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Jakarta, Khazanah-- Gelaran Euro 2020 (Euro
2021) telah rampung dengan memunculkan
beberapa nama pemain yang mengundang decak
kagum berkat performa di lapangan
bersama negara masing-masing.
Salah satu pemain
yang paling

menonjol performanya adalah Federico Chiesa.
Winger timnas Italia itu berhasil membuat Inggris
kerepotan di final Euro 2020 yang bisa dimenangi
Gli Azzurri lewat adu penalti 3-2 (1-1).
Selain Chiesa, beberapa pemain lain seperti
anak muda dari Denmark, Mikkel Damsgaard
hingga bek sayap Belanda, Denzel Dumfries
juga tak kalah apik penampilannya di Euro

2020.
Berikut tujuh pemain bintang Euro 2020
yang kini jadi buruan klub-klub top.
Federico Chiesa
Chiesa menjalani Euro 2020 yang
mengesankan. Chiesa muncul sebagai pemain
kunci Italia meski di awal turnamen hanya duduk
BACA HAL-7

KEMATIAN DAN KASUS HARIAN COVID-19 PECAHKAN REKOR DUNIA

P

Indonesia Episentrum Asia

enyebaran Covid-19
di Indonesia kian
menggurita.
Meningkatnya kasus
harian dan kematian Covid19, memposisikan Indonesia
di peringkat pertama dunia.
Bahkan, kini Tanah Pertiwi
telah menjadi episentrum
pandemi di kawasan Asia.

Jakarta, Khazanah— Indonesia terus
mencatatkan rekor ganda kasus harian
dan kematian Covid-19 tertinggi di dunia.
Posisi Indonesia bahkan telah melampaui
India sebagai episentrum pandemi Covid19 di Asia, dengan penambahan sebanyak
54.517 kasus harian baru dan 991
kematian pada Rabu (14/7). Hingga
kemarin, total kumulatif Covid-19 di
Indonesia mencapai 2.670.046 kasus.
Sebelumnya pada Minggu (11/7),
pemerintah mengumumkan penambahan
36.179 kasus baru Covid-19 di Indonesia,
dengan jumlah kematian di angka 1.007
jiwa. Ini adalah jumlah kematian terbanyak
Covid-19 di seluruh dunia. Indonesia
mengungguli angka kematian di Rusia
(749), India (720) dan Brazil (597).
Selanjutnya pada Senin (12/7), angka
kasus harian meroket menembus angka
40.427 kasus, dengan jumlah kematian
sebanyak 891 kasus. Sementara pada
Selasa 13 Juli 2021, menjadi puncak rekor
tertinggi peningkatan jumlah kasus harian
positif Covid-19 di Indonesia sejak
pandemi, yakni dengan penambahan
sebanyak 47.899 dalam sehari.
Menurut data Worldometers, secara
global, terdapat 188.575.886 orang telah
BACA HAL-7

MELONJAK-- Seorang warga tengah menjalani vaksinasi Covid-19. Melonjaknya penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir, membuat pemerintah terus
menggencarkan program vaksinasi. Dari target minimal yang semula disiapkan untuk 181,5 juta orang, ditingkatkan menjadi 208,2 juta orang. IST

HARI INI PRAY FROM HOME DIGELAR SERENTAK

PESANTREN DIIMBAU TINGKATKAN PROKES

Kasus Harian Covid-19
di Sumbar Pecahkan Rekor

SILATURRAHMI-- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Sumatera
Barat, Syamsuir, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, Irwan, bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi
Ansarullah, tengah bersilaturahmi terkait kegiatan Pray From Home. MURDIANSYAH EKO

Padang, Khazanah-- Jumlah warga yang
terpapar Covid-19 di Sumatera Barat
(Sumbar) terus menunjukkan angka yang
mengkhawatirkan. Betapa tidak, Rabu (14/
7) angka Covid-19 di Sumbar 1.034 orang,
tertinggi sepanjang pandemi. Sebagai bentuk
ikhtiar batin dalam memerangi Covid 19,

Mimbar
Bulan Haram yang
Kita Lalaikan
Oleh: dr. RAEHANUL BAHRAEN, M.Sc, Sp.PK
(Alumni Ma'had Al Ilmi Yogyakarta)

DALAM ajaran agama kita, ada beberapa
bulan haram yang perlu kita ketahui. Maksud
bulan haram yaitu bulan tersebut adalah bulan
yang mulia, kita lebih ditekankan menjauhi
hal yang haram dan lebih ditekankan
melakukan amal kebaikan pada bulan haram.
Allah Ta’ala berfirman mengenai bulan
haram, “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi
BACA HAL-7

hari ini, Kamis (15/7) ini, PFH direncanakan
digelar serentak di Sumatera Barat.
“Pray From Home, dari rumah untuk
Indonesia” yang diinisiasi Menteri Agama
RI, diduplikasi oleh Kantor Wilayah
BACA HAL-7

584 Ulama Indonesia Meninggal Selama Pandemi
Jakarta, Khazanah-- Ketua DPD
RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,
mengajak warga di lingkungan
pesantren untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap Covid-19.
Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia
(MUI) menyebut, hingga 4 Juli 2021,
sebanyak 584 ulama meninggal dunia
akibat virus penyebab Corona itu.
Berdasarkan informasi dari MUI,
terjadi peningkatan penularan yang
sangat signifikan terhadap para kiai
dan pengasuh pesantren terutama di
wilayah Madura. Kondisi yang sama
terjadi di wilayah Jawa Tengah, seperti
Pati, Kudus, Demak, dan Jepara.
"Hampir 600 ulama meninggal
di tengah pandemi Covid-19, dan
saya yakin daftarnya masih bertambah
mengingat lonjakan kasus Covid
semakin tinggi. Saya sungguh
berduka atas kepergian banyak
ulama, guru-guru kita. Belasungkawa
saya ucapkan secara khusus kepada
keluarga para ulama yang gugur
tersebut," tutur LaNyalla, Rabu (14/
7).
Senator asal Jawa Timur itu
menambahkan, kondisi ini diperparah
dengan munculnya varian baru Covid.
Untuk itu, LaNyalla berharap para
ulama, khususnya yang berada di
lingkungan pesantren, untuk selalu
waspada.

Syiar Islam

"Kehadiran varian baru virus
Covid turut memberikan sumbangsih
yang besar terhadap penularan Covid.
Oleh karenanya saya mengimbau
agar pondok pesantren meningkatkan
protokol kesehatan untuk mengantisipasi jatuhnya korban dari kalangan
ulama," tuturnya.
LaNyalla pun meminta para ulama
terus menjaga imun dan mengikuti
anjuran pemerintah, terutama saat
PPKM Darurat.
"Saya memahami Kondisi PPKM
Darurat memang tidak ideal, karena
mempersempit ruang ulama untuk

berdakwah. Tapi keadaan ini menjadi
salah satu ikhtiar yang perlu dilakukan agar wabah ini membaik,
sehingga kita bisa cepat keluar dari
pandemi," kata LaNyalla.
Mantan Ketua Umum PSSI tersebut juga mendukung seruan MUI
Jatim yang mengajak masyarakat
untuk memperbanyak istighfar dan
bertaubat agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia
juga mengingatkan pentingnya
masyarakat untuk memperbanyak doa
dan membaca salawat.
BACA HAL-7

MENGGURITANYA penularan Covid-19, juga menyasar pondok pesantren.
Sepanjang pandemi melanda Indonesia, sedikitnya 584 ulama menyerah karena
keganasan virus asal China itu. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kanan),
meminta pihak ponpes menerapkan prokes yang ketat. IST

Ayat Hari Ini

PERJUANGKAN PERDAMAIAN DI SELURUH DUNIA

25 Tokoh Agama AS Dukung Seruan
Masjid Muhammad

W

ashington, Khazanah- Tokoh-tokoh agama,
politik, dan intelektual
Amerika Serikat (AS) berkumpul di
Masjid Muhammad di Washington
DC, Selasa (13/7) siang waktu
setempat. Mereka hadir untuk
menyaksikan
diumumkannya
BACA HAL-7

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

04.54
12.20
15.45
18.22
19.37
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KETUA DPD RI IMBAU PETUGAS PPKM DARURAT

Tolong Sensitif Hadapi Masyarakat
Saat Operasi

LaNyalla

Jakarta, Khazanah - Banyaknya
perselisihan antara petugas dan
masyarakat saat operasi Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat, menjadi sorotan Ketua
DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Apalagi, perselisihan tersebut terjadi
di sejumlah daerah. Di Kota Bandar
Lampung, perselisihan melibatkan
petugas dengan pedagang. Sementara
di Pos Penyekatan Daan Mogot, Jakarta
Barat, sempat terjadi ketegangan yang
melibatkan personel Paspampres. Bahkan,
di Kenjeran, Surabaya, satu mobil polisi
rusak berat akibat seorang pedagang
memancing keributan warga.
Menyikapi hal tersebut, LaNyalla

kembali meminta petugas, baik dari
institusi Polri, TNI, maupun Satpol PP,
untuk mengedepankan pendekatan
humanis kepada masyarakat saat memberi peringatan.
"Sejak awal PPKM Darurat diberlakukan, saya sudah mengingatkan agar
petugas menjalankan tugasnya secara
humanis. Banyak masyarakat yang
kondisinya sudah sulit akibat pandemi,
dan PPKM Darurat membuat masyarakat
yang mencari nafkah dengan mengandalkan pemasukan harian, menjadi
semakin kesusahan. Maka penting sekali
agar petugas lebih sensitif ketika
mengingatkan pelanggar," tutur LaNyalla,
Rabu (14/7/2021).

Menurut LaNyalla, petugas pun
harus mengetahui sektor-sektor yang
seharusnya mendapatkan prioritas.
"Petugas harus memahami sektorsektor esensial, non esensial dan kritikal.
Berdasarkan Inmendagri No 15/ tahun
2021, pekerja di bidang esensial dan
kritikal boleh melewati penyekatan
PPKM Darurat. Apabila petugas memahami dengan benar aturan pelaksanaan
PPKM Darurat, keributan bisa dihindari.
Khususnya jika melibatkan personel TNI,
Polri, temasuk juga Paspampres,"
jelasnya.
Jika petugas menemukan masyarakat
melakukan pelanggaran, Senator asal
Jawa Timur itu mengatakan penindakan
harus dilakukan secara humanis.
"Boleh saja penindakan dilakukan,
termasuk penangkapan. Tapi harus
dipastikan dahulu jika hal tersebut
merupakan langkah terakhir. Tetap
utamakan pendekatan humanis, agar
masyarakat tidak merasa tertekan dalam
kondisi yang memang sulit. Di sinilah
sensitivitas dibutuhkan. Tindakan tegas
bisa dilakukan petugas jika ada situasi
yang membahayakan," tuturnya.
Mantan Ketua Umum PSSI ini
mengingatkan, bila petugas kaku dan
mengingatkan warga secara kasar dalam
pelaksanaan PPKM Darurat, akan timbul
narasi yang kurang baik bagi pemerintah.
Untuk itu, petugas tidak bisa hanya

melihat pelaksanaan PPKM Darurat dari
kaca mata hitam dan putih saja.
"Memang benar penertiban PPKM
Darurat memerlukan ketegasan agar
masyarakat mematuhi aturan. Sehingga
penyebaran Corona tidak semakin masif.
Tapi di sisi lain, kita harus memikirkan
bagaimana kondisi masyarakat, khususnya yang berada di kelas bawah. Ada
atau tidak ada PPKM Darurat, mereka
tetap harus bekerja untuk menafkahi
keluarganya. Dan ingat, tidak semua
jenis pekerjaan bisa work from home,"
katanya.
"Ada banyak orang yang terpaksa
tetap harus keluar rumah agar mendapatkan penghasilan. Kita lihat di media
sosial juga sudah mulai banyak pandangan negatif akibat ketidakpekaan petugas
saat melakukan penertiban dalam
pelaksanaan PPKM Darurat. Hal ini harus
dihindari," sambung LaNyalla.
Ia pun meminta pimpinan TNI/Polri
dan Kepala Daerah memberikan pemahaman lebih mendalam kepada petugas
pelaksana penertiban PPKM Darurat di
lapangan. Menurutnya, petugas harus
selalu diingatkan supaya mengedepankan
unsur humanis saat berhadapan dengan
masyarakat.
"Jangan gunakan kekerasan kepada
warga, baik itu lisan maupun fisik dalam
setiap operasi terkait PPKM Darurat. Kalau
pertikaian terus menerus terjadi saat

DI KANTOR GUBERNUR SUMBAR

Tim Peliput Kegiatan Pimpinan Wajib Vaksin
Padang, Khazanah --- Untuk
mencapai hard immunity 20 orang
yang meliput kegiatan pimpinan dari
Biro Administrasi Pimpinan (Adpim)
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Barat melakukan vaksinasi di
Pukesmas Pembantu Kantor Gubernur,
Rabu (14/7/2021).
Kepala Biro Adpim Hefdi
mengingatkan, setiap Aparatur Sipil
Negara (ASN) Biro Adpim yang
meliput kegiatan pimpinan harus
menjaga kesehatan melalui vaksinasi
agar pimpinan dan masyarakat merasa
aman dan nyaman.
"Kita harus berperan aktif dalam
pencegahan penyebaran wabah
Covid-19 di Sumbar, salah satu
langkahnya melalui vaksinasi diri
sendiri," katanya.
Hefdi berharap, kegiatan ini bisa
memotivasi, menggugah kesadaran
semua pihak tentang pentingnya
vaksinasi. Terutama dalam upaya
pengendalian penyebaran corona virus
disease 2019 (Covid-19). Apalagi,
tim liputan selalu berinteraksi dengan
banyak orang di ruang publik artinya
mereka sangat rawan untuk tertular
Covid-19.
"Vaksinasi menjadi penting bagi
tim peliputan mengingat mereka
berinteraksi lansung dengan pimpinan
dan masyarakat,"harapnya.
Hefdi menambahkan, walaupun
sudah divaksin, anggotanya jangan
sampai lengah dan abai dengan
protokol kesehatan karena sudah
divaksin.
"Saya ingin tim liputan yang baru
saja di vaksin mampu menjadi

DIVAKSIN – salah seorang tim peliput pimpinan di Pemprov Sumbar sedang di suntik vaksin di Pukesmas Pembantu Kantor
Gubernur

menjadi
duta
yang
dapat
mengedukasi lingkungan sekitar
bahwa vaksinasi itu tidak berbahaya
tapi malah menjaga," harapnya.
Sementara itu, Kabag Materi
Komunikasi Pimpinan (Makopim)
Zardi Syahrir yang juga ikut divaksin
menyebutkan, tim liputan menjadi
prioritas dalam mendapatkan vaksin
Covid-19. Sebab liputan berperan
penting dalam memberikan edukasi

dan informasi secara benar terkait
Covid-19 kepada masyarakat.
"Jadi mereka harus menjadi contoh
yang baik kepada masyarakat, seperti
penggunaan masker yang benar,
pentingnya menjaga jarak, dan masih
banyak masyarakat yang takut untuk
divaksin," kata Zardi.
Dengan begitu, anggota liputan
harus bisa berperan dalam
membangun kesadaran masyarakat

dalam memutus mata rantai
penyebaran Covid-19. Melalui
vaksinasi ini, diharapkan liputan
dapat menjalankan tugasnya dengan
rasa aman dan terhindar dari
penyebaran Covid-19.
Zardi berharap seluruh masyarakat
Sumbar agar mengikuti vaksin Covid19 sebagai salah satu upaya untuk
keluar dari pandemi ini.
noval Agesly
 Inoval

BERASAL DARI SEJUMLAH PROVINSI

Payakumbuh Jadi Sasaran Empuk Edarkan Narkoba
Payakumbuh, Khazanah - Tingginya jumlah pemakai dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum
Polres Payakumbuh, menjadikan
“Kota Gelamai” itu menjadi sasaran
empuk untuk mengedarkan berbagai
jenis Narkoba, baik ganja kering
maupun jenis Sabu-sabu.
“Bahkan saat ini Kota Payakumbuh masuk dalam tiga besar tingginya
kasus Penyalahgunaan Narkoba
dibawah Kota Padang,” ungkap
kepala BNNK Payakumbuh, AKBP
Sarminal dihadapan peserta Workshop
Peningkatan Kapasitas Insan Media
untuk Mendukung Kota Tanggap
Ancaman Narkoba pada Sektor
Kewilayahan, di salah satu aula hotel
di kawasan Nan Kodok, Rabu pagi
(14/7).
Menurut Sarminal, Payakumbuh
dijadikan daerah sasaran para pengedar/bandar Narkoba yang berasal dari
sejumlah Provinsi, baik dari Aceh,
Sumatera Utara maupun Riau. Untuk
itu perlu Kesadaran Masyarakat Kota
Payakumbuh untuk melaporkan
penyalahgunaan, peredaran gelap
narkoba dan melaporkan anggota
keluarga mereka yang ingin direhabilitasi.
"Data dari Polda Sumbar, Payakumbuh berada diperingkat tiga besar
dalam kasus Penyalahgunaan Narkoba.
Tingginya jumlah pemakai menjadikan daerah ini sasaran para
pengedar dan bandar," ucap Sarminal.

Mantan Kabagops Polres Payakumbuh itu juga menambahkan, tingginya biaya atau upah yang diberikan
pada bandar untuk kurir dalam
membawa Narkoba, membuat banyak
pihak tergoda untuk membawa/
mengedarkan Narkoba di wilayah
hukum maupun di Kota Payakumbuh
itu sendiri.
"Upah yang menggiurkan menjadikan banyak yang mau membawa
atau mengedarkan Narkoba," ucapnya.
Untuk itu, menurut mantan
personil Dirnarkoba Polda Sumbar
itu, perlu kesadaran masyarakat Kota
Payakumbuh untuk melaporkan
penyalahgunaan, peredaran gelap
narkoba dan melaporkan anggota
keluarga mereka yang ingin direhabilitasi, sehingga upaya pencegahan
bisa dilakukan sedari dini.
"Kita terus dorong masyarakat
untuk melaporkan adanya penyalahgunaan Narkoba, termasuk untuk
melaporkan anggota keluarga mereka
pecandu Narkoba yang ingin direhabilitasi," tambahnya.
Selama ini menurut Sarminal,
keaktifan pihak keluarga korban
penyalahgunaan Narkoba untuk
melaporkan anggota keluarga mereka
yang ingin direhabilitasi cukup tinggi
dan aktif, termasuk dari lingkungan
masyarakat.
"Kita dorong korban penyalahgunaan Narkoba untuk melapor ke
BNNK Payakumbuh, nantinya dari

hasil assessment harus di rehab, akan
dilanjutkan untuk direhab 2 hingga
3 bulan di Batam secara gratis. Kita
apresiasi Kelurahan Nunang Daya
Bangun, salah satu kelurahan Bersih
Narkoba (BERSINAR) yang mana
Lurah dan Masyarakat aktif dalam
membantu warganya yang melakukan
Rehab secara mandiri," tutupnya.
Sementara Kepala Kejaksaan
Negeri Payakumbuh, Suwarsono. SH
diwakili Hadi Putra. SH menyebutkan
bahwa pihaknya sepakat untuk
mengatakan tidak pada Narkoba dan
mendorong upaya pemberantasan dan
pencegahan Narkoba di Payakumbuh.
Namun ia juga berharap dukungan
dari masyarakat, terutama saat diminta
hadir dalam persidangan kasus
Narkoba. Sebab kendala selama ini
adalah saksi penangkapan Narkoba
jarang datang dengan sejumlah alasan/
kendala.
"Selama ini kendala yang sering
kita alami saat persidangan ada
kehadiran saksi yang minim, untuk
itu kita minta saat penangkapan saksi
busa lebih dari dua orang," sebut
Hadi.
Wakil Ketua PN Payakumbuh,
Ahmad Zulfikar menyebutkan bahwa
Payakumbuh sangat rentan terjadinya
transaksi Narkoba. Bahkan hampir
90 persen perkara yang ada di PN
Payakumbuh adalah kasus Narkoba.
"Hampir 90 persen perkara di PN
Payakumbuh adalah perkara Narkoba," ucapnya.

Zulfikar merinci, untuk tahun
2018 terdapat 63 perkara Narkoba,
dan naik jadi 78 perkara di tahun
2019, namun turun di masa Pandemi
Covid-19 menjadi 68 Kasus, sementara
tahun 2021 ini dari Januari hingga
saat ini terdapat 30 Perkara.
 lili yuniati

adanya penertiban, PPKM bukan tidak
mustahil bisa gagal dan justru menjadi
bumerang bagi pemerintah," tuturnya.
Untuk itu, LaNyalla memberikan
apresiasi terhadap aksi humanis petugas,
seperti yang dilakukan Kapolsek
Pulogadung, Kompol Beddy Suwendi,
saat sidak ke Terminal Pulogadung,
Jakarta Timur.
Kompol Beddy Suwendi diketahui
menemukan masih ada pedagang yang
tetap buka melebihi batas jam operasi.
"Tapi, Beliau tidak membentak, dan
mengingatkan pedagang secara baikbaik. Bahkan Kompol Beddy membeli
sebagian dagangan pedagang yang
terjaring operasi, agar mereka mau
menutup lapaknya. Ini pendekatan yang
sangat baik," ucap LaNyalla.
Apresiasi juga diberikan LaNyalla
untuk Kasatpol PP Kota Bogor, Agus
Syach. Saat mendatangi sejumlah lapak
pedagang, Agus Syach mengizinkan
pedagang membuka warung hingga lebih
malam. Syaratnya, tidak boleh makan
di tempat. Agus Syach juga memberikan
bantuan sembako kepada para pedagang
yang ia datangi.
"Seluruh petugas harus meneladani cara
Kapolsek Pulogadung dan Kasatpol PP
Kota Bogor dalam menghadapi masyarakat.
Metode komunikasi dan kepekaan petugas
akan menjadi modal keberhasilan PPKM
Darurat," ucapnya.  jer/*

MPLS
di SMPN 8
Payakumbuh
Dilakukan
Secara Daring
Payakumbuh, Khazanah - Belum dimulainya Proses
Belajar Mengajar (PBM) Secara Tatap Muka di Kota
Payakumbuh, juga berdampak pada peserta didik baru.
Sebab kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
(MPLS) juga terpaksa dilakukan secara daring.
Sebab Sebelum memasuki kegiatan KBM (Kegiatan
Belajar Mengajar), setiap peserta didik baru biasanya
akan mengikuti agenda masa pengenalan lingkungan
sekolah (MPLS). MPLS diadakan untuk mempermudah
peserta didik baru mengenali berbagai hal yang
berkaikaitan dengan Sekolah, tata tertib sekolah,
maupun metode belajar yang berbeda dengan lingkungan
pendidikan sebelumnya.
MPLS dijadikan sebagai ajang untuk melatih
ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali
persaudaraan dan menjadi ajang perkenalan dengan
sesama siswa baru, senior, guru, hingga karyawan lainnya
di sekolah, Tak terkecuali pengenalan berbagai macam
kegiatan yang ada dan rutin dilaksanakan di lingkungan
sekolah.
"Iya, untuk MPLS tahun ajaran baru ini, di SMP
N 8 Payakumbuh kita gelar secara daring. Dan kita
arahkan pada usaha menanamkan sikap disiplin,
kepemimpinan, dan kemandirian dalam usaha
mengembangkan diri baik fisik, intelektual, emosional,
maupun sosial. Sehingga dengan kegiatan MPLS,
diharapkan mampu menempa calon peserta didik yang
berkualitas, berintelektual, dengan mengedepakan urusan
bersama, serta berguna bagi agama, keluarga, bangsa,
dan negara," sebut Kepala SMP N 8, Hendri, Selasa
siang 13 Juli 2021.
Ia juga menambahkan, dimasa pandemi Covid19 ini Para siswa baru berada di rumah masing-masing
selama pelaksanaan MPLS, sementara panitia berada
di sekolah dengan tetap menjalankan protokol
kesehatan. Meskipun, melaksanakan kegiatan MPLS
secara daring namun tidak menyurutkan semangat
siswa dalam mengikuti kegiatan ini.
"Meski dilakukan secara daring, kita berharap hasil
yang maksimal," tutupnya.
Sebelumnya Pemko Payakumbuh melalui Dinas
Pendidikan akan memulai PBM Tatap Muka pada
tahun ajaran baru ini Senin 12 Juli, namun hal tersebut
urung dilakukan dan diundur menjadi tanggal 26
Juli.  lili yuniati

WORKSHOP – Suasana kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Insan Media untuk Mendukung Kota
Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kewilayahan oleh BNNK Payakumbuh
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PPKM Darurat dan
Panic Buying
Pertumbuhan penyebaran virus corona semakin
bertambah, presiden RI resmi mengeluarkan
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat pada tanggal 3 Juli
2021 yang berupaya untuk memperkuat pembatasan
fisik demi mencegah penyebaran COVID-19 ini.
Baru-baru ini, masyarakat digemparkan oleh
sebuah video di media sosial Instagram dan Twitter
yang menampilkan sejumlah orang berlari lalu
berebut susu merek Bear Brand. Video dengan
durasi 29 detik itu dibagikan oleh akun Twitter
Eza Hazami (@ezash). “Terpantau sedang rebutan
susu,” tulisnya.
Diduga masyarakat melakukan panic buying
saat pemerintah mulai menerapkan kebijakan PPKM
Darurat. Sementara di sisi lain, susu beruang
dianggap berkhasiat untuk menjaga kesehatan agar
terhindar dari virus corona.
Panic buying yang dilakukan oleh konsumen
atau masyarakat ketika ada di situasi tertentu yang
dipandang gawat atau darurat kerap. Menurut Enny
Sri Hartati, Direktur Executive Institute for
Development of Economics and Finance (INDEF)
panic buying ini dipicu oleh faktor psikologis
yang biasanya terjadi karena informasi tidak
sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh
masyarakat. Akibatnya, timbul kekhawatiran di
masyarakat sehingga menimbulkan respons tindakan
belanja secara masif sebagai upaya penyelamatan
diri.
Dalam fenomena ini sangat terlihat bahwa
seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu
demi memenuhi kebutuhannya dalam keadaan krisis
walaupun keadaan tersebut membahayakan
kehidupannya.
Menurut Protection Motivation Theory (PMT),
seseorang berkeinginan melakukan sesuatu karena
memiliki motivasi untuk melindungi (protection
motivation) dirinya. Motivasi untuk melindungi
diri bergantung pada empat faktor, yaitu: perceived
severity, perceived vulnerability, perceived response
efficacy, perceived self-efficacy.
Pada fenomena panic buying produk susu
tersebut merupakan perilaku yang berhubungan
dengan kesehatan dan terbentuk oleh empat faktor
tersebut. Yang pertama, severity, masyarakat percaya
akan sebuah bahaya atau ancaman bagi
kehidupannya yaitu yang menyangkut mengenai
virus corona adalah suatu penyakit yang serius.
Kedua, vulnerability, kerentanan akan sebuah bahaya
yang terjadi. Ketika sebagian masyarakat mengetahui
risiko untuk terkena penyakit yang dikarenakan
oleh ancaman atau kepelikan yang terjadi sehingga
mengakibatkan panic buying.
Yang ketiga, response efficacy mengenai tingkat
keyakinan masyarakat terhadap sesuatu yang
dibesar-besarkan untuk melakukan panic buying
yang jika dikaitkan dengan fenomena di atas berarti
masyarakat yakin dengan mengkonsumsi susu
beruang dapat menjaga kesehatan agar terhindar
dari virus corona. Lalu faktor ke-empat ada selfefficacy menyangkut keyakinan diri masing-masing
individu masyarakat bahwa ia yakin dapat terhindar
dari virus corona.
Pada akhirnya dengan teori motivasi
perlindungan yang dikembangkan oleh Rogers,
kita dapat memahami lebih dalam kebenaran
bersama yang ada dalam fenomena ini. Perilaku
panic buying yang dilakukan segelintir masyarakat
ini merupakan ketakutan yang didasari oleh sebuah
ancaman.
Namun, ancaman yang saat ini terjadi berada
pada sektor ekonomi yang sangat berdampak negatif
yang akhirnya masyarakat tetap memiliki motivasi
untuk keluar rumah dan tidak sepenuhnya menuruti
PPKM Darurat.

RUNDO
Tenaga medis corona rindu kumpul keluarga
Co itu bana pengabdian mereka kauntuak awak !
Ratusan anak buah Anies tak mau isi jabatan
Lai dak jabatan kariang tu ?
Polisi kaji jalur sepeda yang permanen
Padek lah nyo !

Perubahan Perilaku
Masyarakat TTerhadap
erhadap
Penggunaan Food Deliver
Deliveryy
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OLEH : MUHAMMAD ARFAN AZ ZUHDI
Teknologi yang semakin
berkembang dari hari ke hari
membuat pola hidup masyarakat
pun menjadi dinamis atau berubahubah. Salah satunya yakni pola
mengkonsumsi makanan, jika dulu
masyarakat harus lebih sering
melakukan transaksi secara tatap
muka termasuk membeli makanan,
maka kini semuanya hanya dapat
dilakukan dengan bersantai di
rumah saja sambil memesan lewat
ponsel dan aplikasi. Layanan pesanantar makanan yang semakin
berkembang,
menawarkan
kemudahan konsumen dari segi
menghemat waktu, tenaga, serta
memberi kepraktisan saat ingin
membeli makanan atau minuman.
Gojek dan Grab yang kini
menjadi sangat berkembang di
Indonesia bahkan di Asia hingga
menjadi pilihan bagi masyarakat
untuk memesan makanan di
berbagai macam variasi restoran
yang mereka inginkan. Kedua
startup besar ini pun terus
meningkatkan inovasinya dari tahun
ke tahun agar semakin membuat
konsumen merasa nyaman dan puas
dengan jasa yang ditawarkannya
termasuk food delivery services
mulai dari fitur kemudahan aplikasi
yang digunakan konsumen,
memilih driver yang tepat dan juga
menjamin keamanannya, menambah
restoran dan selalu up-to-date
dengan menu makanan baru, hingga
mendengarkan review atau feedback
dari konsumen agar konsumen bisa
kembali menggunakan jasa layanan
pesan-antar makanan tersebut.
Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan, layanan pesan-antar
makanan berdampak pada perilaku
konsumen Indonesia. Dengan
hadirnya layanan pesan-antar
makanan berbasis aplikasi seperti
GoFood dan GrabFood, fenomena
online food delivery mempengaruhi
perkembangan tren, baik itu tren
makanan, bisnis kreatif, hingga
konsumen sejak beberapa tahun
terakhir.
Tidak ada yang menyangka
bahwa maraknya aplikasi layanan
pesan-antar
makanan
bisa
menggeser perilaku konsumen
Indonesia dalam jual beli makanan.
Sebelum adanya aplikasi layanan
pesan-antar makanan, penduduk
Indonesia hanya memiliki dua
pilihan yang harus dipertimbangkan
apabila ingin membeli makanan;
pertama, apakah mau membuang
waktu dan tenaga untuk keluar
rumah dan mencari makanan atau
kedua, memasak dengan bahan yang
ada di rumah? Namun, sekarang
adanya kemudahan untuk bisa
membeli makanan hanya dengan
sekali klik melalui smartphone yang
kita miliki. Dengan pilihan-pilihan
restoran dan makanan yang ada,
membeli makanan semakin mudah
(Cahya, 2019).
Namun, bisnis pesan-antar
makanan mengalami peningkatan
yang signifikan pada tahun 2020.
Kehadiran pandemi Covid-19
mengubah perilaku dan kebiasaan
masyarakat. Dengan adanya pandemi,
konsumen menghindari untuk makan
diluar dan beralih ke layanan pesanantar makanan, baik itu melalui
aplikasi seperti GoFood dan GrabFood,
atau order langsung dari sebuah
restoran. Peraturan social distancing
dan PSBB mengubah perilaku
konsumen yang menggeser jasa pesanantar makanan menjadi sesuatu yang
esensial, dimana jasa tersebut
dibutuhkan untuk memesan makanan
untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebelum adanya pandemi,
konsumen lebih memilih untuk
memesan makanan melalui delivery
secara sesekali, namun sekarang telah
bergeser menjadi berulang atau
berkala sehingga menjadi sebuah
rutinitas (Yuswohady et al., 2020).
Hingga saat ini GoFood dan
GrabFood masih merajai jasa pesanantar makanandi Indonesia, namun
ada pendatang baru yakni
ShopeeFood.
ShopeeFood merupakan layanan
pesan antar makanan secara online
yang dimiliki oleh Shopee dengan
tujuan
untuk
memudahkan
konsumen dalam menjajakan
produk makanan dan minuman siap
saji. ShopeeFood telah hadir sejak
April 2020 lalu dengan menjual
berbagai produk. Shopee sebagai
salah satu online marketplace
terbesar di dunia memberikan fitur
“Terpopuler di Jakarta”, “Makan
Hemat Diskon 50%”, “Menu Pilihan
Diskon s/d 25%”, dan “Restoran
Terdekat” yang sangat memudahkan
para pengguna untuk memilih
restoran sesuai dengan preferensi
mereka dengan sistem pembayaran
yang sangat mudah, dimana kita
dapat menggunakan ShopeePay dan
Cash On Delivery (bayar di tempat).
Untuk meningkatkan minat
pelanggan,
ShopeeFood
menawarkan berbagai diskon dan
penawaran menarik, seperti diskon
50% up to 25 ribu dengan
minimum pembelian 50 ribu, dan
diskon 30% up to 20 ribu dengan
minimum pembelian 40 ribu, diskon
ongkir 12 ribu, dlsb. ShopeeFood
juga bekerjasama dengan toko-toko
dimana mereka menawarkan menu
paketan dengan harga yang lebih
murah dari biasanya. Diskon ini
dapat langsung di redeem/klaim/
gunakan sebelum melakukan
pembayaran dan berlaku setiap 24
jam.
Theory of Planned Behavior
mendukung fenomena ini sebagai
teori yang dapat menjelaskan antara
ShopeeFood atau aplikasi berbasis
pesan-antar lainnya dengan
perubahan perilaku penggunaan jasa
pesan-antar makanan.
Menurut Azjen (2006), kontrol
perilaku mengacu pada sejauh mana
seseorang memiliki keterampilan,
sumber daya, dan prasyarat lain yang
diperlukan untuk melakukan

perilaku tertentu. Jika diulik lebih
dalam lagi, perilaku manusia
dipengaruhi oleh tiga jenis
pertimbangan, yaitu kepercayaan
mengenai hasil atau akibat yang
diperoleh berasal dari perilaku yang
telah dilakukan sebelumnya
(kepercayaan perilaku), kepercayaan
mengenai ekspektasi normatif
tertentu dan motivasi untuk
memenuhi ekspektasi tersebut
(kepercayaan normatif), dan
kepercayaan mengenai adanya
faktor-faktor
yang
dapat
mempengaruhi pelaksanaan dari
perilaku dan persepsi kekuatan dari
faktor-faktor yang dimaksud (kontrol
persepsian).
Terdapat beberapa dimensi dan
indikator yang mempengaruhi
terjadinya fenomena ini, antara lain
ialah; Visibility merupakan elemen
paling kuat pada brand yang akan
diterima oleh konsumen atau
sebagai frekuensi seberapa besar
orang melihat brand tersebut dari
hasil pencarian Google, media sosial,
dan saluran pemasaran online
lainnya. Pada indikator ini
Shopeefood dikenal oleh masyarakat
karena merupakan bagian dari
Shopee dan saluran pengiklanan
yang cukup luas sehingga
penyebaran informasi juga semakin
luas.
Credibility didefinisikan sebagai
apa yang dapat dipercaya mengenai
produk yang terkandung dalam
sebuah brand dapat berupa informasi
yang terkandung didalamnya.
Shoppefood memiliki beberapa
faktor yang mempengaruhi indikator
ini seperti metode pembayaran yang
terjamin, sistem keamanan yang baik
dan mitra driver dan merchant yang
terpercaya.
Attraction kemampuan brand
untuk menarik pelanggan dan
membangun keinginan pelanggan
untuk membeli. Shopeefood selalu
menawarkan
promo
pada
aplikasinya, promo sebesar 50% dan
promo gratis ongkos kirim yang
dapat digunakan setiap harinya.
Power brand yang kuat
membawa
mereka
menjadi
pemimpin pasar. Kekuatan brand
juga ikut mendorong pembelian
tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya bahwa Shoppefood
merupakan bagian dari Shopee dan
sudah banyak menjalankan

kerjasama dengan partner yang
kredibel.
Adapun keputusan pembelian
atau purchase decision yang
merupakan sebuah tahapan dimana
konsumen membuat evaluasi dan
membentuk preferensi antara
berbagai merek dan rangkaian pilihan
untuk membeli produk yang paling
sesuai dan disukai (Kotler & Keller,
2012). Perilaku yang dimiliki oleh
konsumen dalam membeli berbagai
produk tentunya berbeda, semakin
kompleks produk yang ingin dibeli,
pertimbangan untuk membeli akan
lebih besar.
Dalam
fenomena
ini,
ShopeeFood berkaitan dengan
Habitual Buying Behavior ataupun
Variety-Seeking Buying Behavior.
Habitual buying behavior atau
perilaku membeli kebiasaan terjadi
kepada konsumen yang memiliki
keterlibatan rendah dan perbedaan
merek yang sedikit signifikan. Misal,
apabila konsumen pergi ke toko dan
meraih merek yang sama, itu
disebabkan oleh kebiasaan, bukan
karena loyalitas merek yang kuat.
Konsumen memiliki keterlibatan
yang rendah dengan produk yang
memiliki biaya yang rendah dan
sering dibeli. Variety-seeking buying
behavior atau perilaku pembelian
mencari keragaman adalah perilaku
konsumen yang memiliki keterlibatan
rendah tetapi perbedaan merek yang
dirasakan signifikan. Pada kasus ini,
konsumen sering kali banyak
melakukan peralihan merek.
Misalnya, konsumen memiliki
beberapa preferensi merek, namun
saat ini konsumen memilih merek
lainnya karena bosan atau ingin
mencoba sesuatu yang berbeda dari
yang biasa. Peralihan merek ini
terjadi karena ingin mencoba variasi,
bukan karena ketidakpuasan.
Berdasarkan hal di atas lah
mengapa ShopeeFood dapat
mempengaruhi perubahan perilaku
penggunaan jasa food delivery di
wilayah cakupan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi tidak lain adalah
ragam produk, promosi, psikologis,
budaya, kecepatan dan ketepatan
distribusi, harga, pelayanan driver,
feedback, serta pelayanan jasa
ShopeeFood itu sendiri yang sudah
menggunakan standard operation
procedures (SOP) yang disesuaikan
pada masa pandemi.

Serba Serbi

Keutamaan Sabar dalam Diri Seorang Muslim

Salah satu sendi keimanan
seorang Muslim adalah adanya rasa
sabar di dalam dada. Kesabaran juga
menunjukkan kualitas atau tinggi
rendahnya iman seseorang. Sebab,
ujian yang berat dalam kehidupan
sering kali membuat seseorang
merasa dirinya ada di titik nadir.
Menurut KH M Kamaluddin AlMaulidy Abdullah, ada dua kekuatan
yang bersemayam di dalam psikis
manusia, khususnya mereka yang
beriman. Pertama, semangat untuk
maju (progresif) dan kekuatan untuk
bertahan (defensif). Pada hakikatnya,
rasa sabar terletak pada semangat
progresif sekaligus defensif. Kesabaran
dapat bermanfaat bagi diri dan
lingkungan, sehingga misalnya orang
tidak gegabah dalam melampiaskan

tekanan. Kesabarn pun dapat menjadi
strategi defensif, yakni menahan diri
dari hal-hal yang membahayakan.
Dengan sabar serta ketakwaan penuh
kepada Allah SWT, lanjut Kiai alMaulidy Abdullah, seorang Muslim
tidak dapat digoyahkan tipu daya
syaithan. Allah SWT berfirman dalam
surah Ali Imran ayat ke-200. Artinya,
“Jika kamu bersabar dan bertakwa,
niscaya tipu daya mereka sedikit pun
tidak mendatangkan kemudharatan
kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT
mengetahui apa yang mereka
kerjakan.”
Allah SWT telah menjadikan
sabar
berdekatan
dengan
kemenangan. Maknanya, Sang
Mahakuasa akan menguji hambahamba-Nya
supaya
mereka

membuktikan kualitas kesabaran
yang dimiliki.
Misalnya saat dilanda bencana.
Ketika seorang hamba justru berpaling
ke arah kekufuran, maka dia tidak
mempunyai kesabaran yang luas atau
kadar keimanannya tipis. Bila tidak
bertobat, dia bisa saja mendapatkan
nasib buruk di dunia dan akhirat.
Sebaliknya, jika dia mampu bersabar
terhadap cobaan yang diberikan Allah,
maka dia termasuk orang-orang yang
mendapatkan kemenangan di dunia
dan akhirat.
Rasulullah SAW bersabda,
‘’Tiada seorang Muslim pun yang
tertimpa musibah, lalu dia berkata
sesuai petunjuk yang diperintahkan
Allah, sesungguhnya kami milik
Allah dan kepadanya kami kembali.

Ya Allah, berilah aku pahala dalam
musibahku dan gantilah bagiku
dengan yang lebih baik daripadanya,
melainkan Allah akan menggantinya
dengan yang lebih baik daripada
musibahnya itu.’’ (HR Muslim)
Janji Allah SWT kepada orangorang yang memiliki sifat sabar
adalah keberuntungan dengan surga
dan keselamatan dari api neraka.
Allah
SWT
berfirman,
‘’Sesungguhnya Aku memberi
balasan kepada mereka pada hari
ini, karena kesabaran mereka.
Sesungguhnya mereka itulah orangorang yang menang.’’ (QS AlMu’minun [23]: 111). Semoga di
tengah bencana yang bertubi-tubi
menghampiri kita, kesabaran itu
masih tetap menjadi milik kita.
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BERDASARKAN UJI TIM AHLI

RS Pratama Ujung Gading Layak Pakai
Simpang Empat, Khazanah
Khazanah—
Beriringan dengan selesainya
pembangunan Rumah Sakit
Umum Daerah Pratama Ujung
Gading, Kabupaten Pasaman Barat
pada tahun 2020 lalu, harapan
pengoperasian pun diharap bisa
dilukukan segera.
Namun untuk beroperasi masih
butuh kelengkapan peralatan dan
legalitas, sampai hari ini Rumah
Sakit Pratama Ujung Gading masih
belum juga bisa beroperasi.
Bahkan
lambatnya
pengoperasian rumah sakit
tersebut mendorong puluhan
mahasiswa yang tergabung dalam
Aliansi Mahasiswa Peduli Uang
Negara (Ampun) menggelar aksi
di depan Kantor Bupati Pasaman
Barat, Kamis 23 Juli 2020 tahun
lalu.
Para mahasiswa ini mendesak
agar
pemerintah
segera
mengoperasikan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Pratama
di Ujung Gading, Kabupaten
Pasaman Barat tersebut.
Puluhan mahasiswa itu menilai
gedung dan Alat Kesehatan (Alkes)
senilai Rp4,4 miliar tidak bisa
dimanfaatkan
masyarakat.
Sementara itu, pemerintah
mengaku pengorganisasian RS itu
terkendala izin kelayakan
bangunan yang belum diperiksa
tim ahli.
Sementara itu Bupati Pasaman
Barat
Hamsuardi
saat

menyampaikan laporan Badan
Anggaran Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD 2020 di DPRD, Selasa (14/
7/2021) mengatakan Rumah Sakit
Pratama Ujung Gading Kabupaten
Pasaman Barat, dinyatakan layak
pakai untuk memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.
“Untuk blok A dan B sudah
layak pakai berdasarkan uji layak
fungsi oleh tim ahli Universitas
Andalas Padang sejak Oktober
sampai Desember 2020,” kata
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi
saat menyampaikan laporan badan
anggaran Peraturan Daerah
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD 2020 di DPRD, Selasa.
Ia mengatakan untuk bangunan
blok C masih perlu perbaikan dan
segera dirampungkan sesuai
anggaran yang ada.
“Mudah-mudahan rumah sakit
yang berada di bagian utara
Pasamam Barat ini segera dapat
beroperasi sehingga pelayanan
kesehatan dapat dilaksanakan,”
harapnya.
Menurutnya besar harapan
keinginan masyarakat terhadap
pengoperasian RS Pratama Ujung
Gading ini.
Agar masyarakat khususnya
dari bagian Utara tidak lagi
menempuh perjalan jauh untuk
melakukan ujukan ke RSUD
Jambak dan RS Yarsi.
“Saat ini Kabupaten Pasaman

RS UJUNG GADING – Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat. (ist)
Barat masih membutuhkan rumah
sakit tambahan khususnya di
bagian utara, agar masyarakat tidak
perlu memakan waktu lama
menuju rumah sakit, karena saat
ini di Pasaman Barat hanya ada
dua yakni RSUD Jambak dan
Yarsi Ibnu Sina Simpang Empat,”

ujarnya.
Pembangunan RS Pratama
Ujung Gading dilakukan pada
2018 dengan anggaran mencapai
Rp24,5 miliar.
Sedangkan untuk anggaran
peralatan alat kesehatan Rp17,5
miliar di tahun 2018 dari DAK.

BKSDA Usulkan Kebun Durian Koto Malintang Jadi KEE

BERADA DI LOKASI - Khairi Ramadhan, Kepala Seksi Konservasi
Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera
Barat, bersama Ade Putra Kepala Resor Konservasi Sumber Daya
Alam (KSDA) Agam, dan tim sedang berada di lokasi kayu besar.
(ist)
Lubukbasung,
Khazanah
Khazanah—
Lantaran adanya potensi ekosistem
hutan yang terbentuk dari vegetasi
tanaman yang didominasi oleh
pohon durian dan kayu besar
medang di hutan rakyat Nagari
Koto Malintang, Kecamatan
Tanjungraya, Kabupaten Agam,
Balai Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA) mengusulkan
sebagai Kawasan Ekosistem
Esensial (KEE) ke Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan.
Ini dikatakan Kepala Seksi

Konservasi Wilayah I Balai
Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) Sumatera Barat, Khairi
Ramadhan didampingi Kepala
Resor Konservasi Sumber Daya
Alam (KSDA) Agam, Ade Putra
saat meninjau lokasi kayu besar
di Nagari Koto Malintang, Rabu
(14/7/2021).
Dikatakannya, BKSDA akan
mengusulkan lokasi itu sebagak
KEE perwakilan ekosistem daratan
ke KLHK pada 2022 dan KEE
itu tidak merubah status
kepemilikan lahan.

Ia juga mengatakan, selain itu
berdasarkan hasil identifikasi pada
2020 di lokasi itu juga terdapat
kehidupan satwa liar seperti
beruang madu, kijang, kambing
hutan, landak, burung rangkong
dan berbagai jenis satwa liar
lainnya.
“Identifikasi itu kita lakukan
dengan cara survei lapangan dan
tanda-tanda keberadaan satwa baik
berupa jejak, cakaran dan kotoran
maupun gambar visual kamera
penjebak yang dipasang di lokasi
itu,” ujarnya.
Selain itu terdapat pohon kayu
medang itu memiliki diameter 4,6
meter, lingkaran 14 meter, tinggi
bebas cabang 34 meter dan tinggi
sebenarnya lebih dari 50 meter,
dengan kubikasi sekitar 516 meter
kubik.
Diperkirakan pohon kayu itu
berusia sekitar 560 tahun dan ini
berdasarkan rumus mencari usia
kayu yang dipakai.
“Pohon kayu ini merupakan
yang terbesar di Indonesia, bahkan
di dunia karena kayu tane mahota
di Selandia Baru dengan ukuran
4,4 meter,” ujarnya.
Ia menambahkan, pohon kayu
itu tumbuh di hutan rakyat dan
terjaga dengan baik oleh
masyarakat.
Ini bentuk kearifan lokal dari
masyarakat setempat, sehingga
pohon kayu itu terjaga dengan

baik sampai besar.
“Kalau di hutan lindung
ditemukan pohon kayu besar itu
hal biasa, namun tumbuh di hutan
rakyat hal luar biasa,” katanya.
Sebelum pengusulan itu,
tambahnya, BKSDA Sumbar akan
melakukan koordinasi dengan
instansi terkait dan Pemerintah
Kabupaten Agam.
Setelah itu, melakukan
pembahasan dan mengusulkan
lokasi menjadi KEE.
“Kita berharap lokasi disetujui
menjadi KEE. Sebelummya kita
juga mengusulkan Sungai Batang
Masang di Nagari Tiku Lima
Jorong sebagai KEE perwakilan
ekosistem perairan. Saat ini masih
dalam proses penetapan dan
pembentukan badan pengelola
KEE ,” katanya.
Sementara, Wali Nagari Koto
Malintang,
Naziruddin
mendukung dan setuju BKSDA
Sumbar untuk mengusulkan
kebun durian dan lokasi kayu
besar sebagai KEE.
Pada 2008, lokasi itu pernah
diusulkan menjadi kebun raya,
namun tidak terwujud sampai
sekarang.
“Kami sangat mendukung
lokasi itu menjadi KEE untuk
mendukung pemanfaatan potensi
yang sudah ada, karena tidak
merubah status kepemilikan”
katanya.  heppy kusnandar

Ratusan Calon Mahasiswa Terima
Bantuan Pendidikan

Batusangkar
Batusangkar,, Khazanah
Khazanah—Badan
Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kabupaten Tanah Datar terus
mendukung kemajuan program
pendidikan, hal ini terbukti dengan
disalurkannya bantuan bagi calon
mahasiswa dari keluarga kurang
mampu yang berhasil masuk
Perguruan Tinggi Negeri melalui
jalur undangan atau Seleksi Nasional
Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN) tahun 2021.
Bantuan pendidikan senilai
Rp708.000.000 ini, diserahkan
kepada 339 calon mahasiswa asal
Tanah Datar yang berhasil masuk
PTN yang ada di seluruh Indonesia
dengan melalui jalur SNMPTN oleh
Bupati Tanah Datar di aula kantor
Camat Lima Kaum, Selasa (13/7/
2021).
Ketua Baznas Kabupaten Tanah
Datar Yasmansyah menyebutkan
bantuan biaya pendidikan ini
diserahkan setelah melalui proses
seleksi yang dilakukan oleh Baznas
Kabupaten Tanah Datar sejak bulan
April lalu, dan besarnya bantuan
diberikan maksimal sebesar Rp5 juta.
“Apabila ada calon mahasiswa
yang UKT nya melebihi 5 juta maka
bantuannya tetap Rp5 juta, sementara
yang UKT nya kurang dari Rp5
juta maka bantuan yang diberikan
sebesar Rp1,5 juta. Artinya bantuan
maksimal pendidikan ini memang
diberikan paling tinggi sebesar Rp.
5 juta,” ujar Yasmansyah.
Dikatakannya, untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati Tanah Datar dalam rangka
mewujudkan Tanah Datar madani,

maka pada bulan Agustus
mendatang Baznas juga akan
meluncurkan bantuan pendidikan
untuk keluarga yang kurang mampu
bagi siswa mulai tingkat SD, SMP
dan SMA.
Yasmansyah juga menyebutkan
selain program bantuan biaya
pendidikan Baznas Tanah Datar juga
akan segera meluncurkan program
yang diberi nama Bantuan Mikro
Desa (BMD). “Program BMD ini
akan segera kami luncurkan guna
membantu pemerintah daerah dalam
memberantas rentenir di Tanah
Datar,” terang Yasmansyah.
Tidak sampai disitu, Baznas
Tanah Datar pada tahun 2021 ini
memiliki program rehab rumah bagi
keluarga miskin yang rencananya
Baznas akan memberikan bantuan
rehab rumah sebanyak 3 unit per
kecamatan.
Sementara Bupati Tanah Datar
yang diwakili Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Riswandi dalam sambutannya
menyampaikan terimakasih dan
apresiasi kepada Baznas Kabupaten
Tanah Datar atas segala ikhtiar,
kepedulian dan perhatian yang
diberikan dalam menumbuhkembangkan dunia pendidikan di
Kabupaten Tanah Datar.
“Semoga segala ikhtiar kita
untuk memajukan dunia pendidikan
menjadi semakin berkualitas dan
akses pendidikan bagi masyarakat
secara keseluruhan semakin terbuka
dan dapat segera terwujud,” sampai
Riswandi.
Riswandi juga mengatakan

bahwa untuk memajukan pendidikan
bagi masyarakat, Pemerintah Daerah
sudah bertekad membantu biaya
masuk Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) bagi siswa dari keluarga tidak
mampu dengan program Gerakan
Pembangunan Masyarakat Cerdas
(Gerbang Cerdas).
“Pemerintah daerah sangat
berkeinginan untuk meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia di
Tanah Datar. Komitmen kita jelas,
tidak ada anak Tanah Datar yang
gagal masuk PTN karena alasan
biaya, dan Alhamdulillah Baznas
Tanah Datar hari ini mengambil
kebijakan tersebut dan pemerintah
daerah tentu juga menyalurkan
bantuan. Program ini kita yakini
tidak hanya sekedar membantu tetapi
bisa mengangkat kesejahteraan
masyarakat nantinya,” ujar Riswandi.
Dikatakannya, bahwa momen

penyaluran zakat di bidang
pendidikan oleh Baznas ini bukan
hanya untuk memastikan bahwa
setiap dana yang terkumpul oleh
Baznas Tanah Datar tersalurkan
dengan baik. Namun juga untuk
merefleksikan tentang beragam upaya
yang telah dan sedang dilakukan
dalam menjalankan berbagai program untuk memajukan kualitas
sumber daya manusia di Kabupaten
Tanah Datar, khususnya untuk
meningkatkan kualitas pendidikan
bagi masyarakat kurang mampu.
“Untuk anak-anak kita yang
masuk Perguruan Tinggi Negeri
melalui Jalur SNMPTN akan kita
bantu melalui Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
sebelum kegiatan perkuliahan
dimulai. Dan kita beruntung memiliki Baznas yang serius mengelola
zakat di Tanah Datar tidak hanya

Sementara untuk anggaran
landscape Rp1,7 miliar di tahun
2019.
Selain RS Pratama Ujung
Gading juga telah dilakukan studi
kelayakan.
Di tahun 2021 pekerjaan
pembangunan RSUD tersebut

sudah selesai dilaksanakan sesuai
dengan kontrak dan sudah
dilakukan serah terima antara
pihak ketiga dengan PPK RSUD.
Gedung RSUD tersebut saat
ini sudah beroperasi untuk
melayani masyarakat Kabupaten
Pasaman Barat.  sta

Dua Ahli Waris
Perangkat Nagari
Terima Santunan
Padang Aro, Khazanah
Khazanah—Bahasril dan Novi Hendri yang
merupakan dua ahli waris perangkat Nagari di Kabupaten
Solok Selatan, Sumatera Barat menerima santunan Jaminan
Kematian (JKm) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp90,5
juta.
Kedua perangkat nagari yang menerima santunan yaitu
Yuliati Nagari Sako Pasia Talang dengan rincian Jkm Rp42
juta dan JHT Rp4 juta serta Deflia Rizki Rahmadani Nagari
Sako Utara Pasia Talang JKm Rp42 juta dan JHT Rp2,4
juta.
Kata Kepala Kantor BPJAMSOSTEK cabang Solok Ferama
Putri melalui Kepala Cabang Perintis Solok Selatan Faisal
Marianas, di Padang Aro, Rabu (14/7/2021), santunan ini
merupakan manfaat dari peserta dan berharap bisa membantu
perekonomian keluarganya.
Santunan ini katanya, merupakan bentuk dari hadirnya
pemerintah di tengah masyarakat berdasarkan amanah undangundang.
“Santunan Yuliati diterima oleh ahli warisnya Bahasril
sedangkan Deflia Rizki Rahmadani oleh Novi Hendri dan
kedua perangkat nagari tersebut mengikuti tiga program yaitu
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), JKm dan JHT,” kata Faisal
Marianas.
Ia berharap, semua nagari di Solok Selatan mendaftarkan
perangkatnya program jaminan sosial karena manfaatnya cukup
besar serta dapat membantu meringankan beban ekonomi
akibat kehilangan sumber penghasilan dalam keluarga.
“Sampai saat ini masih ada lima Nagari di Solok Selatan
yang belum mendaftarkan perangkatnya program
BPJAMSOSTEK yaitu Ranah Pantai Cermin, Sungai Kunyit
Barat, Talao, Lubuk Ulang Aling Induk dan Lubuk Ulang
Aling Tengah,” ujarnya.
Dikatakan, untuk pekerja bukan penerima upah (BPU),
juga sudah bisa terdaftar dua program yaitu JKK dan JKm
hanya dengan iuran Rp16.800.  faisal budiman

FOTO BERSAMA - Faisal Marianas selaku Kepala Kantor
BPJAMSOSTEK Cabang Perintis Solok Selatan didampingi
foto bersama dengan ahli waris perangkat nagari
peserta program jaminan sosial usai penyerahan
santunan. (ist)
di bidang pendidikan tetapi di
bidang-bidang yang lain, ekonomi,
agama, kesehatan dan kemanusiaan.
Oleh karena itu pada kesempatan
ini saya mengajak seluruh kalangan
baik ASN ataupun swasta untuk terus
mendukung program Baznas dengan
mempercayakan zakat, infak dan
sedekahnya ke Baznas Tanah Datar
dan bersama-sama bahu membahu
untuk mendukung serta mengawasi
agar Baznas senantiasa istiqomah
dalam mengelola zakat,” tambahnya.
Di akhir sambutannya Riswandi
juga mengucapkan selamat selamat
kepada semua mahasiswa yang
sudah dinyatakan lulus seleksi dan
berhak menerima bantuan biaya
melanjutkan pendidikan ke

Perguruan Tinggi Negeri Tahun
2021 Jalur Mahasiswa Undangan.
“Gunakanlah bantuan biaya
pendidikan ini dengan sebaiksebaiknya dan jangan lupa doakan,
orang yang berzakat serta Baznas
Tanah Datar senantiasa bisa
istiqomah dijalan Allah dan
memajukan Tanah Datar,” pesan
Bupati yang disampaikan oleh Kadis
Pendidikan dan Kebudayaan
Riswandi.
Pada kesempatan itu juga hadir
Kakan Kemenag Tanah Datar H.
Syahrul, Camat Lima Kaum Hendra
Setyawan beserta Forkompimca,
Kepala Cabang Bank Nagari Syariah
Tanah Datar Dewi Purnama, dan
undangan lainnya.  heri
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Sasaran Vaksinasi Warga Pessel Mencapai 420.625 Orang
Painan, Khazanah— Sasaran vaksinasi Covid19 untuk warga di Kabupaten Pesisir Selatan
(Pessel) mencapai 420.625 orang. Ratusan ribu
sasaran vaksinasi tersebut dibagi menjadi tiga
kelompok usia. Untuk usia 12-17 tahun sebanyak
60.236 orang, 18-59 tahun sebanyak 299.419
orang, dan usia 60 tahun ke atas sebanyak 60.970
orang.
Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid19 Pesisir Selatan, Dailipal, Rabu (14/7)
mengatakan, sasaran data vaksinasi itu merupakan
data akhir yang telah disinkronisasikan dengan
data kependudukan, dan catatan sipil daerah
setempat yang diklasifikasikan berdasarkan
kelompok umur.
“Sebanyak 420.625 orang itu, adalah sasaran
vaksinasi yang bakal kita laksanakan paling lambat
hingga Desember 2021,” jelasnya.
Kata Dailipal, data sasaran vaksinasi bagi
warga Pesisir Selatan sudah dihimpun untuk tiap
nagari dan per kecamatan dengan rincian sebagai
berikut.
Pancung Soal jumlah penduduk dengan total

10 nagari sebanyak 26.632 orang, sasaran vaksinasi
sebanyak 20.941 orang. Ranah Pesisir jumlah
penduduk dengan total 10 nagari sebanyak 34.432
orang, sasaran vaksinasi sebanyak 28.697 orang.
Lengayang, jumlah penduduk dengan total 9 nagari
sebanyak 62.406 orang, sasaran vaksinasi sebanyak
51.740 orang. Batang Kapas, jumlah penduduk
dengan total 9 nagari sebanyak 37.349 orang, sasaran
vaksinasi sebanyak 30.740 orang.
Lalu, IV Jurai, jumlah penduduk dengan total
20 nagari sebanyak 51.982 orang, sasaran vaksinasi
sebanyak 42.711 orang. Bayang, jumlah penduduk
dengan total 17 nagari sebanyak 43.401 orang,
sasaran vaksinasi sebanyak 35.730 orang. Koto
XI Tarusan, jumlah penduduk dengan total 23 nagari
sebanyak 53.898 orang, sasaran vaksinasi sebanyak
44.303 orang. Sutera, jumlah penduduk dengan
total 12 nagari sebanyak 57.589 orang, sasaran
vaksinasi sebanyak 47.050 orang. Linggo Sari
Baganti, jumlah penduduk dengan total 16 nagari
sebanyak 50.149 orang, sasaran vaksinasi sebanyak
40.930 orang.
Kemudian, Lunang, jumlah penduduk dengan

total 10 nagari sebanyak 22.164 orang, sasaran
vaksinasi sebanyak 17.967 orang. Basa Ampek
Balai Tapan, jumlah penduduk dengan total 10
nagari sebanyak 15.923 orang, sasaran vaksinasi
sebanyak 12.785 orang. IV Nagari Bayang Utara,
jumlah penduduk dengan total 6 nagari sebanyak
8.459, sasaran vaksinasi sebanyak 7.042 orang.
Air Pura, jumlah penduduk dengan total 10 nagari
sebanyak 18.786 orang, sasaran vaksinasi sebanyak
14.830 orang. Ranah Ampek Hulu Tapan, jumlah
penduduk dengan total 10 nagari sebanyak 15.768
orang, sasaran vaksinasi sebanyak 12.696 orang.
Silaut, jumlah penduduk dengan total 10 nagari
sebanyak 15.506 orang, sasaran vaksinasi 12.463
orang.
Dailipal mengatakan, sasaran vaksinasi tersebut
sudah harus terealisasi hingga akhir tahun minimal
80 persen. Jika tidak, pelaksanaan vaksinasi akan
dimulai dari titik nol pada 2022.
Sementara, untuk percepatan vaksinasi di
lapangan, dorongan semua pihak sangat diperlukan
sehingga pemulihan kesehatan nasional dapat terwujud
dan seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan
Pesisir Selatan, jumlah masyarakat yang sudah
divaksin yang terdiri dari tenaga medis, petugas
publik, lansia dan masyarakat umum masih jauh
dari target.
Per 12 Juli 2021, dirincikan yang telah menjalani
vaksinasi Covid-19 untuk tenaga medis untuk dosis
pertama sebanyak 2.652 orang atau sebesar 146,93
persen dari sasaran awal sebanyak 1805 orang.
Sementara, yang telah menjalani vaksin dosis ke
dua sebanyak 2.483 orang atau 137,56 persen.
Selanjutnya, vaksinasi petugas publik untuk
dosis pertama sebanyak 12.513 orang atau 45,10
persen dan vaksinasi dosis ke dua hanya 3.970
orang atau 14,31 persen dari sasaran 37.222 orang.
Kemudian, vaksinasi lansia dosis pertama telah
mencapai 688 orang atau 1,79 orang dan dosis
kedua sebanyak 111 orang atau 0,30 persen.
Terakhir, masyarakat umum yang telah disuntik
vaksin sebanyak 5431 orang dan dosis ke dua
sebanyak 103 orang. Disamping itu, usia 12-17
tahun yang baru divaksin sebanyak 45 orang
 **/BM/Novrizal Sadewa.

DIMULAI DI PADANG PARIAMAN

Sumbar Mulai V
aksinasi P
elajar
Vaksinasi
Pelajar
Padang Pariaman, Khazanah— Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman ditunjuk sebagai salah satu tempat
pelaksanaan Vaksinasi Massal untuk pelajar dengan tema “
Indonesia Sehat, Indonesia Hebat” oleh pemerintah pusat.
Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak pada 14 provinsi
di seluruh Indonesia, dibuka dan disaksikan langsung oleh
presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Rabu (14/7) dan
untuk Kabupaten Padang Pariaman dipusatkan di SMA 1
Batang Anai Pasa Usang.
Kegiatan ini untuk persiapan
kesehatan Indonesia Tahap III (
Herd Imunity) bagi Pelajar di
seluruh Indonesia sehingga proses
belajar dapat berjalan normal.
Kepala Dinas Kesehatan dan
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Padang Pariaman
menyiapkan dua sekolah untuk
kegiatan tersebut yaitu SMP 1
Batang Anai dan SMA negeri 1
Batang Anai dengan target 3000
pelajar akan divaksinasi serta
masyarakat sekitar Batang Anai
1000 orang.
Kepala Dinas Keaehatan
Padang Pariaman Yutriadi Rivai
menyebutkan kegiatan vaksinasi
untuk kaum millenial ini sangat
antusias oleh pelajar dan berjalan
lancar.
Kedepannya kegiatan seperti
ini akan ditindak lanjuti di setiap
setiap sekolah yang ada di Padang
Pariaman.
Kadis
Pendikan
dan
Kebudayaan Padang Pariaman
Anwar menyebutkan dengan
adanya kegiatan ini dapat

memotivasi bagi guru dan
murid, serta masyarakat untuk di
vaksin.
“Dengan vaksinasi pelajar ini
proses belajar dan mengajar
kembali normal,” kata dia.
Sementara itu, Kepala SMA
1 Negeri Batang Anai Fermazoni
mengatakan dengan adanya
kegiatan ini agar anak didiknya
dapat belajar normal.
“Saat ini SMA 1 Batang Anai
dalam proses belajar dan
mengajar belum dapat dilakukan
belajar tatap muka, yang kami
lakukan adalah belajar daging,”
kata dia.
Dalam kesempatan itu,
Gubernur Sumatera Barat
Mahyeldi mengatakan bahwa stok
vaksin yang ada di daerahnya
bersisa 5 persen.
“Kita sudah memanfaatkan
vaksin di Sumatera Barat, sekira
95 persen dari stok yang ada
sudah digunakan,” kata Mahyeldi.
Terkait hal itu, pihaknya sudah
surati Kementerian Kesehatan
untuk meminta penambahan stok

Penyuluh
Sosialisasikan Vaksin
Pasaman Khazanah— “Vaksin saat ini sebuah kebutuhan”,
tuang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman
Dedi Wandra Selasa (13/7) di ruang kerjanya.
Dedi Wandra menghimbau seluruh Penyuluh Agama Islam
Fungsional dan Non PNS serta Dai Kabupaten Pasaman untuk
mensosialisasikan vaksin kepada masyarakat di wilayah tugas
masing-masing, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bupati
Pasaman pada rapat kerja beberapa hari lalu.
Sambungnya, ajakan dan sosialisasi diperlukan agar
masyarakat memahami vaksinasi sebuah kebutuhan pada saat
ini sebagai ikhtiar atau upaya mencegah diri dari Covid-19.
ia mengatakan, masyarakat hari ini galau dan bimbang
tentang hukum vaksin sehingga beragam opini negatif
bermunculan.
Menurut Dedi, hal ini kesempatan bagi penyuluh agama
Islam yang juga bahagian dari ASN dan memiliki peranan
mendukung program pemerintah untuk menyampaikan
pencerahan agar tidak lagi bimbang mengambil sikap untuk
melakukan vaksin.
Hal ini dapat dilakukan pada forum-forum kajian baik
Kotbah Jumat, pengajian maupun lainnya disampaikan
kepentingan vaksinasi dengan argumentasi tentang hukum
syariat melakukan vaksinasi dengan berpedoman dari beberapa
Fatwa MUI  Yunefrizal.

Kurangi Sewa Kios
Padang Panjang, Khazanah— Menyikapi Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang
ditetapkan pemerintah pusat, Walikota Padang Panjang, H.
Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menerbitkan Surat
Keputusan (SK) No. 126, 127 dan 128.
SK tersebut terkait keringanan kepada pelaku usaha yang
secara langsung terdampak.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dr.
Winarno, M.E., Selasa (13/7) menyampaikan, yang tertuang
dalam SK No. 126 Tahun 2021 yaitu tentang penghapusan
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir
mulai tanggal 12 Juli s/d 12 Agustus 2021.
Kemudian, tentang besaran sewa kios Pasar Pusat, pada
intinya memberikan pengurangan 75% untuk masa 1 Juli s/
d 31 Agustus 2021 pada SK No. 127. Lalu, di SK No. 128
tentang penghapusan retribusi pelayanan persampahan pada
pedagang kaki lima dan retribusi pelayanan pasar pada pelataran
kawasan pasar kuliner malam yang berlaku mulai 12 Juli s/
d 12 September 2021.
“Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan kebijakan
memberikan stimulus untuk wajib pajak dan retribusi daerah
menyusul diberlakukannya PPKM Darurat. Stimulus ini untuk
memberi keringanan kepada pelaku usaha yang secara langsung
terdampak,” katanya.
Melalui kebijakan tersebut, lanjut Winarno, diharapkan
dapat mengurangi beban masyarakat sebagai konsumen dan
pengusaha di masa pemberlakuan PPKM ini  Paulhendri.

MASSAL- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditunjuk sebagai salah satu tempat pelaksanaan
Vaksinasi Massal untuk pelajar dengan tema “ Indonesia Sehat, Indonesia Hebat” oleh pemerintah
pusat (foto: Ist/net).
vaksin.
“Maka dari itu kita meminta
1 juta lagi vaksin untuk Sumatera
Barat” sebutnya.
Hal ini dilakukan bahwa
permintaan penambahan dosis
vaksin di Sumbar juga karna
melihat antusias masyarakat untuk
vaksinasi.

“Kita bisa lihat saat ini animo
masyarakat Sumatera Barat sangat
tinggi,” kata dia.
Selain itu pihaknya sudah
melakukan gebyar vaksinasi
dibanyak tempat di Sumatera
Barat, semuaanya ini tidak terlepas
dari dukungan semua pihak.
“Kami juga mengapresiasi

semua pihak, karna telah terlibat
dalam program vaksinasi, sekarang
BIN masuk ke sekolah, bupati
dan wali kota, Polri, TNI juga
begitu, semuanya sudah bergerak,”
kata Mahyeldi.
Pihaknya perlu dukungan
tambahan vaksin dari pemerintah
pusat, yang dalam hal ini

Kemenkes RI.
“Masyarakat sedang semangat
sekarang ini, semua pihak
bergerak, jika stok vaksin tidak
tersedia tentu akan melemah lagi
semangat ini,” tutup Mahyeldi.
Kegiatan tersebut sangat
antusias dari pelajar untuk
diberikan
vaksin
dengan
melibatkan tenaga medis dari
pemerintah
setempat
dan
Pusdokpol Polda Sumbar.
Sebelumnya, terkait PPKM
Wakil Gubernur Sumbar, Audy
Joinaldy meninjau pelaksanaan
Proses Belajar Mengajar (PBM)
tatap muka tingkat Sekolah Dasar
(SD) di Kota Sawahlunto yang
dilaksanakan dengan penerapan
protokol kesehatan ketat.
Meskipun penerapan protokol
kesehatan sudah dinilai bagus,
namun Audy meminta agar Kepala
Sekolah harus tetap mewaspadai
virus Covid-19 varian delta yang
disinyalir sudah mulai masuk ke
Sumatera Barat.
Pada kesempatan itu, Wagub
menyerahkan masker multi one
plus premium kids mask untuk
anak-anak sebanyak 2000 picis
untuk SD negeri 13 Pasar Remaja,
dan 2000 picis masker untuk SD
Negeri 01 Talawi Mudik
Sawahlunto  Syafrial Suger/
Novrizal Sadewa.

BIRO ADPIM

Ciptakan Herd Immunity di Tim Peliputan

Padang, Khazanah— Untuk
mencapai kekebalan kelompok (herd
immunity) sebanyak 20 orang tim
peliputan kegiatan pimpinan dari
Biro Administrasi Pimpinan (Adpim)
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Barat melakukan vaksinasi di
Pukesmas Pembantu Kantor
Gubernur, Rabu (14/7).
Kepala Biro Adpim Hefdi, SH,
M.Si mengingatkan setiap Aparatur
Sipil Negara (ASN) Biro Adpim yang
meliput kegiatan pimpinan harus
menjaga kesehatan melalui vaksinasi
agar pimpinan dan masyarakat
merasa aman dan nyaman.
“Kita harus berperan aktif dalam
pencegahan penyebaran wabah
Covid-19 di Sumbar, salah satu
langkahnya melalui vaksinasi diri
sendiri,” ucap Hefdi.
Hefdi berharap, kegiatan ini bisa
memotivasi, menggugah kesadaran
semua pihak tentang pentingnya
vaksinasi. Terutama dalam upaya
pengendalian penyebaran Covid19.
Apalagi, tim liputan selalu
berinteraksi dengan banyak orang

di ruang publik artinya mereka sangat
rawan untuk tertular Covid-19.
“Vaksinasi menjadi penting bagi
tim peliputan mengingat mereka
berinteraksi lansung dengan
pimpinan dan masyarakat,”
ungkapnya.
Kembali Hefdi mengingatkan,
walaupun
sudah
divaksin,
anggotanya jangan sampai lengah
dan abai dengan protokol kesehatan
karena sudah divaksin.
“Saya ingin tim liputan yang
baru saja di vaksin mampu menjadi
menjadi duta yang dapat
mengedukasi lingkungan sekitar
bahwa vaksinasi itu tidak berbahaya
tapi malah menjaga,” harapnya.
Sementara itu, Kabag Materi
Komunikasi Pimpinan (Makopim)
Zardi Syahrir yang juga ikut divaksin
menyebutkan, tim liputan menjadi
prioritas dalam mendapatkan vaksin
Covid-19. Sebab liputan berperan
penting dalam memberikan edukasi
dan informasi secara benar terkait
Covid-19 kepada masyarakat.
“Jadi mereka harus menjadi
contoh yang baik kepada masyarakat,

KEKEBALAN- Untuk mencapai kekebalan kelompok (herd
immunity) sebanyak 20 orang tim peliputan kegiatan pimpinan
dari Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat melakukan vaksinasi (foto: Istimewa).
seperti penggunaan masker yang
benar, pentingnya menjaga jarak,
dan masih banyak masyarakat yang
takut untuk divaksin,” kata Zardi.
Dengan begitu, anggota liputan
harus bisa berperan dalam
membangun kesadaran masyarakat
dalam memutus mata rantai
penyebaran Covid-19. Melalui

vaksinasi ini, diharapkan liputan
dapat menjalankan tugasnya dengan
rasa aman dan terhindar dari
penyebaran Covid-19.
Zardi
berharap
seluruh
masyarakat Sumbar agar mengikuti
vaksin Covid-19 sebagai salah satu
upaya untuk keluar dari pandemi
ini  Novrizal Sadewa.

Kaba Nagari
BATU KAMBING

Seluruh Perangkat Nagari Jalani Tes Swab

SWAB- Sebanyak 14 perangkat Nagari Batu Kambiang,
Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, jalani swab test,
Selasa (13/7) kemarin (foto: Ist/net).

Lubuk Basung, Khazanah—
Sebanyak 14 perangkat Nagari
Batu Kambiang, Kecamatan
Ampek Nagari, Kabupaten Agam,
jalani swab test, Selasa (13/7).
Sekretaris Nagari Batu
Kambiang, Eliza Magdalena
mengatakan, swab test ini
dilakukan setelah diketahui
seorang perangkat nagari itu
positif
Covid-19,
yang
sebelumnya sempat beraktivitas
di kantor.
“Perangkat nagari ini diswab
kemaren dan tadi hasilnya keluar
yang menunjukkan positif Covid19,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya
perangkat ini merasa demam sejak
Selasa pekan lalu dan Jum’at-nya
penciuman mulai hilang. Karena
merasa demam biasa, ia tetap
masuk dan beraktivitas seperti
biasa di kantor.

“Kemaren penciumannya
semakin hilang dan diminta untuk
swab test, ternyata hasilnya
perangkat nagari ini positif,”
terangnya.
Bahkan, katanya, suami dan
seorang anaknya juga ikut
demam, setelah diswab kemaren
hasilnya juga positif. Kini mereka
tengah jalani isolasi mandiri di
rumah.
Untuk memutus mata rantai
penyebaran virus ini, sebut Eliza,
seluruh perangkat nagari jalani
swab test, sehingga pelayanan di
kantor nagari ditutup untuk
sementara
sampai
hasil
pemeriksaan sampel swab keluar.
“Kita
berharap
hasil
pemeriksaan nanti seluruh
perangkat nagari negatif, supaya
dapat beraktivitas kembali seperti
biasa,” ujarnya berharap  Heppy
K u s n a n d a rr..
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Koperasi di P
ayakumbuh Menuju
Payakumbuh
Bisnis Moder
n
Modern
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Dahler
berharap bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-74
menjadi momentum kebangkitan perekonomian nasional dan
koperasi-koperasi yang ada bisa maju serta beradaptasi
dengan kemajuan.
Payakumbuh,
Khazanah
Khazanah—
Seperti diketahui koperasi yang
tersebar di Indonesia rata-rata sudah
berusia puluhan tahun, namun
faktanya hampir sebagian besar
dari koperasi itu tak berkembang.
Para ahli menyebut fakta ini
karena paradigma atau cara
pandang masyarakat terhadap
koperasi yang baik masih sangat
minim.
Hal lain yang dinilai menjadi
penyebabnya adalah persoalan
regulasi. Sehingga, undangundang koperasi perlu direvisi,
misalnya saja jumlah orang yang
mendirikan cukup dipangkas dari
20 menjadi minimal 3 orang.
Selain itu, undang-undang yang
lain juga tidak boleh diskriminasi
terhadap koperasi. Misalnya
undang-undang BUMN yang
mewajibkan semua BUMN harus
berbadan hukum PT, kenapa tidak
koperasi jadi dimiliki oleh
masyarakat, seperri listrik di
Amerika yang dikelola oleh satu
koperasi
yang
dimiliki
pelanggannya, namanya NFCA
yang beroperasi di 51 negara
bagian.
Faktor penghambat lainnya
adalah minimnya kemauan
pemerintah
untuk

mengembangkan kelembagaan
atau ekosistem koperasi. Di mana,
sistem pendidikan dan research
and development, kebijakannya
tidak
mendorong
supaya
ekosistem koperasi menjadi
mainstream.
Beberapa
persoalan
penghambat yang akhirnya
membuat koperasi kesulitan untuk
maju itu diungkap dalam
pelatihan perkoperasian yang
diadakan Pemerintah Kota
Payakumbuh melalui Dinas
Koperasi dan UKM kepada
sebanyak 25 perwakilan koperasi
se-Kota Payakumbuh di Aula
Gedung Peternakan selama tiga
hari, 12 hingga 14 Juli 2021.
Pelatihan ini didanai dari
anggaran Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kementerian Koperasi dan
UKM RI pada Program
Peningkatan Kapasitas Koperasi
dan UKM Tahun 2021. Dimana
Pemerintah Kota Payakumbuh
mendapatkan 4 paket pelatihan
yang diperuntukkan bagi koperasi
dan pelaku UMKM.
“Peserta
pelatihan
perkoperasian ini merupakan
angkatan ketiga, sebelumnya
pelatihan angkatan 2 telah
dilaksanakan buat para pelaku

KOPERASI MODERN – Salah satu contoh koperasi yang dikelola secara modern. (ilustrasi)
UMKM
kita,
mereka
berkesempatan belajar dari
narasumber hebat, yaitu Christine
Hakim,” kata Kepala Dinas
Koperasi dan UKM Kota
Payakumbuh Dahler didampingi
Kabid Koperasi dan UMKM M.
Faisal kepada media dalam acara
penutupan, Rabu (14/7).
Untuk peserta pelatihan
perkoperasian kali ini, mereka
belajar dari Syafinal, perwakilan
UPTD Balai Pendidikan dan
Latihan Koperasi Provinsi
Sumatera Barat. Materi yang
mereka pelajari adalah bagaimana
tata kelola koperasi modern dan
mewujudkan digitalisasi koperasi

menuju bisnis modern yang kuat
dan bermartabat.
“Kebetulan pelatihan yang
kita gelar bertepatan dengan
Hari Koperasi Nasional ke-74 yang
jatuh pada 12 Juli 2021, hal ini
patut menjadi momentum
kebangkitan
perekonomian
nasional. Kita tentu berharap
koperasi-koperasi di Payakumbuh
bisa beradaptasi dengan kemajuan
zaman,” kata Dahler.
Sementara
itu,
selaku
narasumber Syafinal menyampaikan
dunia digital saat ini menantang
pengurus koperasi yang rata-rata
berusia lanjut, menuntut harus
adanya regenerasi. Kalau tidak ada,

bisa dilakukan pelimpahan
wewenang kepada yang muda, anak
zaman now dalam menyongsong
revolusi industri 4.0.
“Bila tidak, maka koperasi
bisa mengalami stagnasi atau
koperasi akan terhenti. Bila
kebutuhannya adalah komputer,
kan bisa dipinjam, untuk SDMnya bisa direkrut dari anak
anggota ataupun warga lokal, bisa
juga orang yang digaji part time,
tergantung kemampuan koperasi.
Tinggal koperasinya apakah mau
mengaplikasikan, membawa
mahasiswa atau akademisi di
lingkungan koperasi bernaung,”
ungkapnya.

Lebih lanjut, Syafinal juga
menjelaskan kalau koperasi harus
memiliki komitmen untuk bisa
memberdayakan
SDM
menyongsong digitalisasi. Secara
kepengurusan boleh lah yang tua,
tapi pengelolaan bisa yang muda,
dilimpahkan wewenang dengan
dipercayakan kepada yang muda.
“Secara langsung anak-anak
muda belajar tentang koperasi.
Hal ini akan memberikan dampak
perubahan kepada jalannya roda
koperasi, serta dengan tingkat
kepercayaan dan kepemilikan
yang tinggi dari anggota akan
membawa kemakmuran bagi
koperasi itu  lili yuniati

Hendri Sulap Kuali Menjadi Solusi Penguat
Jaringan Internet

KUALI BEKAS – Inilah kuali bekas yang dijadikan solusi sebagai
penguat jaringan internet oleh warga Jorong Mudiak Palupuah
untuk mengakses internet. (ist)
Bukittinggi,
Khazanah-—
Warga di Jorong Mudiak, Nagari
Koto Rantang, Kecamatan
Palupuah, Kabupaten Agam,
sebenarnya sudah lama mengeluh
lantaran akses jaringan internet
di daerah mereka lambat atau
lemot. Bahkan beberapa warga
sempat berfikir akan mengganti
provider selular dan merogoh
kocek lebih dalam dengan

harapan bisa memperoleh akses
internet yang lebih cepat.
Namun berbeda dengan warga
lainnya yang bernama Hendri
(36). Fakta yang disuanya itu
justeru membuat ia malah berfikir
kreatif dan inovatif. Akhirnya ia
berusaha membuat penguat sinyal
dari barang bekas berupa kuali.
“Saya mencoba membuat alat
penguat sinyal dari barang bekas

dengan rakitan kawat, idenya dari
internet juga dan secara mandiri
dibuat kemudian disebut jaringan
kuali oleh warga di sini,” kata
Hendri (36), Rabu (14/07/2021).
Alat penguat sinyal dari kuali
itu kata Hendri menambahkan,
sengaja dibuatnya untuk anakanak dan warga sekitar yang
kesusahan dalam belajar secara
online dan mempermudah
pekerjaan yang berhubungan
dengan sinyal internet.
“Pernah juga sebelumnya saya
beli alat penguat sinyal langsung
kiriman dari luar negeri, tapi
setelah dipasang tidak berfungsi
di tempat ini,” kata dia.
Hendri yang tamatan Sekolah
Dasar itu kemudian mencari alat
sederhana yang bisa dipakai
untuk memperkuat sinyal dari
kuali yang populer disebut wajan
bolic.
Dengan alat sederhana yang
dirakitnya itu, beberapa warga
kemudian juga minta dibuatkan
untuk dipasang di rumah mereka
masing-masing.
Wali Jorong Mudiak, Nagari
Koto Rantang Palupuah, Novri
Agus Parta mengaku bangga dan
mendukung kreativitas warganya
itu dan berharap perhatian dari

pemerintah dengan keadaan
daerah yang butuh penguat sinyal.
“Sangat
kami
dukung
kreativitas dari Hendri ini, barang
bekas bisa disulap jadi alat penguat
jaringan, keadaan daerah kami
memang susah akan jaringan
internet sejak dulu,” kata dia.
Ia mengatakan Jorong Mudiak
Nagari Koto Rantang Palupuah
memang dari dulu tak tersentuh
jaringan internet.
“Kami berharap agar cepat
ditanggapi oleh pemerintah
kabupaten atau provinsi dan
pihak terkait lainnya mengingat
dan menimbang untuk saat ini
jaringan adalah kebutuhan utama,
apalagi anak-anak kami sedang
sekolah Dalam Jaringan (Daring),”
kata dia.
Ia menambahkan, sebanyak
250 Kepala Keluarga di Jorong
Mudiak butuh jaringan internet
ditambah lagi dengan adanya dua
pabrik kapur Dolomite yang butuh
pemasaran lewat internet.
Jorong Mudiak Palupuah
terletak di Nagari Koto Rantang,
Kecamatan Palupuah, Kabupaten
Agam berjarak sekitar 20
kilometer dari Kota Bukittinggi
atau 120 kilometer dari Kota
Padang.  net/fahlevi

PLN Luncurkan Layanan Super Merdeka Listrik
Jakarta, Khazanah
Khazanah—PT PLN
(Persero) terus melakukan inovasi
dalam meningkatkan kualitas
pelayanan bagi pelanggan. Dalam
rangka
memperingati
Kemerdekaan Republik Indonesia
ke-76, PLN menghadirkan program
layanan Super Merdeka Listrik.
Super Merdeka Listrik
merupakan program pemberian
harga spesial untuk biaya
penyambungan pada layanan
tambah daya bagi konsumen
tegangan rendah 1 phasa daya
450 VA dan 900 VA.
Untuk semua golongan tarif
yang mengajukan permohonan
penambahan daya akhir mulai
daya 900 VA hingga daya 5.500
VA. Harga yang dikenakan untuk
layanan ini pun hanya sebesar
Rp202.100, seperti rilis diterima,
Rabu.
Program terbaru PLN ini
dihadirkan untuk menjawab
kebutuhan pelanggan yang
karena pandemi harus banyak
melakukan kegiatan dari rumah.
Sehingga dengan kehadiran Super
Merdeka Listrik, diharapkan tetap
dapat meningkatkan produktivitas
pelanggan.
“Kita perkirakan sektor
residensial akan mengalami
pertumbuhan. Karena kegiatan
yang seharusnya berada di sektor

publik atau sektor bisnis, akan
kembali ke rumah. Baik untuk
melakukan kegiatan Work From
Home, Study From Home atau
kegiatan lainnya dari rumah” ujar
Bob Saril, Direktur Niaga dan
Manajemen Pelanggan PLN.
Bob menambahkan, program
Super Merdeka Listrik tidak
semata hanya untuk kepentingan
rumah tangga, namun untuk
kegiatan industri yang terkait
dengan golongan tarif dalam
program ini.
“Agar
industri
yang
mengalami dorongan untuk
meningkatkan produksinya, kita
beri kesempatan untuk lebih
berkembang lagi” tandasnya.
Bob menambahkan, program
ini berlaku bagi pendaftar yang
sudah melakukan pembayaran
sejak 14 Juli 2021 hingga 31
Agustus 2021. Keringanan biaya
tambah daya diberikan bagi
pelanggan yang memiliki aplikasi
PLN Mobile yang dapat diunduh
pada fitur PlayStore dan App Store
ponsel pelanggan.
“Layanan ini hanya kita
lakukan melalui PLN Mobile,
tidak dibuka pada channel lain”
ujarnya
seraya
mengajak
masyarakat untuk mengunduh
aplikasi PLN Mobile.
Bob mengingatkan pelanggan

MEMASANG JARINGAN – Salah seorang petugas PLN sedang
memasang jaringan listrik di salah satu rumah warga. (ist)
agar tidak perlu khawatir dengan
tarif listrik/kWh karena tarif listrik
daya 900 VA non subsidi sebesar
Rp 1.352/kWh, sedangkan tarif
1.300 VA hingga 5.500 VA berlaku
sama sebesar Rp 1.444,70/kWh.
Dengan demikian, pelanggan tak
perlu
khawatir
dengan
peningkatan tarif.
Bob berharap, dengan
semangat kemerdekaan, pelanggan
juga punya kemerdekaan dalam
memilih layanan terbaik PLN
sesuai kebutuhan. Terlebih
memilih opsi daya yang memberi
pasokan listrik yang andal bagi

pelanggan.
“Kami
berkomitmen
memberikan pilihan layanan
terbaik bagi pelanggan lewat
Super Merdeka Listrik ini. Apalagi
di masa pandemi, kebutuhan
layanan listrik yang prima
semakin dibutuhkan karena
banyak yang melakukan pekerjaan
dari rumah” terangnya.
Tunggu
apalagi
ayo
manfaatkan program Super
Merdeka Listrik dan lakukan
tambah daya. Jangan lupa
download PLN Mobile sekarang.
 ant

BUS - Bus Antar Kota Dalam Provinsi di yang sedang
menunggu penumpang. (ist)

Dampak PPKM, Bus
Antar Kota Sepi
Penumpang
Bukittinggi,
Khazanah
Khazanah—Penerapan
kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat pada tiga daerah di Sumatera Barat masingmasing Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi
telah berjalan beberapa hari.
Namun, pasca berlakunya aturan itu sejumlah sopir
angkutan kota mengaku terpaksa memarkir kendaraanya
karena jumlah penunpang dratis berkurang.
Akibatnya kata mereka kebanyakan dari para
angkutan kota terpaksa memarkirkan mobilnya di Simpang
Jambu Air, Bukittinggi.
Bahkan mereka mengaku rugi sekitar 80 persen akibat
berlakunya PPKM Darurat tersebut.
“80 persen kami alami kerugian dan berkurangnya
penumpang, biasanya kami bisa membawa pulang uang
sebanyak Rp100 ribu, tapi kini hanya Rp10 ribu yang
didapat sejak pagi,” kata salah seorang sopir, Nurdin
(50) di Bukittinggi, Rabu (14/7/2021).
Dikatakannya, sejak PPKM berlaku, penumpang takut
untuk bepergian hingga hampir semua jenis usaha
transportasi mengalami kerugian.
“Apalagi kami dari sopir bus tranex ini, operasional
jalan lebih besar dari mobil travel pribadi, saya berangkat
dari Mudiak Payakumbuh sampai di Bukittinggi tetap
saja tidak ada penumpang yang naik,” kata dia.
Ia pun berharap pemberlakuan PPKM Darurat
secepatnya berakhir hingga situasi kembali normal
walaupun tetap menjaga prokes.
“Jujur saya juga belum divaksin, tapi saya dukung
program pemerintah untuk memakai masker dan aturan
lain, hanya penyekatan lalu lintas ini yang membuat
kami kehilangan penumpang,” kata dia.
Ongkos bus tranex Payakumbuh-Padang saat ini
bertarif Rp25 ribu, dan untuk Bukittinggi-Padang Rp20
ribu.
Keluhan yang sama juga disampaikan seorang
pedagang makanan, Nengsih (35) di lokasi Simpang
Jambu Air yang tampak sepi karena adanya penyekatan
jalan.
“Biasanya saya bawa nasi bungkus sebanyak 100
bungkus, saat ini separuh saja tidak habis terjual,” kata
dia.
Menurutnya, aturan PPKM Darurat lebih berdampak
ke kalangan menengah ke bawah hingga jangankan
untuk meraih untung, untuk bertahan saja susah.
PPKM Darurat membuat petugas kepolisian menyekat
beberapa ruas jalan yang berlaku mulai di Kota
Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Padang.
 net/fahlevi
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7 Bintang Euro
di bangku cadangan. Chiesa terus dipercaya
Roberto Mancini bermain sebagai starter di fase
gugur. Secara keseluruhan, Chiesa bermain di
semua pertandingan dengan mencetak dua gol.
Penampilan apik Chiesa membuat Bayern
Munchen dan Liverpool dikabarkan tertarik untuk
merekrutnya. Namun, Juventus tidak memiliki
rencana untuk melepas bintang mereka itu.
Mikkel Damsgaard
Damsgaard semula bukan sosok yang
diperhitungkan di skuad Denmark. Pemain
Sampdoria itu hanya berstatus pemain cadangan
karena di lini tengah tim Dinamit sudah terdapa
nama Christian Eriksen. Namun, musibah yang
menimpa Eriksen mengubah peruntungan
Damsgaard di Euro 2020.
Gelandang berusia 21 itu dimainkan sebagai
starter dan ia menunjukkan performa yang
mengesankan. Sepak terjang Damsgaard di Euro
2020 membuat klub-klub besar seperti Barcelona
dan Juventus tertarik untuk mendapatkan tanda
tangannya.
Giovanni Di Lorenzo
Di Lorenzo jadi salah satu kunci di balik
solidnya pertahanan Italia di Euro 2020. Pemain
Napoli ini bisa mengimbangi penampilan dua
pemain senior, Leonardo Bonucci dan Giorgio
Chiellini. Baca juga: Rashford Tendang Penalti
dalam Kondisi Cedera Di Lorenzo memang tidak
seofensif Leonardo Spinazzola dan Emerson
Palmieri.
Namun, kemampuannya dalam bertahan
membuat pertahanan Gli Azzurri tetap seimbang.
Di Lorenzo belakangan diminati oleh Manchester
United. Ia disiapkan sebagai kompetitor Aaron
Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan The Red
Devils.
Renato Sanches
Sanches terus dikaitkan dengan Liverpool.
The Reds memburu gelandang Portugal itu karena

Indonesia Episentrum
terinfeksi sejak virus corona pertama kali ditemukan
pada Desember 2019 lalu. Total kematian sebanyak
4.065.283 dan sembuh 172.405.189.
Berdasarkan data tersebut, Amerika Serikat masih
menjadi negara tertinggi dengan jumlah kasus Covid19, yakni sebanyak 34.806.671, disusul India
(30.944.949), Brasil (19.152.065), Rusia (5.833.175)
dan Prancis (5.820.849).
Lonjakan kasus harian Covid-19 di Indonesia
yang terus bergerak melampaui angka 50 ribu sejak
empat hari belakangan, mendapat sorotan media asing.
Media Jepang, Nikkei Asia, salah satunya, menyebut
Indonesia telah melampaui India sebagai episentrum
baru di Asia untuk pandemi virus Corona.
Dalam artikel berjudul "Indonesia overtakes India
to become Asia's COVID epicenter", Nikkei Asia menulis
bahwa Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara
pada hari Selasa (13/7) melaporkan 47.899 infeksi
baru, rekor tertinggi, naik dari 40.427 hari sebelumnya.
Sementara itu jumlah kasus harian di India, turun
menjadi 32.906 dari 37.154.
"Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa
meskipun memiliki lebih banyak infeksi setiap hari,
populasi 270 juta penduduk Indonesia hanya seperlima
dari India. Indonesia sekarang memiliki sekitar 132
kasus per juta orang, dibandingkan dengan India
26 kasus per juta orang pada hari Minggu (11/7),
menurut ourworldindata.org," tulis Nikkei dalam
artikelnya.
"Sementara jumlah kematian harian pada hari Selasa
kurang dari setengah jumlah kematian India sebanyak
2.020, hitungan per kapita Indonesia lebih tinggi
- rata-rata 3 kematian per juta orang, dibandingkan
dengan kurang dari satu kematian di negara Asia
selatan itu," tulis Nikkei.
Lebih lanjut Nikkei menulis, angka-angka tersebut
tidak memperhitungkan catatan testing dan penelusuran
(tracing) yang buruk di Indonesia. Tingkat kasus
positif (positivity rate) di Indonesia - persentase infeksi
yang dikonfirmasi vs orang yang dites - telah berkisar
sekitar 30% selama seminggu terakhir, sedangkan
angka untuk India 2%.
Secara kumulatif, penghitungan jumlah kasus
COVID-19 terkonfirmasi di India masih yang tertinggi
di Asia dengan 30,9 juta kasus dan 410.784 kematian
pada Selasa (13/7), diikuti oleh Indonesia dengan
2.615.529 kasus dan 68.219 kematian.
"Tetapi sementara angka India terus turun sejak
mencapai puncaknya pada Mei, wabah terburuk di
Indonesia sejak awal pandemi belum menunjukkan
tanda-tanda melambat," tulis media Jepang tersebut.
Isoman Bermasalah
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin
mengakui bahwa pelaksanaan isolasi mandiri (isoman)
pasien Covid-19 di Indonesia cenderung bermasalah.
Banyak pasien yang seharusnya dirawat di rumah
sakit, namun tak bisa tertampung di RS karena penuh.
Sementara itu, banyak pasien Covid-19 yang seharusnya
bisa menjalani isoman di rumah, tapi malah dirawat
di rumah sakit.

25 Tokoh Agama
pembentukan aliansi antara Gerakan Global
Humanitarian Islam, Komunitas Warith Deen
Mohammed, dan World Evangelical Alliance (WEA)
untuk membangun ikatan yang kokoh di antara
agama-agama dunia dalam upaya bersama mencari
jalan keluar dari konflik antaridentitas dan
memperjuangkan perdamaian di seluruh dunia.
Hadir antara lain, Johnnie Moore (juru bicara
komunitas Evangelis Amerika dan tokoh Partai
Republik), David Saperstein (pemimpin Yahudi
Reformis yang juga tokoh Partai Demokrat), Paul
Marshal (The Hudson Institute); Imam Imam Talib
Shareef, pimpinan komunitas W Deen Mohammed,
dan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Beberapa utusan KBRI di Washington, DC juga
hadir dalam kesempatan itu.
Aliansi tiga pihak tersebut mengumumkan
pernyataan bersama yang mereka sebut “The Nation’s
Mosque Statement” (Seruan Masjid Muhammad).
Mereka mengajak semua orang yang berkehendak
baik dari semua agama dan kebangsaan untuk
bergabung dalam aliansi global yang dibangun
di atas landasan nilai-nilai keadaban bersama (shared
civilizational values).
Menurut Katib Aam PBNU, Yahya Cholil Staquf,
aliansi global itu bertujuan untuk mencegah
dijadikannya identitas sebagai senjata politik,
membendung penyebaran kebencian komunal,
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dianggap cocok sebagai pengganti Georginio
Wijnaldum yang pergi secara gratis ke Paris SaintGermain. Liverpool tertarik karena performa yang
ditunjukkan Sanches dalam satu tahun terakhir.
Ia berhasil mengantar Lille juara Ligue 1 dan
bermain impresif bersama Portugal di Euro 2020.
Meski langkah Portugal terhenti di 16 besar, nama
Sanches tetap harum. Agresivitasnya di lini tengah
begitu terasa dalam permainan Portugal
Harry Kane
Kane berhasil membuktikan ketajaman di depan
gawang lawan meski Inggris gagal jadi juara Euro
2020. Torehan empat gol ke gawang lawan menjadi
buktinya. Penampilan apiknya itu jelas membuat
klub-klub top Eropa semakin ngebet
meminangnya.
Sejauh ini, hanya Man City yang disebut
berminat pada Kane. Namun, Tottenham Hotspur
membanderol Kane dengan harga tinggi yakni
150 juta poundsterling.
Granit Xhaka
Xhaka menjalani Euro 2020 yang
menyenangkan. Gelandang Arsenal itu berhasil
mengantarkan Swiss lolos hingga perempat final
Euro 2020. Xhaka memiliki peran sentral buat
Swiss di turnamen ini. Performanya saat Swiss
menyingkirkan Prancis di 16 besar juga menuai
banyak pujian. Saat ini, Xhaka dikabarkan sedang
menuju pintu keluar Arsenal. AS Roma yang
diarsiteki Jose Mourinho jadi klub yang paling
serius ingin mendatangkan Xhaka.
Denzel Dumfries
Dumfries layak disebut sebagai salah satu
bintang Belanda di Euro 2020. Meski berposisi
sebagai wing back, Dumfries mampu memberikan
warna yang berbeda dalam permainan Belanda.
Dumfries memberi kontribusi besar dengan dua
gol di Euro 2020. Dumfries kini diminati oleh
Everton dan juara Liga Italia, Inter Milan yang
baru saja ditinggal Achraf Hakimi.  ryn/cnn
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Selain itu, belakangan juga terjadi krisis oksigen
di sejumlah rumah sakit. Budi juga mengungkapkan
bahwa Indonesia kekurangan sekitar 3.000 dokter
untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Ikatan
Dokter Indonesia (IDI) mendesak agar kebutuhan tenaga
dokter harus segera dicarikan solusinya.
Dua kondisi tersebut diyakini sebagai salah satu
pemicu terjadinya lonjakan kasus harian baru Covid19 di Indonesia sejak sepekan terakhir, yang mencapai
puncaknya pada Rabu (14/7) dengan penambahan
sebanyak 54.517 kasus dalam sehari.
Sebagai langkah antisipasi dan memutus mata
rantai peredaran virus, pemerintah juga telah memutuskan
penerapan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli
mendatang di Pulau Jawa dan Bali, dan 15 kota di
luar kedua pulau itu. Yang semula menerapkan PPKM
mikro, kini naik status menjadi PPKM darurat.
“Saat ini pemerintah juga terus menggencarkan
program vaksinasi Covid-19. Belakangan, target minimal
vaksinasi Covid-19 ditambah dari semula 181,5 juta
orang, menjadi 208,2 juta orang. Jumlah tersebut seiring
kelompok penerima vaksin yang diperluas kepada
anak-anak dan remaja berusia 12-17 tahun,” kata Budi.
Dikatakan, dari data vaksinasi yang diterbitkan
Kemenkes pada Rabu (14/7), yaitu sebanyak 38.909.433
atau naik 18,68 persen untuk vaksinasi pertama.
Sementara total vaksinasi kedua mencapai 15.611.554,
atau bertambah 7,50 persen, dari total keseluruhan
target vaksinasi yaitu 208.265.720 orang.
Varian Delta Merajalela
Pemerintah daerah diminta membuat skenario
terburuk untuk daerahnya, seiring merajalelanya
penyebaran Varian Delta Covid-19 di Indonesia. Sudah
terdeteksinya penyebaran varian baru itu di sejumlah
daerah di luar Jawa-Bali, harus segera diantisipasi
pemerintah dengan mempersiapkan skenario terburuk.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris,
meminta pemerintah memastikan sarana dan prasarana
kesehatan di seluruh provinsi untuk menghadapi potensi
lonjakan kasus Covid-19. Ketersediaan oksigen, obatobatan, dan tempat tidur di faskes-faskes luar Jawa,
harus dipersiapkan untuk menghadapi badai tsunami
penularan Covid-19.
“Kapasitas fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa
secara umum tidak sebaik di Pulau Jawa. Sehingga,
jika penyebaran varian Delta di sejumlah daerah luar
Jawa tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan kasus
akan membuat sistem kesehatan di wilayah tersebut
menjadi lumpuh,” katanya, rabu (14/7).
Dia mengatakan, pengetatan mobilitas masyarakat
juga mendesak dilakukan pemerintah di seluruh provinsi.
Sebab, varian Delta, yang diketahui jauh lebih menularkan,
sudah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi
(99 persen total wilayah RI), dengan 11 provinsi (wilayah
tengah dan timur Indonesia).
"Apabila kita tidak berhasil melakukan pembatasan
mobilitas masyarakat secara besar-besaran, penambahan
fasilitas kesehatan sebanyak apa pun tidak akan cukup
memenuhi kebutuhan penanganan pasien COVID19," pungkas Charles.  ryn/dbs
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mempromosikan solidaritas, dan saling menghormati
di antara kelompok-kelompok, budaya-budaya dan
bangsa-bangsa yang berbeda, serta memperjuangkan
terwujudnya tata dunia yang sungguh-sungguh
adil dan harmonis berdasarkan penghormatan
terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap
manusia.
Lebih dari 25 tokoh agama dan politik Amerika
yang hadir ikut membubuhkan tanda tangan sebagai
tanda dukungan mereka bagi seruan tersebut.
Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf dan
Sekretaris Jenderal WEA Dr Thomas Schirrmacher,
menyampaikan pidato kunci dalam forum yang
diprakarsai oleh The Center For Shared Civilizational
Values (CFSCV) itu.
“Kita mewarisi sejarah ratusan tahun konflik
antaragama. Kini, dalam konteks realitas abad ke21, dunia tidak tidak mungkin menahankan konflik
seperti di masa lalu karena jelas akan membawa
keruntuhan peradaban umat manusia seluruhnya,”
tegas Gus Yahya, sapaan akrab Katib Aam PBNU,
Rabu (14/7).
Gus Yahya menyatakan, kini saatnya agamaagama dituntut untuk membangun landasan teologi
yang kokoh di lingkungan masing-masing, untuk
memberikan panduan bagi umatnya agar mampu
hidup berdampingan secara damai di tengah
perbedaan. ryn/rol

Kasus Harian
Kementerian Agama se-Indonesia bersama gubernur
dan Forkopimda di setiap daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatra
Barat, Syamsuir, didampingi Kepala Bagian Tata
Usaha, Irwan, melakukan koordinasi bersama
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, terkait pelaksaan
PFH tingkat Provinsi Sumbar.
Syamsuir menyampaikan, rencana gelaran PFH
tingkat provinsi itu kepada gubernur sebagai,
upaya batin atau senjata spriritual yang ampuh
untuk menyempurnakan upaya lahir yang telah
dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah
daerah di Ranah Minang sekaligus bentuk tindak
lanjut imbauan Menteri Agama untuk
melaksanakan PFH di wilayah masing-masing.
“Mudah-mudahan dengan kembali berdoa
bersama memohon kepada Allah SWT wabah
ini segera punah menyempurnakan ikhtiar lahir
kita di Sumbar. Doa senjata orang-orang beriman
yang memiliki kekuatan melebihi kekuatan
apapun,” ujar Syamsuir saat memaparkan maksud
kedatangannya, Selasa (14/7).
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi
Ansharullah menyambut baik diadakannya PFH
tersebut. Mahyeldi mengimbau seluruh kepala
daerah, forkopimda dan jajarannya serta masyarakat
setempat untuk melaksanakan puasa sunat,
sehingga menyempurnakan doa yang akan
dilangitkan.
“Saya sangat setuju dan mendukung sekali
kegiatan ini. Mari kita laksanakan di hari Kamis
(15/7) dan awali dengan puasa sunat terlebih
dahulu. Lalu berbuka, salat magrib dan isya yang
tentunya di lokasi masing-masing, karena kegiatan
ini secara daring atau virutal,” ujar Mahyeldi.
Selain itu, Mahyeldi juga meminta kegiatan
ini juga diawali dengan zikir bersama yang
pelaksana teknisnya diserahkan kepada Kanwil
Kemenag Sumbar sementara fasilitas zoom
meeting akan disiapkan Dinas Kominfo dengan
kapasitas 1000 peserta.
Pada kesempatan yang sama, Kakanwil juga
melaporkan rencana pelaksanaan ibadah kurban
dilingkungan Kanwil Kemenag Sumbar yang akan
mendistribusikan 20 ekor sapi ke masing-masing
Kab kota dari 25 ekor yang terkumpul.
Tak lupa ungkapan terima kasih untuk
Kakanwil dan jajaran atas rencana distribusi sapi
qurban sehingga bisa menyentuh daerah-daerah
yang membutuhkan. "Saling berbagi itu bagus.
Dan semoga doa kita semua diijabah Allah SWT
dan pandemi segera berlalu dari negeri yang
kita cintai ini,” tutup Gubernur.
Sementara itu, angka positif Covid-19 di
Sumbar terus naik tajam. Juru Bicara Satgas Covid19 Sumbar, Jasman Rizal menyebut, angka positifi

584 Ulama Indonesia
"Mari kita berdoa agar Allah memberikan jalan
yang mudah kepada kita untuk segera mengakhiri
wabah penyakit ini. Perbanyak ibadah dan kuatkan
iman agar kita terus kuat menghadapi pandemi,"
ucapnya.
Untuk ulama dan masyarakat pesantren yang
sedang menderita Covid-19, LaNyalla meminta
agar bersikap ridho dan bersabar. Ia meminta
kepada ulama yang sedang sakit Covid untuk
selalu berpikiran positif sehingga bisa
meningkatkan imunitas, agar bisa segera sembuh.
"Kita harus berserah dalam menghadapi cobaan
ini sambil terus melakukan berbagai ikhtiar, karena
percayalah, Allah tidak akan menguji di atas
kemampuan umat-Nya. Seorang Muslim yang
baik juga akan mencari informasi yang valid
terhadap penanggulangan Covid sehingga tidak
mudah dipengaruhi atau percaya terhadap kabarkabar hoax yang bisa menimbulkan kemudaratan,"
tutup LaNyalla.
Covid-19 Itu Nyata
Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda
Indonesia (MIUMI), Ustadz Fahmi Salim
menyatakan duka yang mendalam atas banyaknya
berita kematian dari para ulama dan kiai Indonesia.
Ia pun meminta umat Muslim tidak mempercayai
berita bohong atau hoaks yang beredar terkait
Covid-19.
"Mohon kepada para ulama tidak percaya
pada teori-teori konspirasi yang disebarkan
kalangan tertentu. Virus Covid-19 ini nyata dan
faktual serta tidak bisa dipungkri. Saya pikir
di kalangan umat Islam perlu ditingkatkan literasi

Bulan Haram
Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan
Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi,
di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan)
agama yang lurus, maka janganlah menganiaya
diri dalam bulan yang empat itu.” (QS. At-Taubah
[9]: 36)
Empat bulan tersebut adalah bulan Muharam,
Zulkaidah, Zulhijah, dan Rajab. Sebagaimana
disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu ’alaihi
wasallam bersabda,
”Setahun berputar sebagaimana keadaannya
sejak Allah Ta’ala menciptakan langit dan bumi.
Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya
ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya
berturut-turut yaitu Zulkaidah, Zulhijah dan
Muharam. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhar
yang terletak antara Jumadilakhir dan Syakban”
(HR. Bukhari dan Muslim).
Demikian juga, Syekh Abdurrahman As-Sa’di
rahimahullah menjelaskan,
“Yaitu bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijah, dan
Muharam. Dinamakan bulan Haram karena
keharamannya bertambah, diharamkan membunuh
pada bulan tersebut.” (Lihat Tafsir As-Sa’di)
Beberapa ulama menjelaskan mengenai
keutamaan bulan Haram. Ibnu Katsir rahimahullah
menjelaskan,
“Allah mengkhususkan empat bulan tersebut
dan menjadikannya bulan haram. Allah jadikan
melakukan perbuatan dosa pada saat itu lebih
besar, sedangkan beramal salih diberi pahala lebih
besar juga.” (Lihat Tafsir Ibnu Katsir)
Musthafa bin Sa’ad Al-Hambali rahimahullah
juga menjelaskan bahwa pahala dan dosa
dilipatgandakan pada waktu mulia dan tempat
yang mulia. Beliau rahimahullah berkata,
“Kebaikan
dan
keburukan
(dosa)
dilipatgandakan pada tempat yang mulia seperti
Mekkah, Madinah, Baitulmaqdis, dan di masjid.
Pada waktu yang mulia seperti hari Jumat, bulan-
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Covid-19 pada Rabu (14/7) mencapai rekor
tertinggi.
Berdasarkan data sementara laporan dari Kepala
Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas
Andalas (Unand) dr. Andani, warga Sumbar
terkonfirmasi positif terinfeksi covid-19 sebanyak
1.034 orang.
“Hasil pemeriksaan sementara dari laboratorium
FK Unand memang rekor hari ini (kemarin, red).
Petugas hingga kini masih melakukan tracking
oleh kabupaten kota,” katanya.
Tambah Tempat Tidur
Di kesempatan lain, Pemerintah Provinsi
Sumatra Barat meminta Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) di masing-masing daerah untuk menambah
jumlah tempat tidur bagi pasien Covid-19. Hal
itu agar persentase tingkat keterisian atau BOR
bisa menurun.
"Salah satu indikator sebuah daerah terkena
kebijakan PPKM darurat adalah persentase BOR
yang tinggi, karena itu kita minta RSUD untuk
menambah jumlah tempat tidur untuk pasien Covid19 agar BOR-nya kembali turun," kata Wakil
Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau
kesiapan RSUD Padang Panjang dalam pelaksanaan
PPKM Darurat, Rabu (14/7).
Wagub Sumbar mengatakan untuk RSUD di
Padang Panjang BOR-nya sudah di atas 90 persen.
Hal itu disebabkan Padang Panjang merupakan
daerah perlintasan sehingga pasien yang masuk
banyak yang berasal dari luar daerah.
Tapi dengan kebijakan penambahan tempat
tidur bagi pasien covid-19 diharapkan BOR di
Padang Panjang turun sehingga bisa lepas dari
penerapan PPKM darurat pada 20 Juli 2021. Selain
tingkat keterisian tempat tidur di RSUD, Audy
juga meninjau kesiapan ketersediaan oksigen di
masing-masing Rumah Sakit.
Ia menyebut saat ini untuk pengiriman oksigen
liquid dari Jawa sudah mulai dibatasi karena itu
pasokan oksigen untuk Sumbar akan bergantung
ke Riau.
"Di sini ada enam supplier oksigen namun
untuk langkah antisipasi kita juga akan
berkoordinasi dengan pemasok di Riau," ucap
Audy.
Sementara itu Wali Kota Padang Panjang, Fadly
Amran, mengatakan pihaknya akan menerapkan
semaksimal mungkin asesmen yang diberikan
oleh Pemprov Sumbar agar daerah itu bisa lepas
dari PPKM darurat. "BOR tadi sudah ada solusi.
Kita juga akan tingkatkan capaian vaksinasi agar
Padang Panjang bisa secepatnya lepas dari PPKM
darurat," katanya.
 Murdiansyah Eko/Novrizal Sadewa
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tentang bidang medis," kata Fahmi.
Berita kematian para ulama dan kiai pesantren
seolah tak berhenti berdatangan dalam beberapa
waktu terakhir. Dalam berita resmi yang dikeluarkan
PBNU, tercatat 500 lebih ulama meninggal dunia
akibat virus tersebut. Ia juga menyebut informasi
meningkatnya kematian ulama juga datang dari
Persis dan Muhammadiyah.
Kematian disebut sebagai suatu hal yang pasti
dan hak prerogatif Allah SWT. Setiap manusia
dipastikan akan mengalami kematian. Dalam QS
al-Jumu'ah ayat ke-8 disebutkan kematian adalah
hal yang pasti terjadi meski manusia berupaya
berlindung di suatu bangunan yang kukuh.
Meski demikian, ia merasa melihat adanya
kelemahan di kalangan para ulama dalam
memaknai hal ini.
"Saya bukannya su'udzon, tapi barangkali perlu
kita tingkatkan edukasi di kalangan ulama dan
pesantren, tentang pentingnya sunnatullah dalam
bidang medis, tentang penyakit dan bagaimana
kita menanganinya," katanya.
Ustadz Fahmi Salim menilai umat Islam tidak
boleh tertinggal dalam bidang medis. Pernyataan
yang disampaikan dokter-dokter Muslim yang
banyak jumlahnya ini harus didengarkan dan
diikuti. Terlebih, mereka mengetahui dengan pasti
dan bisa menjelaskan aspek masalah yang sedang
dihadapi saat ini.
Ia mengingatkan jangan sampai pandemi ini
dianggap remeh dan mengabaikan protokol
kesehatan. Bahkan, saat ini masih ada yang
mengatakan virus ini tidak ada atau menyebut
ini bukan pandemi tapi plandemi.  ryn/rel
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bulan haram, dan Ramadan.” (Mathalib Ulin Nuha,
2: 385)
Zulkaidah yang Kita Lalaikan
Keutamaan Zulkaidah sebagai bulan haram
jarang kita sebarkan dan bisa jadi sedikit kaum
muslimin yang mengetahuinya. Mengapa demikian?
Karena bisa jadi bulan haram lainnya ada beberapa
dalil khusus terkait.
Bulan Muharam ada dalil khusus, sebagian
berpendapat bulan Muharam adalah bulan terbaik
setelah Ramadan dan dinamakan Syahrullah
(Bulan Allah).
Dari Abu Hurairah Radhiallahu‘anhu, Nabi
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah
puasa di bulan Allah, (yaitu) di bulan Muharam.”
(HR. Muslim)
Hasan Al-Bashri rahimahullah mengatakan,
“Allah membuka awal tahun dengan bulan
haram (Muharam) dan menutup akhir tahun
dengan bulan haram (Zulhijah). Tidak ada bulan
dalam setahun, setelah bulan Ramadan, yang lebih
mulia di sisi Allah daripada bulan Muharam. Dulu
bulan ini dinamakan Syahrullah Al-Asham (bulan
Allah yang sunyi), karena sangat mulianya bulan
ini.” (Lathaiful Ma’arif, hal. 34)
Demikian juga dalil khusus bulan Zulhijah
karena di dalamnya ada ibadah haji yang agung,
bahkan salah satu tafsir dari ayat berikut adalah
bulan Zulhijah.
Allah Ta’ala berfirman,
“Demi fajar. Dan (demi) malam yang sepuluh.”
(QS. Al-Fajr: 1-2)
Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
“Yang dimaksud dengan ‘malam yang sepuluh’
adalah sepuluh hari pertama di bulan Zulhijah,
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas,
Ibnu az-Zubair, Mujahid, dan lainnya dari kalangan
kaum salaf dan khalaf.” (Tafsir Ibni Katsir, 8:
535) ” (Lathaiful Ma’arif, hal. 213). **
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Padang PPKM, Penumpang
dari Mentawai Tertahan!

Padang, Khazanah - Di masa
Pemberlakuan
Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat di Kota Padang, juga
menyebabkan ratusan penumpang
dari Kepulauan Mentawai sempat
tertahan di Pelabuhan Muara
Padang, Selasa sore (13/7/2021)
sekira pukul 18.00 WIB.
Hal itu dikarenakan, sejumlah
penumpang ketika turun dari
Kapal Mentawai Fast langsung
mendapatkan pemeriksaan dari
petugas gabungan yang berjaga
di posko penyekatan Pelabuhan
Muara Padang.
Wali Kota Padang Hendri
Septa sengaja berada di pelabuhan
saat itu guna melakukan inspeksi
mendadak (sidak) terkait proses
penyekatan sembari memeriksa
kelengkapan persyaratan bebas
Covid-19 bagi warga yang datang
dari luar Kota Padang.
Satu per satu penumpang pun
dimintai untuk melihatkan
dokumen terkait bebas Covid19. Diantaranya mulai dari kartu
vaksin (minimal 1 kali vaksin
pertama), lalu menunjukan hasil
negatif Covid-19 dari hasil tes
PCR H-2/Rapid Antigen H-1.
Sementara bagi yang tak mampu
menunjukkan persyaratan itu tidak
diperbolehkan keluar dari
pelabuhan sebelum melakukan
swab test.
"Jadi hal ini kita lakukan
dalam rangka pelaksanaan PPKM

Darurat di Kota Padang selama
12 Juli 2021 sampai dengan 20
Juli 2021," ungkap wali kota di
sela peninjauan.
Orang nomor satu di Kota
Padang itu menyebut, peninjauan
yang ia lakukan di posko
penyekatan Pelabuhan Muara
Padang tersebut adalah salah satu
dari sejumlah posko penyekatan
di perbatasan yang dikunjungi
pada Selasa, 13 Juli 2021.
Ia menjelaskan, pada masa
PPKM Darurat terdapat 6 titik
lokasi penyekatan yang telah
dibuat di beberapa pintu masuk
ke Kota Padang. Mulai dari posko
perbatasan Padang-Solok, PadangPesisir Selatan, Padang-Padang
Pariaman baik di By Pass dan
Lubuk Buaya, serta dua pintu
masuk lewat laut yakni di
Pelabuhan Bungus dan Pelabuhan
Muara Padang.
"Selain di Pelabuhan Muara
Padang ini dari pagi tadi kita
sudah meninjau semua posko
penyekatan di perbatasan pintu
masuk ke Kota Padang. Hal
tersebut guna memastikan
penerapan PPKM Darurat agar
berjalan optimal. Dimana aturan
dan kebijakannya 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,"

Walikota Padang Hendri Septa didampingi para pejabat Pemko Padang saat meninjau pelabuhan Muara Padang.

tuturnya.
Wako pun menyampaikan,
selama PPKM Darurat, siapa saja
yang tidak bisa melihatkan
dokumen persyaratan yang
ditentukan, terpaksa akan disuruh
putar balik. Baik dari Padang atau
pun ke luar Padang.

"Seperti di Pelabuhan Muara
Padang ini, penumpang kapal dari
Mentawai yang tak punya dokumen berupa kartu vaksin dan tanda
bebas Covid-19 hasil tes PCR H2 atau Rapid Antigen H-1 untuk
sementara tidak dibolehkan
meninggalkan pelabuhan dulu."

"Harus menunggu untuk ikuti
swab test dulu dengan orang
dinas kesehatan. Ini kita lakukan
demi memastikan setiap orang
yang datang dari luar Padang itu
harus bebas Covid-19. Kita sedang
PPKM Darurat, jangan sampai
kondisi lebih parah lagi," jelas

Petugas Pos Penyekatan Harus Humanis
Padang,
KhazanahKepala
Kepolisian Resor Kota Padang,
Sumatera Barat (Sumbar) Kombes
Pol Imran Amin menekankan kepada
anggota kepolisian yang bertugas
dalam pos penyekatan wilayah agar
mengedepankan sikap humanis.
"Personel kepolisian yang
bertugas di pos penyekatan wilayah

harus mengedepankan sifat humanis
saat berinteraksi dengan masyarakat,"
kata Imran Amir, di Padang, Selasa.
Ia menegaskan sikap humanis itu
harus ditunjukkan ketika memeriksa
persyaratan pengendara serta
menyosialisasikan aturan PPKM.
"Jangan sampai bersikap arogan
ketika memeriksa persyaratan atau

Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Kombes Pol Imran
Amin menekankan kepada anggota kepolisian yang bertugas dalam pos penyekatan
wilayah agar mengedepankan sikap humanis.

kelengkapan masyarakat, jika ada
yang tidak memenuhi syarat maka
diminta putar balik secara humanis,"
katanya.
Ia mengatakan ada enam posko
penyekatan yang didirikan di batas
wilayah Kota Padang dalam masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) darurat.
Pertama adalah jalan masuk
Padang dari Pariaman via By Pass
Padang, kemudian jalan masuk dari
daerah Pariaman via Lubuk Buaya,
kemudian dari Solok via Taman
Hutan Raya Bung Hatta.
Sementara dari Pessel juga
terdapat satu pos penyekatan, di
pelabuhan Bungus (TPI), dan terakhir
di pelabuhan Muaro untuk
kedatangan
dari
Kabupaten
Kepulauan Mentawai.
"Dalam melaksanakan tugas
posko perbatasan kami dari kepolisian
bergabung dengan TNI, Dishub,
Satpol-PP, dan instansi terkait lain,"

katanya.
Ia merinci di setiap pos
penyekatan itu pihaknya membagi
personel menjadi tiga shift, dan tiaptiap pos dijaga 15 orang.
Dengan adanya pos itu maka
warga yang datang dari luar Padang
harus memenuhi syarat ketika hendak
masuk ke Kota Padang.
Persyaratan yang mesti dipenuhi
untuk bisa masuk ke dalam kota
adalah telah melakukan suntik
vaksin, atau surat bukti PCR atau
antigen yang menyatakan negatif
COVID-19.
Keculi bagi pengendara yang
mengangkut logistik, Bahan Bakar
Minyak (BBM), ambulans, dan
lainnya sesuai aturan PPKM darurat.
Pada bagian lain, untuk
mengawasi aktivitas masyarakat di
dalam kota Polresta Padang juga terus
menggalakkan operasi yustisi agar
sesuai dengan aturan PPKM darurat.
 ant/faisal

IZET SI PEMALAK JADI BAHAN LUCU-LUCUAN

Abdullah Khusairi: Bentuk Kritik Sosial
Padang, Khazanah- Rekaman video
viral aksi pemalakan disertai kekerasan
yang dilakukan pria mengaku bernama
Izet terhadap seorang sopir truk di area
PT. Semen Padang, seperti masih
enggan meninggalkan ruang-ruang
publik di jagad maya. Bahkan, para
konten kreator memanfaatkan momen
itu untuk membuat parodi dan meme
lucu-lucuan yang menampilkan gambar
Izet.
“Ini sebenarnya adalah bentuk
kritik sosial masyarakat. Masyarakat
yang marah dan geram, mencoba
mengangkat fenomena ini menjadi
sebuah tontonan yang lucu. Di satu
sisi, tentunya menghancurkan
personalitas, karena terkadang sangat
berlebihan. Tapi ada juga yang lucu.
Ya membuat kita sedih juga,” kata
pengamat komunikasi massa,
Abdullah Khusairi, Selasa (13/7).
Dosen Ilmu Komunikasi dari
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam
Bonjol Padang itu mengatakan,
fenomena kemunculan meme atau
parodi preman Izet ini tak terlepas
dari kemajuan teknologi. Meski

menghancurkan secara personalitas,
namun kemunculan meme dan parodi
Izet itu adalah sebuah resiko dari
perbuatan yang dibuat oleh pelaku.
“Selama ini tidak ada tempat,
sekarang ada new media. Kemudian
ini ironi sosial yang dikritik oleh
publik. Sebenarnya publik marah,
geram dan bahkan secara tak langsung ikut ‘menghukum’ si pelaku,
tapi dengan cara lucu. Karena
memang publik tidak bisa berbuat
apa-apa, kecuali berkomentar,”
jelasnya sebagai dilansir langgam.id.
“Jadi sebenarnya media sosial itu,
netizen itu ada selalu dengan isu
sesuatu di ruang publik. Komen
netizen itu sekarang seperti hyena.
Mereka berkelompok. Nah mereka
ribut, apa saja dimakan dan dibawa
berkelahi. Hyena itu harus ada
musuh,” ujar Khusairi.
Ia menyebutkan, pada dasarnya
masyarakat saat ini butuh hiburan
di tengah pandemi. Keberanian kernet
sopir untuk memvideokan kejadian
itu, juga patut diapresiasi.
“Saya mengapresiasi teman sopir

Izet Si Pemalak jadi Bahan Lucu-lucuan.

truk berani (video). Saya kira itu cara
melawan, karena melawan orang
mabuk tidak mungkin. Itu dalam
bentuk perjuangan untuk bebas dari
ketidakadilan,” ujarnya.
Doktor Ilmu Komunikasi itu juga
mengatakan, munculnya meme dan
parodi, adalah cara publik mengapresiasi kerja dari rekan sopir yang
berani merekam video. Hal itu
membuat semua orang membenci

apapun yang berbau ketidakadilan.
“Itulah ekspresi, ekspresi itu
awalnya marah kemudian beralih ke
lucu, menjadi sindiran. Sesuatu yang
janggal, makanan media sosial,
makanan new media. Karena media
sosial adalah ruang publik yang butuh
isu baru, isu yang bernilai keunikan,
yang setiap waktu mereka mencari
itu. Kebetulan di Sumbar, ya seperti
Izet ini,” tambahnya.  ryan syair

wako menekankan.
Dalam kesempatan itu hadir
mendampingi Wali Kota Padang
yakni Asisten Pemerintahan dan
Kesra Edi Hasymi, Kabag
Prokopim Amrizal Rengganis serta
Kabag Umum Bobby Firman dan
lainnya.  faisal budiman

BUKA USAHA LEWATI
JAM 20.00 WIB DAN TAK
PAKAI MASKER

Puluhan
Pelanggar
Ditindak
Padang, Khazanah- Operasi yustisi Kepolisian
Resor Kota Padang, bersama Satuan Polisi
Pamong Praja menjaring 43 pelanggar pada
Selasa (13/7) malam.
Para pelanggar itu terdiri dari perorangan
yang tidak menggunakan masker, serta pelaku
usaha yang melanggar ketentuan jam operasional
karena masih buka di atas jam 20.00 WIB.
"Malam ini sebanyak 43 pelanggar yang
tindak, dengan rincian 37 perorangan dan enam
orang pelaku usaha," kata Kepala Bidang
Penegak Peraturan Perundang Undangan Daerah
Satpol-PP Bambang S, di Padang, Selasa.
Ia mengatakan para pelanggar yang terjaring
operasi yustisi malam itu dibawa seluruhnya
ke Kantor Polresta Padang untuk diproses.
Mereka ditindak berdasarkan Peraturan
Daerah (Perda) Kota Padang tentang Adaptasi
Kebiasaan Baru dan dikenakan sanksi berupa
denda administrasi.
Pelanggar yang sifatnya perorangan
dikenakan denda masing-masingnya Rp100 ribu,
sementara bagi pelaku usaha dikenakan denda
sebesar Rp500 ribu.
Ia mengatakan operasi yustisi merupakan
upaya pemerintah dalam menekan angka COVID19, agar tidak terjadi kerumunan, keramaian,
serta patuh akan protokol kesehatan.
Sementara itu Kepala Kepolisian Resor Kota
Padang Kombespol Imran Amir mengatakan
pada operasi yustisi pihaknya memberikan
dukungan (back-up).
"Kami sifatnya memberi dukungan dalam
kegiatan ini, sementara penindakan dilakukan
langsung oleh Satpol-PP sesuai Perda," katanya.
Operasi yustisi dilakukan oleh Polresta
Padang dan Satpol-PP dengan menyasar titiktitik keramaian. Personel dibagi menjadi dua
tim besar.
Pada bagian lain, Kota Padang saat ini juga
memberlakukan penyekatan di batas daerah
seiring berlakunya Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di kota
itu dari Selasa (13/7) hingga 20 Juli 2021.
 */faisal
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Presiden : Jangan Sampai Ada
Gur
u yang T
erlewat untuk divaksin
Guru
Terlewat
Jakarta - Presiden Joko
Widodo (Jokowi) mengingatkan agar jangan sampai
ada guru dan tenaga kependidikan lainnya yang terlewat untuk diberikan vaksin
COVID-19.
“Saya hanya ingin sampaikan agar setelah anakanak divaksinasi, juga tolong dicek agar guru-guru,
petugas-petugas sekolah
jangan sampai ada yang
terlewat vaksinasinya,” kata
Presiden Jokowi saat menyapa para peserta vaksinasi
COVID-19 bagi pelajar SMPSMA melalui telekonferensi
video dari Istana Merdeka
Jakarta, Rabu.
Presiden Jokowi menjelaskan vaksinasi COVID-19
bagi para pelajar dan guru
dapat mempercepat terciptanya kekebalan komunitas
di Indonesia.
“Kita ingin mendorong
agar vaksinasi ini semuanya
bisa dipercepat, sehingga
bisa tercapai kekebalan
komunal dan kita bisa terhindar dari COVID-19,” ujarnya.
Saat berbincang melalui
virtual dengan Kepala SMP
Negeri 103 DKI Jakarta,
Kepala Negara juga mempertanyakan realisasi vaksinasi
COVID-19 kepada para guru.
“Bagaimana dengan guru,
apakah sudah divaksin ?,”
tanya Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi kembali
menekankan seluruh guru
harus mendapat vaksin
COVID-19.
“Gurunya harus 100
persen divaksin loh Pak,”
kata Presiden kepada Kepala

Tata cara
penyembelihan
hewan kurban
selama pandemi
COVID-19

Presiden Joko Widodo menyaksikan melalui telekonferensi video vaksinasi COVID-19 serentak kepada pelajar
SMP-SMA, dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/7) (ANTARA/Indra Arief)
SMP Negeri 103 DKI Jakarta.
“Alhamdulillah sudah.
Kalau yang belum itu yang
(memiliki) komorbid, ada
juga yang menunggu gula
darahnya turun,” jawab
Kepala Sekolah.
Pada kesempatan itu,
Presiden Jokowi menyapa
para pelajar yang menjadi
peserta vaksinasi dan masyarakat umum yang menerima
vaksin dari rumah ke rumah
(door to door).
Vaksinasi pelajar dan
rumah ke rumah pada Rabu

Logo PON XX Papua. ANTARA/HO-PB PON Papua

Menpora:
Pemerintahan
ak
an Contoh Sistem
akan
Olimpiade T
okyo
Tokyo
untuk PON XX
Jakarta, 12/8 (ANT
ARA) - Menteri Pemuda
(ANTARA)
dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali mengatakan
pemerintah akan mencontoh sistem yang diterapkan
dalam Olimpiade Tokyo 2021 untuk pelaksanaan Pekan
Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.
“Ada satu ajang yang berada di depan kita,
pelaksanaan Olimpiade Tokyo, kita bisa belajar dari
situ, mereka terapkan sistem ‘bubble’, jadi sistem ini
maksudnya hanya dari penginapan ke tempat
pertandingan, dari pertandingan kembali ke penginapan,
mudah-mudahan panitia dari KONI Pusat bisa meniru
itu,” kata Zainuddin Amali dalam konferensi pers virtual
di Jakarta, Selasa.
Amali menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri
rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo
mengenai persiapan PON XX dan Pekan Paralimpiade
Nasional XVI (Peparnas) di Papua.
“Bahwa ya sudah datang ke sana untuk bertanding,
bukan untuk jalan-jalan. Jadi datang, tiba itu akan
dites lagi oleh panitia sebagaimana yang kita sudah
lakukan. Kita sudah berpengalaman walaupun ‘single
event’ untuk sepak bola dan bola basket dan sukses,”
tambah Amali.
Amali pun menilai bahwa sistem gelembung (bubble)
tersebut menjadi sistem yang paling aman untuk PON
XX Papua.
Senada dengan Menpora, Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano
Norman mengungkapkan Olimpiade Tokyo dilaksanakan
dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Olimpiade Tokyo pelaksanaannya juga akan jadi
rujukan PON XX di Papua. Sisa waktu yang masih
ada kita harap program PPKM bisa menekan COVID19 di seluruh wilayah dan Presiden akan memberi waktu
sampai September, asalkan kita mematuhi protokol
kesehatan saya yakin PON nanti akan berjalan sesuai
rencana,” kata Marciano.
Meski peserta PON XX wajib di vaksin dan tes
COVID-19, Kemenpora juga menyiapkan langkahlangkah bila ada atlet, pelatih maupun ofisial terpapar
COVID-19.
“Panitia sudah menyiapkan langkah-langkah untuk
mengatasi itu dan sekarang sudah ada rumah-rumah
sakit di Papua. Berdasarkan pengalaman atlet yang
terkena COVID-19 selain mereka sudah di vaksin, daya
tahan tubuhnya juga bagus jadi bisa ‘recovery’ dalam
3-4 hari, jangan dibayangkan seperti orang lain,” ungkap
Amali.
“PON XX ini sudah ditunda dari 2020 diundur ke
2021, sementara penyelenggara berikutnya sudah ada
yakni Aceh dan Sumatera Utara, tentu ini akan
berpengaruh ke persiapan selanjutnya jadi kita sepakat
segala daya dan upaya kita kerahkan untuk mengatasi
 ant
COVID-19,” kata Amali.

ini digelar serentak di 32
lokasi yang tersebar di 15
kabupaten/kota dan 14
provinsi.
Presiden menyapa para
pelajar dan menanyakan
mengenai situasi pembelajaran daring. Ia juga mengingatkan para pelajar untuk
tetap menerapkan protokol
kesehatan meskipun sudah
mendapatkan vaksin COVID19.
“Hati-hati, jaga jarak,
pakai maskernya, jangan
berkerumun. Selamat belajar

dan terus belajar,” kata
Presiden Jokowi kepada
Vania, salah satu siswi SMP
Negeri 103 Cijantung, DKI
Jakarta.
Kepala Negara juga berbincang dengan para pelajar
SMA Negeri 1 Tanjung
Pinang, Kepulauan Riau,
SMA Negeri 1 Sentani,
Papua, para tenaga pengajar
dan masyarakat umum peserta vaksinasi dari rumah
ke rumah.
“Jadi ini masih pandemi.
Memang bulan Juli 2021

rencana belajar tatap muka,
tapi karena penyebaran virus
COVID-19 meningkat, sehingga rencana itu ditunda
dulu. Memang saya mendengar anak-anak sudah
ingin kembali sekolah tatap
muka, ingin bertemu teman
temannya, ingin belajar
kelompok, ingin bertemu
guru. Semua punya keinginan seperti itu, tapi kita
semua harus hati-hati karena
penyebaran COVID-19 masih terjadi,” kata Presiden
Jokowi.  ant

Menk
ominfo P
apark
an
Menkominfo
Papark
aparkan
Roadmap Digital
Indonesia dalam A
txSG
AtxSG
Jakarta - Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia, Johnny
G. Plate memaparkan strategi pemerintah
Indonesia dalam meningkatkan konektivitas
untuk menjembatani kesenjangan digital.
Pemerintah Indonesia sendiri telah
menyiapkan Roadmap Digital Indonesia
2021-2024 di empat sektor strategis yaitu
infrastruktur digital, pemerintahan digital,
ekonomi digital dan masyarakat digital.
“Pemerintah Indonesia ingin lebih kuat
di era digital ini, baik dalam keuangan
digital, perbankan digital, e-commerce,
pariwisata digital, UMKM digital, dan
banyak lainnya. Untuk mewujudkan menuju
Indonesia Terkoneksi: semakin digital,
semakin sejahtera,” ujar Johnny dalam
Forum Asia Tech x Singapore 2021 –
AtxSummit, Future Role of Connectivity:
Bridging the Digital Divide yang
berlangsung virtual dari Jakarta, Selasa (13/
7) dikutip pada Rabu.
ATxSG 2021 merupakan konsep baru
dari pameran inovasi bernama Smart Nation
Innovation Week (SNIW) yang setiap tahun
diselenggarakan secara rutin oleh Pemerintah
Singapura sejak 2015. Pameran tersebut
menggabungkan unsur teknologi, digital
society, dan digital economy.
ATxSG 2021 akan diselenggarakan pada
13-16 Juli 2021 di Marina Bay Sands,
Singapura.
Mengenai pembagunan infrastuktur
digital, Menkominfo menyatakan pemerintah
Indonesia dan perusahaan telekomunikasi
telah menggelar jaringan kabel serat optik
sepanjang 342.000 kilometer di serat optik
daratan dan lautan, sebagai tulang punggung

konektivitas teknologi informasi dan
komunikasi.
“Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia
akan terus menyebarkan infrastruktur TIK
di seluruh nusantara, khususnya untuk
menghubungkan titik-titik di pedesaan,
terluar, dan daerah tertinggal,” kata Johnny.
Johnny menyatakan saat ini terdapat
sembilan satelit telekomunikasi, microwave
link, dan jaringan fiber-link yang saat ini
digunakan untuk mendukung kebutuhan
telekomunikasi dan digital.
“Hal ini juga akan didukung oleh High
Throughput Multifunction Satelit SATRIAI dengan kapasitas 150 Gbps. Satelit
multifungsi itu digunakan untuk melengkapi
jaringan kabel serat optik yang sudah
terbangun dan akan mengorbit pada Triwulan
keempat tahun 2023 karena Indonesia
membutuhkan kapasitas satelit yang sangat
besar dalam 10 tahun ke depan,” kata Johnny.
Selain itu, lebih dari 500.000 Base
Transceiver Stations (BTS) juga telah
dibangun untuk memungkinkan jangkauan
sinyal 4G, menjangkau masyarakat Indonesia
termasuk di daerah yang sangat terpencil.
Jangkauan sinyal 4G ini akan menjadi
tulang punggung infrastruktur digital, untuk
mendukung Indonesia dalam percepatan
Transformasi Digital.
Menurut
Menkominfo,
dengan
tersedianya BTS memungkinkan para pelaku
UMKM Indonesia untuk dapat beralih ke
digital onboard. Dia memaparkan saat ini
diperkirakan sudah ada 11 juta UMKM
digital Indonesia dan beberapa di antaranya
sedang dalam tahap scaling-up untuk
 ant
mendukung perekonomian Indonesia.

Pemkot Jambi T
ur
unk
an 62
Tur
urunk
unkan
Relawan untuk Menangani
Pasien CO
VID
-19
COVID
VID-19
Jambi, 14/7 (ANTARA) Pemerintah Kota (Pemkot)
Jambi menyiagakan 62 orang mahasiswa Stikes Garuda Putih (Gapu) untuk
membantu pemerintah dalam
penanganan pasien COVID19, khususnya yang melaksanakan isolasi mandiri di
rumah masing-masing.
Wali Kota Jambi Syarif
Fasha di Jambi, Rabu, mengatakan Pemkot Jambi telah
resmi melepas mahasiswa
Stikes Garuda Putih yang
diperbantukan menjadi relawan penanganan COVID-19
di daerah itu.
Sebanyak 62 orang mahasiswa menjadi relawan

pada tahap I akan diterjunkan ke lapangan khusus
menangani masyarakat yang
sedang menjalani isolasi
mandiri dan perawatan di
rumah masing-masing akibat
terpapar COVID-19.
Fasha menjelaskan relawan ini akan mendukung
daya juang tenaga kesehatan
Kota Jambi yang bersentuhan langsung menangani
pasien COVID-19, terutama
yang sedang menjalani isolasi mandiri.
Wali Kota Jambi mengungkapkan bahwa seluruh
relawan sebelum melaksanakan tugas dibekali dengan
perlindungan maksimal dan

dicukupi nutrisinya. Seluruh
relawan juga dibekali alat
kesehatan, APD, sarana
transportasi dan setiap hari
mereka akan diberikan sarapan pagi, dibekali susu steril,
vitamin dan lainnya.
Ke-62 orang relawan ini
nantinya dibagi menjadi dua
tim dengan sandi “Siginjai
Sakti”. Dimana setiap satu
perawat akan menangani 10
pasien. Selain 62 orang
relawan penanganan dan
‘tracer’ pasien COVID-19,
juga ada 58 orang lagi
menjadi relawan tenaga
vaksinator dan akan diaktivasi sewaktu-waktu jika
dibutuhkan.  ant

Jakarta (ANT
ARA) - Hari Raya Idul Adha 1442
(ANTARA)
Hijriah yang jatuh pada 20 Juli 2021, tepat di hari
terakhir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat di Ibu Kota.
Kendati belum diketahui apakah PPKM Darurat
akan diperpanjang atau tidak, namun pandemi COVID19 tampaknya masih belum bisa lepas dari kehidupan
masyarakat Jakarta, ketika Hari Raya Idul Adha tiba.
Oleh karena itu, kita tetap diimbau menghindari
risiko penularan COVID-19 dengan menjaga jarak,
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
memakai masker, mengurangi mobilitas, dan
menghindari kerumunan.
Guna menjaga pelaksanaan ibadah Umat Islam
di Hari Raya Idul Adha saat PPKM Darurat tetap
kondusif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi
DKI Jakarta menyampaikan taushiyah (imbauan) kepada
umat Islam yang berkurban dalam situasi pandemi
Covid-19, di antaranya:
1. Sementara tidak berada dalam kerumunan massa
2. Tidak memotong sendiri hewan kurbannya
3. Tidak menyaksikan pemotongan hewan
kurbannya
4. Semuanya cukup diwakilkan kepada panitia
yang profesional dan amanah.
Panitia kurban yang bertindak sebagai wakil orang
yang berkurban (al-mudhahhi) akan menjalankan
ketentuan hukum syariat kurban dengan sebaik-baiknya
memperhatikan kenyamanan, keindahan, kebersihan
(higienis), dan ketertiban lingkungan.
Kepala Divisi Penyembelihan Halal Pusat Kajian
Sains Halal Institut Pertanian Bogor (IPB) drh Supratikno
mengatakan perwakilan tersebut akan dilakukan mulai
dari pembelian hewannya, penyembelihannya, hingga
pembagian daging kurbannya.
Bahkan bisa mengirim wakil di tempat lain yang
zonasinya dinilai lebih aman dari virus corona (zona
hijau), sehingga pelaksanaan pembelian hingga
pemotongan hewan kurbannya lebih tenang dan lebih
bermanfaat ketika dilakukan di sana, kemudian setelah
selesai lalu dagingnya didistribusikan ke daerah yang
lebih membutuhkan
Memang kalau bisa sendiri, lebih utama dilakukan
sendiri, disaksikan sendiri, dikuliti dan dicacah sendiri,
dan dibagikan sendiri. Tapi bagaimana kalau tidak
mampu?
“Daripada menyembelih sendiri jadi tidak halal,
lebih baik diwakilkan kepada yang mampu,” kata
Supratikno dalam diskusi daring terkait penyembelihan
kurban yang diadakan oleh Suku Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara, Selasa
(13/7).
Kurban Streaming
Teknologi siaran langsung dalam jaringan (digital
streaming) saat ini dinilai mampu menjawab segala
keterbatasan warga Jakarta dalam melaksanakan ibadah
kurban saat PPKM Darurat
Panitia kurban hendaknya dapat kreatif
memanfaatkan teknologi streaming terkini ini untuk
jamaah yang berkurban, supaya tetap bisa menyaksikan
langsung proses pembelian, penyembelihan, hingga
pendistribusian hewan kurban tersebut dengan lebih
transparan dan tanpa kecurigaan.
Kendati tidak benar-benar hadir menyaksikan secara
fisik, setidaknya jamaah tetap menyaksikan hewan
kurbannya secara virtual. Ini akan meminimalisir potensi
kesalahpahaman antara panitia dengan jamaah dan
membuat ibadah kurban tetap berjalan kondusif. (ant)

10

KAMIS, 15 JULI 2021
KAMIS, 5 DZULHIJJAH 1442 H

Polres Bukittinggi T
angk
ap 4 P
ak
et Besar Sabu-sabu
Tangk
angkap
Pak
aket
Bukittinggi, Khazanah
Khazanah- Seorang
laki-laki berinisial Z usia 39) tahun
pelaku kejahatan narkoba yang ingin
beraksi di wilayah hukum Polres
Bukittinggi, berhasil ditangkap jajaran
Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi.
Penangkapan tersebut langsung
dipimpin Kasat Resnarkoba AKP Aleyxi
Aubedillah, SH, Selasa malam (13/7),
pukul 23.00 Wib, di SPBU Simpang
Canduang Jalan Raya BukittinggiPayakumbuh di Kenagarian Panampuang Kecamatan IV Angkek Kabu-

paten Agam.
Kapoolres Bukittinggi AKBP Dody
Prawiranegara, SH, SIK, MH, didampingi oleh Kasat Resnarkoba AKP
Aleyxi Aubedillah, SH, membenarkan
bahwa jajaran Sat Resnarkoba telah
menangkap pelaku narkoba seorang
laki-laki berinisial Z (39), penangkapan
ini dilakukan atas hasil penyelidikan
jajaran kita Sat Resnarkoba dan
informasi dari masyarakat.
Kronologi singkat penangkapan,
lanjut Kasat Aleyxi, sesuai hasil

penyelidikan Opsnal Sat Res Narkoba
Polres Bukittinggi mendapatkan
informasi dari masyarakat bahwa akan
ada transaksi narkoba jenis sabu,
selanjutnya tim Opsnal dipimpin oleh
Kasat Resnarkoba mendatangi tempat
kejadian perkara, dan melakukan
observasi di TKP.
Dari hasil observasi TKP didapati
seorang laki-laki yaitu tersangka Z,
sesuai dengan informasi selanjutnya
dilakukan pemeriksaan tersangka Z
yang didampingi oleh saksi-saksi.

Setelah diperiksa kemudian dilakukan
penggeledahan, dan ditemukan 1 (satu)
buah tas sandang samping warna hitam
merk NIKE dan setelah diperiksa
ditemukan barang berupa narkoba
berupa 4 (empat) paket besar narkotika
diduga jenis sabu yang terbungkus
plastik klip bening.
Kemudian 1 (satu) paket sedang dan
1 (satu) paket kecil narkotika diduga
jenis sabu yang terbungkus plastik klip
bening, 1 (satu) tas sandang samping
warna hitam merk NIKE, 1 (satu) unit

hp merk oppo warna silver, 1 (satu) unit
hp nokia kecil, 1 (satu) pack plastik
klip bening, dan 1 (satu) buah kotak
kecil warna hitam.
Setelah penyitaan, selanjutnya
tersangka Z dan barang bukti tersebut
dibawa ke Polres Bukittinggi untuk
proses hukum.
“Atas perbuatannya, maka terhadap
tersangka Z dipersangkakan melanggar Pasal 114 Jo 112 Undang-undang
Nomor 35 tahun 2009,” pungkas AKP
Aleyxi  Iwin SB.

Pengusaha K
uliner Mengeluh
Kuliner
Kepala Satpol PP Membantah
Padang, Khazanah— Pemberlakukan Pembatasan kegiatan
Masyarakat (PPKM) di Kota Padang menuai keluhan dari
sejumlah pelaku usaha terutama bidang Kuliner. Beberapa
pelaku usaha kuliner yang warung dan kafenya terjaring dalam
operasi PPKM di Kota Padang, mengeluhkan sikap dan etika
para petugas tim gabungan penertiban.
Sejumlah pengusaha bidang
kuliner menilai petugas terlalu
galak dan arogan, bahkan salah
seorang pelaku usaha kafe di
kawasan Raden Saleh menyayangkan sikap oknum petugad
Satpol PP Kota Padang menarik
karyawan perempuannya layaknya
razia prostitusi.
“Kafe saya di Kawasan Raden
Saleh dan kena Razia hari Minggu (11/7) lalu sekitar pukul 18.00
WIB. Mereka datang langsung
bentak-bentak dan menyuruh kafe
tutup. Bahkan karyawan saya
yang perempuan ditarik-tarik
sampai masuk ke mobil dan di
bawa ke Polresta Padang,” sebut
Mira, salah satu pelaku usaha
seperti dilansir covesia.com, Rabu
(14/7).
Disebutkannya, dalam razia
ini, ia kena sanksi berupa denda
sebesar Rp500 ribu. Setelah bayar
denda, baru karyawannya bisa
pulang.
“Awalnya saya tak mau bayar
karena sikap arogan mereka. Tapi
dari pada urusannya panjang,
akhirnya saya bayar. Setelah
dibayar baru karyawan saya
diperbolehkan pulang,” kata
Mira.
Senada itu juga diutarakan
Harry, pemilik usaha Resto di
kawasan Anduring. Ia terkena
Razia pada Sabtu (10/7) sekitar
pukul 17.30 WIB. Disini, sempat
terjadi adu mulut antara karyawan
Harry dengan Petugas. Sampai dua

orang pengunjung mahasiswa yang
sedang membuat tugas ketakutan.
“Di tempat saya petugas
sampai adu mulut dengan karyawan. Memang saat itu ada pengunjung dua orang mahasiswa yang
lagi bikin tugas. Mereka berdua
langsung ketakutan,” kata Harry.
Harry juga menyebutkan
karyawannya juga dibawa ke
Polresta Padang dan kena sanksi
sebesar Rp500 ribu.
“Yang kami komplain bukan
soal denda. Tapi soal perilaku
petugas yang sangat tidak beretika.
Apa salahnya ngomong dan tegur
baik-baik. Tanpa harus membentak
dan arogan,” ucap Harry.
Sementara itu, Kasat Pol PP
Kota Padang, Alfiadi ketika
dikonfirmasi membantah petugas
dari Satpol PP berlaku kasar
terhadap pelaku usaha dan pedagang selama penertiban masa
PPKM.
Bahkan Alfiadi menjamin Satpol
PP humanis dalam menghadapi
masyarakat. Hal ini selalu diutarakan
Alfiadi pada Apel pagi dan apel
pasukan menjelang razia digelar.
“Setiap apel pagi dan apel
pasukan saat mau razia. Selalu
saya tekankan untuk humanis.
Kami (Satpol PP), paham juga
posisi masyarakat dan pedagang
dalam masa PPKM ini. Jadi tidak
mungkin kami main keras. Bisa
bentrok kami dengan pedagang,”
kata Alfiadi.
Bagi Alfiadi, adanya pedagang

Kapolres Bagik
an Mask
er
Bagikan
Masker
Pulau Punjung, Khazanah— Untuk menerapkan disipilin
dalam memakai masker di sekolah Kapolres Dharmasraya AKBP
Anggun Cahyono, SIK, yang didampingi Kapolsek Koto Agung
Iptu Haryoto SH membagikan masker kepada Pelajar SD 04
Sitiung Kabupaten dharmasraya pada hari senin (12/7), dalam
memutus mata rantai Covid 19.
Pada kesempatan itu Kapolres Dharmasraya AKBP Anggun
Cahyono, SIK , yang didampingi Kapolsek Koto Agung Iptu
Haryoto SH mengatakan dengan meningkatnya kasus covid
yang terjadi berapa bulan ini, maka dari itu,kami melihat secara
lansung kegiatan pelaksanaan kegiatan sekolah atau pembalajaran
di SD 04 Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan kemudian
mambagikan masker kepada pelajar SD 04 Sitiung.
Sementara itu sebagai bentuk kepedulian di masa pandemi
Covi-19 saat ini dilingkungan sekolah, Kapolsek Pulau Punjung
Iptu.Hendriza Oktavianus,SH,bersama Kanit Reskim Polsek
Pulau Punjung IPDA Rianra Yoseptian,SH bersama anggotanya
membagaikan masker kepada pelajar SD 08 Pulau Punjung,
Selasa (13/07/2021).
Kapolsek Pulau Punjung Iptu.Hendriza Oktavianus,yang
didampingi Kanit Reskim Polsek Pulau Punjung IPDA Rianra
Yoseptian, saat di temui awak media mengatakan saat sekarang
ini kasus covid meningkat dan apalagi saat ini pembelajaran
dalam kenaikan kelas baru di mulai pada hari kemaren 
Ahmad Habibie.

Maling Lari kkee P
adang
Padang
Padang, Khazanah – Tiga pelaku pencurian kendaraan
bermotor (curanmor) yang beraksi di wilayah hukum Polsek
Sutera Polres Pesisir Selatan, akhirnya berhasil ditangkap polisi.
Ketiga pelaku ini ditangkap di dua lokasi yang berbeda
di wilayah Kota Padang. Hal ini disampaikan Kapolsek Sutera
Iptu Welly Anoftri, Selasa (13/7) di Mapolsek Sutera.
“Tiga pelaku curanmor berhasil kami tangkap di wilayah
Nipah Kec. Padang Barat dan di Pasar Raya Kota Padang,”
kata Iptu Welly.
Dirinya menyebut, tiga orang pelaku tersebut ialah AS
(26), AA (26) dan EF (27). Mereka ditangkap berdasarkan
dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/27/VII/2021/SPKT.Unit
Reskrim/Polsek Sutera/Polres Pessel/Polda Sumbar tanggal 09
Juli 2021.
“Aksi pelaku diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal
22 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, korban melaporkan
bahwa sepeda motornya telah hilang,” ujarnya.
Dari penangkapan terhadap pelaku, polisi menyita barang
bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno
warna hitam nopol BA 6219 GP.
“Para pelaku mengakui perbuatannya melakukan curanmor.
Kini mereka telah berada di sel tahanan Polsek untuk penyidikan
lebih lanjut,” ungkapnya  */Novrizal Sadewa.

KELUHAN- Pemberlakukan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Padang menuai
keluhan dari sejumlah pelaku usaha terutama bidang Kuliner. Beberapa pelaku usaha kuliner yang
warung dan kafenya terjaring dalam operasi PPKM di Kota Padang, mengeluhkan sikap dan etika
para petugas tim gabungan penertiban (foto: Ist/net).
yang menyebutkan petugas penertiban arogan dan main bentak
adalah fenomena alam. Saat razia
digencarkan, akan ada pelaku

usaha yang tidak senang dan
akhirnya asal ngomong dan
memfitnah petugas.
“Wajar ada fenomena seperti

ini saat razia sedang gencar digelar.
Bahkan selama kami menggelar
razia, sudah banyak fitnah yang
bertebaran kepada kami,” katanya.

Dicontohkannya fitnah tersebut seperti Satpol PP melakukan
pemalakan dan makan tidak bayar.
Saat ditelusuri kembali siapa
sumbernya, ternyata pedagang
yang kesal karena tidak terima
terkena razia. Akhirnya menyebarkan fitnah.
Namun, apabila ada petugas
Satpol PP yang memang arogan,
tidak sesuai prosedur dan nakal.
Alfiadi meminta agar pedagang
melaporkan petugas tersebut ke
Mako Pol PP.
“Kalau ada petugas yang nakal.
Laporkan kepada kami. Zaman
IT seperti ini, pasti setiap razia
dan insiden tidak enak ada
dokumentasinya. Minimal foto
saja, saya akan tindak anak buah
saya. Tahun ini saja, sudah 22
orang yang sudah saya berhentikan,” tutupnya.
Sementara itu dalam penerapan
PPKM pada Rabu (14/7) SatpolPP Kota Padang memberikan surat
panggilan kepada salah satu
pemilik usaha rumah makan di
Jalan Dobi, Kecamatan Padang
Barat, Kota Padang, Rabu (14/7).
Hal tersebut dilakukan petugas
karena rumah makan ini melanggar tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) di Kota Padang. 

Inilah 19 P
os P
enyek
atan PPKM di Sumbar
Pos
Penyek
enyekatan
Padang, Khazanah— Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat telah
dilakukan sejak kemarin, Senin
(12/7) pada tiga daerah di wilayah
Provinsi Sumatera Barat.
Ketiga daerah itu adalah Kota
Padang, Kota Padang Panjang,
dan Kota Bukittinggi.
Pada PPKM Darurat ini, terdapat 19 Pos Penyekatan. Untuk
di Kota Padang, terdapat 6 Pos
yang didirikan, dua diantaranya
pos yang berbatasan antara Padang
dengan Kabupaten Padang Pariaman.
Satu pos pada perbatasan
Kabupaten Pesisir Selatan, satu
pos di perbatasan Kabupaten
Solok dan satu pisau di Pelabuhan
Bungus dan satunya lagi berada
di Pelabuhan Muara Kota Padang.
Kemudian di Padang Panjang
terdapat dua Pos Penyekatan,
pertama di daerah Kacang Kayu
untuk antisipasi pendatang dari
Kabupaten Tanah Datar dan Kota
Solok.
Lokasi kedua di terminal
Padang Panjang, untuk antisipasi
pendatang dari Bukittinggi dan

SEKAT- Sebanyak 19 Pos Penyekatan didirikan di tiga daerah
yang terkena Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di
Sumatera Barat, dan terbanyak di Kota Bukittinggi sebanyak11
pos (foto: ist/net).
Padang.
Selanjutnya, di Bukittinggi
terdapat 11 Pos yang 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.
Pelaksanaan PPKM Darurat
tersebut ditujukan untuk membatasi mobilitas masyarakat,
sehingga mencegah penyebaran
terhadap virus Covid-19 yang saat
ini masih dalam penambahan

kasus positif.
Untuk diketahui, masyarakat
yang dapat masuk ke daerah
tersebut adalah dengan catatan
menunjukkan kartu vaksin (minimal satu kali vaksin pertama).
Kemudian menunjukkan PCR H2 atau Rapid Antigen H-1.
Selanjutnya, dalam SE tersebut
dikecualikan untuk awak kendaraan logistik dan transportasi
barang lainnya.
Sementara, Kabid Humas
Polda Sumbar Kombes Pol Satake
Bayu Setianto, S.Ik menyampaikan, selama pelaksanaan PPKM
Darurat ini diharapkan masyarakat
dapat mematuhi, memahami dan
memakluminya.
“Kita berharap masyarakat
dapat mengerti dan maklum
dengan adanya PPKM Darurat
tersebut, karena ini untuk kebaikan
kita semua dan upaya pencegahan
penyebaran Covid-19,” katanya,
Selasa (13/7).
Ia pun mengimbau kepada para
petugas yang berada di Pos
Penyekatan, agar selalu bersikap
humanis sewaktu melaksanakan
tugas  */Novrizal Sadewa.

PEMBERLAKUAN PPKM

Pasar K
uliner P
adang P
anjang T
erpaksa Tutup
Kuliner
Padang
Panjang
Terpaksa
Padang Panjang, Khazanah—
Lokasi terminal Khatib Sulaiman
atau lapangan Kantin Padang
Panjang yang sedianya disesaki
pengunjung pada malam hari,
mendadak lengang layaknya
sebuah kota mati. Kawasan yang
menjadi pusat kuliner malam Kota
Padang Panjang itu, memang
tengah “beristirahat” dari geliatnya
untuk sementara waktu.
Sejak Senin (12/7) malam lalu,
pasar yang sedianya gemerlap oleh
lampu-lampu pedagang malam,
kini bagaikan pasar mati yang
ditinggal pedagangnya. Hal itu
disebabkan oleh kebijakan aturan
PPKM Darurat, dimana Kota
Padang Panjang juga dituntut
untuk menerapkannya oleh pemerintah pusat.
Gondo Sinaro, salah seorang
pedagang makanan yang biasa
berjualan di lokasi itu, mengaku
bingung dengan adanya kebijakan
PPKM, karena dirinya biasa
membuka dagangannya mulai
pukul 5 sore hingga malam hari.
“Saya hanya mengandalkan
usaha kuliner pada malam hari
untuk mencari nafkah. Kalau

sekarang jam 8 sudah harus
tutup,” ujarnya pada khazminang.id tadi malam.
Dikatakan, penghasilan dari
hasil berdagang biasanya bisa
untuk menutup kebutuhan seharihari, tapi kondisi PPKM Darurat
seperti ini, jangankan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari,
untuk modal saja diakuinya tidak
kembali. “Artinya kami hanya
mengalami kerugian,” keluhnya.
“Walaupun banyak bantuan
dari pemerintah selama pandemi
ini, saya juga tidak pernah dapat,”
imbuhnya.
Ia berharap, Pemko Padang
Panjang memberikan solusi terbaik
bagi para pedagang, agar bisa
memberikan nafkah untuk keluarga.
Karena dengan situasi seperti sekarang
ini, praktis tidak bisa memperoleh
penghasilan yang mencukupi.
Lebih lanjut ujarnya, sewaktu
masih menerapkan PPKM mikro,
ketua pedagang pasar kuliner
Padang Panjang H. Rian juga
telah mendatangi Walikota Padang
Panjang Fadly Amran, Kamis (10/
7) untuk meminta dispensasi agar
pedagang kuliner malam bisa tetap

TUTUP- Lokasi terminal
Khatib Sulaiman atau
lapangan Kantin Padang
Panjang yang sedianya
disesaki pengunjung
pada malam hari,
mendadak lengang dan
tutup menyusul
pemberlakuan PPKM di
kota itu (foto:
Paulhendri).
beraktifitas.
“Walikota malam itu berjanji
akan membawa permintaan pedagang itu dalam rapat keesokan
harinya, Jumat (11/7). Namun
permintaan kami sepertinya tak
digubris,” ujarnya.
Beberapa waktu setelah itu,
pedagang kembali mencoba
melalukan audiensi bersama
Walikota dan meminta agar
memberikan dispensai kepada
pedagang kuliner malam. Sayangnya kata Gindo, Walikota
Padang Panjang, Fadly Amran tak
mau menemui pedagang di luar

kediamannya. Pagar rumah dinas
juga sengaja ditutup rapat.
“Kami dibiarkan berdiri di luar
pagar di tengah hujan gerimis.
Akhirnya kami pulang dengan
penuh kekecewaan,” pungkasnya.
Sesuai kesepakatan bersama
seluruh pedagang kuliner malam,
akhirnya diputuskan bahwa
terhitung mulai 12 Juli 2021,
sesuai dengan keputusan Walikota
Fadly Amran yang akan menjalankan PPKM Darurat di Padang
Panjang, pedagang sepakat untuk
tutup mulai 12 hingga 20 Juli
2021. Paulhendri
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ANIES, RK, GANJAR UNGGUL DALAM INTEGRITAS CAPRES

Jokowi Ak
an Sepi Sendiri
Akan
Jakarta, Khazanah— Atmosfer
pemilihan presiden (Pilpres) 2024
sudah mulai panas. Meski
banyak tokoh bermunculan
sebagai bakal capres-cawapres,
nama Presiden Joko Widodo
(Jokowi) masih saja disangkutpautkan.
Melihat atmosfer tersebut,
Pengamat Politik Rustam Ibrahim
membeberkan, bahwa elite partai
hingga lembaga survei sudah
sibuk membahas paslon presiden
dan wakil presiden di 3 tahun
menjelang pilpres. “Parpol nanti
mulai kasak-kusuk lobi membangun koalisi di dua tahun
sebelum pilpres,” kata Rustam
Ibrahim.
Meski begitu, Rustam Ibrahim juga menyoroti nasib Jokowi
di 2024 yang merupakan tahun
politik. “Satu tahun jelang

pilpres, Jokowi akan sepi sendiri,” tegasnya.
Hal tersebut lantaran partai
dan menteri-menteri Jokowi
bakal sibuk dengan urusan
pilpres.
Sementara itu, merespons
kinerja pemerintahan Presiden
Jokowi hingga hari ini, Akademisi
ilmu pemerintahan Rochendi
mengatakan, Jokowi hanya
mampu berjanji tanpa melakukan aksi nyata.
Oleh sebab itu, wajar jika
publik tak menghiraukannya lagi
sebagai seorang pemimpin negara. “Jika kinerjanya saja seperti
saat ini, siapa yang mau merespons kebijakannya?” jelas
Rochendi.
Rochendi pun mempertanyakan siapa saja pihak-pihak yang
diuntungkan maupun dirugikan

oleh kebijakan yang dikeluarkan
Presiden Jokowi. “Jika makin
banyak orang yang dirugikan
oleh kebijakan, maka makin
banyak pula orang yang tak lagi
percaya kepada Jokowi,” jelasnya.
Rochendi pun membeberkan,
jika Presiden Jokowi hanya
mengumbar janji ke masyarakat
tanpa aksi nyata, maka akan
makin banyak pihak yang
dikhianati. “Akhirnya, publik
akan menilai bahwa Jokowi
memang tidak bisa dipercaya,”
katanya.
Survei Capres
Sementara Hasil survei Arus
Survei Indonesia (ASI) untuk
Pilpres 2024 mendapati bahwa
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Gubernur Jawa Barat

Ridwan Kamil (Emil), dan Gubernur Jawa Tengah dinilai
unggul dalam sembilan kategori
yang salah satunya karakter dan
integritas.
Contohnya, Anies dinilai
sebagai bakal calon presiden
2024 yang dianggap paling
memiliki karakter dan integritas.
Sedangkan, Ganjar dinilai bakal
capres 2024 yang paling memiliki
skill alias kemampuan mengelola
birokrasi.
Direktur Eksekutif ASI Ali
Rif’an menjelaskan sembilan
karakter yang menjadi pertanyaan
pihaknya kepada para partisipan
survei. Dari sembilan kategori
tersebut, Ali berkata, Anies
merupakan bakal capres dengan
nilai tertinggi. Kemudian, di
peringkat dua ditempati oleh
Emil, dan Ganjar di posisi tiga.

Lalu menurutnya, di peringkat empat terdapat nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa dan di peringkat lima
terdapat nama Menko Polhukam
Mahfud MD. Sementara itu, nama
Menhan sekaligus Ketua Umum
Partai Gerindra Prabowo Subianto
berada di posisi delapan.
“Total nilai sembilan aspek,
nama Anies Anies 75,44, Emil
74,93, dan Ganjar 74,8,” ujar
Ali.
Untuk kategori karakter dan
integritas, Anies mendapatkan
nilai tertinggi yakni sebesar 8,5.
Pada peringkat dua dan tiga
menyusul Emil dan Ganjar
dengan nilai yang sama yaitu
8,45. “Anies Baswedan 8,5,
Ridwan Kamil 8,45, dan Ganjar
Pranowo 8,45,” kata Ali.
Kemudian, Anies juga ung-

Ketua DPD Imbau
Pendek
atan Humanis
endekatan
Jakarta,
Khazanah—
Ketua Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI La Nyalla
Mahmud Mattalitti mengimbau para petugas gabungan
untuk melakukan pendekatan humanis saat operasi
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Sejak awal PPKM Darurat diberlakukan, saya
sudah mengingatkan agar
petugas menjalankan tugasnya secara humanis. Banyak
masyarakat yang kondisinya
sudah sulit akibat pandemi.
Dengan PPKM Darurat membuat masyarakat yang mencari nafkah dengan mengandalkan pemasukan harian,
menjadi semakin kesusahan.
Maka penting sekali agar
petugas lebih sensitif ketika
mengingatkan pelanggar,”
ujar La Nyalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut La Nyalla, petugas gabungan TNI, Polri dan
Satpol PP harus mengetahui
sektor-sektor yang seharusnya
mendapatkan prioritas dalam
operasi PPKM Darurat. Ketika petugas memahami sektor-sektor esensial, nonesensial dan kritikal, berdasarkan Inmendagri No 15/
Tahun 2021, maka keributan
bisa terhindari.
Selain itu, jika petugas
menemukan masyarakat melakukan pelanggaran, Senator
asal Jawa Timur itu mengatakan penindakan harus
dilakukan secara humanis.
“Boleh saja penindakan
dilakukan, termasuk penangkapan. Tapi harus dipastikan
dahulu jika hal tersebut
merupakan langkah terakhir.

HUMANIS— Di tengah kondisi masyarakat yang sulit akibat pandemi Covid-19, petugas gabungan diminta untuk
melakukan pendekatan secara humanis saat menggelar operasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat. IST
Tetap utamakan pendekatan
humanis, agar masyarakat
tidak merasa tertekan dalam
kondisi yang memang sulit.
Di sinilah sensitivitas dibutuhkan. Tindakan tegas bisa
dilakukan petugas jika ada
situasi yang membahayakan,” kata La Nyalla.
Mantan Ketua Umum
PSSI ini mengingatkan, bila
petugas kaku dan mengingatkan warga secara kasar
dalam pelaksanaan PPKM
Darurat, akan timbul narasi
yang kurang baik bagi Pemerintah. Untuk itu, petugas
tidak bisa hanya melihat

pelaksanaan PPKM Darurat
dari kacamata hitam dan
putih saja.
La Nyalla mengakui
penertiban PPKM Darurat
memerlukan ketegasan agar
masyarakat mematuhi aturan.
Tetapi, di sisi lain, petugas
juga harus memikirkan
bagaimana kondisi masyarakat, khususnya yang berada
di kelas bawah.
“Ada atau tidak ada
PPKM Darurat, mereka tetap
harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dan ingat,
tidak semua jenis pekerjaan
bisa work from home,” ujar

La Nyalla.
La Nyalla menyatakan
banyak masyarakat yang
terpaksa tetap harus keluar
rumah agar mendapatkan
penghasilan. Selain itu, di
media sosial juga sudah
mulai banyak pandangan
negatif akibat ketidakpekaan
petugas saat melakukan
penertiban dalam pelaksanaan PPKM Darurat. “Hal
ini harus dihindari,” ujarnya.
La Nyalla meminta pimpinan TNI/Polri dan kepala
daerah memberikan pemahaman lebih mendalam kepada
petugas pelaksana pene-

rtiban PPKM Darurat di
lapangan. Menurutnya, petugas harus selalu diingatkan
supaya mengedepankan
unsur humanis saat berhadapan dengan masyarakat.
“Jangan gunakan kekerasan kepada warga, baik itu
lisan maupun fisik dalam
setiap operasi terkait PPKM
Darurat. Kalau pertikaian
terus-menerus terjadi saat
adanya penertiban, PPKM
bukan tidak mustahil bisa
gagal dan justru menjadi
bumerang bagi Pemerintah,”
kata La Nyalla mengingatkan. ryn/ant

KHAZANALISA

Kesan dan Pesan Politik di Balik Vaksinasi
Oleh: LELY ARRIANIE
(Presidium AIKPI, Dewan
Pakar ISKI)

A

NTUSIASME masyarakat
mengikuti vaksinasi Covid19 memberi gambaran bahwa pro-kontra yang sempat muncul
di media sosial mengenai isu vaksin,
baik dilihat dari aspek kehalalan,
efektivitas maupun dampaknya,
menjadi selesai. Melalui pemberitaan media tampak betapa
masyarakat Indonesia membeludak
ikut antrean untuk divaksin.
Misalnya kerumunan di Lantai
8 dan 12 Pasar Tanah Abang dan
beberapa tempat lain yang membuat
petugas penanganan Covid-19
kewalahan mengatur antrean.
Ingar-bingar kesan dan pesan
dari warganet di media sosial,
terutama pada saat pra- dan pascapemesanan serta pembelian vaksin
Covid-19 oleh pemerintah, mengisyaratkan bahwa persoalan penanganan kesehatan atas pandemi
sejatinya selalu saja dikaitkan
dengan politik. Bahkan hampir
semua persoalan kini seolah-olah
berkaitan dengan politik.
Baik masalah pendidikan yang
berkaitan dengan baju seragam,
pembubaran organisasi terlarang,
peristiwa budaya, kelahiran dan
kematian maupun peristiwa dan
ritual agama sekalipun seperti
kebijakan penundaan umrah dan
haji, seolah selalu ada kaitannya

dengan politik pemerintah. Termasuk pula peristiwa kriminal yang
menimpa tokoh-tokoh agama selalu
dikaitkan dengan politik.
Ada kesan seolah pemerintah
tidak memiliki kemampuan mengelola dan menangani semua peristiwa.
Dalam konteks vaksinasi, upaya
pemesanan vaksin yang dilakukan
dengan membuat kebijakan pemesanan sebelum adanya uji vaksin
ternyata juga menjadi komoditas
politik warganet.
Namun andaipun pemerintah
memesan dan membeli vaksin
dengan lebih dulu menunggu uji
vaksin dari berbagai aspek itu selesai,
pesan dan kesan politik negatif
belum tentu juga hening di media
sosial. Pemerintah justru akan
dikatakan lamban dalam mengantisipasi kebutuhan akan vaksin, tidak
punya kemampuan lobi dan negosiasi terhadap negara produsen
vaksin, serta mengabaikan kepentingan kesehatan rakyat untuk bebas
dari pandemi. Juga termasuk
tuduhan bahwa pemerintah tidak
punya anggaran yang sensitif rakyat,
ditambah dan diperluas dengan
tuduhan miring lainnya.
Pesan dan kesan negatif tersebut
tidak berdiri sendiri karena yang
memberi pesan negatif cenderung
lebih banyak dari mereka yang
dideteksi memiliki afiliasi politik
yang berbeda, yang sejak awal
selalu tidak sejalan dengan pemerintah. Meski masih bisa dicatat
dengan jari tangan, ada juga ahli
dan pengamat yang pandangannya
memang bersandar pada pengetahuan

dan keahliannya, tetapi jumlahnya
jauh lebih kecil bila dibandingkan
dengan warganet yang menumpahkan pesan dan kesan “politik”nya berkaitan dengan vaksin dan
vaksinasi.
Pernah juga viral di media sosial
tentang penolakan untuk divaksin
oleh seorang politikus partai
pendukung pemerintah. Penyampaian pesan itu bahkan tiba-tiba
menjaadi “idola” baru bagi kelompok tertentu, terutama warganet yang
selama ini menjadi penentang
pemerintah dan menolak berbagai
kebijakan yang dilahirkan oleh
pemerintah.
Jadi tidak ada pesan dan kesan
yang murni dan steril dari pesan
dan kesan politik berkaitan dengan
vaksin dan vaksinasi. Bahkan
vaksinasi yang sejauh ini sudah
diberikan kepada masyarakat dari
berbagai kelompok serta kelompok
lain yang masih menunggu giliran
pun bisa dijadikan komoditas politik.
Misalnya ada yang memberikan
kesan, “Mengapa pejabat dulu yang
harus divaksin, kok bukan rakyat
kecil?” Padahal akhirnya vaksin
sampai juga ke berbagai kalangan
masyarakat, termasuk rakyat kecil.
Padahal jawaban atas pertaanyaan itu sebenarnya juga berkaitan
dengan kepentingan pemerintah
untuk menempatkan diri sebagai
“modelling” dalam menjawab
berbagai berita tentang “keamanan”
vaksin. Itu terutama pasca-keluarnya
persetujuan oleh Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (BPOM) berkaitan dengan izin darurat dan fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI)
tentang “kehalalan” dan “kesucian”
vaksin.
Mengapa Presiden harus lebih
dulu menjadi “model” untuk
divaksin, tentu saja pesan politik
yang akan disampaikan pemerintah
adalah terkait “keamanan” vaksin
tersebut. Tapi pasca-penyuntikan
vaksin kepada pejabat pemerintah,
masih ada warganet yang tetap genit
menuliskan kesannya. Saat itu
dinyatakan bahwa yang disuntikkan
kepada Presiden bukanlah vaksin
Sinovac yang didatangkan dari
China.
Kini, apa pun jenis vaksinnya,
jauh lebih banyak masyarakat yang
menginginkan divaksin ketimbang
yang menolak. Mereka jauh lebih
realistis untuk menerima pesan
sekaligus kesan bahwa vaksin dapat
membentengi diri dari kegawatdaruratan jika masyarakat terpapar
Covid-19. Satu dua tiga informasi
tentang kegagalan vaksin memang
masih ada, antara lain bahwa meski
sudah divaksin masih juga terpapar
Covid-19 dan bahkan ada yang
meninggal seusai divaksin. Tapi
jauh lebih banyak yang kini
berpikir positif untuk memberi kesan
menerima untuk divaksin.
Meski vaksin jadi komoditas
politik, upaya vaksinasi Covid-19
sangat pentin dilakukan karena
menjanjikan harapan sehat bagi
masyarakat. Dengan vaksin akan
tercipta imunitas masyarakat untuk
membuatnya terhindar dari paparan
virus yang entah kapan akan
berakhir. 

gul sebagai bakal capres di
kategori visi dan intelektualitas.
Anies mendapatkan nilai 8,64.
Di bawah Anies menyusul Emil
dengan nilai 8,28 dan Ganjar
dengan nilai 8,22. Pun begitu
di kategori kemampuan komunikasi, Anies unggul dengan
nilai 8,93 diikuti Ganjar dengan
nilai 8,79, dan Emil 8,76.
Anies juga menjadi bakal
capres yang dinilai terbaik di
kategori kemampuan memenuhi
janji serta kemampuan kerja sama
dengan DPR. Di kemampuan
memenuhi janji, Anies mendapatkan nilai 7,76, disusul Emil
7,75, dan Ganjar 7,72. Sedangkan di kategori kemampuan kerja
sama dengan DPR, Anies mendapatkan nilai 8,42, diikuti
Ganjar 8,33, dan Emil, 8,25..
ryn/cnn

Ketua DPRD
Solok Dipolisik
an
Dipolisikan
Arosuka, Khazanah— Ketua DPRD Kabupaten Solok,
Sumbar Dodi Hendra dilaporkan ke Polres Solok Arosuka
atas dugaan penyerobotan tanah milik salah seorang
warga setempat atas nama Adiwijoyo yang terletak di
Jorong Simpang Ampek, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan
Kubung, Kabupaten Solok, Sumbar.
Surat laporan tersebut Nomor: LP/B/105/VII/2021/
SPKT.SAT RESKRIM/POLRES SOLOK/POLDA SUMBAR.
“Saya melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Solok
terkait perampasan tanah milik saya yang sudah
disertifikatkan,” kata seorang pelapor yang mengaku
pemilik tanah Adiwijoyo di Arosuka, Selasa.
Adi merasa dirugikan dan kesulitan saat menggarap
tanah itu karena pihak Dodi Hendra mengaku bahwa
tanah tersebut sudah menjadi miliknya, bahkan sudah
dipasang pancang atas nama Dodi Hendra. “Atas
pengakuannya, kami jadi terhalang untuk mengukur
dan menggarap lahan itu,” kata dia.
Ia menyebutkan luas tanah yang sedang
diperjuangkan tersebut sekitar 4,4 hektare yang terdiri
atas dua hektare lahan persawahan dan sisanya tanah
gurun.
Di samping itu, Penasehat Hukum Fatmawelly
mengatakan pihaknya mendampingi Adiwijoyo ke Polres
Solok terkait melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Solok
atas perbuatan penyerobotan tanah sebagai mana
tercantum dalam Pasal 385 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang kejahatan yang
berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah dengan
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum.
“Tentunya kami berharap kasus ini segera diproses,”
ucap dia.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok
Dodi Hendra mengaku sudah membeli tanah itu ke
sang pemilik tanah melalui notaris pada tanggal 6
Oktober 2013. “Saya punya bukti surat jual belinya,”
ujar dia.
Dodi menyebutkan membeli tanah itu seluas 32
petak sawah senilai Rp150 juta pada 6 Oktober 2013
lalu. Ia mengatakan setelah membeli tanah itu, bahkan
juga ada orang yang mengaku sebagai pemilik tanah
itu dan menjual kembali ke orang lain. “Saya pun
melaporkan orang itu ke pihak kepolisian dan sudah
aman,” kata dia.
Kemudian setelah itu ia mendapat kabar lagi dari
seseorang bahwa sudah ada yang telah mensertifikatkan
tanah itu atas nama Wijaya Taulani bukan Adiwijoyo.
Menurutnya tidak ada salahnya jika persoalan tanah
itu berujung ke pihak kepolisian. Dengan begitu
kepemilikan tanah tersebut ke depannya akan lebih
jelas di badan hukum. Rijal/ant

Gugatan Moeldok
Moeldokoo
ak Berdasar
Dinilai T
Tak
Jakarta, Khazanah— Ketua Hukum DPP Partai
Demokrat, Hamdan Zoelvan, menegaskan Moeldoko
dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan
hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum
dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak
mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang.
Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat
berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap
obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut
berdasarkan hukum.
“Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih
mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal
Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli
Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk
menggugat Menkumham,” ujar Hamdan dalam keterangan
pers usai sidang persiapan PTUN Jakarta (13/7).
Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham
31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM. “Perspektif hukum
dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar,
akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham
sudah tepat secara hukum,” ujarnya.
Hamdan juga menjelaskan gugatan terkait AD/ART
bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah
terlewat jauh, sebab atas waktu gugatan sudah melewati
90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020
lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN.
“Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah
Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan
wewenang PTUN” tegas Hamdan, mantan Ketua
Mahkamah Konstitusional itu.
Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Hamdan
juga mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP
Moeldoko kabur karena gugatannya yang tidak jelas
antara dalil gugatan dengan substansinya.
“Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban
Menkumham, namun substansi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan
keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan
ini kabur dan tidak jelas,” katanya.
Hamdan juga menegaskan, sudah sepatutnya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
menolak gugatan tersebut. “Hal ini demi tegaknya
keadilan dan kepastian hukum di negeri ini,” ucapnya.
 ryn/rol
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JIKA PASUKAN TURKI TETAP DI AFGHANISTAN

Taliban Ancam K
obark
an ‘Jihad’
Kobark
obarkan
Jihad’
Kabul,
Khazanah
Taliban hari Selasa (13/7)
memperingatkan bahwa jika
Turki memperluas kehadiran
militernya di Afghanistan,
kelompok Islamis itu akan
menganggap pasukan Turki
sebagai “penjajah” dan akan
mengobarkan “jihad” terhadap mereka.
Peringatan itu disampaikan di tengah adanya
gerakan medan tempur baru
yang menurut para kritikus
menunjukkan bahwa Taliban
sedang merencanakan pengambilalihan secara militer
atas Afghanistan, yang merupakan pengingkaran janji
perdamaian yang telah mereka sepakati, dan meningkatkan prospek terjadinya
perang saudara besar-besaran.
Amerika Serikat telah
meminta Turki untuk mengamankan bandara Kabul
setelah semua pasukan Amerika dan NATO ditarik dari
negara itu pada akhir bulan
depan.
Presiden Turki Recep
Tayyip Erdogan mengatakan
pada hari Jumat (9/7) tanpa
merinci bahwa dia telah
setuju dengan Washington
mengenai “ruang lingkup”
terkait bagaimana mengamankan dan mengelola
bandara itu.
Taliban mengutuk kesepakatan itu sebagai “tercela”
dan menuntut Turki meninjau kembali keputusannya.
“Kami menganggap tetap
hadirnya pasukan asing di
tanah air kami oleh negara
mana pun dengan dalih apa
pun sebagai pendudukan.
Perpanjangan pendudukan
akan membangkitkan emosi
kebencian dan permusuhan

Anggota Pasukan Khusus Afghan berkumpul setelah baku tembak dengan Taliban di pos pemeriksaan di Provinsi
Kandahar, Afghanistan, Selasa, 13 Juli 2021.
di dalam negara kami terhadap para pejabat Turki dan
akan merusak hubungan
bilateral.” Demikian bunyi
pernyataan Taliban.
Keamanan dan kelancaran operasi bandara internasional Hamid Karzai di
ibukota Afghanistan sangat
penting untuk menjaga misimisi diplomatik dan organisasi-organisasi asing yang
beroperasi di Kabul, di mana
ledakan bom Selasa (13/7)
menewaskan sedikitnya
empat orang.
Ratusan tentara Amerika
diperkirakan akan tinggal di
ibu kota Afghanistan itu
untuk menjaga kompleks
kedutaan besar AS di sana.
Pasukan Taliban secara

dramatis memperluas kontrol
teritorial mereka di Afghanistan dengan menguasai
sejumlah distrik tanpa perlawanan sejak pasukan AS
secara resmi mulai menarik
diri dari negara itu pada awal
Mei.
Anggota Taliban Afghanistan yang terluka tiba
di Pakistan
Sementara itu, Pakistan
mengakui bahwa sejumlah
jenazah gerilyawan yang
tewas di Afghanistan tiba di
Pakistan, dan para anggota
Taliban yang terluka dirawat
di rumah-rumah sakit.
Dalam wawancara pada
27 Juni dengan Geo News,
saluran televisi lokal di

Pakistan, Menteri Dalam
Negeri Pakistan Sheikh
Rashid Ahmed mengakui
bahwa keluarga-keluarga
Taliban Afghanistan tinggal
di Pakistan.
Dia menambahkan bahwa
“kadang-kadang mayatmayat mereka tiba, dan
kadang-kadang mereka datang ke sini di rumah sakit
untuk mendapat perawatan
medis.”
Penduduk dan para saksi
mata yang mengetahui aktivitas Taliban di Pakistan
telah mengonfirmasi kepada
VOA bahwa militan mendapat perlindungan di daerah
Pashtun di Provinsi Balochistan.
Pemerintah Afghanistan

dan pemerintah Amerika
Serikat (AS) telah lama
menyalahkan Pakistan karena
tidak bertindak terhadap
tempat-tempat perlindungan
Taliban Afghanistan di Pakistan.
Para pejabat Pakistan
telah berulang kali membantah keberadaan tempattempat perlindungan Taliban
di Pakistan. Namun, dalam
wawancara dengan TV lokal
Afghanistan, Tolo News, pada bulan lalu, Menteri Luar
Negeri Pakistan Mahmoud
Qureshi menyalahkan kehadiran Taliban di negara itu
pada perbatasan yang keropos dan jutaan warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan.  voa

SETELAH 200 PEKERJA TERINFEKSI

Malaysia T
utup Pusat V
aksinasi
Tutup
Vaksinasi
Kuala Lumpur
Lumpur,, Khazanah
- Menteri Sains Malaysia
Khairy Jamaluddin mengatakan pusat vaksinasi Covid19 di Malaysia, Selasa (13/
7), diperintahkan ditutup
untuk disanitasi setelah lebih
dari 200 sukarelawan dan
pekerja di sana dinyatakan
positif selama akhir pekan.
Khairy mengatakan kepada
wartawan, seperti dikutip
oleh Reuters, bahwa mereka
yang divaksinasi pada 9-12 Juli
di pusat itu, sekitar 25 km di
luar Kuala Lumpur, disarankan
mengisolasi diri selama 10 hari
Fasilitas itu memiliki

kapasitas sekitar 3.000 dosis
setiap hari. Menurut Khairy,
dari 453 pekerja dan sukarelawan yang diperiksa, 204
dinyatakan positif.
Insiden itu terjadi sementara Malaysia melaporkan
11.079 infeksi baru virus
corona pada Selasa (13/7).
Itu adalah jumlah kasus
terbanyak yang tercatat
dalam satu hari sejak dimulainya pandemi.
Khairy menambahkan
pusat vaksinasi itu akan
melanjutkan vaksinasi pada
Rabu (14/7) setelah sanitasi
dan penggantian staf.  voa

Seorang perawat menyuntikan vaksin Covid-19 buatan Pfizer ke seorang lansia di
rumahnya di Sabab Bernam, negara bagian Selangor, Malaysia, Selasa, 13 Juli 2021.

DALAM PERTEMUAN ASEAN

Menlu AS Desak
Tindak
an untuk
indakan
Myanmar
New York, Khazanah - Menteri Luar Negeri
AS Antony Blinken meminta rekan-rekannya di Asia
Tenggara, Rabu (14/7), untuk bersama-sama mendesak
pengakhiran kekerasan di Myanmar, pengembalian
negara itu ke jalur demokrasi dan pembebasan semua
tahanan politik dalam konferensi video yang juga
dihadiri oleh diplomat tertinggi negara yang dipimpin
militer itu.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Perhimpunan
Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Blinken juga
menggarisbawahi penolakan AS atas klaim Tiongkok
di Laut China Selatan yang melanggar hukum. Ia
menekankan bahwa Washington mendukung negaranegara yang berselisih dengan Beijing terkait sengketa
laut itu.
Pertemuan Blinken dengan blok 10 negara itu
juga membahas pandemi virus corona, kata juru
bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, mengingat
lonjakan infeksi membuat sistem kesehatan negaranegara Asia Tenggara itu kewalahan dan semakin
menghancurkan ekonomi mereka.
Blinken meminta ASEAN untuk mengambil
tindakan bersama untuk mendesak diakhirinya
kekerasan, pemulihan transisi demokrasi Birma dan
pembebasan semua yang ditahan secara tidak adil,
kata Price dalam sebuah pernyataan, dengan
menggunakan nama lama untuk Myanmar.
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah
menjadi penentang paling vokal kudeta militer yang
menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu
Kyi pada Februari lalu. Suu Kyi ditangkap dan ditahan
bersama para anggota tertinggi partai Liga Nasional
untuk Demokrasi, termasuk Presiden Win Myint.
Pekan lalu, Kepala Urusan HAM PBB Michelle
Bachelet mengatakan, situasi HAM di Myanmar telah
berubah dari krisis politik menjadi “bencana HAM
multidimensi,” seraya menambahkan bahwa hampir
900 orang telah tewas dan 200.000 orang terpaksa
mengungsi karena serangan militer. Program Pangan
Dunia (WFP), katanya, memperkirakan, lebih dari
6 juta orang sangat membutuhkan bantuan pangan.
Blinken mendesak ASEAN agar mengambil
tindakan segera untuk meminta pertanggungjawaban
rezim Myanmar, sesuai konsensus yang dibuat pada
bulan April oleh kepala-kepala negara blok itu
dengan pemimpin militer Myanmar. Dokumen lima
poin itu menyerukan segera diakhirinya kekerasan
dan dimulainya dialog di antara pihak-pihak yang
bertikai dengan utusan khusus ASEAN yang menjadi
penengah dalam pembicaraan tersebut.
Meskipun isu-isu yang sangat kontroversial
diangkat, pertemuan dua jam berlangsung lancar
dan mulus, kata seorang diplomat Asia Tenggara
kepada Associated Press. Diplomat itu terlibat dalam
pertemuan tersebut tetapi berbicara dengan syarat
namanya dirahasiakan karena tidak memiliki
wewenang untuk menyampaikan apa yang terjadi
ke hadapan publik.
Tidak segera jelas apakah menteri luar negeri
yang ditunjuk militer Myanmar menanggapi
kekhawatiran Blinken atau tuntutan-tuntutan ASEAN
sebelumnya.
Negara-negara anggota ASEAN telah memberi
pejabat Myanmar nama-nama kemungkinan
utusannya dari Thailand dan Indonesia tetapi belum
ada tanggapan. Dua perwakilan ASEAN yang
melakukan perjalanan ke Myanmar bulan lalu
meminta untuk bertemu dengan Suu Kyi dan
sejumlah tahanan lainnya tetapi ditolak, kata diplomat
itu.  voa

