Padang.
“Ini kita lakukan dalam rangka memperingati Hari Bhakti
Adhyaksa (HBA) ke 61, dan Hari Ulang Tahun (HUT) IAD
Tahun 2021,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang,
Ranu Subroto, didampingi Ketua Ikatan Adhayksa Dharmakarini
(IAD) daerah Kota Padang, Hudaibiyah Ranu Subroto, beserta
para Kasi dan jajarannya, Selasa (13/7).
Disebutkannya, kegiatan pembagian sembako, merupakan
bentuk kepeduliannya, terhadap masyarakat yang memiliki
ekonomi lemah.
“Kita mendatangi masyarakat dan membagikan paket sembako
dilingkungan kantor Kejari Padang, sekaligus anjang sana,”
ujarnya.
Kajari Padang terus menhimbau kepada masyarakat, agar
terus menerapkan protokol kesehatan (prokes), seperti memakai
masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kesehatan,
membersihkan lingkungan sekitar, agar terhindar dari penyakit
yang berbahaya.
Salah seorang yang menerima paket sembako yaitu Ida
(51), sangat bersyukur atas pemberian paket sembako.
“Alhamdulilah dengan ini saya dan keluarga dapat terbantu,
dengan adanya paket sembako ini,”ucapnya  Murdiansyah
Eko.

Musnahkan Barang Bukti
Padang, Khazanah— Meski covid-19 masih ada, namun
tak mengurangi tingkat kejahatan di Kota Padang, hal ini
terlihat pada saat pemusnahan barang bukti (BB) di Kejaksaan
Negeri (Kejari) Padang. Tampak dari pemusnahaan BB tersebut,
yang paling menonjol adalah narkotika.
“Perkara yang menonjol di Kota Padang saat ini adalah
narkotika, tentunya ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana
generasi muda tidak lagi tersentuh dengan narkotika.Mari bersamasama memberantas narkotika,”kata Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Padang Ranu Subroto, didampingi Kasi Barang Bukti
Kejari Padang, Mohamad Fahmi, Selasa (13/7).
Kajari Padang menghimbau, agar orang tua selalu mengawasi
anak-anaknya di rumah.
“Bila mana anak-anak kita telah menginjak remaja perlu
diawasi, apalagi kalau prilakunya tidak seperti biasanya dan
perlu dicurigai. Awasi anak kita di rumah , jangan sampai
terjerumus kepada narkotika,” ujarnya.
Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, sebanyak 182
perkara narkotika dimusnahkan. Dimana terdiri dari sabu-sabu
325 gram, ganja 13,3 kg, ekstasi 2,3 gram, selain itu non
narkotika, sebanyak 41 perkara.
Sedangkan perkara lain 1,324 pcs dan alat kecantikan tanpa
izin edar, 614 kotak kosemetik dan alat kecantikan tanpa
izin edar, 139 botol kosmetik dan kecantikan tanpa izin edar.
Tak hanya itu, juga terdapat pangan tanpa izin edar sebanyak
4 kardus nestle milo, 37 bungkus snack (makanan ringan),
8 pack snack (makanan ringan) dan juga sejata tajam (sajam)
 Murdiansyah Eko

ANTRE- Vaksinasi massal untuk dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Pasaman mulai mendapat perhatian luas dari masyarakat. Hal itu terbukti
dengan panjangnya antrian warga untuk ikut vaksinasi yang diadakan di BLK Lubuk Sikaping (foto:
Yunefrizal).
sudah di vaksin, ujar Kepala UPT
BLK Lubuksikaping, Haryadi
kepada media ini, Selasa (13/7).
Vaksinasi di UPT BLK Lubuksikaping mendapat sambutan
tinggi dari peserta pelatihan. Hal
itu terlihat sejak dimulainya pada
pukul 08.00 WIB sudah banyak
peserta yang melakukan antre

untuk mendapatkan giliran divaksin Covid-19.
Kegiatan vaksinasi Covid 19
di BLK Lubuksikaping, diawali
oleh sosialisasi program vaksinasi
covid 19 oleh Kepala Dinas
Kesehatan, Desrizal didampingi
oleh kepala Dinas Perdaginnaker
dan Kepala UPT BLK Lubuk-

sikaping.
Desrizal dalam penyampaiannya didepan peserta pelatihan
mengatakan bahwa animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 di BLK Lubuksikaping sangat tinggi. Dari
semula diperkirakan akan diikuti
50 peserta, ternyata sampai 112

peserta ditambah 15 orang warga
setempat yang ingin ikut divaksin.
“Intinya kami terus melayani
seluruh peserta yang ikut dalam
kegiatan hari ini dengan sebaikbaiknya,” jelas Desrizal.
Desrizal mengatakan, pihaknya
berharap bisa mengedukasi masyarakat terkait banyaknya berita
hoaks terkait vaksin Covid-19.
Di mana pemerintah sudah berupaya dengan baik memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
“Banyak berita hoaks terkait
penanganan Covid-19. Saya
berpesan agar masyarakat tidak
terpengaruh itu. Pemerintah pasti
memberikan yang terbaik untuk
masyarakat,” tegas Desrizal.
Desrizal juga mengapresiasi
upaya UPT BLK Melaksanakan
vaksinasi covid19, ia memuji
langlah yang dilakukan oleh
BLK ini agar di ikuti oleh masyarakat luas. “Jangan takut di
vaksin, ini demi melindungi diri
kita semua dan keluarga serta
orang tersayang”,. ujar Desrizal.
Tampak hadir dari pagi hari
20an orang petugas kesehatan dari
Dinkes Kab. Pasaman, Desrizal
berharap, kegiatan vaksinasi seperti
yang dilakukan oleh BLK ini
diharapkan bisa terus menekan
terjadinya penyebaran Covid-19
 Yunefrizal.

DITUDING LSM TIPIKOR TIDAK SESUAI SPESIFIKASI

Proyek Embung Bubusan Dinilai Asal Jadi
Lubuk Sikaping, Khazanah—
Proyek pembangunan Embung
Bubusan yang berlokasi di Nagari
Simpang Kecamatan Simpati
Kabupaten Pasaman pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjend Sumber
Daya Air yang dikerjakan oleh
PT Kartika Teguh Karya dengan
menelan uang rakyat senilai
Rp10 miliar lebih yang terhitung
kontraknya sejak 5 maret 2021
itu mendapat sorotan dan krtikan
dari sejumlah masyarakat dan
LSM
Ketua LSM Tipikor Kabupaten Pasaman Oyon Hendri,
kepada wartawan di lokasi proyek
mengatakan berdasarkan hasil
penelusuran dan investigasi
terlihat pekerjaan proyek ini
dikerjakan asal jadi dengan
mengabaikan mutu dan kualitas
demi mengeruk keuntungan yang
jelas jelas akan merugikan keuangan negara dan masyarakat
“Lihat saja kondisi bangunan
pasangan batu yang terlihat rapuh
seperti tidak proposional campuran
semen dan pasir serta sebagian
ada yang sudah retak, ini baru
saja di bangun sudah yang rusak
apalagi nanti dan patut diduga
pekerjaan tidak sesuai dengan

SOROTAN- Proyek pembangunan Embung Bubusan yang
berlokasi di Nagari Simpang Kecamatan Simpati Kabupaten
dengan nilai Rp10 miliar lebih mendapat sorotan dan krtikan dari
sejumlah masyarakat dan LSM di Pasaman (foto: Yunefrizal).
spesifikasi tehnis,” kata dia.
Bahkan menurut Oyon Hendri,
lantai kerja pasangan batu ini
diduga tidak semuanya memakai
beton bertulang, bukti sudah ada
pasangan batu yang sudah retak.
“Kalau ini dibiarkan oleh PPK
maupun pihak Dirjen Sumber daya

Air maka patut diduga kuat telah
terjadi dugaan kalaborasi untuk
mengkorup uang negara untuk
kepentingan pribadi tegas oyon
hendri
Sementara itu Suharmon yang
mengaku sebagai pelaksana
proyek dari PT Kartika Teguh

Karya yang dikonfirmasi wartawan
di poskonya di Kecamatan Simpati, Selasa (13/7) mengatakan
kalau ada pekerjaan yang rapuh
dan retak akan kita bongkar dan
perbaiki kembali.
“Soal adanya pasangan batu
yang rapuh memang kita akui
karena saat itu bahan semen kita
saat itu sedang “tergantung “ atau
belum datang tetapi nantinya akan
kita perbaiki, dan material yang
kita gunakan kita pasok dari
masyarakat sekitar,” kata dia.
Menurut Suharmon, pihaknya
menargetkan proyek itu akan
selesai tepat waktu dan sesuai
schedule .
“Dan direktur kita sekarang
sedang tidak ada ditempat nanti
hal ini akan kita sampaikan
kepada pimpinan,” ujar Suharmon
Sedangkan pihak dari dirjen
sumber daya air maupun PPK nya
belum berhasil dihubungi guna
kepentingan konfirmasi.
Sedangkan kata Oyon Henri
Ketua LSM Tipikor megatakan
dalam waktu dekat akan mengirim
surat klarifikasi ke dirjen SDA
karena saat ini pihaknya tengah
melengkapi data dan bukti-bukti
bahan laporan nantinya  Yunefrizal.

TONGKAT BETUL YANG MEMBAWA REBAH

Guru Mengaji Cabuli Anak di Bawah Umur
Painan, Khazanah— Seorang
Guru mengaji bernama Guswendri
(49) dibekuk oleh Tim Opsnal
Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan,
diduga melakukan pencabulan
secara berulang kali terhadap anak
di bawah umur berinisial “SP”
Selasa, (13/7) sekitar pukul 09.00
WIB.
Kapolres Pesisir Selatan AKBP.
Sri Wibowo, S.I.k, M.H melalui
Kasat Reskrim AKP. Hendra Yose,
SH ketika dihubungi Khazanah
melalui telepon mengungkapkan,
penangkapan terhadap pelaku
setelah dari pihak korban melapor
ke Mapolres setempat.

Atas itu dengan berdasarkan
bukti yang cukup bahwa pelaku
diduga
telah
melakukan
pencabulan,
sehingga
penangkapan terhadap tersangka
ini berdasarkan surat perintah
penangkapan nomor: SP.KAP/44/
VII/2021/RESKRIM tanggal 13
Juli 2021.
“Pelaku ini merupakan warga
Kenagarian Kapujan, Kecamatan
Batang, Pessel. Ia kita bekuk saat
berada di rumahnya,” kata dia.
Hendra Yose menyampaikan,
menurut keterangan dari pihak
keluarga korban, perbuatan bejat
yang dilakukan oleh tersangka

tersebut, di ketahui setelah ada
kecurigaan dari keluarga terhadap
tubuh korban yang tidak selayak
anak - anak seperti hal nya dengan
yang lain.
Kemudian, lanjutnya, bahwa
korban ini merupakan anak tiri
dari pelaku, yang mana perbuatan
tidak senonoh tersebut telah
dilakukannya secara berulang kali
mulai dari tahun 2015, di rumah
nenek korban di daerah itu.
“Menurut dari keterangan
pihak keluarga, korban ini
merupakan anak tiri dari
tersangka yang telah dilakukan
secara berulang kali,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini pelaku
telah dibawa ke Polres Pessel
untuk
dilakukan
proses
penyidikan perkara, yang dijerat
sesuai dengan pasal 76D jo pasal
81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Undang Undang Perlindungan
anak dan pasal 82, UU No 22
Tahun 2002 UU Perlindungan
Anak.
“Atas perbuatanya, tersangka
dengan pidana penjara paling lama
15 tahun dan paling singkat 3
tahun dan denda paling banyak
Rp300 juta dan paling sedikit
Rp60 juta,” ujarnya  Milhendra
Wandi.
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TAK DILIBATKAN OLEH PEMERINTAH

DPR Minta V
aksin
Vaksin
Berbayar Ditunda
Jakarta,
Khazanah—
Kalangan DPR mengaku
belum pernah diajak berbicara ihwal rencana pembukaan akses masyarakat
umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19
secara berbayar di jaringan
klinik Kimia Farma.
Anggota Komisi IX DPR
RI, Nurhadi, menyatakan
pemerintah seharusnya menyampaikan rencana tersebut
ke DPR lebih dahulu sebelum melaksanakannya. Sebagai informasi, Komisi IX
DPR salah satu lingkup
tugasnya adalah soal kesehatan, sehingga bermitra
kerja dengan Kemenkes.
“Komisi IX [DPR] juga
tidak pernah diajak bicara,”
kata Nurhadi kepada wartawan.
Ia mengaku setuju kebijakan pembukaan akses
masyarakat umum untuk bisa
mendapatkan vaksin Covid19 secara berbayar ditunda.
Menurutnya, sosialisasi
terkait kebijakan ini harus
dilakukan secara transparan
lebih dahulu agar tidak
multitafsir dan dianggap
mengomersialisasi pandemi
Covid-19. “Tujuannya baik
tapi terkesan panik. Saya
setuju ditunda,” ucapnya.
Lebih lanjut, Nurhadi
mengaku khawatir dengan
membuka akses masyarakat
umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19
secara berbayar di jaringan
klinik Kimia Farma akan
memunculkan anggapan
bahwa negara berbisnis
dengan rakyat di tengah
pandemi Covid-19.
Berangkat dari itu, ia
meminta agar pemerintah
membuat usulan lebih dahulu ihwal rencana membuka
akses masyarakat umum
untuk bisa mendapatkan
vaksin Covid-19 secara
berbayar di jaringan klinik
Kimia Farma ke komisinya.
Menurutnya, vaksin yang
dijual nantinya tidak boleh
sama dengan yang digratiskan
oleh pemerintah dan tidak
boleh bersumber dari hibah
negara lain. “Vaksin yang
dijual adalah vaksin yang tidak
sama digratiskan oleh pemerintah. Vaksin bantuan atau
hibah dari negara lain, jangan
dijual,” tutur politikus Partai
NasDem itu.
Sebelumnya, pemerintah
menetapkan vaksin berbayar
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Jakarta, Khazanah— DPR bersama pemerintah sepakat
akan menetapkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi
Provinsi Papua untuk disahkan menjadi undang-undang
pada rapat paripurna pekan ini.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua,
Komarudin Watubun, menilai keberhasilan revisi UU
Otsus Papua yang akan disahkan tersebut sangat
tergantung dengan partai politik.
“Saya mau berpesan kepada seluruh partai politik,
partai politik lah yang menentukan pemimpin-pemimpin
lokal lewat kepala daerah. Jadi sudah dengan susah
payah kita mempersiapkan regulasi yang baik tapi kalau
pilkada kita mengusulkan calon-calon yang tidak punya
kapasitas itu juga menjadi masalah,” kata Komarudin
dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I revisi
UU Otsus Papua, Senin (12/7).
Politikus PDIP itu berharap agar kerja keras DPR
dan pemerintah merevisi UU Otsus Papua hari ini ikut
didukung oleh partai politik. Ia juga berharap agar
revisi UU Otsus Papua yang dilakukan saat ini dapat
membuat Papua menjadi lebih baik kedepan.
“Itu harus menjadi prinsip, dan kuncinya ada dalam
tangan partai politik, karena dia akan melahirkan
pemimpin-pemimpin kabupaten kota yang akan
melaksanakan undang-undang ini,” ujarnya.
Sebelum menutup rapat, Komarudin juga
mengapresiasi kerja pemerintah yang berpartisipasi dalam
penyusunan revisi UU Otsus Papua tersebut, diantaranya
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam
Negeri, dan Kementerian Keuangan. Adanya 19 pasal
yang direvisi dalam UU Otsus Papua tersebut
membuktikan bahwa pemerintah serius memikirkan nasib
Papua kedepan.
“Terima kasih karena pemerintah begitu terbuka
sampai kita bisa membahas yang tadinya diusulkan
3 pasal kita bahas sampai 19 pasal, ini menunjukkan
kesungguhan pemerintah untuk melihat masa depan
Papua yang lebih baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Pansus Otsus Papua menggelar agenda
rapat pengambilan keputusan tingkat I revisi UU Otsus
Papua. Seluruh fraksi DPR, dan DPD, sepakat membawa
revisi UU Otsus Papua untuk disahkan dalam pembicaraan
tingkat II/rapat paripurna yang dijadwalkan akan digelar
Kamis (15/7) mendatang.
“Setelah tadi penyampaian pendapat fraksi-fraksi,
dari sembilan fraksi dan Komite I DPD RI semua
menyatakan menerima dan menyetujui pembahasan
rancangan perubahan ini untuk ditetapkan menjadi
undang-undang,
dan
dengan
mengucapkan
bismillahirrahmanirrahim saya mengesahkan ini untuk
dibawa ke paripurna,” kata Komarudin.  ryn/rol
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POLEMIK soal implementasi vaksin Covid-19 mandiri (berbayar) masih terus bergulir. Pemerintah telah menyiapkan
skema, namun DPR meminta agar kebijakan pembukaan akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan
vaksin Covid-19 secara berbayar ditunda. ILS
atau Gotong Royong. Vaksin Covid-19 dalam skema
ini dijual dengan harga
Rp321.660 per dosis dan
tarif pelayanan maksimal
sebesar Rp117.910 per dosis.
Ketentuan tersebut tertuang
dalam Permenkes Nomor 19
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan
Pandemi Covid-19.
Direktur Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML)
Kemenkes Siti Nadia Tarmizi
mengatakan vaksinasi Gotong Royong salah satu
upaya untuk mempercepat
pelaksanaan vaksinasi Covid19. Vaksinasi Gotong Royong individu, kata Nadia,
tak wajib dan juga tak akan
menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh
vaksin gratis.

Vaksin yang dipakai dalam
program ini akan memakai
vaksin merek Sinopharm.
Rencananya vaksinasi berbayar
mulai dihelat hari ini. Namun,
Kimia Farma memutuskan
menunda penyelenggaraan
vaksin berbayar dengan alasan
memperpanjang masa sosialisasi.
Untuk diketahui, tercatat
36.267.019 orang telah
mendapat suntikan vaksin

Covid-19 dosis pertama
hingga Minggu (11/7).
Sementara penerima vaksin
Covid-19 dosis kedua baru
15.011.348 orang. Dengan
demikian, baru 37,20 persen
warga Indonesia telah mendapatkan vaksinasi lengkap.
Jumlah ini di bawah target
yang dipasang pemerintah,
yakni 40.349.049 orang
harus mendapat vaksinasi
Covid-19. ryn/cnn

DPRD Sumbar Minta K
epolisian Bertindak T
egas
Kepolisian
Tegas
Padang, Khazanah— Wakil
Ketua DPRD Sumatera Barat
(Sumbar) Suwirpen Suib meminta
pihak kepolisian agar menindak
tegas aksi premanisme yang terjadi
di Kota Padang terhadap sopir
truk di kawasan Indarung yang
viral di media sosial.
“Aksi premanisme di Kota
Padang masih marak, dan kita
berharap pihak kepolisian serius
menindak hal tersebut,” kata
Suwirpen, di Padang, Selasa (13/
7).
Menurut dia, aksi tersebut
tidak sekali atau dua kali terjadi
kepada sopir kendaraan yang
melakukan bongkar muat di
kawasan PT Semen Padang. “Hal
seperti ini harus diberantas, karena
dampaknya menekan sopir-sopir
yang ada di sana,” kata dia.

Apalagi kondisi pandemi saat
ini, ujarnya pula, sopir truk
kesulitan mendapatkan muatan
untuk diangkut. “Sekali dapat
muatan banyak rintangan yang
dihadapi, yakni aksi pungli di
beberapa titik. Ini kan kasihan
kita, sopir bekerja keras namun
hasil tidak seberapa yang dibawa
pulang,” kata dia lagi.
Apalagi Presiden Joko Widodo
secara tegas sudah meminta
Kapolri untuk menindak aksi
premanisme saat berkunjung ke
Tanjung Priok. “Ini tugas penting
yang harus dilakukan kepolisian
dalam menciptakan kondisi aman,
tertib, dan lancar,” kata dia pula.
Sebelumnya, pihak kepolisian
tengah
memburu
pelaku
pemalakan sopir truk pengangkut
semen dari Semen Padang yang

viral di media sosial.
“Peristiwa ini kami ketahui
dari informasi masyarakat serta
video yang viral di media sosial,”
kata Kepala Satuan Reserse
Kriminal Polresta Padang Kompol
Rico Fernanda.
Ia mengatakan Satreskrim
Polresta Padang beserta jajaran
melakukan pemburuan terhadap
pelaku yang telah dikantongi
identitas serta alamatnya.
“Kami juga telah mendatangi
kediamannya, hanya saja yang
bersangkutan tidak pulang ke
rumah sejak kejadian,” kata Rico.
Sebelumnya, seorang sopir
truk dipalak oleh preman di
kawasan Indarung, Padang. Tidak
hanya dipalak, sang sopir juga
tampak dipukul beberapa kali.
Aksi pelaku itu kemudian direkam

seseorang, lalu diunggah ke
media sosial facebook serta
instagram sehingga menjadi 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.
Pada
keterangan
video
dituliskan peristiwa itu terjadi di
PPI Indarung PT Semen Padang,
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota
Padang.
Dalam video, pelaku mengaku
bernama Izet dan meminta uang
untuk membeli minuman, ia juga
mengeluarkan kata-kata kotor,
sebelum akhirnya diberi uang oleh
sopir Rp20 ribu. Raihan/ant

Tanah Datar
Datar,, Khazanah— Untuk menyukseskan
Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang, Komisi
Pemilihan Umum ( KPU ) Tanah Datar terus melakukan
pemutakhiran data pemilih.
“Salah satu tugas penting KPU dalam menyukseskan
Pemilu adalah memutakhirkan data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap
Ketua Divisi Perencanan Data dan Informasi KPU Tanah
Datar Fitri Yenti di Pagaruyung, Selasa (13/7).
Ia menyebut pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
bertujuan untuk memperbaharui data pemilih yang setiap
hari dapat berubah seperti pemilih yang meninggal
dunia, baru berusia 17 tahun, berubah identitas dari
TNI/POLRI atau sebaliknya, atau mungkin terjadi mutasi
penduduk.
“Semua itu harus diupdate dalam data pemilih KPU
Kabupaten Tanah Datar sehingga data pemilih tetap
tersaji kepada publik secara mutakhir,” tutur Fitri.
Ia menjelaskan KPU Tanah Datar melakukan
pemutakhiran data pemilih setiap bulannya dengan
membuat rekapitulasi daftar pemilih secara berkala per
triwulan. Kemudian mengumumkan rekapitulasi data
pemilih setiap bulannya di website KPU dan media
sosial lainnya.
Pihaknya juga membuka posko pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kantor KPU
Tanah Datar di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah Pagaruyung,
setiap hari kerja dari pukul 08.00 - 16.00 Wib. Jadi,
ditunggu masukan dan tanggapan masyarakat untuk
melaporkan perubahan identitas dirinya atau keluarganya
untuk diupdate.
Ia menyebut data rekapitulasi Daftar Pemilih
Berkelanjutan periode Mei 2021 adalah sebanyak 265.024
orang dengan rincian laki-laki 130.501 orang dan
perempuan 134.523 orang. Sementara periode Juni 2021
sebanyak 264.988 orang dengan rincian laki-laki 130.489
orang dan perempuan 134.499 orang.
Sementara itu, pada Pilkada Serentak 2020 lalu
KPU Tanah Datar telah menetapkan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) sebanyak 262.891 orang terdiri dari pemilih
laki-laki 129.397 orang dan perempuan 133.494 orang.
“Jadi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
sangatlah penting demi mewujudkan data pemilih akurat,
update dan mutakhir sehingga mampu menghasilkan
Pemilu berikutnya yang lebih berkualitas,” tutur Fitri.
Heri/kpc

Kompleks P
arlemen Jadi RSD Covid-19 Dinilai W
ajar
Parlemen
Wajar
Jakarta, Khazanah— Peneliti
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi),
Lucius Karus, menilai usulan agar
Kompleks Parlemen (KP) menjadi
rumah sakit darurat (RSD) Covid19 merupakan sesuatu yang wajar
di tengah sulitnya masyarakat
mencari rumah sakit Covid-19.
Menurutnya, DPR sebagai wakil
rakyat merupakan institusi yang
memiliki relasi paling intim dengan
rakyat, termasuk mereka yang
sedang menderita karena terpapar
virus Covid-19 dan membutuhkan
pertolongan dari RS.
“Jadi melihat rakyat sedang
menderita, DPR lah yang paling
dekat untuk dimintai pertolongan.
Karena itu usulan membangun
RSD di Kompleks Parlemen
merupakan sesuatu yang wajar dan

mudah dijelaskan,” kata Lucius.
Lucius memandang seharusnya usulan tersebut tidak
muncul dari rakyat, melainkan
dari anggota DPR sendiri. Ia
menuturkan, ketika usulan itu
justru muncul dari publik, hal
tersebut merupakan sebuah pesan
bahwa ada tuntutan agar wakil
rakyat di parlemen segera memeras
otak, tenaga, dan semua sumber
daya untuk mencari solusi atas
kebutuhan kritis warga negara
saat ini yakni ketersediaan RSD
untuk menampung rakyat yang
terpapar virus Covid.
“Dengan kata lain usulan
RSD di kompleks parlemen bisa
dilihat sebagai pesan kepada
parlemen yang isinya memberitahukan kepada mereka yang
mengaku sebagai wakil rakyat

itu bahwa ada kebutuhan mendesak dari rakyat terkait penyediaan pelayanan kesehatan untuk
mengatasi lonjakan pasien Covid
19 saat ini,” ucapnya.
“Pesan ini disampaikan kepada lembaga yang tepat, lembaga yang mengaku sebagai
wakil rakyat yang seharusnya
menjadi yang terdepan memikirkan kebutuhan rakyat,” imbuhnya.
Ia berharap usulan ini jangan
hanya menjadi sekedar polemik,
dan dipolitisir. DPR mesti mengambil pesan yang tersirat dan
segera meresponsnya.
Lucius menganggap peran
DPR dalam mengatasi pandemi
ini tidak terlalu signifikan. Ia pun
mempertanyakan keseriusan
komitmen DPR dalam memi-

kirkan kepentingan rakyat disaatsaat kritis seperti saat ini.
Karena itu, usulan permintaan
fasilitas kompleks parlemen
disulap menjadi RSD sebagai
pengingat kepada anggota DPR
oleh rakyat. “Maka pesan lain dari
permintaan RSD ini adalah
semacam olok-olokan kepada DPR
yang tak banyak berbuat sesuatu
untuk mengatasi pandemi ini,
padahal pada saat pemilu mereka
sampai mengemis membutuhkan
dukungan rakyat,” ungkapnya.
Tak satu Suara
Sebelumnya, 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
 ryn/dbs
Jazilul.
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KOMISI III DPRD SUMBAR SIAP SAJA MEMBAHAS

RUPS yang Menentuk
an Bank
Menentukan
Nagari Dikonversi A
tau T
idak
Atau
Tidak
Padang, Khazanah – Progres konversi Bank Nagari menjadi
Bank Nagari Syariah sebagaimana yang disepakati pada RUPSLB
2019 lalu, namun dalam RUPSLB kedua yang digelar di Bukkittinggi
22 Juni 2021 lalu, ternyata belum diputuskan karena masih belum
adanya kesepahaman diantara pemegang saham.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III/Keuangan DPRD Sumbar,
H. Afrizal menyatakan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu
hasil kesepakatan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar,
dengan alasan Komisi III tidak bisa bersikap menerima atau menolak
hasil RUPSLB tersebut.
“Yang bisa menerima atau menolak itu fraksi-fraksi yang ada
di DPRD Sumbar,” katanya.
Namun, ujarnya melanjutkan, kalaupun DPRD Sumbar menyetujui
konversi itu nantinya, apakah juga akan diikuti pula oleh pemkab/
pemko sebagai pemegang saham di Bank Nagari, karena di tiap
kabupaten dan kota itu ada perda penyertaan modal, itu harus dirobah
dari konvensional jadi penyertaan modal untuk syariah.
“Jadi tidak gampang itu, dan lagi saya mendengar dalam RUPSLB
itu ada 7 atau 8 kepala daerah di Sumbar yang menolak dilakukannya
konversi,” ujar Afrizal
Sebab, menurut diantara kepala daerah itu, tambah Afrizal lagi,
kalau hanya ditetapkan konversi ke Bank Syariah saja, mereka
khawatir nasabah yang tidak mau pindah ke syariah akan memilih
pindah ke Bank lain.
“Nah, itukan problem jadinya,” tukasnya.
Ketika ditanya adanya keinginan sebagian orang yang menyatakan
tidak usah dilakukan konversi tetapi dikembangkan saja unit Syariah
yang telah ada, Afrizal menyatakan, jika Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mendesak, apakah
sudah ada kajian dari mereka.
“Kalau ditanya ke Komisi III, kami siap saja membahasnya,
begitu masalah itu sampai di Komisi III pasti kami bahas. Soal
diterima atau tidaknya itu bukan gawenya Komisi III, tetapi adalah
fraksi,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Padang ini.
Afrizal bahkan menilai, belum tuntasnya RUPSLB Bank Nagari
yang digelar di Bukittinggi akhir Juni 2021 lalu itu, disebabkan
tidak satu suaranya para bupati dan walikota se Sumbar sebagai
pemilik saham.
“Kami melihat di kabupaten dan kota masih belum duduk masalah
rencana konversi Bank Nagari itu ke Syariah, gubernur aja sepetinya
yang ingin begitu. Memangnya uangnya pribadi gubernur yang
punya. Itu uang rakyat,” tukas Afrizal.
Jadi, kata dia lagi, gubernur pemegang saham mayoritas dalam
hal ini yakni Pemprov Sumbar tidak perlu keukeuh harus dilaksanakan
konversi, karena ada pemilik saham lainnya yakni pemerintah daerah
se Sumbar, maka RUPS lah yang menentukan kelanjutan dari konversi
itu bukan gubernur, karena bisa saja RUPS terbaru memutuskan
bentuk saja yang baru dengan prinsip syariah.
“Artinya, deklarasikan pembentukan Bank Syariah itu tanpa
mengganggu yang sudah ada,” tuturnya. (adv)

Susunan Komisi III/Keuangan DPRD Sumbar
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

: H. Afrizal
: Ali Tanjung
: Ismunandi Sofyan
: H. Rinaldi Dt. Rajo Mangkuto
H. Rahmad Saleh
H. Dodi Delvy
H. Hidayat
H. Hendra Irwan Rahim
Hj. Aida
H. Syafril Huda
Irwan Afriadi
Albert Hendra Lukman

Suasana pertemuan Komisi III DPRD Sumbar dengan manajemen Bank Nagari dalam berbagai momen seperti rapat kerja,
kunjugan lapangan, silaturahmi dan sebagainya.

