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Assalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarokatuh

Alhamdulillah. Puji dan Syukur
kita haturkan kepada Allah Swt
karena dengan rahmat dan

hidayah Nya Majalah ini kembali dapat
hadir di hadapan kita semua. Kita juga
bersyukur masih diberi kesempatan
menikmati Ramadhan tahun ini.
Semoga kita diberi hidayah dan taufiq
untuk dapat bertemu dengan
Ramadhan tahun depan.

Di penghujung  Ramadhan ini kami
sajikan beberapa ulasan yang
berkenaan dengan aktifitas yang telah
kita laksanakan  beberapa waktu lalu.
Di antaranya laporan hasil Mubes IWS
dan pelaksanaan IWS Cup di Jakarta.
Kita patut bersyukur, Mubes IWS
terlaksana dengan sukses ditandai
terpilihnya DPP IWS yang baru. Kita
patut menyampaikan selamat kepada
Dr.Chairul Umaiya, MM Ak yang
terpilih sebagai Ketua Umum DPP IWS
periode 2011-2015 yang didampingi
oleh Ketua Dewan Pembina H.Yunasril
Anga dan Sekretaris Umum Drs
Yulnasman.

Selain itu aktifitas dan terobosan-
terobosan dari Yayasan Pendidikan
Saniangbaka, sebagai pelopor bantuan
pendidikan di Nagari untuk
mencerdaskan kehidupan kita juga
mendapat tempat dalam sajian Saran
kali ini. Kita semua segenap warga
Sanianbaka, baik di kampung maupun
di perantauan patut mendukung
keberadaan yayasan ini karena
menyangkut kepedulian membantu
masyarakat kurang mampu dalam
bidang pendidikan.

Dalam kesempatan ini Badan
Pengelola Majalah Saran juga
mengucapkan Selamat hari Raya ‘Idul
Fitri 1432 H. Minal ‘aidin wal fa izin –
Mohon Ma’af lahir dan bathin,  kepada
seluruh pembaca  “Taqabbalallahu
minna waminkum, Wa Taqbbal Yaa
Kariim”.

Semoga Amal ibadah kita diterima
dan dilipatgandakan oleh Allah Swt
dan menjadikan kita salah satu dari
peraih kemenangan yang telah di
janjikan oleh Allah itu. Amin yaa rabbal
‘alamiin.

Wassalam
Redaksi

Hermawan Susanto (Mantan Pemain Nasional):

“Saya Sarankan Agar Lebih Dimeriahkan Lagi”

Halaman

14

Dr.H.Chairul Umaiya,MM.Ak:

“Kini Tinggal Mengejar Guru Besar atau Profesor”

Halaman

23

Silaturahmi “Makan Latur” IWS

Berlangsung Semarak

Halaman

26
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Bupati Solok Drs. Syamsu Rahim:

“Saya Senang Diundang
Membuka Mubes IWS”

Kepala Daerah Tingkat II

Kabupaten Solok, Drs. Syamsu

Rahim mengungkapkan rasa

senangnya ketika mendapat

kehormatan diundang untuk

membuka Mubes IWS VI. “Kalau

tadi Pak Ketua Yunasril Anga

mengaku bangga dengan

kehadiran saya, saya juga merasa

senang mendapat undangan untuk

membuka acara ini,” ujar Bupati

ketika menyampaikan sambutan

sebelum menyatakan membuka

kegiatan Mubes tersebut yang

diadakan pada tanggal 29 Juni

2011 di Bal Room Vila Departemen

Pertanian, Ciawi-Bogor.

Bupati menilai bahwa perkumpulan
anak nagari di perantauan seperti

IWS ini sangatlah bagus, selain sebagai
ajang silaturrahmi, kegiatan ini tentulah
akan berujung pada kemajuan nagari,
tanah kelahiran. Syamsu Rahim yang
hadir bersama istri berharap agar
kegiatan Mubes IWS dapat berjalan
sukses dan bisa menghasilkan ke-
putusan terbaik.

Selain itu, Bupati juga memaparkan
mengenai keadaan sosial masyarakat di
lingkungan wilayah Kabupaten Solok.
Secara gamblang  dia menguraikan
tentang lemahnya koordinasi antar
lembaga yang ada di masyarakat kam-
pung. Lembaga yang dimaksud adalah
yang masuk dalam kelompok Tigo
Tungku Sajarangan, yaitu; Wali Nagari,
Kerapatan Adat Nagari dan Badan
Musyawarah Nagari. “ Kami sedang giat-
giatnya mendorong agar di setiap Nagari
melakukan musyawarah lembaga Tigo

Tungku Sajarangan tersebut,” ujarnya.
Tidak salah apa yang disebut oleh

Bupati tentang lemahnya koordinasi
lembaga Tigo Tungku Sajarangan terse-
but. Agaknya hal yang tidak jauh ber-
beda juga terjadi di Nagari Saniangbaka.
Maka dari itu, upaya penyatuan gerak
ketiga lembaga yang sedang giat dila-
kukan Pemda itu tentu harus kita dukung
penuh, terutama para pemuka di lembaga
yang dimaksudkan. Bila hal itu dapat
direalisasikan dan dilakukan dengan
kesungguhan hati serta berkesinam-
bungan, maka seberapa sulitpun masalah
tentu akan menjadi mudah.

Pada kesempatan itu dipaparkan juga
tentang dampak pertumbuhan ekonomi
di kampung, yaitu adanya peningkatan
aktifitas perjalanan kendaraan yang
melewati jalan lingkar Danau Singkarak,
yang berarti juga melewati Nagari
Saniangbaka. Disebutkan bahwa peme-
rintah ada rencana untuk melakukan
pelebaran jalan, tentu nantinya akan ada
tanah warga yang terkena.

Beliau sangat mengharapkan du-
kungan masyarakat, khususnya warga
Saniangbaka. “ Kalau nanti jadi dilak-
sanakan, tolong dibantu, jangan diper-
sulit,” himbaunya. Ditambahkan juga bah-
wa pelebaran jalan di lingkungan peruma-
han tentu pembebasan tanahnya ada per-
bedaan. “ Mengingat banyaknya bangun-
an, tentu akan ada penyesuaian,” katanya.

Yang menarik adalah komentar dan
masukan beliau tentang banyaknya
urang awak yang berdagang plastik.
Sebelumnya ada yang memberitahu
bahwa mayoritas pedagang plastik di
Jabodetabek dan Bandung itu adalah
orang Saniangbaka. Hanya saja se-
muanya baru sebatas pengecer, ada satu
dua yang jadi distributor, itupun ka-
pasitasnya masih kecil. “ Kenapa tidak
diupayakan agar punya sebuah pabrik
palstik, kan Saniangbaka punya tokoh
yang berkemampuan seperti Yunasril
Anga, Chairul Umaiya dan Ikhlas Bahar,”
katanya.

(yd)Bupati Solok Syamsu Rahim dan istri didampingi H Yunasril Angah dan Wali Nagari Saniangbaka

Chandra Bahar.

�  Drs. Syamsu Rahim
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Persoalan Pendidikan mendapat

perhatian khusus  dari Ketua Umum

DPP IWS Dr. H. Chairul Umaiya

MM.AK, yang baru saja terpilih

pada Mubes IWS kemaren. Beliau

menjelaskan betapa pendidikan itu

begitu penting untuk mengatasi

berbagai persoalan. “Dengan

Pendidikan akan dapat

menyelesaikan persoalan Bangsa,”

ujarnya pada saat rapat

penyempurnaan Struktur  Pengurus

DPP IWS periode 2011-2015, di

kediaman beliau beberapa waktu

lalu.

Menurut Chairul, semakin tinggi
pendidikan seseorang akan

semakin tinggi pula kemampuannya
dalam mengatasi suatu persoalan. Sebab
dengan pendidikan itu akan diasah
pengetahuan dan pemahamannya. Lalu
akan muncul generasi yang berwawasan
luas yang tahu mencarikan solusi
terhadap masalah Nagari ataupun
masalah bangsa.

Bila generasi Saniangbaka sudah
rata-rata berpendidikan tinggi, tentu
masa depan Nagari akan lebih cerah.Oleh
karena itu, katanya, untuk ke depannya
I WS perlu mencarikan solusi untuk
warga yang tidak mampu yang kesulitan
dalam melanjutkan pendidikan anaknya.

Sumber pendanaan yang potensial
untuk mengatasi masalah tersebut me-
nurut beliau adalah dana Zakat, Infaq dan
Shadaqah dari warga. Untuk itu, katanya,
gagasan untuk membentuk Baitul Mal
perlu direalisasikan.

Perlu lebih ditingkatkan upaya peng-
umpulan zakat dari warga mampu untuk
selanjutnya dibagikan kepada yang
membutuhkan. Sebelumnya perlu juga

dilakukan pendidikan kepada masya-
rakat agar tumbuh jiwa Zakat Minded
atau sadar akan kewajiban berzakat.

Dengan tidak membuang waktu,
pada saat selesai menyusun nama-nama
yang duduk dalam struktur kepe-
ngurusan baru tersebut, Ketua lang-
sung menyebutkan dan membahas
secara sekilas rancangan program kerja
DPP ke depan.

Ketika itu ada sekitar 8 program utama
yang dicanangkan untuk kerja ke depan,
di antaranya;

� Penyempurnaan AD/ART yang nanti-
nya sebagai syarat untuk mendaf-
tarkan ke Depkumham,

� Penyelesaian Gedung Serba Guna di
Cibitung dan penetapan penge-
lolanya,

Ketua Umum DPP IWS  Dr. H. Chairul Umaiya MM. AK:

“Pendidikan Akan Dapat
Menyelesaikan Persoalan Bangsa”

� Pelaksanaan Pulang Basamo IWS
2014,

� Turnamen IWS cup,
� Terus Terbitnya Majalah Saran,
� Pendidikan Dan Dakwah,
� Mendorong masing-masing DPC agar

punya Gedung Serba Guna,
� dan memperkuat kepedulian kepada

warga.

Untuk lebih lengkapnya mengenai
program kerja tentu akan dibahas dan
ditetapkan pada Rapat Kerja DPP IWS
yang akan diadakan nanti. Setidaknya
ini dapat menggambarkan bahwa per-
sonil  DPP yang baru terlihat ingin segera
bekerja, tidak ingin berlama-lama. Ke-
mungkinan pengurus ini dapat langsung
bekerja dikarenakan Ketua Umum terpilih
tersebut bukanlah orang baru.

Kita tahu sebelum
Pak Anga, beliau adalah
Ketua Umum juga. Jadi
tentu beliau sudah sa-
ngat faham mengenai
IWS, di samping itu fig-
ure-figur pendamping-
nya pun bukan juga or-
ang baru. Jadi tidak perlu
perkenalan atau penye-
suaian lagi.

Hal yang juga men-
jadi penekanan bagi  Ke-
tua adalah tentang per-
satuan dan kesatuan.
Penekanan akan hal itu
disampaikan oleh Ketua
pada waktu sebelumnya
yaitu pada waktu me-
nyampaikan kata sam-
butan saat pembukaan
IWS CUP. Persatuan dan
kesatuan memang men-
jadi kata kunci dalam
semua urusan. Bila hal itu
dapat terjaga, maka be-
tapapun beratnya ma-
salah tentu akan menjadi
ringan. (yd)�  Dr. H. Chairul Umaiya MM. AK
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Wali Nagari Dasrizal Chandra Bahar:

“Dr.Chairul Umaiya Ketua Umum,
adalah Pilihan Pas”

Terpilihnya Dr.H.Chairul Umaiya

sebagai Ketua Umum DPP IWS

disambut baik oleh Wali Nagari

Saniangbaka, Dasrizal Chandra

Bahar. Dia menilai itu adalah pilihan

yang tepat. “ terpilihnya Dr.H.

Chairul Umaiya sebagai Ketua

Umum IWS adalah pilihan yang

pas,” katanya kepada Saran ketika

dijumpai saat kunjungannya di

Jakarta awal Juli lalu. Pak Wali

melihat pasnya pilihan itu adalah

dari sisi kemampuan dan kemauan.

“Chairul Umaiya adalah orang yang

punya kemauan dan juga

kemampuan,” ujarnya.

Keunggulan lain disebut Pak Wali
yang ada pada Pimpinan Grup

Manisa Jaya itu adalah tentang
kemampuannya dalam bidang orga-
nisasi. “ Beliau adalah seorang orga-
nisatoris,” ucapnya. Oleh karena itu
sambung Pak Wali, untuk ke depannya
dapat diharapkan adanya perubahan
pada organisasi IWS, yaitu bisa menjadi
ormas yang ideal, dengan selalu merujuk
kepada Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Organisasi.

Pak Wali pun memberikan masukan
tentang bagaimana kiat untuk memajukan
IWS ke depannya. Dia menyebut ten-
tang persoalan dana sebagai hal vital
dalam sebuah organisasi.  “Perlu adanya
iuran anggota untuk mengisi kas, karena
itu adalah urat nadinya organisasi,”
katanya.

Ketika ditanyakan berapa kira-kira
angka yang pas bisa dibebankan kepada
anggota, beliau menjawab bahwa me-
ngenai angka tentu relative. Tergantung
dari kemampuan warga, tapi dengan mini-
mal Rp 10 ribu/KK  perbulannya ba-
rangkali tidak memberatkan.

Mengenai perhatian IWS ke kam-
pung halaman selama ini dinilainya
sudah bagus, tapi tentu masih perlu
ditingkatkan lagi. Di antara bantuan
rantau yang disebutnya sangat berguna
dan bermanfaat itu adalah adanya
Pustaka Nagari. Beliau memberitahu
berdasarkan penilaian tentang per-
pustakaan yang dikelola nagari oleh
pihak yang berkompeten, maka Pustaka
Nagari kita itu adalah yang terbaik se
kabupaten, tentu ini merupakan sebuah
kebanggaan.

Bantuan lain yang juga sudah diman-
faatkan dengan baik di kampung adalah
Ambulan. Hanya saja, mengenai Am-
bulan ini ada sedikit terdengar adanya
keberatan dari warga di kampung. Ada
yang keberatan tentang tarif yang
ditetapkan oleh pengelola.

Menanggapi hal itu, Wali menyebut
bahwa angka yang ditetapkan itu sudah
merupakan hasil keputusan bersama
dalam rapat antara KAN, Wali, dan

BMN. Menurut beliau angka yang
ditetapkan itu sudah mempertimbangkan
segala sesuatu yang berkaitan dengan
operasional Ambulan tersebut.

Pada kesempatan itu, Wali juga
mengkritik pihak-pihak yang kurang puas
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Nagari, tapi hanya membicarakannya di
Palanta. Dia mengharapkan agar segala
keberatan itu disampaikan lewat saluran
yang sudah ada.

Beliau mengakui bahwa Pemerin-
tahan Nagari di bawah pimpinannya
memang belum bisa dikatakan sukses,
tapi beliau juga tidak merasa gagal. Dia
juga merasa tidak pernah melakukan
pelanggaran dalam menyelenggarakan
pemerintahan ini.

Beliau memahami besarnya harapan
dan tuntutan dari masyarakat terhadap
dirinya, tapi tentu tetap saja apa yang
dilakukannya hanya dalam batas we-
wenang dan kemampuan. “ Wali itu kan
bukan malaikat yang bisa melakukan
segalanya,” katanya.

Juga disebutkan bahwa beban untuk
pengelolaan masyarakat dan Nagari itu
tidak hanya tertumpu pada dirinya
sebagai Wali, tapi juga ada lembaga lain
yang berkompeten, yaitu KAN dan
BMN. Menurutnya, Wali Nagari itu
urusannya adalah di bidang Penye-
lenggaraan Pemerintahan Nagari.

Mengenai persoalan mental dan
moral masyarakat adalah bagiannya
Ninik Mamak dan Alim Ulama. “Ma-
syarakat kadang-kadang tidak bisa
membedakan antara lembaga yang ada,
antara Wali, KAN, BMN dan lembaga
lainnya,” ujarnya.

Sungguhpun begitu, ujar Wali,
sebenarnya dia sudah melakukan pen-
dekatan ke semua pihak untuk mengatasi
persoalan yang ada di tengah masya-
rakat. Diapun menghimbau kepada
masyarakat agar menjauhi prasangka
negative. Jangan hanya asal komentar,
tapi perlu membiasakan sikap sportif dan
gentlemen.

(yd)

� Dasrizal Chandra Bahar
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Angah Menolak,
Dr.Umaiya Tak Bisa Mengelak

Pertanggung Jawaban Diterima

Akhirnya Kepengurusan DPP IWS

Periode 2007-2011 dibawah

Pimpinan H. Yunasril Anga dapat

bernapas lega. Semua utusan DPC

yang hadir menyatakan menerima

Laporan Pertanggung Jawaban

yang disampaikan langsung oleh

Sang Ketua Umum.

Tidak saja menerima, rata-rata utusan
DPC yang bergiliran menyampaikan

pandangan umum tersebut malah

memuji kepemimpinan Pak Anga.
Mereka menyebut kepemimpinan

beliau cukup sukses, terlihat dari
banyaknya program yang berjalan.
Bahkan banyak dari utusan tersebut
yang meminta kepemimpinan Pak Anga
dilanjutkan.

Hanya saja, walaupun beliau sen-
diri mengaku belum puas atas ke-
pemimpinannya, namun beliau ber-
sikukuh agar tidak dipilih kembali.
Beliau berharap agar pada Mubes
tersebut  muncul  Pemimpin  baru
untuk melanjutkan amanah yang ia
tinggalkan.

Ramai-Ramai Menolak
Proses pemilihan Ketua Umum

hampir saja mengalami kebuntuan atau
deadlock. Enam orang dari tujuh tokoh
yang dicalonkan oleh peserta Mubes
menyatakan  menolak untuk dipilih.
Untungnya masih ada satu yang ber-
sedia, yaitu Dr.H.Chairul Umaiya
MM.AK.

Yang paling awal menyatakan me-
nolak dipilih adalah H. Yunasril Anga.
Pertama disampaikan saat menyam-
paikan laporan pertanggung jawaban,
lalu diulang kembali saat visi misi calon.
Beliau menolak bukan untuk mening-
galkan IWS, tapi karena berharap
muncul yang lebih baik, katanya. Cu-
kuplah dia berada di Dewan Pembina
agar bisa lebih leluasa melakukan lobi
di tingkat atas.

Kolonel Ruzel Habib yang dica-
lonkan juga menolak. Beliau berterima
kasih atas pencalonan, cuma beliau
mengaku ingin konsentrasi dulu pada
tugas. “Siapa tahu bisa kejatuhan
bintang,” kata pak Ruzel, yang mak-
sudnya barangkali siapa tahu bisa naik
pangkat, menjadi jenderal.

Calon lain yaitu H. Ikhlas Bahar juga
menyatakan tidak bersedia, dengan
alasan kesibukan sebagai PNS, jadi
waktunya terbatas. Lalu Ir. H. Ade Patria
juga menyatakan tidak bersedia, tapi
siap membantu di posisi lain. Se-
dangkan Drs. Yulnasman menolak
dengan alasan tidak ada potongan
untuk jadi Ketua Umum DPP, dan belum
bermimpi untuk itu.

Dr. Usman Yatim, pemimpin sidang
pemilihan yang ikut dicalonkan juga
menolak untuk dipilih. Tinggal sen-
dirian, akhirnya  Dr. Chairul Umaiya
menyatakan bersedia, barangkali di-
dorong oleh rasa kecintaannya pada
IWS dan Nagari, kalau ikut menolak
juga, jelas Sidang Mubes akan ke-
repotan. Dengan kesediaannya tersebut
akhirnya peserta sidang secara aklamasi
menyatakan memilih beliau. (yd)

� H. Yunasril Anga
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Dari Soal Macet
Hingga Logistik Tersendat
Mubes IWS digelar di kawasan

Ciawi, Puncak Bogor dan waktunya

pas masa hari libur. Akibatnya,

macet tidak terelakkan. Berbagai

pengalaman macet pun menjadi

bahan ocehan para peserta

Mubes.

Sepertinya Panitia faham benar
kondisi dari masing-masing peserta,

mereka adalah orang-orang sibuk, jarang
punya waktu untuk berlibur. Untuk itu
dicarikanlah tempat yang cocok untuk
kebutuhan itu. Sambil berlibur, IWS pun
terselesaikan. Maka pilihan pun jatuh ke
markasnya Ikhlas Bahar, Vila Deptan,
Ciawi-Bogor.

Suasana nyaman, udara segar dan
sejuk, benar-benar terasa bersantai dan
berlibur, sambil bicara Nagari. Sebe-

lumnya memang sempat ada yang
mengusulkan agar Mubes diadakan di
GSG Cibitung, dengan alasan efisiensi.
Mengingat berbagai faktor, jadilah
acara di lokasi dekat puncak itu.

Ternyata biaya yang dikeluarkan
untuk acara di sana pun tidak mahal.
Untuk semua fasilitas dan akomodasi,
seperti ; Aula, Ruang Penginapan, tiga
kali makan, dan tiga kali snack untuk
kesuluruhan pengikut Mubes, Panitia
hanya dikenakan biaya 10 jutaan, rela-
tive murah/efisien.

Entah memang dapat diskon besar
atau bagaimana, yang jelas itu memang
lumayan ‘Cincai’seperti kata Pak Ikhlas.
Menurut panitia, atas nama peserta atau
utusan DPC, tidak sepeserpun di-
kenakan biaya. Biaya untuk acara
adalah yang dikumpulkan berdasarkan
komitmen yang hadir dalam rapat ber-
sama DPP untuk pembentukan panitia
Mubes.

Memang Macet
Apa yang dikatakan orang bahwa

arah Puncak itu macet ternyata benar.
Perjalanan yang berjarak  50 km harus
ditempuh dalam waktu tiga jam, bahkan
lainnya ada yang sampai 4 jam. Waktu
yang terlama adalah ketika sudah men-
dekati jalan yang terkenal macet itu, yaitu
Jalan arah Puncak yang memang jadi
sasaran utama berliburnya orang-orang
Jakarta.

Berangkat dari Cilengsi pada jam 8.00
wib, tiba di lokasi pada jam 11.00 wib.
Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam,
jarak 40 km sudah terlewati, namun sisa
jarak 10 km itulah kesabaran diuji. Kaki
lebih banyak menginjak rem, kendaraan
hanya beringsut bergeser sedikit demi
sedikit.

Kemacetan  semakin menjadi ketika
mendekati Lampu Merah dekat Pasar
Ciawi, tapi apa mau dikata, hanya itu jalan
menuju ke lokasi. semua kendaraan

Lokasi diadakannya Mubes.
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saling berebut dan saling ngotot agar
cepat sapai tujuan . Selain arus ken-
daraan yang memang lagi ramai, keter-
sendatan itu diperparah oleh banyaknya
kendaraan umum yang berhenti sem-
barangan.

 Selepas dari Pasar Ciawi  barulah
jalanan mulai longgar, suasana sejuk pun
mulai terasa. Tidak jauh dari situ kami
berbelok ke kanan, keluar jari Jalan Raya
Puncak dan masuk ke Komplek Gedung
Pertanian. Lalu berputar mencari Gedung
tempat acara sambil tengok kiri kanan
mencari sosok kawan Panitia barangkali
kelihatan.

Op..pompong,  Ternyata salah,
komplek itu memang milik Departemen
Pertanian juga, tapi bukan disini tempat
acara diadakan, ada satu lagi komplek
disebelah atasnya. Lalu kami keluar dari
situ, Sejurus kemudian baru lah terlihat
Spanduk yang bertuliskan ‘Selamat
Datang Peserta Mubes IWS 2011’,
sampailah kami di lokasi tempat di-
adakannya Pesta Demokrasi IWS yang
ke VI.

Lokasi sejuk, pemandangan indah,
udara nyaman, ruangan istirahat pun
tersedia. Apa yang dialami sepanjang
perjalanan sebelumnya terbalaskan
sudah. Berakit ke hulu, berenang ke-
mudian, bermacet dahulu, nyaman nya
kemudian.

Logistik Terdesak
Entah karena Panitia yang kurang

pas menghitung atau karena selera
makan pada bagus akibat cuaca dingin,
yang jelas disaat antri makan malam,
persediaan tekor. Setelah dihitung, masih

ada 40an orang lagi yang belum makan,
termasuk Ketua Umum, Ketua Pembina
dan sebagian besar panitia juga peserta.

Tidak mau mengecewakan,  Panitia
segera bergerak cepat untuk meng-
atasinya. Di bawah rintik hujan, Tim
khusus, yaitu Rudi Hartono, Syahrizal,
Alex, Yudi dan Rasyid, meluncur turun
ke jalan raya puncak mencari Rumah
Makan.

Ketika dalam jarak seratus meter,
terlihat jalan raya puncak macet total,
jelas tidak bisa lewat dan tim pun
berhenti, muncul kekhawatiran yang
mau dicari tidak dapat.  Anggota pun
mencoba turun jalan kaki, beruntung,
pas diujung seberang pertigaan, ada
satu Rumah Makan Padang, untungnya
lagi persediaannya banyak.

Selesai  nasi terbungkus, segera
langsung dibawa ke lokasi, hujan sema-
kin lebat, tentu ‘Sumatra tengah’ semakin
memberontak. Untunglah logistic segera
datang, sehingga `pemberontakan`  itu
dapat segera diredam.

(yd)

Berakit ke hulu,
berenang

kemudian,
bermacet dahulu,

nyaman nya
kemudian

“
Suasana sidang Mubes.
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Mubes (Musyawarah Besar) IWS

(Ikatan Warga Saniangbaka)  VI

kemaren tidak  sekadar

menghasilkan kepengurusan baru,

tapi juga memunculkan gagasan-

gagasan baru untuk kemajuan

masa depan. Gagasan itu muncul

dari utusan DPC  (Dewan Pengurus

Cabang) yang datang dari berbagai

daerah. Masing-masing diberikan

kesempatan menyampaikan

pandangan umum.

Banyak gagasan muncul dari mereka,
di antara gagasan yang dapat kami

catat adalah datang dari utusan Bekasi
dan Lombok. Dari Bekasi yaitu Rino
Kurniawan dan dari Lombok yaitu Edi

Umar. Keduanya punya gagasan yang
intinya berkeinginan agar IWS itu bisa
menjadi organisasi moderen dan
profesional.

Rino Kurniawan
Dalam pemikiran Wakil Ketua DPC

Bekasi, Rino Kurniawan yang disam-
paikan pada waktu itu, moderen dan
profesional adalah lengkapnya infra-
strukur dan perangkat organisasi. Kita
tahu bahwa  saat ini memang hal itu yang
masih kurang pada organisasi IWS.
Kadang-kadang pengurus seperti ke-
bingungan, kenapa begitu sulit membuat
organisasi ini berjalan lancar.

Sering acara atau rapat-rapat pe-
ngurus menjadi kurang efisien akibat
kurangnya perangkat atau fasilitas.
Dengan adanya masukan ini tentu harus
menjadi penjadi  pendorong kepada
pengurus agar bisa mewujudkannya.

 Menurut Rino, untuk ke depan itu

menjadi perlu  dengan pertimbangan
untuk kemudahan pada saat alih ge-
nerasi. “Kita tahu kepengurusan saat ini
masih banyak diisi oleh orang yang lahir
dan besarnya masih di kampung, jadi
dorongan untuk ber IWS nya masih
tinggi, sehingga kalaupun sistim orga-
nisasinya masih seperti sekarang tidak
menjadi masalah. Tapi bagaimana untuk
ke depan, generasi  yang banyak lahir
dan besarnya di rantau, tentu akan sulit
menyesuaikan diri,” katanya. Hanya,
diapun menyadari untuk mewujudkan
hal itu memang tidak mudah, diperlukan
kesungguhan dalam mewujudkannya.

Edi Umar
Pemkiran yang hampir serupa juga

muncul dari Edi Umar, Ketua DPC
Lombok. Beliau berpendapat bahwa
untuk ke depan IWS perlu membentuk
sistim berorganisasi yang jelas. Masing-
masing pengurus terutama ketua bidang
perlu menyiapkan program masing-
masing. Tidak kalah penting, setelah
meyiapkan program, masing-masing
pengurus tersebut perlu langsung
merealisasikan program tersebut, tentu
saja di bawah koordinasi sang ketua.

Hal yang juga perlu jelas adalah
posisi atau keberadaan Organisasi IWS
terhadap Pemerintahan Nagari. Menurut
beliau, secara struktur IWS itu jelas tidak
berada di bawah Pemerintahan Nagari.
Kalau ini sudah didudukkan, tentu pro
kontra siapa yang akan melantik DPP
seperti kejadian pada Mubes kemaren
tentu tidak akan terjadi lagi.

Jufrizal Gindo Sutan
Tentang keprofesionalan tersebut

juga ditambahkan oleh salah seorang
panitia Mubes yang juga Pimpinan
Redaksi Saran,  Jufrizal Gindo Sutan.
Menurut beliau, faktor penting ke-
profesionalan adalah adanya sistim
administrasi yang rapi. Lengkapnya
perangkat dan infrastruktur  akan men-
jadi sempurna bila didukung oleh sistim
administrasi yang rapi.

Dengan adanya pencatatan atas

Berharap IWS
Menjadi Moderen Dan Profesional

Aktifitas panitia Mubes.
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semua hasil rapat dan semua aktifitas,
akan membuat jalannya organisasi akan
terarah dan tidak akan terjadi lagi
pembahasan berulang atas masalah yang
sama.  Suksesnya urusan orang-orang
di perusahaan dan birokrasi kantoran
umpamanya, yang mengurusi banyak
berkas, kunci utamanya tiada lain adalah
adanya sisitim administrasi yang rapi.

Berharap Pada DPP Baru
Beberapa masukan di atas tentu

sangat bagus. Tinggal masalahnya
adalah bagaimana mewujudkan dan
menjalankannya. Ada beberapa faktor
barangkali dapat menjadi hambatan.
Pertama, masalah biaya. Kita tahu DPP
IWS itu tidak punya kas. Padahal se-
betulnya potensi kita soal masalah dana
sebetulnya cukup besar.  Tinggal ba-
gaimana kiat menggalinya saja.

Kedua adalah faktor keahlian. Ba-
nyak di antara pengurus itu masih sangat
terbatas dalam hal teknis keahlian.
Ketiga adalah masalah ketersediaan
waktu pengurus. Hampir semua pe-
ngurus adalah orang sibuk, baik di bisnis
maupun di kantoran.

Untuk  factor kedua dan ketiga
sebetulnya ada solusi. Sudah semenjak

lama disebut perlunya tenaga eksekutif
yang ahli tentang seluk beluk ad-
ministrasi, yang ditetapkan lengkap
dengan anggaran penggajiannya. Orang
tersebut ditugaskan untuk mengurusi
masalah surat menyurat. Pengurus
tinggal tanda tangan. Dan tinggal
mencari orangnya.

Hanya  mengenai urusan penggajian
petugas tersebut tentu harus jelas.
Jangan sampai terjadi seperti kepada
petugas GSG Cibitung yang pembayaran

gajinya sering tersendat. Padahal jum-
lahnya cuma 3 ratus ribuan.  Sementara
kalau memakai tenaga yang ahli, tentu
gajinya tidak akan kurang dari angka 1jt
rupiah. Bila ini bisa terurus, tentu akan
banyak pekerjaan yang bisa terse-
lesaikan.

Tapi sebetulnya bagi pengurus DPP
yang barusan terpilih, soal organisasi
modern professional sepertinya bukan
barang baru. Ketuanya sendiri, H.
Chairul Umaiya adalah seorang profes-
sional. Beliau sangat pengalaman dalam
usaha Even Organization (EO).

Beliau itu sudah biasa mengurusi
berbagai kegiatan besar bertingkat
Nasional bahkan Internasional. Se-
dangkan IWS hanyalah tingkat Nagari,
jadi rasanya tidak sesulit itu. Mudah-
mudahan saja, ilmu dan keahlian yang
beliau punya dapat ditularkan ke IWS.

Hanya, selain berharap agar sang
ketua menularkan kepandaiannya, tentu
perlu juga dituntut kesiapan dan ke-
disiplinan kita-kita. Kebiasaan cayah dan
berpangku tangan selama ini tentu perlu
kita tinggalkan. Semua kita perlu disiplin
dan turun tangan demi perbaikan orga-
nisasi.

(yd)

Semangat Sesepuh Untuk IWS dan Nagari

Para sesepuh IWS.

Semangat dan kecintaan ka Nagari
betul-betul ditunjukkan oleh tiga or-

ang sesepuh IWS. Mereka adalah Letkol
(Pur) H. Syamsul Bahri Panglimo Kayo.
SH, Mayor (Pur) H. Hasan Latif dan

Khalis Kamin. Walaupun sudah berumur
lanjut, bahkan untuk berjalan saja harus
dibantu tongkat,  mereka tetap datang
menghadiri Mubes.

Semua rangkaian acara mereka ikuti

dengan penuh semangat, tidak kalah
dengan mereka yang masih muda-muda.
Bahkan kadang terlihat sangat ber-
semangat. Ketika ada sesuatu yang
menurut mereka tidak cocok, beliau-
beliau langsung angkat suara.

Terutama ketika sidang membahas
tentang siapa yang akan melantik Pe-
ngurus DPP terpilih. Terjadi perbedaan
pendapat, yaitu ada yang menyebut
bahwa yang melantik adalah Ketua
Dewan Pembina. Ada lagi yang ber-
pendapat yang melantik adalah Wali
Nagari.

Ketika pendapat peserta cendrung
menyebut yang melantik adalah Ketua
Dewan Pembina, saat itulah para Se-
sepuh angkat bicara, dengan nada tinggi
beliau menyebut bahwa yang melantik
harus Wali Nagari, titik. Melihat suasana
yang agak panas, dan kata-kata’ harus’
dan ‘titik’ sudah terdengar, akhirnya ,
untuk penghormatan kepada sesepuh,
sidang pun menerima. (yd)

Beliau itu sudah biasa
mengurusi berbagai

kegiatan besar
bertingkat Nasional

bahkan Internasional.
Sedangkan IWS

hanyalah tingkat
Nagari, jadi rasanya

tidak sesulit itu

“
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DPP IWS Akan peduli Kaum Lemah
Ada harapan baru muncul dari

jajaran kepengurusan DPP IWS

yang baru. Pengurus yang baru

saja terpilih tersebut memulai

pembahasannya dengan

pembicaraan tentang masa depan

kehidupan warga yang masih

berada dalam kesulitan hidup, baik

yang sedang kesulitan ekonomi,

maupun kesulitan meneruskan

pendidikan anaknya.

Pembahasan itu terjadi ketika  rapat
Pengurus DPP terpilih di rumah H.

Chairul Umaiya, Perumahan Malaka Jaya,
Pondok Kopi, Jakarta Selatan pada
tanggal 14 Juli 2011 lalu, dengan agenda
utama melengkapi struktur kepengu-
rusan DPP IWS Periode 2011-2015.

Ketika itu, setelah rapat selesai

menuntaskan kelengkapan nama-nama
yang duduk dalam struktur kepengu-
rusan, rapat yang dipimpin langsung
oleh Ketua Umum terpilih sekaligus
selaku tuan rumah itu dilanjutkan dengan
pembahasan sekilas tentang program
kerja kedepan.

Terlebih dahulu Ketua menyebutkan
program umum seperti, penyempurnaan
pembangunan Gedung Serba Guna
Cibitung, Pulang Basamo 2014, dan IWS
CUP, yang tentu saja kesemuanya perlu
terus dilanjutkan.

Lalu beliau mengarahkan pembi-
caraan kepada persoalan warga yaitu
adanya kesulitan yang dihadapi oleh
mereka. Dikatakan bahwa masih banyak
warga yang kesulitan dalam melanjutkan
pendidikan anaknya, itu berarti  masih
banyak yang kesulitan dalam eko-
nominya. Disebutkan bahwa solusi
untuk menghadapi persoalan tersebut
adalah dengan mewujudkan Baitul Mal.

Pancingan Ketua pun direspon an-

tusias oleh peserta rapat yang hadir.
Yulnasman Yasin, Sekretaris umum yang
juga hadir meneruskan dengan men-
jelaskan tentang petensi besar yang bisa
digali. Besarnya potensi itu tergambar
dari salah seorang tokoh yang pernah
beliau tanya tentang berapa jumlah zakat
yang ia bayarkan setiap tahunnya.

Katanya, sang tokoh itu menjawab
bahwa zakat yang ia bayar setiap tahun
itu kira-kira dapat buat beli dua mobil
Kijang Innova, itu berarti sekitar 400
jutaan. Bayangkan bila ditambahkan
dengan zakat beberapa warga lain yang
tingkat kekayaannya hampir sama. Lalu
tambahkan lagi dengan yang tingkat
menengah dan seterusnya, tentu angka-
nya akan mencapai jumlah yang tidak
sedikit.

Sepertinya semua jajaran pengurus
punya perasaan dan pemahaman yang
sama bahwa di antara warga Saniangbaka
yang ada diperantauan ini masih banyak
yang butuh pertolongan. Sudah saatnya
pengurus DPP secara serius memikirkan
hal tersebut.

Kata serius perlu benar ditekankan
karena  selama ini kita memang kurang
serius, baik sebagai amil maupun sebagai
muzakki, buktinya potensi yang disebut-
sebut sangat besar itu baru tergarap
sedikit. Apa  yang dilakukan DPC DKI,
misalnya, baru mencapai  50jt an per
tahun.  Walaupun begitu apa yang
sudah dikerjakan tersebut tetap perlu di
apresiasi.

 Penyebabnya, mungkin karena
sang mustahiq itu tidak terlihat di
permukaan, padahal banyak. Kadang
bisa juga karena keraguan melihat
seseorang, apakah orang itu butuh atau
hanya pura-pura. Ataukah karena
adanya perbedaan pandangan terhadap
orang yang minta bantuan, yaitu apakah
memang benar-benar butuh atau hanya
karena salah mengurus keuangan
sendiri bahkan mungkin malas. Untuk
mengatasi hal itu barangkali kuncinya
adalah adanya basis data warga serta
pendekatan. Sikap terbaik tentulah
berprasangka baik saja.

(yd)
Antusias mengikuti jalannya sidang.
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Turnamen IWS Cup IX yang diadakan di Jakarta, 2-3

Juli berjalan sukses. Turnamen tersebut dibuka oleh

Walikota Solok, H. Irzal Ilyas MM. Ikut hadir

menyemangati acara adalah Wali Nagari, Dasrizal

Chandra Bahar.

SEBANYAK 40 Tim yang datang dari berbagai Daerah
perantauan di Indonesia ikut ambil bagian. Muncul sebagai
Juara Pertama adalah Tim dari Ngawi, yang berhasil
menaklukkan Tim dari Semarang. Setelah melewati perjuangan
yang cukup dramatis, akhirnya Ngawi unggul mengalahkan
Juara bertahan tersebut dengan skor 2-0. Selain memboyong
Piala bergilir, sang Juara juga meraih hadiah uang sejumlah Rp
3,5 jt yang merupakan sumbangan dari H. Chairul Umaiya.

Dua Pasangan Ngawi yang sukses melibas Semarang
tersebut adalah, pertama, dua bersaudara Yal & Dal,
mengalahkan pasangan Ari & Ade. Sedangkan pasangan kedua
adalah Rizal & Teguh mengalahkan pasangan Feri & Hengki.

Perjuangan gigih Tim Semarang yang didukung oleh
sporter loyalnya ternyata tak mampu menaklukkan semangat
juang Tim Ngawi. Pertandingan antara pasangan yang ketiga
pun tidak lagi dilanjutkan, sebab dengan skor 2-0 berarti sudah
jelas pemenangnya. Semarang pun harus puas menempati
urutan kedua yang berhak atas piala dan hadiah uang senilai
Rp 2 jt, sumbangan dari H. Azwar Akib.

Urutan ketiga dan keempat ditempati oleh tim yang sama-
sama pernah juara, yakni Tim Jakarta dan Yogyakarta.
Pasangan Jakarta yang pertama diperkuat oleh Sal & Danil,

melawan pasangan Jen & Seno. Yang kedua adalah pasangan
Riko & Okta melawan Ari & Ir. Setelah bertarung dengan sengit,
akhirnya Tim tuan rumah dapat menghibur diri dengan posisi
ketiga dan berhak atas piala dan hadiah uang tunai sebanyak
Rp 1,5 jt, atas sumbangan Murdisam.

Sedangkan dibarisan Veteran, muncul sebagai Juara adalah
pasangan Mas & Yun dari Bandung, mengalahkan pasangan
Purgo & Jum. Pertandingan antara dua pasangan veteran ini
juga mendapat perhatian dari para penonton. Pertarungan
mereka ternyata tidak kalah seru dibandingkan yang muda-
muda. Setelah pertarungan alot, akhirnya pasangan Purgo &
Jum harus takluk atas kedigdayaan pasangan Mas & Yun.

Sistim Baru Berjalan Sukses
Untuk mengurangi kerepotan kerja Panitia dan mengatasi

persoalan biaya, pada turnamen kali ini telah diterapkan sistim
baru, yaitu panitia tidak lagi menyediakan konsumsi, baik untuk
para peserta, maupun untuk panitia sendiri.

Untuk urusan Sumatra Tengah tersebut  diserahkan ke
masing-masing peserta. Ternyata kebijakan baru tersebut bisa
diterapkan, kawan-kawan dari daerah dapat memahami dan
memaklumi kebijakan tersebut. Hanya sedikit saja terdengar
komplain atas kebijakan harga yang dikenakan oleh rekanan
yang ditetapkan panitia.

Barangkali melihat suksesnya sistim baru tersebut,
memunculkan keberanian Semarang untuk menjadi Tuan
Rumah pada IWS Cup X mendatang. Menurut informasi yang
disampaikan oleh Sekretaris Panitia, Hendri Sama, total biaya
yang dihabiskan untuk acara tersebut adalah berkisar Rp 35 jt
an.

 Disebutkan, Pengumpulan dana untuk kegiatan itu tidak
lagi mendatangi banyak warga, hanya hitungan jari donator
yang didatangi. Ditambah dengan insert dari setiap Tim yang
ikut, ternyata sudah mencukupi biaya yang diperlukan. (yd)

IWS Cup IX Berjalan Sukses,

Ngawi Juara Baru

Zulfadli merawaikan IWS Cup.

Pak Waikota serius ikuti pembukan IWS Cup.
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Keberadaan dan peran Urang Saniangbaka di Kota

Solok mendapat respon positif. Respon tersebut tidak

datang dari sembarangan orang, tetapi datang dari

orang nomor satu di Kota tersebut, yaitu H. Irzal Ilyas

M.M.

DENGAN terus terang beliau mengakui kontribusi ‘Urang
Awak’ di wilayah yang ia pimpin. “Orang Saniangbaka itu
cukup punya kontribusi di Kota Solok,” ujarnya kepada Sa-
ran, seusai acara pembukaan IWS CUP ke 9, pada tanggal  2
Juli 2011 lalu di Jakarta.

Kontribusi yang dimaksud beliau adalah dalam banyak
hal, di antaranya kontribusi di dunia usaha. Banyak usaha
yang diperankan oleh orang Saniangbaka di Solok. Beliau
mengaku kenal baik dengan para tokoh tersebut. Kebersamaan
yang terpelihara di Kota Solok juga tidak terlepas dari kontribusi
orang Saniangbaka.

Kehadiran Irzal sendiri adalah karena memenuhi undangan
Panitia untuk menghadiri sekaligus membuka kegiatan
tersebut. Kehadiran beliau dapat memperlihatkan kedekatan
antara pemimpin Kota Solok dengan salah satu unsur
Kenagarian yang ada, yang mana Saniangbaka tentu
merupakan bagian yang tak terpisahkan. Kedekatan dengan
Saniangbaka sebenarnya sudah lebih dahulu sudah terjalin
kuat oleh karena yang menjabat sebagai Wakil beliau adalah
putra Saniangbaka, yaitu Zul Elfian Dt. Tianso.

Irzal waktu itu terlihat begitu semangat dan antusias ketika
memberikan kata sambutan. Dia menilai kegiatan ini sangat
berguna untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antar
sesama. “ Kegiatan seperti ini diperlukan untuk mempererat
hubungan silaturahmi. Selain itu kegiatan ini juga punya
dampak ekonomi, terutama apabila tempat pelaksanaannya
diadakan di kampung halaman,” katanya.

Hal itu berdasarkan pengalaman yang ia rasakan pada saat
acara Pulang Basamo IWS 2010. Seperti diketahui, pelaksanaan
turnamen IWS CUP ketika itu mengambil tempat di Hall
Lapangan Merdeka Kota Solok. Dengan even tersebut, apalagi
ditambah dengan hilir mudiknya warga Saniangbaka yang
pulang, benar-benar membuat Solok penuh sesak.

Oleh karena itu, dia berharap agar turnamen ini lebih sering
diadakan di kampung halaman. “ Kalau perlu untuk dua tahun
sekali diadakan di kampung,” harapnya. Beliau juga memuji
kekompakan warga Saniangbaka. Hanya dengan kekom-
pakanlah acara seperti ini bisa diadakan. “Saya tahu Orang
Saniangbaka itu di mana-mana bersatu,” ucap Irzal.

Dalam perbincangan tersebut, beliau  juga menceritakan

tentang suasana keharmonisan di Kota yang terkenal dengan
Barehnya ini. “ Suasana harmonis tersebut terwujud adalah
berkat kita selalu menumbuhkan rasa keadilan di tengah
masyarakat, sehingga tidak ada rasa kecemburuan sosial,”
papar pak Wali.

Apa yang dijelaskan tentang keharmonisan itu memang
tidaklah berlebihan. Kita dapat saksikan bahwa di Kota Solok
memang jarang sekali terjadi keributan, atau tawuran seperti
yang sering terjadi di Jakarta, Ibu Kota Negara ini. Semoga
suasana tersebut terus dapat dipelihara hendaknya. (yd)

Wali Kota Solok H. Irzal Ilyas M.M:

“Orang Saniangbaka

Cukup Berkontribusi Di Kota Solok”

Walikota membuka IWS CUP.
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Turnamen IWS Cup mendapat respon dari seorang

mantan pemain bulutangkis Nasional, Hermawan

Susanto. Dia menilai kegiatan seperti ini cukup bagus

dan perlu diteruskan.

Pria yang beristrikan Sarwendah, yang juga mantan pemain
Nasional inipun memberikan semangat agar kegiatan ini

lebih ditingkatkan. “Saya sarankan agar lebih dimeriahkan lagi,”
ujarnya kepada Saran disela-sela pembukaan acara tersebut.

Dia memberikan masukan bahwa untuk lebih me-
meriahkannya adalah dengan cara mengekpos ke media masa
sejak 2 minggu sebelum acara dilangsungkan. Hal  itu agar
dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama oleh insan
pencinta bulutangkis di sekitar tempat turnamen diadakan.

Agaknya barangkali menurut penglihatan beliau turnamen
IWS Cup ini masih kurang meriah. Even ini hanya diramaikan
oleh banyaknya tim yang ikut yaitu mencapai 40 tim. Jadi yang
terlihat hanyalah para panitia dan pemain yang sedang nunggu

giliran bertanding. Hampir tidak ada penonton dari unsur
keluarga IWS, apalagi warga sekitar.

Pembicaraan dengan Hermawan, reporter Saran  lakukan
di Kantin belakang GOR tempat turnamen diadakan. Saat
itu Saran bersama Deni Nurdin, tokoh IWS Bali. Saran
menodong beliau ketika hendak beranjak dari Kantin
tersebut. Walaupun mendadak begitu beliau tetap menerima
dengan senang hati.

Ternyata orangnya cukup bersahabat dan terbuka. Dia
bercerita banyak tentang aktifitasnya sehari-hari. Barangkali
ini merupakan bagian dari komitmennya yang akan tetap turun
ke bawah, walaupun mantan seorang pemain bertingkat
Internasional.

Agaknya bulutangkis sudah mendarah daging dan sudah
menjadi keseharian bagi ponakan Liem Swi King ini, walaupun
sudah tidak masuk sebagai pemain Nasional, tapi dia tetap
aktif mengikuti turnamen antar Veteran. Turnamen yang sering
diikutinya adalah Turnamen Sirnas Sinar Mutiara. Pada Sirnas
Th 2011 di Surabaya belum lama ini dia meraih gelar juara
pertama. (yd)

Hermawan Susanto (Mantan Pemain Nasional):

“Saya Sarankan Agar Lebih Dimeriahkan Lagi”

Eksibisi, Chairul berpasangan dengan Hermawan.
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IWS Sambut Hangat
Yayasan Pendidikan Saniangbaka
Pada tanggal 28 Juni – 1 Juli 2011 Menghadiri Acara

Mubes IWS di Ciawi dalam rangka sosialisasi Yayasan

Pendidikan Saniangbaka. Pada sosialisasi ini telah

didistribusikan bahan presentasi melalui panitia Mubes

sebanyak 100 exsemplar sekaligus dipresentasikan

kepada seluruh peserta Mubes.

Mengingat terbatas waktu yang diberikan panitia setelah
presentasi tidak dapat dilakukan diskusi dan dialog. Oleh

karena itu tim sosialisasi memberikan tambahan penjelasan
kepada individu individu perwakilan cabang IWS. Secara
umum peserta Mubes menyambut baik dan memberikan
apresiasi atas pendirian Yayasan Pendidikan yang dipandang
sangat membantu untuk peningkatan sumber daya manusia
Nagari Saniangbaka.

Dewan pengurus menyarankan kepada forum Mubes agar
salah satu persyaratan calon ketua DPP IWS adalah yang
punya komitmen untuk membantu pengembangan Yayasan
Pendidikan ke depannya. Di samping itu dewan pengurus juga
menyarankan agar di dalam program keja Pengurus DPP IWS
priode 2011 – 2015 dirumuskan upaya upaya pengembangan
Yayasan Pendidikan.

Kedua usulan Dewan pengurus tersebut disambut baik
oleh peserta Mubes, bahkan dalam sambutan/pidato ketua
terpilih ( Dr.H.Chairul Umaiya SE,Akt,MM ) langsung
menyatakan mendukung keberadaan serta pengembangan
Yayasan Pendidikan Saniangbaka dan akan merumuskan di
dalam program DPP IWS.

Pandangan yang dikemukakan ketua umum DPP IWS
terpilih tersebut di atas sejalan dengan apa yang diharapkan
oleh Bapak Bupati Solok Drs.H.Syamsu Rahim saat pembukaan
acara Mubes IWS di Ciawi

Penetapan Tim Verifikasi
Tanggal 4 Juli 2011 diadakan pertemuan Dewan pengurus

(Ketua dan sekretaris) dengan tim verifikasi yang telah
ditetapkan dengan surat keputusan Dewan pengurus NOMOR
002/DPU -YPSB/VI /2011 tanggal 23 Juni 2011 di Kampus
MTs.M Saniangbaka.

Dari 5 orang personil tim verifikasi yang hadir sebanyak 4
orang yaitu: H.Syafri Baiman, Nusa Jaya S.Ag.S.Pd, Maryati
Amd, dan Tarmizi Mangkuto Sutan. Pada acara pertemuan
tersebut dijelaskan tentang keberadaan Yayasan Pendidikan
Saniangbaka dan tugas tugas serta mekanisme kerja tim
verifikasi sekaligus diserahkan format permohonan bantuan
biaya pendidikan, rekomendasi dewan Pembina dan Surat
keputusan ( SK ) Dewan pengurus kepada tim verifikasi.

Mengingat kebutuhan biaya untuk melanjutkan pen-

didikan ke jenjang yang lebih tinggi yang merupakan prioritas
utama kegiatan Yayasan maka disepakati segera diinformasikan
kepada masyarakat luas tentang bantuan biaya pendidikan
dari Yayasan Pendidikan, di mulai tahun ajaran 2011/2012.

Permohonan yang diterima oleh tim verifikasi segera
diverifikasi dan direkomendasikan kepada dewan pengurus
untuk di bahas dan di tetapkan sebagai penerima bantuan
biaya pendidikan.

Pada tanggal 10 Juli tim verifikasi telah menyerahkan
permohonan bantuan biaya pendidikan yang telah diverifikasi
dan direkomendasi kepada dewan pengurus untuk tahap
Pertama sebanyak 11 permohonan yaitu :

Pada tanggal 12 Juli 2011 bertempat di rumah kediaman
H.Yunasman SE,MSi yang dihadiri oleh H.Naspi Dtk Mudo
Nan Itam , H.Yunasman SE, MSi , Iskandar Dtk Rajo Radin,
Yusfardi Rajo Pangeran dan Atrizon S.Pd telah di lakukan
pembahasan dan penetapan penerima bantuan biaya
pendidikan tahap pertama sebagai berikut :

 Dan diserahkan pada:
Hari/Tanggal : Khamis/14 Juli 2011
Jam : 20.000 Wib ( Ba’da Isya )

Tempat : Mesjid Raya Saniangbaka

Selang satu minggu kemudian Tim verivikasi kembali
mengajukan 11 nama untuk diusulkan sebagai penerima
bantuan yayasan tahap 2 dengan rincian  sbb : 1 orang ke
ITB, 2 orang ke Unand, 1 orang IAIN IB Padang, 2 ke MAM,
3 SMAN 2 X Koto Singkarak, 1 SLTP 4 dan 1 ke MTsM
Saniangbaka. (nusa)
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Memanfaatkan momen  awal tahun

ajaran baru 2011/2012, Yayasan

Pendidikan Saniangbaka  atas

kesepakatan  Dewan Pembina dan

Dewan  Pengurus  mensegerakan

pencairan  dana bantuan  kepada

putra putri Saniangbaka yang akan

melanjutkan pendidikannya ke

jenjang berikutnya.

Kamis  14 Juli 2011, bertempat di
Masjid Raya Saniangbaka di-

langsungkan acara penyerahan dana
bantuan kepada 11 orang penerima
terdiri  dari 7 orang memasuki perguruan
tinggi, 2 orang masuk SLTA dan 2 orang
masuk  SLTP.

Acara penyerahan  dihadiri  oleh Wali

nagari , KAN, BMN, dewan pengurus,
Tim verivekasi dan orang tua penerima
dana bantuan.  Tarmizi  Mkt Sutan
mewakili tim verifikasi  dalam sam-
butannya menyampaikan bahwa  tim
verikikasi berupaya mengemban tugas
yang dipercayakan sebaik mungkin,
mendistribusikan formulir penerima  dan
merekomendasikan kepada dewan pe-
ngurus berapa nilai nominal bantuan
yang akan diberikan setelah melalui
proses penjajakan data dan segala
macam  pertimbangan untuk diusulkan
kepada dewan pengurus sebagai pe-
nerima.

Naspi Dt Mudo Nan Itam SH Msi
yang didampingi oleh H. Yunasman
SE.M.Si, Ketua Pengurus Harian Yayas-
an Pendidikan dalam sambutannya
menjelaskan sedikit kilas balik  upaya
pendirian Yayasan Saniangbaka.

Sebelum yayasan terbentuk  sebe-

tulnya sudah ada nama nama organisasi
sosial kemasyarakatan Saniangbaka
yang mencoba bergerak dalam  pem-
berian bantuan d ibidang pendidikan
seperti Yamsa yang dicanangkan se-
waktu Pubas 1996.

Akan tetapi karena kurangnya komit-
men sehingga kebradaan Yamsa tidak
bertahan lama hilang dalam perjalanan
waktu. Ketika  usai acara syukuran
terpilihnya   Bupati Solok Drs Syamsu
Rahim dengan  Desra Ediwar.A dan Wali
kota  Solok Drs.Irzal Ilyas  dengan
Zulelfian Dt Tianso di lapangan Balai-
balai Adat nagari Saniangbaka, ide dan
semangat untuk mendirikan Yayasan
pendidikan  untuk Saniangbaka meng-
apung lagi, maka disepakatilah  tiga or-
ang tokoh masyarakat Saniangbaka
yakni  H.Yunasman SE.M.Si, H.Naspi Dt
Mudo Nan Itam. Dt Tan Bagagar SH.Mh.
Amanah  diberikan kepada  mereka

H. Yunasman

SE.M.Si, Ketua

Pengurus Harian

Yayasan Pendidikan

menyerahkan

bantuan pendidikan.

Yayasan Pendidikan Saniangbaka

Serahkan Bantuan
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Tekad M Rezki Mambangkik Batang Tarandam

didasarkan  kepada Kompetensi mereka
yang tidak diragukan lagi untuk meran-
cang persiapan  hingga terbentuknya
Yayasan Pendidikan Saniangbaka.

Lebih lanjut Naspi Dt Mudo Nan Itam
menjelaskan bahwa setelah     struktur
pengurus yayasan dibentuk kemudian
yayasan  mengantongi   akta notaris
sambil menunggu pengesahan dari
Kementerian hukum dan HAM. Soal
nama dalam forum pertemuan  pengurus
pernah diusulkan beberapa nama di-
antaranya Yayasan Bukik Gajah dua-
balang, Yayasan Camin Taruih, Yayasan
Tangaya akhirnya disepakati nama
Yayasan Pendidikan Saniangbaka.

Menyinggung soal program yayasan
dijelaskan bahwa prioritas awal adalah
pemberian bantuan dana pendidikan
kepada  anak nagari Saniangbaka yang
akan melanjutkan pendidikan ke jenjang
berikutnya seperti anak tamat SD masuk
ke SLTP, tamat SLTP masuk ke SLTA dan
tamat SLTA masuk ke Perguruan tinggi.

Untuk masuk SLTP dan SLTA diutama-
kan yang sekolahnya di kampuang
(dalam nagari) yang sekolah di luar dalam
nagari dianggap punya kemampuan
secara ekonomi.

Program lainnya mendirikan lembaga
pendidikan. Dalam kesempatan, demikian
Naspi Dt Mudo Nan Itam, pekerjaan
yang berat itu adalah menghimpun dana
dari sumber yang diharapkan.  Untuk itu
diimbau kepada seluruh warga Sa-
niangbaka di mana saja berada mari kita
besarkan Yayasan  dengan menyalurkan
kelebihan  rezki  melalui  Zakat,infak
sadaqahnya (ZIS) kepada Yayasan
Pendidikan Saniangbaka.

Dasrizal Chandra Bahar sebagai
kepala pemerintahan  Saniangbaka dalam
sambutannya menyampaikan pesan
terutama kepada penerima,  pergu-
nakanlah bantuan dana dari yayasan
Pendidikan Saniangbaka dengan sebaik-
baiknya  untuk keperluan pendidikan.
Jangan disalahgunakan sehingga mak-

sud dari bantuan tersebut mencapai
sasaran yang diharapkan.

Ke depan bila yayasan sudah ber-
jalan dengan lancar kita tidak mendengar
lagi anak –anak nagari kita Saniangbaka
yang terlantar pendidikannya. Lebih
lanjut diharapkan  bagi penerima se-
karang ini suatu saat kelak  juga bisa
berbuat yang terbaik untuk kemajuan
nagari Saniangbaka.

Setelah orang tua penerima menanda
tangani naskah serah terima dan kwitansi
dana bantuan  maka  Atrizon SPd,  salah
seorang pengurus yayasan, meng-
umumkan daftar penerima   dana bantuan
pendidikan penyerahan  diberikan secara
simbolis, untuk tingkat SLTP dan SLTA
diserahkan oleh H.Yunasman SE.MSi dan
penyerahan kepada penerima tingkat
perguruan tinggi diserahkan oleh Das-
rizal Chandra Bahar. Acara penyerahan
semakin hikmat karena  ditutup dengan
pembacaan do’a yang dibacakan oleh
Drs.Irfan Umir Dt Mustafa. (nusa)

Raso  tanah  rangkah diagiah  aia”,
demikian kalimat yang terucap oleh

seorang ibu paruh baya  yang bernama
Yenita, orang tua  salah seorang
penerima bantuan dana pendidikan dari
Yayasan pendidikan Saniangbaka.

Diakuinya,  saat menerima bantuan
dana pendidikan  berupa uang dalam
amplop sebanyak Rp. 3 juta,  Yenita merasa
haru dan bahagia tak terkira, karena
kegalauan hati dan pikiran untuk semen-
tara bisa ditenangkan. Sebelumnya Yenita
beberapa hari sempat  ke sana kemari  demi
harapkan seseorang yang ditemuinya mau
membantu meminjamkan dana  untuk bi-
aya pendaftaran awal  sang anak bernama
Muhammad Rezki yang lolos  SNMPTN
di UNP  jurusan  Teknik  otomotif.

Kepolosan Yenita  sebagai seorang
ibu yang tengah berjuang  mengupaya-
kan dana untuk kuliah Muhammad Rezki
terkadang  sebagian  orang  kurang
memiliki   kepedulian    yang diharapkan.
Hal ini  dikarenakan  adanya persepsi
bahwa yang bersangkutan tak akan
mungkin mampu  mengembalikan  dana
yang dipinjamkan  tersebut.  Untung
masih ada sebagian warga yang masih
ada rasa empati dengan memberikan
bantuan  atau pinjaman sesuai  dengan

kesanggupan.
Muhammad Rezki  yang beralamat di

Sumpadang Gobah  tamatan  SMKN  2
Solok tahun  pelajaran 2009/2010. Suatu
kali pernah mengungkapkan kepada Sa-
ran bahwa ia  punya tekad untuk bisa
kuliah  di Perguruan Tinggi Negeri. Satu
tahun  Rezki  coba hidup di Jakarta  bekerja
di  kedai  Jamu, namun  tekad untuk  harus
kuliah  demi  cita-cita tak pernah padam
serta mambakik batang tarandam. Maka 2
minggu menjelang   jadwal SNMPTN
Muhammad Rezki  sudah pulang  ke
kampung  persiapkan diri.

Akhirnya   apa yang menjadi  impian
Muhammad Rezki  terwujud. Rezki  yang
walau sehari  tidak didampingi sang ayah,
sangat  bersyukur   sekali pada Allah
SWT  dan berterima kasih  sekali  kepada
Pengurus  Yayasan  Pendidikan Saniang-
baka.  Semoga  Allah membalasi siapa
saja hambanya telah  berbuat  kebaikan
untuk orang lain. Do’akan semoga  Rezki
sukses kuliahnya.

Bahagiakan Orang Tua dan buat
bangga orang Saniangbaka.

Memang apa yang telah dicapai
untuk bisa kuliah ITB belumlah seberapa
akan tetapi bagi Syarifudin Arifendi yang
sehari-hari dipanggil Arif suku Piliang

Saniangbaka merupakan  anak ke 4 dari
6 bersaudara dari pasangan Eddy Jamin
dengan Endriani.

Arif yang baru saja menamatkan
pendidikan  SMAN 2 Cimahi,  dalam
keterangannya seperti yang juga di-
tuangkan dalam formulir Tim Verivikasi
dijelaskan bahwa lolos di ITB jurusan
SITH merupakan suatu kebanggaan
tersendiri baginya dan memberikan
kebanggaan bagi Saniangbaka.

Sejak awal impian untuk bisa kuliah
di ITB  tidak sekedar mimpi akan tetapi
bagi Arif di samping belajar  keras,
sungguh-sungguh juga berupaya me-
ngasah kecerdasan spiritual  dengan
cara rajin mengerjakan shalat Duha,
shalat tahajut.  Hal ini menjadi sprit
tersendiri bagi Arif dalam menggapai
cita-citanya.

Arif yang juga salah seorang pe-
nerima bantuan dari Yayasan Pen-
didikan Saniangbaka merasa bersyukur
dan berterima kasih semoga  Yayasan
Pendidikan Saniangbaka tetap eksis
dalam membantu kelanjutan pendidikan
anak nagari Saniangbaka. Semoga kelak
bisa membahagiakan orang tua  dan
membangun nagari Saniangbaka ter-
cinta. (nusa)

“
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MTsM Saniangbaka Bangun Gedung II
Secara bertahap MTsM

Saniangbaka  membuktikan bahwa

kemajuan pendidikan itu  selalu

didampingi dengan penyediaan

sarana prasarana  yang lengkap,

dengan demikian proses

pendidikan akan berjalan baik.

Madrasah Tsanawiyah Muham-
madiyah Saniangbaka, telah

berdiri sejak tahun 60 an dan telah
banyak memberikan kontribusi terhadap
pendidikan anak nagari Saniangbaka di
mana para  alumninya sudah tersebar
diseantero nusantara maupun luar negeri
bahkan ada yang telah menyelesaikan
pendidikan S3 (doctor). Keberadaan
Madrasah kita ini tidak terlepas dari
partisipasi serta dukungan seluruh
dermawan sehingga pengurus dan guru

dapat menjalankan kegiatan belajar
mengajar di Madrasah kita ini dengan
baik lancar.

Mencermati kemajuan pendidikan di
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah
Saniangbaka dalam 5 tahun terakhir
mengalami perkembangan yang sangat
baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi jumlah
siswa sebanyak 225 siswa dalam 9 lokal
belajar. Di samping itu prestasi siswa-
siswa yang konsisten, di mana setiap
ujian nasional lulus 100 %.

Akan tetapi hal tersebut belum
seimbang dengan ketersediaan sarana
dan prasarana belajar seperti jumlah
ruang belajar, ruang perpustakaan, labor
computer, labor IPA yang belum memadai
serta ruang penyimpanan inventaris
besar / berat yang tidak ada. Sehingga
untuk kondisi saat ini ruangan inventaris
besar / berat menumpang di rumah
warga.

Berdasarkan kondisi di atas pe-

ngurus BP MPM Madrasah Tsanawiyah
Muhammadiyah Saniangbaka telah
melakukan pengkajian melalui pertemuan
Pengurus beberapa kali untuk mengatasi
masalah tersebut pada tanggal 16 Ja-
nuari 2011, 15 Pebruari 2011 dan tanggal
7 Maret 2011. Dari pertemuan tersebut
peserta musyawarah sepakat dan me-
mutuskan umtuk membangun Gedung II
, lokasinya dengan membeli tanah hak
milik Hj.Dewita Wahab /H.Zamzami
Natoen yang terletak di Sikumbang
Jorong Balai Batingkah Saniangbaka.

Sebagaimana tujuan umum , adalah
terselenggaranya pekerjaan pemba-
ngunan Gedung II Madrasah Tsana-
wiyah Muhammadiyah Saniangbaka,
sehingga anak kemenakan cucu kita
dapat belajar dengan baik menjadi insan
yang cerdas dan berakhlak mulia.

Untuk merealisasikan pembangunan
Gedung II ini dibutuhkan biaya yang
cukup besar  yang tentu saja memerlukan
dukungan dari semua pihak baik berupa
moral maupun spiritual. H.Syafri Bay-
man, Ketua Pembangunan, menjelaskan
bahwa Biaya yang diperlukan sbb;
a. Pembelian Tanah lokasi luas lk. 400 M2

Rp. 125.000.000.-

b. Biaya Pembangunan Gedung

Rp. 1.155.384.000.-

Jumlah Rp.1.280.384.000.-

(Satu milyar dua ratus delapan puluh juta
tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Sementara ini  panitia pembangunan
memberanikan diri melakukan pinjaman
atau mengebon  semua bahan bangunan
ke toko  bangunan warga Saniangbaka
yang ada di Solok, dan untuk keperluan
penghimpunan dana pembangunan
tersebut  kami mengetuk  pintu hati
Bapak / Ibu / sdr./I untuk berkenan
menyalurkan infak, wakaf, zakat dan
Shadaqah baik berupa uang tunai mau-
pun barang bangunan.

Dengan selesainya Pembangunan
Gedung II nanti  diharapkan nilai dan
mutu pendidikan pada Madrasah kita ini
menjadi lebih baik lagi dan menjadi
sekolah unggul pada tingkatannya  dan
semakin berkembang serta motto Sa-
niangbaka menjadi nagari pendidikan
dapat kita wujudkan. (nusa)
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PSSB  Wadah Pembinaan
Pemuda Pelajar Saniangbaka

“Saniangbaka  Di Dadaku, PSSB

Kebanggaanku,” demikian motto

pemuda pelajar Saniangbaka yang

tergabung dalam kelompok

Persatuan Sepak bola

Saniangbaka.Tiga bulan

belakangan ini PSSB mencoba

kembali berkiprah menghimpun

para pemuda pelajar Saniangbaka.

Mereka terdiri dari pelajar yang masih
aktif dengan  berbagai sekolah asal

baik SMP, MTsM, SLTA,, Mahasiswa
dan bahkan ada di antara  mereka yang
tidak berstatus pelajar. Artinya mereka
adalah unsur Pemuda. PSSB kali ini
adalah  dalam bentuk format baru mem-
punyai sekretariat di kantor bekas Desa
Balai Mansiang,  tepatnya depan la-
pangan Balga.

Untuk mewujudkan program kegiatan
PSSB di lapangan para anggota   di-
dampingi oleh  Zaki Zakaria, selaku
Ketua umum PSSB.  Zaki menjelaskan,
munculnya kembali  semangat PSSB
dalam format baru  yang lebih profes-
sional kali ini tidak lain adalah  karena
ingin mewadahi pemuda pelajar Sa-
niangbaka kepada kegiatan yang positif

yang selama ini terkesan banyak uru-
uruannya.

Bakat dan potensi yang dimiliki
pemuda pelajar tersebut tidak tersalur,
bahkan sesama pemuda pelajar tidak
saling kenal mengenal. PSSB hadir untuk
mencoba menjawab realita tersebut.

Dijelaskan bahwa sekarang ini ke-
anggotaan PSSB ± sebanyak 100 orang.
Mereka kebanyakan anggota yunior dan
sekitar belasan orang anggota senior.
Sesuai dengan program yang telah
dirumuskan bersama secara berkala 1 kali
seminggu diadakan latihan resmi di
Lapangan Bola Kaki Sumani dengan
mendatangkan pelatih  dari Padang.

Belakangan ini  latihan bersama
pelatih tidak lagi bisa dilanjutkan karena
terkendala biaya pelatih. Diharapkan
dengan adanya latihan resmi melalui
beberapa kali  pertemuan maka sedikit
banyak  anggota  PSSB   mendapatkan
pengetahuan dan skill tentang sepak
bola.  Berkat adanya latihan selama ini
PSSB sudah mampu menunjukkan pres-
tasi  sparing antar nagari yang cukup
baik bahkan pernah Sparing ke Batu
Sangkar.

Menyinggung program selama Ra-
madhan 1432 H para anggota PSSB
hanya melakukan latihan  dalam bentuk
Futsal di Lapangan SD Balai Gadang.
Rupanya Tidak saja  Bola kaki yang

digalakkan dalam PSSB akan tetapi  juga
bidang keagamaan. Kegiatan diskusi
keagamaan telah dilaksanakan beberapa
kali  oleh para anggota PSSB yang
bertempat di Sekretariat PSSB. Insya Al-
lah ke depan  kegiatan diskusi ke-
agamaan tempatnya akan dilaksanakan
di Masjid. Hal ini sudah disetujui oleh
beberapa Pembina di antaranya Handra
Kurniawan .SE Juni Epi Candara.MAg.

Berkaitan dengan sarana Lapangan
dan program lainya dijelaskan kepada
Saran, bahwa mengenai  Lapangan Bola
Kaki di Lekok Puruk  sebetulnya PSSB
punya keinginan besar bagaimana La-
pangan tersebut bisa dimanfaatkan.
Hanya saja mereka belum tahu langkah
atau prosedur yang akan ditempuh.

Berdasarkan usulan dari beberapa
tokoh masyarakat yang mempunyai
kepudulian terhadap lapangan tersebut,
sangat mendorong  semangat PSSB
untuk melakukan sesuatu. Tentu saja ini
semua bisa terwujud bila ada dukungan
penuh dari lembaga pemerintahan, KAN,
BMN, Pemuda dan IWS.

Menurut Zaki, banyak terdengar
suara  yang pesimis dengan   menyebut
kekurangan lapangan Bola kaki yang kita
punya. Sampai kapan  kita selalu me-
numpang di lapangan punya orang lain.
“Insya Allah kalau ada dukungan moril
dan materil secara bertahap, Lapangan
Bola kaki Puruk  akan kita benahi,” ucap
Zaki.

Langkah awal mungkin akses jalan
yang mendaki ke lokasi lapangan perlu
dicor semen  dan diberesi saluran
drainasenya. Memang yang kami punya
baru berupa semangat. Kalau sesuatu itu
sudah kita tekadkan secara perlahan
mimpi itu bisa menjadi nyata.

Melalui  saran, Zaki menitipkan rasa
terima kasih kepada para dermawan yang
telah turut memberikan  sumbangannya
kepada PSSB. Perlu  diinformasikan
bahwa dana yang telah dihimpun hingga
sekarang  ini telah digunakan untuk
biaya sekretariat dan biaya transportasi
pelatih. (nusa)
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Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA)

Mushalla Tauhid Jorong  Kapalo

Labuh  menggelar  Khatam Al-Qur’an,

Jum’at  1 /7) . Rangkaian  kegiatan

yang berlansung tiga hari tersebut

diawali dengan pembukaan Khatam

yang dibuka secara resmi oleh

Zulfatmai..Ag KUA Kec X Koto

Singkarak. Turut hadir  dan beri kata

sambutan Ketua KAN

Saniangbaka.mewakili lembaga

nagari  karena pada waktu yang

bersamaan Wali Nagari Saniangbaka

dan ketua BMN menghadiri Mubes

IWS di Ciawi Bogor.

Kegiatan Tamat Kaji (Khatam)  di
Suaru Tauhi Kapalo Labuh kali

diikuti oleh 49 orang peserta terdiri dari
16 orang laki-laki, 33 orang perempuan,
sebagian peserta adalah anak mangaji
dari surau lainnya dalam ke nagarian
Saniangbaka.

Secara umum prosesi kegiatan kha-
tam berjalan dengan lancar dan meriah
karena adanya dukungan penuh tidak
hanya panitia, orang tua peserta  akan
tetapi juga warga masyarakat dalam
kampuang. Semuanya  turun tangan
korbankan waktu dan tenaga.  “Isti-
lahnya lah manjadi alek nagari,” ungkap
Amsi  Fondri, Sekretaris kegiatan Kha-
tam.

Hal yang sama juga diungkapkan
oleh Septrismen, ketua seksi dana,
menjelaskan kepada Saran bahwa atas
nama segenap panitia mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga  atas
sumbangan dana dari  para dermawan
maupun melalui beberapa cabang  IWS
yang turut berpartisipasi demi suksesnya
khatam qur’an di Suaru Tauhid Kpl
Labuah.

H.Syukri Dt.Gadang, Ketua KAN
Saniangbaka, dalam sambutannya  me-
ngajak peserta Tamat Kaji (Khatam)

jangan  semata-mata untuk meng-
harapkan  kemenangan dan
penghargaan semata, tetapi lebih
dari itu dapat memotivasi ma-
syarakat terutama peserta sebagai
generasi muda menghidupkan tradisi
mencintai dan memuliakan  Al-Quran. 

Selain itu, jadikan khatam sebagai
momentum evaluasi sejauhmana kualitas
kedekatan antara perilaku manusia
dengan nilai-nilai moral yang menjadi
pesan utama Al-Quran, sehingga seluruh
aktivitas kehidupan yang kita jalani
senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai
luhur Al-Quran dalam naungan keber-
kahan dan keridhoan Allah SWT.

Zulfatmai S.Ag dalmm sambutannya
mengimbau  kepada orang tua peserta
khatam untuk tetap mendorong anak-
anak kita tetap membiasakan membaca
al Quran dan kepada
peserta diharapkan
jangan puas sampai
dikhatam saja te-
ruslah belajar mem-
baca dan mendalami
al-quran. Panitia
yang telah bersusah
payah mengangkat
kegiatan khatam ini
m u d a h - m u d a h a n
menjadi amal ke-
baikan. Kemudian
secara resmi kegiat-
an khatam dimulai
dengan menampil-
kan kebolehan ma-
sing-masing peserta
dalam membaca Al-qur.an.

Pekerjaan yang sangat memerlukan
waktu dan tenaga serta kebersamaan
adalah proses penyembelihan  7 ekor sapi
aqiqah hingga masak di kancah. Setelah
proses demikian selesai maka kegiatan
yang ditunggu-tunggu oleh rang kam-
puang baik nan gadang maupun nan
ketek-ketek adalah makan bajamba yang
telah disiapkan oleh panitia untuk para
undangan. Makan bajamba dimulai
setelah usai shalat jum’at. Tempat acara
makan bajamba ini di Surau Tauhid
Kapalo  Labuh tidak ada masalah karena

lokal MDA Bahrul Ulum
yang ada di depan surau
Tauhid bisa dimanfaatkan.

Rusmadi Kasim St.Sinaro
yang akrab disapa Edi Naro selaku ketua
panitia menginformasikan  bahwa setelah
makan bajamba  sekitar jam 14.30.Wib
para peserta  mengikuti arak-arakan
keliling nagari  yang diringi oleh  Drum
Band MTsM Saniangbaka. Puncak
kegiatan  khatam diadakan malam  dana
dan hiburan  bersama  gambus Nida Ul
Islam, panitia juga menyediakan restoran
amal  dan lelang kue.

Pada malam puncak tersebut  di-
umumkan peserta terbaik serta penye-
rahan piagam, hadiah serta pengucapan
ikrar peserta Khatam. Berhasil sebagai
peserta terbaik pertama adalah Roza
Armayuni mendapat hadiah 1 bintang

emas, terbaik kedua Elvia Oktaviani
dengan hadiah ½  emas , dan terbaik
ketiga diraih oleh Anfi Sintia denagn
hadiah ¼ emas.

Semua peserta Khatam masing-
masingnya mendapat  1 buah Al-qur’an
terjemahan yang disumbangkan oleh
PT.CNM. Lebih lanjut dijelaskan  secara
umum laporan keuangan dapat di-
informasikan bahwa jumlah pemasukan
dari berbagai sumber berjumlah Rp.
97.132.500.- Sedangkan pengeluaran Rp.
90.923.100.- jadi terdapat sisa lebih  kas
panitia Khatam Rp. 6.209.400. (nusa)

Surau Tauhid Kepala Labuh

Gelar Khatam Qur’an
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Kelompok Tani terpadu Bukik

Carano Jorong Balai Batingkah

Nagari saniangbaka   berdiri sejak

tahun 2007. Bukik Carano  adalah

nama sebuah bukik yang terletak di

kawasan Pinang  yang memiliki

prospek   apabila lahan kritis yang

ada  di Bukik tersebut digarap

dengan  baik.

Awalnya  kelompok tani  Bukik Carano
hanya fokus dalam program per-

kebunan, akan tetapi  setelah melihat
peluang-peluang kerjasama dengan
dinas  pemerintahan  terkait  maka pro-
gram yang ada dikembangkan dalam
bidang peternakan dan perikanan,  maka
itulah sebabnya dinamakan kelompok
tani terpadu,” demikian penjelasan
Tarmizi Mkt Sutan selaku ketua Kelompok
Tani  Terpadu  Bukik Carano.

Lebih jauh  dijelaskan oleh Tarmizi
yang juga mantan Wali Nagari Saniang-
baka bahwa  dari segi keanggotaan diakui
awalnya tercatat   sekitar 20 orang
anggota yang tergabung dalam anggota
Kelompok Tani Bukik Carano, akan tetapi
mencermati tingkat  keseriusan sebagian
anggota maka untuk tahun sekarang
telah dilakukan revisi keanggotaan.

Disepakatinya aturan  kewajiban
anggota menanamkan modalnya sebesar
Rp. 500.000.-  dan membayar iuran
berkala setiap bulannya. Ketentuan
tersebut  dibuat mengingat ketatnya
pengawasan yang dilakukan  Auditor
P2K ,  maka realisasi program di lapangan
diperlukan  keanggotaan yang punya
sikap mental  bertanggungjawab me-
majukan kelompok Tani Bukik Carano.

Setiap tahunnya Kelompok Tani
“Buki Carano” terus mendapat ke-
percayaan  dari berbagai  Instansi
pemerintah  seperti dari  Dinas Ke-
hutanan dan Perkebunan. Pada tahun
2009 dari Dinas Lingkungan Hidup Prop.

Riau  berupa penanaman bibit  pohon
coklat, Karet  senilai  Rp. 10.000.000.

Pada tahun 2010 dari Dinas  Ke-
hutanan dan Perkebunan Kab. Solok
membantu dana untuk KBR (kebut Bibit
Ranyat)  jenis tanaman yang dibibitkan
adalah Karet, Mahoni  senilai Rp. 50 juta.
“Untuk tahun 2011 Dinas Pertanian Prop.
Sumbar    mengabulkan permintaan  dana
untuk kegiatan Unit pengelola Pupuk
Organik (UPO) dengan  total dana
sebesar Rp.340 juta sementara dari
swadaya masyarakat sebanyak Rp.14
juta,” ungkap Sumiati Akib selaku
bendahara Kelompok Tani Bukik
Carano.

Perlu diketahui bahwa program UPO
pada tahun 2011 sekarang, kelompok tani
Bukik Carano sudah memulai langkah
awal dengan membangun kandang sapi
dan rumah Kompos bertempat di sawah
bertempat belakang Landok. Pekerjaan
sedikit terkendala dengan akses jalan
menuju lokasi yang perlu dibenahi
sehingga memudahkan untuk peng-
angkutan material bangunan.

Proses berikut adalah pembangunan
kandang dan rumah kompos, selanjutnya
pengadaan sapi  sebanyak ± 30 ekor.
Dengan telah jalannya kegiatan ini nanti
diharpakan dapat menggenjot per-
ekonomian masyarakat Saniangbaka
khususnya  bagi anggota kelompok Tani
Bukik Carano.

BKM Bahagia
Kembangkan berbagai kegiatan

Pada Tahun 2011 yang merupakan
tahun terkahir dari kegiatan program
P2KP, BKM Bahagia nagari Saniangbaka
dengan kepengurusan yang baru masih
memberi kepercayan kepada Tarmizi Mkt
Sutan, sebagai ketua.

Keanggotaan BKM Bahagia terdiri
dari 9 orang anggota , 1 orang UPK 1
orang UPS, 1 orang UPL.  Nusa Jaya
S.Ag.S.Pd  selaku Sekretaris BKM
Bahagia menjelaskan bahwa untuk
sosialisasi dan kelancaran   jalannya pro-
gram  BKM Bahagia juga dilakukan

pemindahan kantor  sekretariat ke yang
baru tepatnya di samping Kantor Wali
Nagari Saniangbaka memakai ruang
bekas gudang.

Untuk tahun berkutnya pemerintah
telah menyiapkan program ND (Neig-
borhod Devolopmen) Pengembangan
Lingkungan Permukiman Berbasis
Komunitas (PLP-BK), Intervensi lanjut
komunitas P2KP. Untuk mendapatkan
program tersebut persyaratannya adalah
yang pertama  BKM Bahagia Saniang-
baka perlu  punya  kantor secretariat yang
layak.

Dalam pembenahan fisik  sekretariat
nanti,   diharapkan adanya uluran
tangan  bantuan dana dari Pemerintahan
nagari dan IWS. Kedua perlu BKM
Bahagia harus  bisa menyelesaikan
Administrasi pengelolaan UPK (Unit
Pengelola Kekuangan) yang telah
menggulirkan dana bantuan usaha
kepada warga masyarakat miskin yang
ada dalam daftar PS2.

Beberapa rencana usulan kegiatan
yang disetujui oleh pemerintah melalui
program P2KP tahun ini adalah bantuan
ternak sapi  sebanyak 15 ekor, ternak
kambing 22 ekor, dan 9 buah  buah
keramba terapung.

Sistem yang telah ditentukan oleh
pusat P2KP sekarang adalah ditetap-
kannya masyarakat miskin yang terdapat
dalam daftar PS2 sebagai penerima
manfaat dan pengelola dari masing-
masing jenis bantuan tersebut.  Dimak-
sudkan disini  adalah untuk penge-
lolaannya dilakukan oleh beberapa or-
ang pengelola saja di satu tempat
kemudian ada ketentuan bagi hasil antara
penerima manfaat dan pengelola.

 Sebelum kegiatan ini direalisasikan
dalam waktu dekat akan diadakan  pela-
tihan khusus oleh Panitia Kecamatan
bersama  Tim P2KP kabupaten Solok
kepada  penerima mamfaat pengelola
bantuan. Kegiatan dilapangan  nanti juga
akan diawasi oleh beberapa orang Pakem
yang telah ditetapkan  sebagai panitia
Kemitraan.  (nusa)

Kelompok Tani Terpadu
“Bukik Carano” dan “BKM Bahagia”

Dipimpin Oleh Tarmizi Mkt Sutan

“
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Masjid Raya Adakan Pelatihan

Imam dan Muazin
Sebanyak  38 orang peserta utusan

surau dan SLTA yang ada di nagari

Saniangbaka mengikuti pelatihan

Imam dan Muazin. Kegiatan yang

diadakan oleh pengurus Masjid

Raya Saniangbaka bekerjasama

dengan Majelis Ulama Nagari (MUN)

Saniangbaka . Tanggal 6 Mai 2011

yang lalu dibuka secara  resmi oleh

Kemenag Kab. Solok yang diwakili

oleh Drs.Suiahrmen kasi Panamas,

setelah  melalui 13 kali pertemuan.

Pelatihan didanai oleh salah seorang
hamba Allah yang tak mau disebut

namanya merupakan  perantau  Saniang-
baka yang berdomisili di Jakarta.  Kegiatan
kali pertama yang diadakan oleh pengurus
Masjid Raya secara umum cukup men-
dapat tanggapan positif oleh  warga
masyarakat.  Selama  kegiatan para peserta
Muazin diberikan kesempatan untuk
menjadi Muazin tampil mempraktekkan
teori  yang tengah dipelajari  pada setiap
pelaksanaan ibadah Jum’at .Semua Peserta
Pelatihan diberi fasilitas berupa note Book,
alat tulis, piagam, Kokarde, baju  seragam
dan bingkisan.

Pada Tanggal 29 Juli 2011, acara
pelatihan ditutup secara resmi oleh
Zulfatmai S.Ag, KUA, X Koto Singkarak.
Turut hadir dalam penutupan tersebut
Wali Nagari Saniangbaka, Ketua MUN
,sejumlah  Pengurus Masjid  dan surau,
ketua Pemuda dan undangan lainnya.

Rangkaian acara penutupan diawali
oleh Pembacaan kalam Ilahi oleh salah
seorang pesrta, laporan Ketua Panitia oleh
H.Syafri Malin, Kesan dan pesan oleh
salah seorang peserta diwakili oleh  Hildo
Yami Sandi, kemudian sambutan oleh Wali
Nagari Saniangbaka.

Sambutan sekaligus menutup acara
secara resmi oleh KUA Kec. X Koto
Singkarak. Acara dilanjutkan dengan
penanggalan kokarde peserta , kemudian
Ust. Asmon N. Lc  ketua MUN sekaligus

Instruktur pelatihan mengumumkan
peserta terbaik dan penyerahan hadiah  dari
masing  bidang, terakhir acara dilanjutkan
dengan Pembacaan Do’a oleh salah
sseorang peserta.

Ketua pelaksana H.Syafri Malin dalam
laporannya menyampaikan  bahwa  se-
betulnya kegiatan ini semula diikuti 50
peserta, di tengah jalan sebagian peserta
berguguran. Dijelaskan juga bahwa
kegiatan ini dimaksudkan untuk me-
nyiapkan generasi yang mampu melan-
jutkan tugas memakmurkan masjid dan
surau yang ada dalam lingkungan tempat
tinggal masing-masing.

Sehabis Ramadhan pengurus masjid
Insyaallah merencanakan kegiatan pela-
tihan Seni Baca Al-Quran. Penyeleng-
garaan Jenazah  (Pandito,rubiah) yang
pesertanya juga dari utusan surau.
Kegiatan ini terlaksana  berkat adanya
kerjasama yang baik  dan bantuan dari
pihak yang sangat peduli.

Dalam sambutannya, Dasrizal Chandra
Bahar,memberikan apreisiasi yang sangat
positif  kepada pengurus Masjid yang
telah mengangkat kegiatan Pelatihan Imam
dan Muazin, dan kepada Peserta  di-
harapkan mampu mengamalkan ilmu yang
telah dipelajari selama pelatihan, sehingga
krisis kader atau kelangkaan imam dan
Muazin  di masa yang akan datang bisa
teratasi. Selanjutnya atas nama kepada
pemerintahan sangat mendukung pe-
ngurus Masjid yang telah menyiapkan
paket kegiatan secara kontiniu.

Acara secara resmi ditutup oleh
Zulfatmai S.Ag  KUA Kec. X Koto

Singkarak, dalam sambutannya   sangat
memuji  pelaksanaan kegiatan Pelatihan
Imam dan Muazin, karena belum pernah
ada satu nagari pun  di Kec X Koto
Singkarak yang pengurus Masjidnya
mengangkat kegiatan seperti ini.

Hal ini patut ditiru oleh nagari-nagari
lainnya.  Kepada peserta diharapkan untuk
bisa menunjukkan diri ditengah ma-
syarakat dalam keseharian yang cocok
sebagai  seorang  imam  tidak hanya ketika
shalat akan tetapi juga dlam rumah tangga,
di luar rumah  punya kepribadian yang
baik. Untuk itu selagi muda memang perlu
suatu perjuangan terus menerus untuk
tetap istiqamah. Ibaratnya belajar diwaktu
kecil bagai melukis  diatas batu, sebaliknya
belajar sewaktu besar ibarat melukis  diatas
air. Mencermati  semaraknya kegiatan
pembinaan keagamaan di saniangbaka
maka semua kitak perlu khawatir dengan
nasib agama Islam .

Peserta terbaik Imam:  terbaik I  Ari
Budiman mendapat  Bonus uang tunai Rp.
1.000.000.-, Terbaik 2  Yuda Kuala Kespy
mendapat uang tunai Rp. 800.000.- , terbaik
3 diraih oleh  Deri mendapat uang tunai
Rp. 500.000.-, terbaik 4  M.Fajri mendapat
Bonus Rp. 400.000.- dan terbaik 5 diraih
oleh Hildo Yami Sand i, sedangkan Terbaik
I pelatihan Muazin  adalah Dedi Muklis
utusan Surau tangah dapat bonus Rp.
800,000,-, terbaik II  Apri Yuda utusan
Masjid Taqwa Muhammadiyah mendapat
bonus  Rp. 500.000.-dan peserta III adalah
Viki Rivando. Dari Surau tangah mendapat
bonus Rp.300.000.-

(nusa)
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Dr.H.Chairul Umaiya,MM.Ak:

“Kini Tinggal Mengejar
Guru Besar atau Profesor”

Segenap warga
Saniangbaka di
manapun
berada patut
bersyukur dan
merasa bangga
karena pucuk
pimpinan
organisasinya
kini dipimpin
oleh seorang
pengusaha dan
sekaligus
intelektual,
yaitu Dr. H.
Chairul
Umaiya,
MM.Ak.
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“Alhamdulillah, semua ini berkat
rahmat dan kurnia Allah SWT,” kata
Chairul Umaiya, setelah dinyatakan lulus
dengan predikat sangat memuaskan dan
berhak menyandang gelar Doktor Ilmu
Manajemen dalam sidang ujian terbuka
di Pasca Sarjana Universitas Persada In-
donesia (YAI) yang dilangsungkan ,
Senin, 11  Juli 2011.

Sidang ujian terbuka promosi doktor
Chairul Umaiya dipimpin Prof. Dr.
Anoesyirwan Moeins,M.Sc, MM dan Dr
Rr Reschiwati,SE,Ak,MM dengan pe-
nguji antara lain Dr Endri,SE,MA,
Dr.Ir.Yuli Zain,MM, Prof.Dr.Hadari
Nawawi,  dan tim promotor Dr. J. Su-
marno, MM Ak dan Dr Sudjono,M.Ac.

Selain  isteri, anak-anak dan cucu,
urang awak yang hadir antara lain
H.Sudasril Darwis, H Andri Novel,
Ir.H.Ikhlas Bahar, dan Dr.H.Usman
Yatim,M.Pd,M.Sc. Terlihat pula rekan-
rekan Umaiya di  Universitas Persada

Indonesia, dan utusan Walikota Pa-
dang.

Dengan gelar doktor yang di-
sandangnya, Umaiya kini kian

merasa mantap untuk juga meniti
karir sebagai dosen tetap di pro-
gram Pasca Sarjana Univrsitas
Persada Indonesia. “Insya Al-
lah, kini tinggal mengejar guru
besar atau profesor,” ucap
Umaiya yang berharap, apa
yang dia raih dapat me-
motivasi anak-anaknya,
termasuk anak-anak warga
IWS (Ikatan Warga Sa-
niangbaka).

Menurut Dr.H.Chairul
Umaiya,MM.Ak, kela-
hiran 4 Februari 1959 ini,
gelar doktor yang dia
raih sebenarnya cukup
terlambat tapi akhir-
nya dapat selesai ju-
ga, dan tidak sempat
tersalip oleh anak-
anaknya yang kini

antara lain Reni Yulita
menempuh S2  di Ekonomi

Syariah Universitas Trisakti,
Zulfikri Arif mengambil MBA di
International Islamic University
Malaysia, dan Khaerany Jamila
baru lulus tes S2 Psikologi di Lon-

don. “Anak-anak saya, semoga
dapat melebihi bapaknya,” kata

Umaiya, Presiden Direktur PT

Alhamdulillah,

semua ini

berkat rahmat

dan kurnia

Allah SWT

“
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Solindo Duta Convex Jakarta.
Keberhasilan Chairul Umaiya meraih

gelar doktor, berarti tahun ini doktor
kedua buat urang awak karena Maret
lalu, Usman Yatim juga meraih gelar
doktor dalam ilmu manajemen pendidikan
dari Univeritas Negeri Jakarta (UNJ).
“Kita senang, urang awak mulai banyak
bergelar doktor. Apalagi Umaiya, dia pas
baru saja terpilih sebagai Ketua Umum
DPP IWS, semoga saja IWS makin
mantap malaksanakan programnya,” kata
H.Sudarsril Darwis yang mengaku serius
mengikuti sidang ujian Umaiya karena
berkaitan dengan usahanya.

H.Ikhlas Bahar dan Andri Novel juga
mengucapkan selamat dan sukses atas
prestasi yang diraih Chairul Umaiya.
Diharapkannya, keberhasilan ini tidak
saja berdampak positif bagi karir di
bidang pendidikan tapi juga usaha dan
politik. “Kita harapkan dengan gelar
doktor yang disandang, kualitas Umaiya
makin mantap, kiprahnya membangun
bisnis, ikut dalam percaturan dunia
politik juga dapat berjaya,” kata Ikhlas
yang merupakan teman dekat Umaiya.

Usman Yatim  yag hadir bersama
istrinya Rahmi Mulyati dan putranya
Hatta Harris Rahman SE juga menya-
takan salut atas keberhasilan Chairul
Umaiya. “Saya sengaja bawa nyonya
dan terutama Aris, putra  saya, agar mau
termotivasi dalam bidang pendidikan dan
bisnis. Saya juga kagum dengan kesuk-
sesan pendidiikan anak-anak Umaiya,”
kata Usman Yatim yang juga rekan
seangkatan Umaiya.

Disertasi Chairul Umaiya berjudul
“Pengukuran Efisiensi Perbankan Sya-
riah di Indonesia: Pendekatan Parametrik
dan Non-parametrik”.  Penelitian dari
disertasinya ini direkomendasikan bagi
Bank Indonesia (BI) antara lain dapat
menjadi acuan dalam merekomendasikan
perubahan status UUS menjadi BUS.
Selain itu bagi pengelola perbankan
syariah, selain sebagai acuan dalam
menilai kinerja efisiensi operasional bank,
juga bagi bank-bank yang mengalami
inefisiensi untuk melakukan potensi
perbaikan baik dari variabel input
maupun variabel output untuk dapat
mencapai tingkat efisiensi optimal.  (ist)
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Suasana perhelatan akbar terlihat di

Gedung Serbaguna IWS Cibitung,

Sabtu, 20 Agustus 2011.

Diperkirakan 500 orang  warga

Saniangbaka  menghadiri acara

silaturahmi buka puasa bersama

dengan sajian hidangan “makan

barabuik” atau istilah populernya

makan latur. Warga yang datang

tidak hanya dari Jakarta, Depok,

Bogor, Bekasi dan Tangerang tetapi

juga dari Bandung dan Cimahi.

Mereka yang hadir antara lain
tampak mantan Ketua Umum DPP

IWS yang kini menjadi Sesepuh DPP
IWS, Letkol (Pur) H. Syamsul Bahri
Palimo Kayo SH yang sengaja datang
dari Bale Indah, Bandung.  Segenap
jajaran DPP IWS Periode 2011-2015 juga
hadir, antara lain Ketua Umum Dr. H.
Chairul Umaiya MM.Ak, Ketua Harian
Andri Novel, Sekjen Drs Yulnasman
Yasin, dan Wakil Sekjen Yudi Harzi.

Selain itu tampak juga Bendahara
Rudi Akbar, Wakil Bendahara Gusmadi,
Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Ir. H. Adhlim Gani, Ketua
Bidang Organisasi dan Pemberdayaan

DPC Ir. H. Ade Patria,  Ketua Bidang
Usaha dan Dana  Ir. H. Ikhlas Bahar,
Wakil  H. Eklapi Aska, Ketua Bidang
Kesra H. Zulkifli ME, Wakil Ketua Bidang
Pendidikan dan Dakwah Drs. Zulhedi Ms,
Ketua Bidang Pemuda Dan Olah Raga
Drs. Danil serta Ketua Bundo Kanduang
Hj. Darnawati.

Sementara selain H.Syamsul Bahri
Palimo Kayo, di jajaran sesepuh juga
terlihat antara lain Lukmi Sutan Marajo
dan Azwar Akib. Sedangkan Dewan
Pembina yang hadir Wakil ketua Ery
Yongker, bersama anggota H.Usman
Yatim, Kolonel TNI AL Ruzel, dan
H.Jasmi Akib.

Silaturahmi “Makan Latur” IWS

Berlangsung Semarak
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oleh sesepuh H.Syamsul Bahri Palimo
Kayo yang menyebutkan dirinya opti-
mistis, DPP IWS akan dapat berbuat
banyak menjalankan program-pro-
gramnya. “Kami nan tuo maraso bangga,
dusanak kemanakan yang duduk dalam
DPP IWS  tentu lebih maju dibanding
nan tuo-tuo. Namun ingat, keikhlasan,
ketulusan, mau berkorban tenaga dan
waktu untuk IWS perlu ditingkatkan,”
kata pak Letkol yang dikenal paling rajin
memperdulikan warga ketika menjabat
Ketua Umum IWS, baik ketika sudah
dalam bentuk DPP maupun sebelumnya
disebut IWS Pusat Jakarta.

Berbagai komentar terhadap pelak-
sanaan acara buka puasa latur terungkap
di antara yang hadir.  “Kalau soal makan
latur, harus dikaja. Iko sekali setahun,
rugi kalau indak datang,” kata Ir H Ikhlas
Bahar yang memaksakan hadir, padahal

di rumah sendiri juga membuat acara
buka puasa bersama. “Ambo salah
manakok hari, tapi ba juo lai, tapaso bagi-
bagi wakatu. Pokoknya nan di rumah
Alhamdulillah tetap lancar,” kata Pak
Ikhlas yang dalam jajaran DPP IWS yang
baru duduk sebagai Ketua Bidang Usaha
dan Dana.

Eldin Syafei  yang kini tinggal di
Cileduk mengatakan pula, acara sila-
turahmi semacam buka puasa dengan
gaya makan latur ini perlu diteruskan
setiap tahun. Acara ini benar-benar
membangun semangat kebersamaan,
menjadi forum pertemuan kawan lamo.

“Kalau ada acara silaturahmi se-
macam ini, termasuk acara baralek urang
awak, harus diusahakan datang,” ucap
kanda dari Ifwandi Syafei Dt Bandaro
Aceh, tokoh IWS Bekasi Cibitung yang
juga hadir bersama isteri. (uy)

Acara silaturahmi makan latur ini ber-
langsung meriah dan semarak, baik dari
bapak-bapak maupun kaum ibu. Selain
diisi buka puasa, shalat magrib, Isya dan
tarawih, serta ceramah Ramadhan, acara
dirangkaikan pula dengan pengkuhan
Personalia DPP IWS (Dewan Pengurus
Pusat Ikatan Warga Saniangbaka)
Periode 2011-2015.

Ketua Umum DPP IWS Dr.H.Chairul
Umaiya MM.Ak menyatakan, kehadiran
segenap warga kita dalam acara sila-
turahmi buka puasa yang demikian
banyak menunjukkan bahwa semangat
bernagari dari warga IWS masih sangat
tinggi. Hal itu dianggap sebagai modal
sosial yang sangat potensial untuk
menggerakkan organisasi IWS.

Chairul Umaiya berharap, segenap
anggota DPP IWS yang baru benar-
benar dapat menyumbangkan darma
baktinya buat memajukan kehidupan
urang awak, baik yang ada di perantauan
maupun di kampung halaman. Sejumlah
program DPP IWS telah dibuat dan siap
untuk dilaksanakan.

“Ambo percaya mereka yang duduk
dalam jajaran DPP IWS saat ini adalah
urang-urang Saniangbaka di perantauan
yang terbaik, bersedia aktif sesuai
posnya masing-masing,” ucap Umaiya,
seraya menyebut mereka yang tidak
masuk jajaran DPP IWS tapi dikenal
sebagai tokoh IWS, hendaknya diharap-
kan tetap mau berkiprah memajukan
IWS. “Orang-orang yang tidak masuk
DPP, berarti kita harapkan mau berkiprah
dalam jajaran DPC ,” lanjutnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Ery
Yongker menyatakan, susunan DPP IWS
yang baru sudah merupakan yang pal-
ing pas, dan layak didukung oleh kita
semua segenap warga Saniangbaka.
Personalia DPP IWS kali ini mencer-
minkan perpaduan tokoh senior dan
masih muda, dari kalangan intelektual
dan pengusaha.

“Mari kita mendukung DPP IWS yang
baru dengan merapatkan barisan, mem-
bangun semangat kebersamaan demi
memajukan warga dan nagari Saniang-
baka di mana saja berada,” kata Ery
Yongker yang menyampaikan ucapan
maaf Ketua Dewan Pembina H Yunasril
Angah karena berhalangan hadir. “Beliau
sudah berencana hadir namun ada tugas
yang tak dapat ditinggalkan,” ucap pak
Ery.

Pernyataan senada juga diungkap
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SEJAK tahun  2009  sudah 2 kali usulan
proposal yang sama diajukan  melalui
Jorong Balai Tingkah. Akhirnya impian
rang Saniangbaka untuk terbukanya
jalan umum yang menghubungkan
Kapalo Banda – Pinang secara bertahap
mulai menemui titik terang. Pasalnya
rencana pengerjaan jalan di Jorong Balai
Tingkah mulai dari Pinang  sepanjang
2,462 Km dengan lebar  6 m, meng-
habiskan anggaran Rp.299.115.000.-
Sedangkan  nilai swadaya dari ma-
syarakat yang diharapkan sebanyak Rp.
8.840.000.-

Batrik Malano sebagai Ketua  TPK
(tim pelaksana lapangan) mengemukakan
kepada Saran bahwa proses yang tengah
dilalui mulai dari Pengajuan proposal,
Perengkingan oleh Masyarakat antar
nagari di Kec. X Koto Singkarak, Veri-
vikasi tim kecamatan ke lapangan,
musyawarah pra pelaksana untuk me-
netapkan  PPK, TPK, Kader, tim pe-
mantau yang beranggotakan 18 orang,
dan tim lelang yang beranggotakan 3
orang.

Dijelaskan lebih lanjut  bahwa strategi
untuk lolos dengan memberikan argu-
men-argumen yang  rasional. Pertama,
untuk mendorong warga masyarakat
untuk mengembangkan lahan kosong
menjadi  kawasan perkebunan  di daerah
Tampat dan sekitarnya. Kedua, agar

lahan sawah produktif yang ada dalam
nagari tidak lagi dijadikan rumah. Artinya
beberapa tahun kedepan pengembangan
pembangunan rumah bukan tidak mung-
kin diarahkan kawasan sepanjang jalan
tersebut. Ketiga  nantinya akan mem-
permudah  transportasi atau  biaya
angkut hasil perkebunan.

Menurut B. Malano, sejauh ini
kendala di lapangan berupa pembebasan
beberapa  meter persegi lahan salah
seorang warga  yang kurang mau ber-
kompromi menuntut untuk ganti rugi
sebesar Rp. 30 juta. Akhirnya masalah
ini dilemparkan ke KAN Saniangbaka.

Keterpanggilan dan kemurahan hati
beberapa pengusaha saniangbaka  akhir-
nya kendala tersebut bisa diatasi. Secara
administrasi kendala yang ditemui
berupa pelelangan material dan peralatan
yang terlalu rendah sehingga para
pemborong agak enggan  mengambil
resiko nantinya. Padahal medan lokasi
pengerjaan jalan sangatlah sulit.

Sekitar Juni  2011 warga masyarakat
telah mengadakan goro bersama untuk
merintis jalan yang akan dilalui oleh alat
berat Eskavator, dan mesin giling.
Kehadiran warga  sebagai penerima
manfaat  dalam goro bersama menun-
jukkan keinginan yang sungguh –
sungguh dan  memberi semangat lem-
baga dalam  nagari agar bagaimana

pengerjaan ini segera terwujud.
Diinformasikan  juga  oleh Dasrizal

Chandra Bahar Wali nagari Saniangbaka
bahwa  untuk tahun 2011 ini Jorong
Balai Panjang mandapatkan  Bantuan
Lansung Masyarakat  (BLM) berupa
pinjaman dana bergulir sebesar Rp. 90
juta perkelompok untuk tiga  kelompok,
masing-masing kelompok mendapat
dana Rp. 30 juta Kemudian  untuk SPP
Saiyo masih di Jorong Balai Panjang
juga mendapat kucuran dana pinjaman
bergulir sebanyak Rp. 50 juta. Kenapa
jorong Balai Panjang yang mendapat
dana bantuan tersebut? Alasannya,
menurut PPK X Koto Singkarak, Jorong
Balai Panjang untuk tahun 2010  me-
rupakan jorong yang tidak bermasalah
dalam proses pengelolaan dana SPP
PNPM.

Masih untuk tahun 2011 Kelompok
Tani Batang Raso  Pinang jorong Balai
Tingkah  mendapat bantuan dana per-
baikan irigasi Banda  senilai Rp. 20 juta
dari Dinas Pertanian Kabupaten Solok.
Untuk kecamatan X Koto Singkarak
hanya dua Nagari yang mendapat
bantuan irigasi tersebut  yaitu Nagari
Saniangbaka dan nagari Koto Sani,
demikian yang diinformasikan oleh Wer
seorang  yang aktif di PNPM Saniang-
baka.

 (nusa)

Pembukaan dan Peningkatan Jalan Kapalo Banda-Pinang

Perpustakaan Nagari Saniangbaka Juara III
ALHAMDULLIAH puji syukur kita
ucapkan kepada Allah SWT dengan
prestasi yang diraih oleh Nagari kita
Saniangbaka tercinta yang mendapat
juara  III lomba Perpustakaan nagari
Tingkat Sumbar. Reginal Maukar, kepala
Pustaka  Perpustakaan nagari Saniang-
baka,  menjelaskan kepada  Saran  bahwa
semuanya itu atas kerja keras dan
semangat gotong royong warga masya-
rakat nagari Saniangbaka  mengantarkan
nagari kita mendapat  prestasi yang baik.

Hasil penilaian ini diumumkan oleh
Kepala Badan Perpustakaan dan Ke-
arsipan Sumbar yang bertempat di Hotel
Pangeran padang pada 25 Juli - 2011.
Penilaian  pustaka Tingkat kab-kota
tingkat Provinsi Sumbar, dengan  kate-
gori penilaian di antaranya:

� Gedung
� Strukur Organisasi
� Banyaknya Pengunjung
� Sejarah bedirinya
� Fasilitas yang di sediakan
� Dampak positif bagi masyarakat

Berkat partisipasi warga masyarakat
dan perantau akhirnya perpustakaan di
nagari kita mendapatkan apa yang telah
kita cita-citakan. Untuk itu  segenap
pengurus  Perpustakaan Nagari Sa-
niangbaka  mengucapkan terima kasih
kepada dermawan yang telah  mem-
berikan sumbangan moril maupun ma-
teril.  “Semoga Allah SWT membalas
kebaikannya  dan marilah kita jaga dan
benahi  terus perpustakaan nagari
Saniangbaka  untuk mencapai puncak
prestasi,” ucap Reginal.

  Lebih lanjut dijelaskan  oleh Reginal
Maukar  bahwa ke depan yang  perlu
menjadi pemikiran kita bersama adalah
bagaimana  mencarikan lokasi Per-
pustakaan yang lebih  presentatif.
Kondisi  gedung Perpustakan sekarang
ini  belumlah  layak  untuk sebuah
perpustakaan, seperti luas gedung
maupun  kenyamanan lingkungan.

“Kalau sekarang juara III penilaian
Perpustakan Nagari Tingkat Prop.
Sumatera Barat maka tahun berikutnya
Juara I menjadi keinginan kita warga
Saniangbaka. Itu Insyaallah akan ter-
wujud kalau semua pihak mau ber-
kontribusi untuk kemajuan Perpustakaan
Nagari kita Saniangbaka,  dengan ber-
sama kita bias,” ujar Reginal Maukar.

(nusa)
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Pelantikan DPC IWS Cibinong Depok

Berlangsung Meriah

Ketua DPC IWS Cibinong-Depok, Syahrizal.

Suasana pelantikan Pengurus DPC

IWS yang baru, yaitu DPC

Cibinong-Depok berlangsung

meriah. Tidak kurang dari seratusan

warga Cibinong- Depok dan

sekitarnya beramai-ramai  datang

mengikuti sekaligus menyaksikan

diresmikannya DPC mereka yang

baru. Kegiatan tersebut terjadi

pada tanggal 6 Juni 2011, di rumah

Bpk Syahrul, dibilangan Kranggan,

Cibinong-Bogor. Warga yang

datang terlihat begitu antusias

mengikuti jalannya acara.

Bertindak mewakili Ketua Umum DPP
IWS yang saat itu masih priodenya

Pak Angah adalah Bpk Eri Yongker Rajo
Bujang, ketua bidang keorganisasian.
Kedatangannya didampingi oleh Drs
Yulnasman Yasin, wakil Sekretaris DPP.
Kedua petinggi IWS ini betul-betul
menampakkan perhatiannya yang tinggi
terhadap DPC yang baru ini. Itu terbukti
dari kedatangannya yang lebih awal dari
kebanyakan hadirin lainnya. Acara
dimulai pada jam 8 malam lewat, se-
dangkan magrib mereka sudah berada di
tempat.

Acara juga dihadiri oleh salah seorang
sesepuh IWS, Mayor (Pur) H. Hasan
Latif, serta tokoh IWS lainnya yaitu Kol
Ruzel Habib, H. Jasmi Akib dan Yulmedia
SH. Hadir juga Ketua DPC IWS Jakarta,
H. Andri Novel bersama jajarannya.
Kehadiran semua tokoh-tokoh IWS ini
menunjukkan perhatian mereka pada
IWS serta kecintaan kepada Nagari
Saniangbaka, tanah leluhur dan tempat
kelahiran.

Acara yang di protokoli oleh Drs
Rismi Yuliadi tersebut diawali dengan
pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang
dibacakan oleh Nofiardi, wakil ketua.

Setelah itu sambutan tuan rumah,  Lalu
dilanjutkan dengan sambutan Ketua
DPC terpilih, yakni Syahrizal.

Beliau menyampaikan ucapan terima-
kasih atas amanah yang diberikan, hanya
saja katanya, kepemimpinannya tentu
tidak akan berarti apa-apa kalau tidak
didukung oleh semua pengurus dan
warga. Ada juga sambutan dari tokoh
sesepuh IWS, yaitu Mayor (pur) H.
Hasan Latif.

Acara juga diisi dengan tausiah yang
disampaikan Drs Yulnasman
Yasin, yang menguraikan
tentang kepemimpinan
dalam islam serta
pentingnya men-
jaga amanah.
Sambutan pa-
m u n g k a s n y a
adalah oleh Eri
Yongker yang
mewakili ketua
umum.

Dalam sam-
butannya, Eri
Yongker kembali
menekankan pen-
tingnya kita berkum-
pul dalam wadah or-
ganisasi IWS. Selain
dalam rangka memper-
kuat hubungan silatu-
rahmi, juga sebagai bukti
kecintaan kanagari. Bagi
beliau, keterkaitan
awak kanagari benar-
benar mutlak, tidak
mungkin kita me-
lepaskan hu-
bungan itu, or-
ang kita lahir
atau dilahir-
kan oleh or-
ang yang la-
hir di Saniang-
baka, bagaima-
na bisa kita
menolak takdir

itu. Sambutan Eri Yongker diakhiri
dengan melantik Kepengurusan DPC
Cibinong-Depok yang baru saja
terbentuk beberapa waktu sebelumnya.

Setelah Pelantikan dan Foto-foto
bersama, acara dilanjutkan dengan
makan latur, yaitu makan bersama
berbaris dengan hidangan diatas daun
pisang yang dijejerkan memanjang.
Katanya seekor sapi telah menjadi
korban untuk melengkapi hidangan yang
dimaksud. Tentu saja semua yang hadir

waktu itu pada berebut, barangkali
takut nggak kebagian ma-

sakan yang memang te-
rasa sungguh enak.

(yd)
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IWS Yogyakarta Menoreh Sejarah
Tahun 2011 merupakan sejarah

baru dalam kiprah IWS Yogyakarta

yang berdiri sejak  27 Juli 1979.

Berdasarkan hasil rapat pleno

anggota IWS Yogyakarta pada

tanggal 18 Desember 2010, telah

terbentuk panitia pengadaan tanah

dan pembangunan Rumah Gadang

Saniangbaka (RGS) di Yogyakarta

yang direncanakan sejak beberapa

tahun yang lalu.

Saat itu, dengan penuh percaya diri
Naswan Nain,  ketua panitia terpilih

membakar semangat warga IWS Yogya-
karta. “Insya Allah pada tahun 2011 ini
kita bertekad untuk membeli sebidang
tanah walaupun hanya seluas 300 m
persegi,” katanya.

Sejak awal Januari 2011 panitia mulai
bekerja dimotori oleh Drs. Syaiful Adnan

sebagai Sekretaris, H. Arlof sebagai
Bendahara. Dengan bekal niat tulus dan
ikhlas, tekad yang kuat serta semangat
kerja keras dari semua anggota panitia
dan tentunya juga tak lepas dari par-
tisipasi dan sumbangsih dari seluruh
warga Saniangbaka baik yang berada di
perantauan maupun yang berada di
kampung halaman Saniangbaka tercinta.

Dukungan yang sangat kuat dari para
donator baik materi maupun non materi
seperti H. Jon Helmi, H. Sudirman (Mage-
lang), H. Azwar Akib dan juga peran Ishak
Majid yang begitu setia mendampingi
panitia selama berkeliling di ibukota
Jakarta, Bandung, Cimahi dan sekitarnya.
Dan juga tentunya masih banyak donator
lainnya, inilah yang membuat panitia tak
kenal lelah dalam bekerja.

Syukur alhamdulillah dalam rentang
waktu 5 bulan tepatnya pada tanggal 21
Mei 2011 IWS Yogyakarta telah dapat
mewujudkan apa yang menjadi keinginan
dan cita-cita warga IWS Yogyakarta
sejak 30 tahun yang lalu, yaitu memiliki

Rumah Gadang Saniangbaka di Yogya-
karta sebagai sarana pemersatu bagi
warga IWS Yogyakarta khususnya dan
warga Saniangbaka pada umumnya.

“Sebidang tanah seluas 500 m per-
segi beserta bangunan permanent seluas
160 m persegi dengan nilai nominal Rp.
500.000.000,- yang terletak di Jogonalan
Lor, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul,
Yogyakarta, telah resmi menambah as-
set baru bagi nagari kito Saniangbaka
tercinta”.

Sebagai anak nagari Saniangbaka
selayaknya kita boleh berbangga karena
rasa kesatuan dan persatuan sarato cinto
ka nagari rumah gadang Saniangbaka di
Yogyakarta bisa jadi kenyataan. Atas
keberhasilan ini seharusnya juga kita
semua memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT berkat ridho dan
kasih saying-Nya jugalah semuanya ini
bisa kita capai.

Menurut laporan singkat panitia
pengadaan tanah dan pembangunan
Rumah Gadang Saniangbaka di Yogya-

III. SUSUNAN PANITIA

Penasehat:

- H. Jamahir

- Syafri Pono Sati

- Nelna Sutan

- H. Mursal Saib MB

- Setia Budi Ismail

- H. Andri Mahmud

- H. Aryanto Amir

Penangung Jawab:

- Ketua Umum DPP IWS

- Ketua DPC IWS Yogyakarta

Ketua : Naswan Nain

Wakil Ketua : Nepalbri

Sekretaris : Drs. Syaiful Adnan

Wakil Sekretaris : Nurul Hidayati, SH

Bendahara : H. Arlof SM

Bidang Dana : H.M. Eldy (Koordinator)

Zelon Trapes, SE

Buyung Islami
Berpose di depan rumah gadang baru.
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IWS Wonosobo Harapkan DPP Yang Baru

Bantu Ekonomi Warga
HARAPAN kita kepada DPP hasil Mu-
bes VI ini hendaknya dapat membuat
terobosan baru guna membantu per-
baikan ekonomi warga yang makin hari
semakin sulit seperti saat ini, demikian
disampaikan oleh Bpk Masri Jokayo,
salah seorang anggota Penasehat IWS
Wonosobo.  Ini disampaikan dalam
pertemuan bulanan tanggal 13 juli 2011
yang diadakan di kediaman dan  H.
Anispar Pakih Sati.

Pertemuan ‘Rang Tangaya’ di dataran
tinggi Gunung Dieng ini dihadiri oleh
segenap warga IWS yang ada di Kota
Hujan tersebut. Dalam sambutannya,
Ketua DPC Wonosobo Emil Zola Sutan
Basa. SH melaporkan dan mensosia-
lisasikanhasil Mubes VI IWS yang baru
saja usai dilaksanakan di Ciawi-Bogor.
Tak lupa juga disosialisasikan Yayasan
Pendidikan Saniangbaka, Majalah Saran,
dan sebagainya.

Melalui Majalah Saran ini IWS Wo-
nosobo menyampaikan terima kasih
kepada Bapak Yunasril Anga beserta
Jajaran DPP 2007-2011 atas segala amal
baktinya kepada IWS dan Nagari. Dan
juga diucapkan selamat kepada Bapak
Dr. H. Chairul Umaiya. MM. AK beserta
Jajaran yang baru terpilih. Dengan

tampilnya generasi muda di DPP yang
baru ini mudah-mudahan membawa
angin segar dan perbaikan kepada
ekonomi warga kita hendaknya, kata H.
Masrudin selaku sesepuh dan Ketua
Penasehat IWS Wonosobo.

Disamping melaksanakan tugas-
tugasnya yang diamanatkan Mubes VI,
dalam kesempatan ini penulis menyam-
paikan juga masukan kepada DPP IWS
yang baru sebagai berikut:
1. Guna menunjang pelaksanaan Pro-

gram kerja agar dapat maksimal, perlu
diadakan Sekretariat, Administrasi,
Kas DPP, Call Centre yang Online 24
jam.

2. Perlu diadakan Sensus  Nasional
Warga IWS guna mengetahui kon-
disi dan potensi warga yang pada
hakikatnya dapat memudahkan pe-
laksanaan tugas DPP di masa datang.

3. Menelusuri lalu menetapkan hari
lahirnya IWS, dalam AD/ART hanya
dicantumkan tahun lahirnya yaitu th
1962. Pada th 2012 yang akan datang
IWS genap berusia setengah Abad.
Di saat ulang tahun emas nanti
hendaknya dijadikan momentum
untuk mengkaji kiprah IWS di tengah
masyarakat dan Nagari.

4. Mendorong terbentuknya Cabang
atau Rayon IWS yang baru, juga
mengaktifkan kembali DPW atau
Koordinator Wilayah guna mem-
perlancar komunikasi antara DPP dan
DPC ata DPRayon yang ada. Banyak
rantau Rang Tangaya yang belum ada
IWS nya, padahal jumlah KK di
daerah itu mencukupi untuk mem-
bentuk Cabang atau Rayon baru,
seperti Purwokerto, Tasik Malaya,
Subang dan sebagainya.

5.  Mendorong terbentuknya kembali
IPPSB, Ikatan Sarjana Saniangbaka
dan Organisasi Otonom lainnya,
dalam rangka meningkatkan kon-
tribusi nyata kepada masyarakat.

6. Membuat terobosan baru untuk
membantu kehidupan ekonomi war-
ga, seperti Koperasi, atau badan
usaha lainnya yang dimiliki IWS
secara Nasional. Peran DPP yang
cukup berat ini bisa diibaratkan
seperti pepatah Minang; Nan ha-
nyuik dipinteh Tarapuang dibinjek
Tabanam disilami, kalau hilang dicari.
Semoga IWS bertambah maju, Nagari

Saniangbaka bisa Jaya lagi.

Wassalaam Sutan Basa

karta, sampai saat ini panitia masih
kekurangan dana sebanyak Rp. 110.-
000.000,- ditambah rencana anggaran
renovasi bangunan sebanyak Rp. 50.-

000.000,- agar bangunan ini bisa di-
gunakan sebagai sarana badminton demi
semaraknya Rumah Gadang Saningbaka.
Untuk menutupi kekurangan dan me-

menuhi rencana anggaran renovasi ini,
panitia sangat mengharapkan kembali
partisipasi dan sumbangsih dari seluruh
warga Saniangbaka dimanapun berada,
semoga Allah SWT selalu melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua.
Amin.

Pada kesempatan ini Naswan Nain
selaku ketua panitia beserta seluruh
anggota panitia pengadaan tanah dan
pembangunan Rumah Gadang Saniang-
baka di Yogyakarta mengucapkan terima
kasih yang tak terhingga atas partisipasi
dan sumbangsih baik berupa materi,
tenaga maupun fikiran yang telah Bapak
/ Ibu dan dunsanak-dunsanak berikan,
insya Allah semoga menjadi amal ibadah,
dan mendapatkan pahala berlipat ganda
dari Allah SWT bagi Bapak / Ibu dan
dunsanak-dunsanak. Amin. Jazza ku-
mullah khairan katsiraa.
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GEMA IWS

DPC IWS  Jakarta
Tetap Kelola

Zakat Maal

H. ANDRI NOVEL

Ketua

GUSMADI

Bendahara

M. EDRISON KAMIL

Sekretaris

H. ANDRI NOVEL

Ketua

GUSMADI

Bendahara

M. EDRISON KAMIL

Sekretaris

DAFTAR MUZAKKI
BAZIS DPC IWS 2010 / 1431

No Nama Alamat Jumlah Keterangan

1 H. Edison Jalal Duren Sawit Rp 5,000,000

2 H. Nurman Nur Pisangan Rp 2,000,000

3 Via H. Sudasril Darwis Jatinegara Rp 25,000,000

4 H. Wen Jatinegara Rp 2,500,000

5 H. Syahril Jalal Jatinegara Rp 3,000,000

6 H. Hasril Adnan Jatinegara Rp 500,000

7 Hendri Sama Pd. Gede Rp 2,000,000

8 Edrison Kamil Rawasari Rp 1,000,000

9 H. Azwar Akib Condet Rp 7,000,000

10 H. Chairul Umaiya Malaka Rp 1,000,000

11 H. Murdisyam Tebet Barat Rp 500,000

12 H. Jasmi Akib TMII Rp 500,000

13 H. Sufrizal Sukabumi Rp 1,000,000

14 H. Samsul Bahri Blok A Rp 1,500,000

15 H. Ikhlas Bahar Ciputat Rp 500,000

16 H. Novel Duren Sawit Rp 1,000,000

17 H. Zulkifli (Mak Etek) Cibitung Rp 2,500,000

18 Gusmadi Ps. Rumput Rp 500,000

19 H. Harmunis Ciputat Rp 100,000 Sisa Tahun Lalu

TOTAL Rp 57,100,000

Jumlah Mustahik: 78Orang

Jakarta, 8 Ramadhan 1432 H

BAZIS DPC IWS JAKARTA

Mustahik Binaan DPC IWS Jakarta
Dari Pengumpulan Zakat Maal 2011

No Nama Keterangan Jumlah

1 Siska Mahasiswa Rp.   3. 000. 000

2 Iqbal Mahasiswa Rp.   3. 000. 000

3 Ma’aruf Mahasiswa Rp.   3. 000. 000

4 Yen Modal Usaha Rp.   2. 000. 000

5 Hirmawati Modal Usaha Rp.   4. 100. 000

6 Muskal Modal Usaha Rp.   3. 000. 000

Total Rp.   18. 100. 000

Jakarta, 8 Ramadhan 1432 H / 2011 M

RAMADHAN tahun ini DPC
IWS DKI Jakarta akan kembali
mengumpulkan dan menyalur-
kan Zakat Maal warganya. Hal
ini disampaikan oleh Gusmadi
Bendahara IWS Jakarta kepada
Jufri dari Majalah Saran.

Pengelola Amil Zakat  di DKI
masih tetap ditangani oleh pe-
ngurus. Mereka adalah muka
lama dibawah komando ketua-
nya H. AndriNovel. Selain itu
mereka juga punya daftar calon
muzaki yang sama dengan ta-
hun-tahun ditambah dengan
muka baru.

Saat ditanya soal target
mustahiq  yang akan dibagi,
Rizal -Panggilan akrab Gusmadi,
menjelaskan “Kita tetap pada
koridor yang telah kita lalui
sebelummya yaitu Mustahiq
Konsumtif, Mustahiq Produktif
dan Bea Siswa. Semua ini ter-

gantung dari perolehan dan
kepercayaan yang diberikan
oleh muzakki pada kami,” ujarnya.

Pada tahun tahun sebelum-
nya, pengelolaan zakat yang
dipercayakan kepada DPC IWS
Jakarta selalu meningkat. Tahun
2007 senilai Rp. 7,8 Juta, 2008
senilai Rp 26 Juta, 2009 senilai
Rp 54,5 Juta dan 2010 sebanyak
Rp 57 Juta. Lebih lanjut beliau
juga mengaharapkan perolehan
(pengelolaan) tahun ini juga
lebih meningkat lagi. Hal ini
dimaksudkan agar lebih banyak
juga warga yang terbantu ter-
utama untuk beasiswa dan Mus-
tahiq produktif.

Pada kesempatan yang ber-
beda H. Andri Novel dan Ketua
bidang Keagamaan Aidon Fitri
menjelaskan, tentang prioritas
beasiswa mungkin  akan ada
perobahan.  Selama ini kami
memberikan beasiswa pada anak
kemenakan kita dari kampung.
“Namun sekarang kami akan
perioritaskan pada warga di DKI
karena ini adalah wilayah kerja
dan tanggung jawab kami,”
ucapnya.

Pengurus juga berharap di-
beri kepercayaan lebih besar oleh
muzakki agar dapat membantu
dan mempercepat pengentasan
mustahiq di Jakarta dengan
pemberian modal kerja.

Selain itu pengelola zakat mal
IWS Jakarta menghimbau ke-
pada DPP untuk menjadikan ini
sebagai program Pusat dengan
mengukuhkan Baitul Maal IWS.
Himbauan yang sama juga di-
sampaikan pada cabang IWS lain
demi percepatan sosialisasi pe-
ngelolaan zakat di kalangan
perantau kita. (GS)

 Ketua DPC IWS Jakarta H. Andri Novel

Dewan Pimpinan Cabang

IKATAN WARGA SANIANGBAKA

(IWS)
JAKARTA

Sekretariat: RUKO SB Jl. Pintu Pasar Timur No. 30 Jatinegara

Telp :  021 85906043
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Nusa Jaya

Menyoal Keberadaan

Pemuda Saniangbaka
Oleh   Nusa Jaya S.Ag S.Pd

Jangan tanyakan apa yang Saniangbaka berikan padamu
Tapi bertanyalah apa yang telah kau berikan untuk Saniangbaka?

ebuah kalimat yang sangat
cocok  untuk mengungkap

seberapa jauh peran masing-
masing kita terhadap perjalanan
Nagari. Apa lagi di tengah kondisi
nagari  kita  Saniangbaka yang saat ini
secara umum masih jauh tertinggal
dalam berbagai hal. Saniangbaka
butuh energy untuk memacu
ketertinggalan tersebut. Yang paling
utama tentulah energy para pemuda
atau   orang  yang berjiwa muda. Kata
orang, rancak tapian dek nan mudo,
maka untuk itu, optimisme bagi
pemuda  adalah suatu keharusan, dan
masih ada waktu untuk proses masa
depan pemuda  Saniangbaka  agar
lebih baik lagi, Bangkitlah pemuda
Saniangbaka!!!

Secara teoritis keberadaan
pemuda di dalam  memajukan
kehidupan banagari sangatlah
potensial, baik dalam bidang sosial,
pengamanan (parik paga nagari), serta
peran lainnya. Pemuda di dalam nagari

sebetulnya  memiliki tanggung jawab
masa lalu, masa kini dan masa depan.
Masa lalu yakni kewajiban
melestarikan budaya  luhur, tanggung
jawab masa kini  diantaranya turut
menata kehidupan berlandaskan
norma-norma adat dan syarak.
kemudian sebagai kewajiban masa
depan yang hanya dapat diraih
dengan keberhasilan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
tetap menampakan kualitas
kepribadian yang dilandasi dengan
nilai –nilai moral, adat dan agama
yang kuat.

Pemuda Saniangbaka dalam realita
Berbicara tentang pemuda  nagari

Saniangbaka  dalam perkembangan
hingga saat ini sepertinya  kejayaan
pemuda nagari  yang pernah ada
seakan sirna  ditelan masa. Pemuda
nagari saniangbaka sekarang  secara
sosial kemasyarakatan terlihat kurang
peduli, tidak tahu  atau tidak mau tahu,

sehingganya  pemuda Saniangbaka
tumbuh   dalam  rutinitas apa adanya.
Semangat membangun nagari terkesan
kurang. Kenyataan demikian tentu
banyak penyebabnya, bisa karena
penyakit malas, bisa disebabkan oleh
kurangnya koordinasi dan peran sosial
yang dimainkan berupa pembinaan,
arahan yang jelas dan tegas dari
lembaga  dalam nagari. Bisa juga
disebabkan oleh factor kurang
tersedianya lapangan pekerjaan. Tanpa
disadari hal demikian  kian menambah
permasalahan social  yang  tidak
dinginkan  oleh siapapun kita orang
Saniangbaka.

Kenyataan dilapangan juga
tergambar dari apa yang pernah
dikeluhkan oleh Ketua Pemuda Nagari
Saniangbaka, Yunisbar Marah Banso.
Beliau pernah usulkan sendiri
solusinya namun tak membuahkan
hasil. Pertama Jabatannya sebagai
ketua pemuda mesti diperbaharui,
karena sejak dari masa wali nagari

SSSSS
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sebelumnya sebetulnya  sudah  habis.
Hal ini dimaksudkan supaya ada
penyegaran dan legitimasi yang kuat
dari seluruh komponen masyarakat.
Yang kedua mekanisme organisasi
kepemudaan itu perlu dibentuk dari
bawah yaitu  ditingkat jorong. dengan
maksud disamping perpanjangan
tangan juga  supaya lebih apsiratif,
lebih mudah koordinasi dan cepat
tanggap terhadap kondisi lapangan..
Dikarenakan tidak ada tanggapan dari
usulan tersebut Alhasil  jalannya
kepemimpinan  kepemudaan sekarang
tidak  sesuai dengan yang dicita-
citakan. Permasalahan sosial yang ada
di lapangan semestinya bisa
diselesaikan dengan baik, akan tetapi
kurangnya rasa percaya diri dan
kekompakkan  pemuda sehingga
permasalahan yang ada tidak tuntas.
Memang dimaklumi bahwa jabatan
dalam organisasi  pemuda adalah
semata–mata pengabdian sosial ka
masyarakat nagari.

Sudah banyak  persoalan sosial
kemasyarakan menjadi tema atau
bahasan pada musyawarah bersama
lembaga nagari, sebutlah diataranya
aturan larangan maksiat dalam nagari
Saniangbaka, aturan operasional
warnet, aturan alek baralek, aturan
ulayat nagari,  larangan penggunaan
sentrom   menangkap ikan di Tangaya
dan masih banyak lagi aturan lain yang
sudah dibuat. Akan tetapi realisasi
yang diharapkan masih jauh panggang
dari api.

Kita perlu belajar banyak dari
nagari-nagari lainnya, ketika ada
masalah gangguan  dari luar seperti
penebangan hutan di ulayat nagarinya,
lembaga nagari cukup memberi isyarat
kepada pemuda maka apa persoalan
yang tengah dihadapi seketika bisa
diminimalisir tidak berlarut-larut. orang
lain tak pernah lagi bisa bersilantas
angan. Dalam hal demikian perlu
diberikan kepercayaan kepada pemuda.

Pemuda Saniangbaka Perlu Proaktif
Sekarang sudah saatnya para

pemuda  tampil lebih proaktif, jangan
hanya menunggu, pemuda harus
berbuat sesuatu. Wujudkan peran ideal
pemuda dalam hidup banagari, pemuda
harus terjun berbuat sesuatu demi

perbaikan Saniangbaka ke depan.
Suatu hal yang perlu menjadi pemikiran
bersama adalah bagaimana
mewujudkan kreatifitas, Pemuda harus
mampu menggali potensi dirinya untuk
masa depannya.  Mau diarahkan
kepada yang semestinya. Sehingga
kedepan tak lagi dijumpai pemuda
dalam nagari yang tidak punya
pekerjaan alias menganggur, mamadek
labuah.

Ironis sekali jika pemuda
Saniangbaka hari ini  tetap lalai,
bermalas-malasan, padahal SDA nagari
Saniangbaka  lumayan rancak, bisa
menjadi alternatif kegiatan pemuda.
Kelemahan kita selama ini  adalah
kurang giatnya pemuda untuk bekerja
seperti dibidang yang kurang dilirik
seperti perikanan. Baik perikanan
keramba di jalur banda rotan atau
keramba terapung dipinggir danau
Singkarak  yang juga telah  digiatkan
oleh nagari-nagari tetangga yang
punya tapian danau.  Ide ini  pernah
dilontarkan  oleh Y.Dt.Tuma’Alam
Panghulu kaum  suku Guci. Hal ini
adalah langkah yang  sangat stategis
apabila pemerintahan nagari atau
pengusaha Saniangbaka  peduli  dan
mau mendorong   pemuda dan
membukakan  jalan kearah itu.

Salah satu saluran untuk
memberdayakan pemuda bisa dengan
mengkerjasamakan dengan kelompok
pemberdayaan perekonomian
kemasyarakatan. Untuk tahun 2011
BKM Bahagia yang nota bene untuk
keluarga miskin dalam sistem
pengelolaannya bisa melibatkan

pemuda  nagari yang punya bakat dan
potensi untuk itu. PNPM juga punya
program penberdayaan pemuda yang
juga sebagai peluang mengkaryakan
pemuda baik dibidang teknik,
peternakan dll sebagainya.

Persoalan pemuda Saniangbaka
yang disinggung diatas baru sebagian
kecil, banyak lagi bidang lain seperti
pendidikan, adat, budaya, moral dll,
Pokoknya semuanya itu  patut juga
menjadi pemikiran bersama. Terlepas
dari kendala yang biasanya menjadi
alasan klasik dan ciloteh  bahwa  tidak
semudah itu  merubah paradigma  atau
pola pikir pemuda  Saniangbaka.
Kuncinya ada pada  lembaga nagari,
yang diperlukan untuk menjawab
tantangan demikian adalah adanya
kondisi sosial ditengah masyarakat
yang harmonis. Adanya gerakan
saciok bak ayam sadanciang bak basi
atau bulek aia dek pambuluh, bulek
kato dek mufakat.

Menyikapi ketatnya persaiangan
hidup sekarang ini di daerah
perantauan, tidak saatnya lagi  pemuda
dalam nagari buru –buru pergi
merantau. Tidak ada istilah ndak ado
karajo di kampuang. Banyak peluang
kerja di kampuang asal mau bekerja.
Bolehlah merantau, tapi jadikan
marantau itu sebagai pilihan terakhir.
Jangan marantau karena malas dan
gengsi di kampuang.

Ditengah arus modernisasi, budaya
individualistik, hedonistik yang turut
berimbas kemasyarakat dalam nagari,
maka untuk ukuran saat sekarang
semestinya  seorang pemuda perlu
membentengi dan membekali diri
dengan ilmu pengetahuan tentang
agama dan adat, yang
diimplemntasikan  dalam nilai –nilai
kehidupan bermasyarakat, banagari
perlu dikenalkan kepada pemuda.
Dengan cara seperti ini, maka
diharapkan terbentuknya   jati diri
sebagai rang Saniangbaka yang
mempunyai hubungan emosional yang
kuat. tidak masa bodoh dengan
persoalan nagari. Kelak suatu ketika
mampu  memberikan yang terbaik
untuk membangun nagari
Saniangbaka, hal ini sejalan dengan
makna “cinto ka nagari sebagian dari
iman.” (nusa)

Sekarang sudah
saatnya para

pemuda  tampil
lebih proaktif,
jangan hanya

menunggu,
pemuda harus

berbuat sesuatu

“
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Ledearship dan Manajemen

Kunci Sukses IWS
Oleh   M. Edrison Kamil

Ledearship
Dapat dipahami bahwa Ledearship

(kepemimpinan) adalah kemampuan se-
seorang untuk menggerakkan beberapa or-
ang atau masyarakat kepada suatu tujuan
yang mulia, sehingga terjadi harmoni dalam
kehidupan masyarakat tersebut. Bila
kemampuan ledearship seorang pemimpin
itu memadai, maka segala cita-cita bersama
lebih mungkin dapat tercapai. Jadi menurut
hemat kami, faktor Ledearship inilah yang
merupakan salah satu kunci kesuksesan
IWS ke depan.

Seorang pemimpin ideal tentulah orang
yang berkemampuan Ledearship yang
mumpuni. Dia tidak lahir dari hasil karbitan,
tapi dia lahir dari tempaan pengalaman dan
cobaan. Banyak pemimpin dunia muncul
setelah mengalami banyak peristiwa yang
penuh I’tibar atau pelajaran. Contohnya
adalah Nabi besar Muhammad SAW.

Banyak kejadiandan pengalaman sulit
yang dilalui oleh Rasulullah sebelum beliau
diangkat menjadi Rasul. Pada waktu kecil
Beliau harus mengembala kambing. Me-
ngapa kambing?, karena kambing adalah
binatang yang keras kepala dan susah
diatur. Jadi dengan itu seolah Nabi sedang
dipersiapkan untuk menghadapi masya-
rakat yang keras kepala, susah diatur dan
maunya menang sendiri, lebih kurang
seperti sifatnya kambing tersebut.

Lalu Nabi juga melewati suasana
berbisnis. Kenapa bisnis atau berdagang,
karena Nabi perlu bersosialisasi dan
memahami seluk-beluk perdagangan. Untuk
melalui sebuah perjuangan, Nabi perlu
mengenal lebih dalam tentang kehidupan
masyarakatnya. Di situ juga tergambar
pelajaran bahwa  perjuangan itu perlu juga
kuatnya dimensi materi atau dana yang kuat.

Sedangkan di kala dewasa sampai saat-
saat diangkat menjadi Rasul, Nabi lebih
banyak mengasingkan diri ke Gua Hira’.
Kenapa mengasingkan diri?, karena untuk
menjadi pemimpin besar harus punya
kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual

dan kecerdasan emosional, sehingga jauh
dari keinginan dunia.

Jadi untuk menjadi pemimpin kita harus
banyak belajar kepada Nabi besar Mu-
hammad SAW. Faktor keberhasilan Nabi
dalam memimpin umatnya adalahketela-
danan, satunya kata dengan perbuatan
adalah kunci sukses beliau dalam memimpin.

Nabi lebih banyak berbuat dari pada
memberikan janji, lebih banyak mengamalkan
ayat Al-Qoran daripada mengkhutbah-
kannya. Lebih banyak mengaktualisasikan
daripada memberi  instruksi. Sungguh
sangat sulit mencari kesalahan pada Nabi
sehingga apapun yang disampaikannya
selalu didengar dan dipatuhi.

Di zaman centang perenang ini kita
harus kembali kepada kepemimpinan ala
Nabi. Kepemimpinan Nabi adalah kepe-
mimpinan yang memiliki integritas dan
tanggung jawab. Seperti apakah ciri pe-
mimpin yang memiliki integritas dan ber-
tanggung jawab ala Nabi itu?,

Pertama Shidiq (benar); pada dirinya
sudah tertanam nilai nilai benaran, sehingga
kesalahan sekecil apapun sangat sulit
ditemukan pada diri Nabi. Kedua Amanah
(terpercaya); semenjak kecil sudah tertanam
pada  diri Nabi sifat jujur dan adil, sehingga
ketika terjadi pertengkaran dikalangan kaum
Quraisy hanya Muhammad yang bias
dipercaya.

Ketiga Fathonah (cerdas); Nabi adalah
seorang yang sangat cerdas, kemam-
puannya membaca situasi dan kondisi,
sehingga kemampuan spiritual, intellectual
dan emosionalnya mampu melampaui
zamannya. Keempat Tabligh (menyam-
paikan); kemampuan berkomunikasi Nabi
tidak diragukan lagi, sehingga apapun yang
disampaikannya tidak disalah artikan oleh
umatnya, mudah dipahami dan tidak ada
kata bersayap.

Setiap orang mendambakan hidup yang
sukses, apakah itu petani, pedagang,
pegawai, pengusaha dan lain-lain. Begitu
juga dengan pemimpin, jadilah pemimpin
yang sukses membanggakan dan dikenang

sepanjang masa, baik formal maupun infor-
mal. Melihat pemahaman tentang leadership
itu maka pemimpin IWS ke depan harus
membawa perubahan  bagi warganya, dapat
menjadi pemimpin sesuai tuntunan Nabi.
IWS harus dapat sebagai ladang amal bagi
kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan
IWS ke depan dapat lebih Berjaya.

Manajemen
Manejemen adalah kemampuan se-

orang pemimpin dalam mengelola atau
mengatur sebuah badan atau organisasi
sehingga elemen organisasi tersebut dapat
berjalan sesuai dengan aturan atau AD/
ART Organisasi tersebut, menuju ter-
capainya tujuan organisasi tersebut.

Sebuah Organisasi yang mempunyai
menejemen yang baik akan mendulang
kesuksesan luar biasa, walaupun organisasi
itu tujuannya salah. Seperti kata Rasulullah,
kebatilan akan mengalahkan kebenaran
apabila kebatilan itu dikelola dengan baik.

Menejemen itu meliputi perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan kontrol. Banyak
orang yang mengerti menejemen tapi tidak
dapat melaksanakannya. Dan banyak or-
ang yang mengerti menejemen dan bisa
melaksanakannya. Jadi menejemen itu
termasuk juga seni.

Marilah kita lihat apa saja yang harus
dimenejemeni dalam sebuah badan atau
organisasi.

1.Menejemen Finansial  2. Menejemen
Administrasi 3. Menejemen Organisasi 4.
Menejemen Program 5. Menejemen Per-
sonal atau karakter 6. Menejemen Aset atau
Inventaris 7. Menejemen Konflik 8. Mene-
jemen Logistik.

Bagian menejemen yang kami kemu-
kakan ini dapat dilaksanakan dengan baik
oleh pemimpin yang punya integritas dan
tanggung jawab akan membawa perubahan
dan pencerahan bagi IWS ke depan. Kita
harus optimis karena apapun yang kita
laksanakan didunia ini hanyalah untuk
mengabdi kepada Allah SWT.
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“Alam takambang jadi guru”,

begitulah bunyi falsafah yang

dipakai oleh orang Minang. dalam

menjalankan kehidupan seahari-

hari, semua orang minang seakan

dituntut untuk dapat belajar dari

alam semesta.

Anak Minang harus memahami
tingkah dan perilaku alam semesta.

Dalam menyampaikan nasehat, amarah

atau kesapakatan bersama sering kali
diibaratkan dengan salah satu perilaku
atau fenomena alam raya.

Perilaku seperti ini dianggap paling
bijaksana sehingga sasaran pembicaraan
merasa terhormat (masih dihargai)
walaupun makna yang terkandung di
dalam kata-katanya sangat tajam. Di-
sinilah letak pepatah yang mengatakan
“Adat basisamping”.

Dengan bahasa seperti ini orang
akan lebih cepat paham maksud dan
tujuan pembicaraan.

Berikut ini kami luncurkan beberapa

pepatah atau pituah yang sering dipakai
oleh orang Minang untuk menasehati
anak-kemenakannya.

Kok Manyauk di ilia-ilia
Kok Mandi di baruah-baruah
Kok Bajalan manakua-nakua
Kok Bakato di bawah-bawah

Apakah Pituah ini mengajarkan   Anak
Minang  menjadi penakut??.

Tentu tidak karena sesungguhnya
orang Minang diajari sifat pemberani. Hal
ini jelas tersirat dari Pituah “Indak rajo
maulak sambah, kok bajua kami
bali”.atau “sajak satapak turun dari
janjang sakali laki-laki tatap laki-
laki”

Lalu apa makna yang terkandung dari
pituah di atas?.

Pituah ini adalah amanat kepada anak
Minang, agar senantiasa rendah hati dan
menjaga tatanan hidup lingkungan
tempat kita berada.  Senantisa memahami
dan menghayati kondisi lingkungan.
Walaupun kita mampu, hebat, kaya dan
semacamnya. Namun semua itu  tak perlu
pamerkan. Sikap seperti ini harus men-
jadi tolak ukur kehidupan baik di rantau
maupun di kampung.

Di maa bumi di pijak di sinan langik
dijunjuang

Adalah penegasan perbauran  urang
awak atas lingkungannya. Ini adalah
penegasan seorang ‘Anak Minang’ tidak
membawa identitas tanah kelahirannya
ke rantau. Namun selalu memiliki ke-
priabadian sesuai dengan adat aslinya.
Dampak positif dari sikap ini  adalah or-
ang Minang daapat diterima kehad-
dirannya di daerah manapun juga. Ini
jaga menjadi pendorong dan penopang
keberhasilan orang Minang di pe-
ranatauaan. Karena itu kita tidak pernah
mengenal “Kampung Minang” sebagai
mana kampung kampung lain seperti
Kampung Jawa, kampung Makasar,
kampung Ambon, kampung Melayu dan
sebagainya  seantero Nusantara ini. (GS)

Memahami Pituah
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Sebagai  orang Minang  sudah

sepatutnyalah kita melestarikan

dan mewariskan  nilai-nilai budaya

luhur  seperti dalam  bertutur kata

dalam keseharian  sangat kental

oleh pengaruh Islam. Adat basandi

syarak, syarak basandi kitabullah.

Begitulah, telah terjadi asimilasi

yang begitu kuat antara agama

(Islam) dengan adat.

Orang Minang banyak  keistimewaan
dalam bertutur kata. Terdapat ba-

nyak sekali perbendaharaan kata-kata
kiasan untuk menyikapi, suatu per-
masalahan tertentu. Singkatnya, apabila
kita orang Minang ingin mengatakan “a”,
tak mesti “a” yang keluar dari mulutnya.
Mereka mengucapkan kiasan-kiasan
tertentu sebagai medium kepada maksud
yang hendak disampaikannya.

Inilah contoh kata Kiasan dalam
budaya Minang yang diperoleh dari
berbagai sumber :

Mangapik Daun Kunyik
Mangapik = menjepit (diketiak) daun

kunyit.Kiasan bagi seseorang yang getol
sekali memproklamirkan diri sebagai or-
ang yang puya backing/pembela di
belakangnya.

Juga mengobrol kehebatanya kepad
lawan bicaranya, dia yang serba pintar
dan dia serba tahu.

Mangandakkan Tanduak Kudo
Sesuatu yang tidak mungkin di-

realisir, masak kuda bertanduk ? Istilah
ini dipergunakan juga untuk menolak
permintaan orang lain dengan jalan
mengada-ada yang sama sekali tidak
masuk akal.

Pai Ampok Pulang Aban
Artinya : Pergi melempar pulangnya

menimpa.Perdagangan yang pulan mo-
dal, tidak beruntung dan tidak merugi.
Yang diperoleh hanya capeknya. Bi-
asanya diucapkan dengan kesal sembari
membanting apa saja. Sudah bersusah
payah berusaha, hasilnya tidak ada,
malepeh hao.

Cadiak Buruk
Artinya adalah orang yang galia,

seseorang  yang  statusnya mestinya
memberi  akan tetapi  karena cigik rela
mengakui tidak punya (miskin) asal
terhindar atau ingin pulo dapat jatah.
Kecerdikan lebih cenderung ke yang
jelek.

Barajo dihati
Artinya adalah orang yang mem-

punyai  paham bana sorang ndak namuah
manarimo masukan ,ndak namuah dina-
sehati apalagi diajari orang lain, lalu nan
dek inyo sajo, usulan orang lain ndak
didangakan.apo yang manjadi mukasuik
pokoknyo harus sampai.

Ndak Maangok Kalua Badan
Artinya adalah seseorang atau

kelompok yang tak mau meminta tenaga,
pertolongan dari pihak luar akan tetapi
memaksimalkan kekuatan, kemampuan
yang dimilikiknya.

Dibawah Katiak Binyi
Artinya  seorang  suami tidak lagi

punya nyali memimpin  sang istri,
dikarenakan  takut , tunduk pada aturan
sang istri. Semuanya  harus   minta  izin
kepada sang istri, Konsekwensinya
merenggangkan  hubungan keluarga  /
pertalian darah, padahal istilah  mantan
orang tua, mantan adik, mantan kakak
tidak, yang ada mantan istri  atau mantan
suami.

Bodoh ndak namuah diaja,

cadiak ndak dapek ditompang
Artinya:  Orang yang dalam ke-

seharian  berlagak , mengaku pandai
akan tetapi sesungguhnhya  banyak
kebodohan  dan kesalahan yang dila-
kukannya, enggan menerima nasehat.
Ketika diyakini dirinya sebagai orang
hebat ternyata ndak pula  bisa mem-
berikan  kontribusi, memecahkan masalah
dirinya dan orang lain.

Manjagokan Anjiang Lalok
Artinya membangunkan anjing tidur.

Seseorang yang berusaha mencari gara-
gara, memancing orang supaya marah
lalu berkelahi. Biasanya malah menim-
bulkan bahaya bagi yang bersangkutan.
Mengungkit-ungkit persoalan yang telah
dilupakan orang, kemudian menim-
bulkan gara-gara.

Manjua Kuciang Dalam Karuang
Artinya menjual kucing dalam ka-

rung. Seseorang berusaha mengelabui
orang lain untuk kepentingan diri sendiri.
Si A akan senang sekali bila berhasil dan
tanpa memikirkan resiko atas perbuatan-
nya. Si A menjual suatu barang tanpa
memberi tahukan kualitas barang yang
dijual, dan si pembeli tidak bisa me-
ngetahui kulitas dari barang yang di jual
si A tersebut. Istilah lain sama dengan
menipu.

Dulu Bajak Pado Singka
Artinya : Bajak duluan, baru kemu-

dian yang menarik bajak di belakangan.
Suatu penyimpangan, bukan ? Peri-
bahasa diatas merupakan sindiran bagi
mereka yang suka kumpul kebo alias
samen leven, hamil tanpa aqad nikah
pengulu pejabat agama atau catatan
sipil. Atau pasangan yang akibat
pergaulan bebas, tanpa kontrol orang
tua mereka.

Kato-kato Kiasan
dalam Budaya Minangkabau
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Kato-Kato
Kias dan Ibarat

- Urek Bajalin Pucuk Ba Ampeh

- Laki-laki Samalu Perempuan

Saparasaan

- Kalurah Samo Manurun Ka

Bukik Samo Mandaki

- Tarampai Samo Kariang

Tarandam Samo Basah

- Hati Gajah Samo Dilapah Hati

Tungau Samo Dicacah

- Barek Samo Dipikua Ringan

Samo Dijinjiang

- Hanyuik Dipinteh Tabanam

Disalami Tarapuang Dibinjek

- Kumuh Disasah Ba Abu

Dijantik

- Kilek Baliyuang Lah Ka Kaki

Kilek Camin Lah Ka Muko

- Alun Bakilek Lah Bakalam

Bulan Lah Sangkok Tigo

Puluh

- Alun Dilihat Alun Dimakan

Raso Lah Tibo didalam Tubuh

- Gabak Dihulu Tando Ka Hujan

Cewang Di Langik Tando Ka

Paneh

- Duduk Surang Basampik-

sampik Duduk Basamo

Balapang-lapang

- Ayianyo Janiah Sayaknyo

Lapang

- Saiyo Hulu Kayo Salisih Hulu

Malang

- Tuah Saiyo Cilako Basilang

- Senteang Bilai Mambilai

Kurang Tukuk Manukuk

- Lupo Tabik Manabik an

Takalok Jago Manjagoan

- Cadiak Mahukum Binguang

Mangaku

( IWS Wonosobo)

Pacahan Kaco sajo dalam paruik
Pecahan kaca/beling saja dalam perut.

Orang yang dalam penampilan sehari-
hari biasa-biasa saja, tidak menampakkan
kelainan. Tetapi hati dan perangainya
tidak ketulungan, busuk, dengki, suka
menghasut, pembual/pembohong. Juga
diibaratkan kepada seseorang yang niat
dalam hatinya hendak menyikat orang
saja, menunggu kesempatan dan tidak
peduli orang akan teraniaya ataupun
menderita kerugian kaena ulah
perangainya.

Kusuik Bulu Ayam
Kusuik bulu ayam, yaitu suatu

pertengkaran atau beda pendapat yang
diperhitungkan tidak akan berbuntut
panjang (tidak berakibat fatal).

Lazimnya kedua belah pihak akan
berbaikan kembali, lebih-lebih tidak
dicampuri oleh pihak ke tiga.Kusut bulu
ayam diselesaikan dengan paruh.Kusut
benang dicari pangkalnya.Kusut sarang
tampuo, api menyudahinya

Mamuntahkan Santan
Mamuntahkan santan, yaitu perilaku

yang dapat dikatagorikan sebagai
mubazir. Anjuran atau nasehat yang baik
dibuang begitu saja, atau suatu pem-
berian/hadiah yang bagus, ditolak.
Sebelum menolak, hendaklah mem-
pertimbangkan sematang-matangnya,
supaya tidak sampai menyesal di ke-
mudian hari. Untuk itu perlu pengen-
dalian diri dan perasaan.

Taimpik Lidah/Tagigik  Lidah
Tergencet lidah. Biasanya dalam

menghadapi orang yang berpangkat,
bangsawan, atau kaya raya, kita sungkan
(malu atau keliwat hati-hati) menge-
mukakan pendapat sekalipun benar.
Atau bisa juga karena kebetulan ber-
sangkut-paut hutang dengan yang
bersangkutan, sehingga kita tidak berani
berbicara dengannya. Jadi kita sudah
mengalah terlebih dahulu.

Basi Baiak Diringgik-i
Besi yang baik dibuat ringgit. Karena

bahannya memang sudah baik, tinggal
melaksanakannya saja lagi. Bahan yang
baik tentu akan menghasilkan produk yang
baik. Barang yang baik diperbagus lagi.

Sairiang Batuka Jalan
Seiring namun berbeda persepsi

(pendapat). Tujuannya barangkali sama,
tetapi cara melaksanakannya berbeda.
Biasanya terjadi pada akhir perjalanan
missi masing-masing.

Incek cubadak bagomok
Artinya biji nangka digemuki (dioles

dengan gemuk) licin bagai belut. Tidak
jarang dibarengi dengan kecurangan.

Anda tentu tahu biji nangka, buka ?
Sudah licin lalu diberi gemuk lagi,
bayangkan saja. Ini kiasan kepada
seseorang yang berperangai licin/galia.

Indak taetong paranduak
Artinya tak terbilang piutang. Se-

seorang berhutang kiri kanan, tidak
hanya berupa uang/materi, akan tetapi
juga budi dan akibatnya hidup akan
senantiasa gelisah.Kiasan ini juga
kepada seseorang yang urusannya yang
tidak selesai sedangkan sangkut paut
utang piutang banyak yang belum
selesai.

Mangapik kapalo harimau
Artinya menjepit kepala macan.

Seseorang yang suka main beking-
bekingan, seolah-olah di belakangnya
ada orang kuat/pejabat yang diandalkan-
nya. Ada kalanya itu hanya gertakan saja
supaya orang lain takut dan segan
terhadapnya.

Maambiak muko
Artinya mengambil muka, seseorang

terhadap atasannya mengambil muka
dengan menjilat, memuji-muji dan man-
yanjung saja. Untuk mengambil nama dia
kemukakan yang baik-baik saja, tidak
berani mengkritik atasannya dan ada juga
kemungkinan memburuk-burukkan or-
ang lain. Mengambil muka atau menjilat
atasan itu, lambat laun akan ketahuan
juga kepalsuannya.Ada juga mengambil
muka kepada masyarakat/orang banyak,
menonjolkan diri bahwa dia bekerja
keras, dia yang punya inisiatif dan lain
lain, tetapi akhirnya akan kentara juga
sifatnya yang tidak benar oleh ma-
syarakat.

Demikianlah beberapa kato kiasan
semoga bermanfaat bagi para pembaca.

(nusa)
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“Lai Lauk Lukah
ko Yuang”

JIKA anda adalah keluarga nelayan
atau urang pamasia di sekitar Pasia
Alahan, atau minimal pernah

menikmati enaknya dan gurihnya lauk
bilih Saniangbaka, tentu anda akan
dengar beberapa huruf yang terdiri dari
huruf l, u, k, a, h, yang disebut-sebut
oleh konsumen lauk bilih pada saat
transaksi jual beli lauk bilih dilakukan,

.... seperti begini, “lai lauk lukah ko
yuang?”

Kenapa orang harus bertanya begitu,
karena lauk bilih dari lukah cendrung
lebih segar dari pada lauk bilih hasil
penangkapan lainnya, sebab lauk bilih
yang terperangkap di dalam lukah tetap
hidup selama lukah masih berada didalam
air.

Nah sekarang kita mulai ingat bahwa
lukah adalah semacam alat penangkap
atau perangkap ikan / lauk bilih yang
terbuat dari Saga atau lidi-lidi kulit batang
Anau atau Aren yang disusun serta
diikat pada bingkai kayu bulat sesuai
kebutuhannya.

Lukah yang terbuat dari Saga ini
cuma kita lihat di Saniangbaka khu-
susnya atau Minang pada umumnya.
Sedangkan di daerah lain misal Jawa,
orang membuatnya dari bambu.

Di Saniangbaka, lukah banyak kita
temukan di Pasia Alahan atau Muaro
Tangaya (Batang Air)   Manangah Koto.
Di sinilah lukah dipasang menghadap
arah aliran air yang diatur panjang dan
lebarnya.

Pada saat ayia gadang hampir se-
luruh badannya dibenamkan ke dalam air,
sehingga hanya ujung kepalanya yang
terlihat dipermukaan, tapi pada saat ayia
ketek dipasang seperti gambar/foto.

Lukah biasanya dipasang dari senja
sampai subuh, namun kadang-kadang
dipasang juga pada waktu siang. Ke-
unikan dari alat penangkap ikan yang
satu ini yakni, begitu ikan masuk ke

dalam lukah dia akan tetap berenang dan
berkumpul tenang di dalamnya tanpa
bisa keluar lagi.

Kalau ada di antara kita disebut-
sebut orang bahwa kita telah masuk
lukah, itu adalah sindiran atau ibarat,
bahwa kita sama dengan lauk bilih yang
masuk perangkap yang tak bisa me-
nyelamatkan dirinya.

Anak Geragai
Kemudian keunikan lain yang tidak

bisa lepas dari proses, mekanisme atau

sistem pengoperasian lukah adalah Anak
Garagai,.... Anak Garagai adalah anak laki-
laki yang terlibat dalam proses pema-
sangan, pembersihan dan penjualan
hasil (Lauk Bilih), dan hebatnya Garagai
mendapatkan hasil penjualan 20% dan
pemilik alahan serta lukah memperoleh
hasil penjualan hasil 80%.

Anak garagai inilah yang sering kita
dengar teriakan di seputar nagari Sa-
niangbaka dengan teriakan khas,....
Lauuuuuuuk Oooooo.

Demikian,... salam. (adl)

SANIANGBAKA
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Asa Asa Asa Asa Asa yyyyyang Hilangang Hilangang Hilangang Hilangang Hilang
Oleh   Afriyadi Sutan Bagindo

ENTAH mengapa pagi ini terasa enggan beranjak
pergi dan dingin yang masih menusuk, menahan
buliran embun yang mau jatuh di daun keladi

samping rumahku. Juga hamparan sinar mentari pagi telah
meninggi masuk menyeruak di antara celah ventilasi kamar
tidurku. Di sana aktifitas kehidupan telah bergerak
menemukan titik temunya. Begitu juga adik perempuanku
Naila, yang masih duduk di kelas satu SD, juga mau
berangkat bersama kakaknya, Bintang,  ke sekolah.
Walaupun begitu tetap saja pagi ini terasa hampa tanpa
warna.

Di ruang tengah, kulihat Bapakku masih duduk terpaku
di kursi reot yang telah lapuk dimakan usia. Mungkin
seumuran Bapakku, “karena itu adalah peninggalan
kakekmu satu-satunya,” katanya padaku suatu ketika.
Entah sudah berapa gulungan enau atau daun nipah
diisapnya.

Itupun setelah bapakku tak mampu membeli rokok
kretek yang makin mahal saja harganya untuk ukuran
orang sepertinya. Segelas kopi masih utuh dihadapannya,
mungkin sudah dingin atau basi tanpa disentuhnya.
Mungkin juga kopi itu di lidahnya terasa pahit dan getir.

Segetir hari-hati yang dilalui sepanjang hidupnya.
Dengan tatapan mata yang nanar dan kosong seakan

ingin menembus ruang dan waktu. Mungkin saja bapakku
berharap, seandainya dapat kembalikan waktu. Dia ingin
Saniangbaka seperti dulu lagi. “Saniangbaka yang elok,
subur dan makmur. Penuh tata karma dan penuh ke-
sopanan, tidak seperti sekarang,” umpat bapakku sambil
membanting sisa rokok nipahnya.

Yah, hampir seminggu ini pekerjaan bapakku,banyak
melamun. Suatu rutinitas yang jarang dilakukan selama ini.
Baginya kerja itu adalah harga mati. Kerja tanpa ritme,
sering bapakku lupa waktu, bukan untuk menjadi orang
kaya yang disegani atau dihormati, tapi itu bentuk
tanggung jawab pada keluarga. Daripada mengeluh dan
meminta, hanya membikin susah orang, katanya. Memang
ketiadaan uang orang akan mudah menjadi kufur dan
karena kelebihan uang pula orang kadang menjauh dari
orang-orang sekitarnya, takut susah kali.

Dulu bapakku itu pernah punya mimpi. Mimpi yang
dialami setiap orang tua pada anaknya. Agar aku dan
kedua adikku sekolah setinggi mungkin. “Agar kami dapat
mengikuti harmonisasi hidup dan kehidupan kelak,”
katanya. “Tak perlu menjadi orang kaya, toh kaya itu tak
akan dibawa mati, yang penting kamu punya sandaran
hidup,” sambungnya lagi.

Tapi mungkin kini, mimpi itu telah dibuang atau
dikubur dalam-dalam oleh bapakku. Ketika segerombolan
tikus menghancurkan sandaran hidup keluarganya.
Binatang bau busuk itu tak menyisakan sedikitpun
tanaman padi kami yang siap panen dan warga
Saniangbaka “apakah ini sebentuk karma?” yang jelas
sandi-sandi kehidupan mulai rusak. Orang-orang tak mau
lagi menjaga kehormatannya dan keluarganya.

Untuk menghilangkan kepenatan hidup dan asa masih
tersisa. Aku mencoba mengajak bapakku merantau saja,
daripada meratapi hidup ini. Tapi bapakku hanya
tersenyum kecut dengan jawaban nyaris tak terdengar.

“Biarlah, bapak di sini. Lagi pula bapak sudah tua,
apalagi yang mesti bapak cari? Bapak sudah bangga
dengan apa yang bapak punya, yaitu kamu, amak kamu
dan kedua adik kamu.” Mungkin ini semua hanya sekedar
cobaan dan tak mesti disesali, senyumnya menghibur diri.
Tapi Pak……

Azis…  , Jiiiis….indak kasikola ang?, teriakan emak dari
dapur membuyarkan lamunanku. Lamunan yang begitu
menyesakan dadaku atas Saniangbaka. Aku hanta ber-
harap semoga asa pernah hilang akan terangkat seperti
dulu lagi. Tapi kapan?” gumamku disepanjang perjalanan
kesekolah………….
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Masalah Akidah
1. Ajarkan pada anak Anda kalimat

tauhid dan apa yang dikandungnya
berupa peniadaan (naïf) dan pe-
netapan (itsbat). Kalimat  la ilaha
(tidak ada ilah), artinya peniadaan
sifat uluhiyyah (keberhakan di-
sembah) dari selain Alloh, dan
illaloh (selain Alloh) adalah pene-
tapan sifat ulluhiyyah untuk Alloh
semata.

2. beritahukan kepadanya kenapa kita
diciptakan :
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan
manusia melaikan supaya mereka
menyembah-Ku.” (Adz-Dzariyat
[51]:56)
Juga, sekaligus menunjukan ke-
padanya akan arti universal dalam
ibadah.

3. Jangan sering menakuti-nakutinya
dengan neraka, siksa, kemurkaan

Alloh dan hukuman-Nya, agar
penyebutan Robb   tidak selalu
terkait dengan gambaran-gambaran
yang mengerikan ini dalam pi-
kirannya.

4. Buatlah ia lebih banyak mencintai
Alloh. Sebab Dialah yang men-
ciptakan, memberi rezeki, memberi
makan, minum dan pakaian kepada
kita, serta menjadikan kita sebagai
kaum muslim.

130 Cara
Mendidik Anak Shaleh
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5. Peringatkanlah ia dari berbuat
kesalahan saat dalam kondisi sen-
diri, karena Alloh selalu melihatnya
dalam setiap kondisi.

6. Perbanyaklah mengucapkan lafazh-
lafazh yang mengandung dzikir
kepada Alloh, misalnya ba-caan
‘bismillah’ ketika hendak makan dan
minum, atau saat masuk dan keluar
rumah, juga ‘alhamdu-lillah’ saat
selesai makan, dan ‘subhanalloh’
ketika merasa kagum, dan lafazh-
lafazh lainnya.

7. Tanamkan kecintaan anakmu ter-
hadap kepriba-dian Rosul yang
mulia    dengan mangajarkan si-fat-
sifat beliau yang baik kepadanya,
membacakan kisah-kisah siroh
nabawiyah dihadapannya, dan
bersholawat kepada beliau tiap kali
nama beliau disebut.

8. Kuatkanlah keyakinan terhadap
qodho’ dan qodar dalam pikirannya.
Apa yang Alloh kehendaki pasti
terjadi, dan apa yang tidak Dia
kehendaki pasti tidak akan terjadi.

9. Ajarkan kepada anak Anda enam
rukun iman.

10. Ajukan berapa pertanyaan ber-
kaitan dengan akidah kepada diri-
nya; siapa Robbmu? Apa agamamu?
Siapa nabimu    ? Kenapa kita
diciptakan? Siapakah yang memberi
kita rezeki, makan dan minum, serta
menyembuhkan kita? Apa saja
macam-macam tauhid? Apakah
syirik , kekufuran dan kemunafiakn
itu? Bagaimana akibat yang akan
dialami oleh setiap orang musrik,
kafiir dan munafik? Dan pertanyaan-
pertanyaan lainnya.

Masalah Ibadah
11. Ajarkan pada anak Anda lima rukun

islam.
12. Latihlah anak Anda mengerjakan

sholat. Rosululloh bersabda : “pe-
rintahkanlah anak-anak kalian
mengerjakan sholat saat berusia
tujuh tahun. Dan pukullah mereka
karena meninggakannya saat ber-
usia sepuluh tahun.”

13. Ajaklah serta anak Anda pergi ke
masjid dan ajarlah ia cara berwudhu.

14. Beritahukan kepadanya etika-etika
di masjid, cara menghormati dan
menyucikannya.

15. Latihlah ia menjalankan puasa agar
terbiasa saat dewasa.

16. Motivasilah anak Anda untuk me-
nghafal apa yang mudah dari Al-
Quran dan hadits-hadits nabi, serta
dzikir-dzikir yang shohih.

17. Berilah anak Anda hadiah tiap kali
menunjukan kemajuan dalam ha-
falan. Ibrohim dan Adham me-
nuturkan, “Ayahku berkata kepada
diriku, ‘Anakku, carilah hadits! Dan
tiap kali engkau mendengar satu
hadits serta menghafalnya, maka,
engkau akan mendapatkan satu
dirham. ‘Lantas, aku pun mencari
hadits karena hal ini.”

18. Jaganlah Anda terlalu membebani
anak dengan banyak menghafal dan
belajar, agar ia tidak mengangap hal
itu sebagai hukuman, akiabatnya ia
tidak suka menghafal Al-Quran.

19. Ketahuilah bahwa Anda adalah
teladan bagi anak-anak Anda.
Sehingga, apabila Anda meman-
dang remeh ibadah atau bermalas-
malasan dan merasa berat me-

ngerjakannya, pasti anak-anak
Anda akan terpengaruh oleh Anda
sendiri dalam hal  itu, dan mereka
akan mengangap ibadah sebagai
beban, bahkan bisa jadi mereka
meninggalkannya.

20. Latihlah anak Anda bersedekah dan
berinfak, adakalanya Anda ber-
sedekah sementara ia melihat Anda,
Atau Anda menyerahkan kepada-
nya seseuatu agar ia menyedahkan
nya kepada orang fakir atau pe-
minta-minta. Dan yang lebih utama
lagi bila Anda mendorongnya untuk
menyedahkan sebagian harta milik-
nya yang ia simpan.

Masalah Akhlak
21. Apabila Anda menginginkan anak

Anda menjadi orang jujur, maka
jaganlah Anda menanamkan rasa
takut dalam dirinya.

22. Jujurlah Anda terlebih dahulu agar
anak bisa belajar kejujuran dari diri
Anda.

23. Jelaskan nilai keutamaan sifat jujur
dan amanah.

24. Ujilah sifat amanah Anda tanpa ia
menyadarinya.

25. Latihlah anak Anda untuk bersabar
dan tidak tergesa-gesa. Demikian
itu dapat Anda lakukan melalui
melatihnya berpuasa atau me-
lakukan aktivitas- aktivitas yang
membutuhkan kesabaran dan ke-
hatian-hatian.

26. Berbuatlah adil di antara anak-anak,
sebab hal itu merupakan sarana pal-
ing efektif untuk mengajari mereka
etika keadilan.

27. Latihlah anak Anda untuk berakhlak
lebih mendahulukan kebutuhan or-
ang lain (itsar) melalui sikap-sikap
nyata atas kisah-kisah yang me-
ngandung nilai keutamaan men-
dahulukan kebutuhan orang lain.

28. Jelaskan kepada anak-anak Anda
sebagai dam-pak negatif yang
ditimbulkan oleh tindakan menipu,
curang, mencuri,dan bernohong.

29. Apabila dalam beberapa peristiwa
anak Anda menunjukan keberanian,
maka pujilah dirinya karena hal itu
dan berilah hadiah, serta teranng-
kan kepadanya bahwa keberanian
dilakukan saat engkau  melakukan
sesuatu yang benar dan sangat

AGAMA
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dibutuhkan.
30. Jaganlah Anda bersikap keras,

karena itu berarti Anda telah men-
dorongnya untuk bersikap takut,
suka berbohong dan pengecut.

31. Buatlah ia menyukai perilaku rendah
hati, lemah lembut dan tidak som-
bong.

32. Ajarilah ia bahwa manusia meraih
keutamaan dengan ketakwaan dan
amal sholih, bukan dengan garis
keturunan, kemuliaan luhur dan
harta.

33. Ajarkan kepadanya bahwa per-
buatan zholim mengakibatkan se-
suatu yang teramat buruk, sikap
sewenang-sewenang akan men-
jerumuskan pelakunya dan siakp
khianat akan mengatarkan kepada
kebinasaan.

34. Ajarkan kepadanya sisi-sisi per-
berdaan antara hal-hal yang munkin
tidak mereka ketahui, seperti per-
bedaan antara keberanian dan
kecerobohan, rasa malu dan malu
karena minder, rendah hati dan
rendah diri, serta antara kecerdasan
dan kelihaian tipu muslihat.

35. Biasakanlah kedermawanan melekat
pada diri anak-anak Anda dengan
cara Anda bersikap dermawan  di
lingkungan keluarga dan suka
memberikan kebaikan kepada orang
lain.

36. Jangan pernah Anda menyelisihi
janji selamanya, khususnya kepada
anak-anak Anda. Sebab, demikian
itu bisa mengokohkan nilai ke-
utamaan menepati janji dalam diri
mereka.

Masalah Perilaku dan  Etika
37. Ucapkanlah salam kepada anak-

anak Anda.
38. Jaganlah memandang remeh per-

buatan mem-buka aurat dihadapan
anak Anda.

39. Berbuatlah baik kepada tetangga-
tetangga Anda.

40. Ajarkan kepada anak Anda tentang
hak-hak tetangga dan bahaya me-
nyakitinya.

41. Berbaktilah terhadap kedua orang
tua Anda, sambunglah hubungan
dengan kerabat-kerabat Anda, dan
bawalah serta anak-anak Anda
dalam melakukan hal itu.

42. Beritahukan kepada anak Anda
bahwa orang-orang menyukai anak
Anda yang sopan, yang tidak suka
menyakiti orang lain.

43. Tulislah surat untuk anak Anda
yang berisi seputar etika,nasihat
dan pesan bermakna.

44. jelaskan kepada anak Anda bahwa
ada beberapa perilaku yang benar-
benar tidak bisa diterima dan se-
butkan kepad mereka sebab-se-
babnya.

45. Duduklah bersama anak Anda dan
untuk setiap kesempatan bacakan-
lah seputar adab-adab Nabi   ke-
mudian tanyakan kepada mereka
tentang faedah apa yang mereka
dapatkan? Bisa juga Anda atur anak
Anda yang membaca, sementara
Anda mendengarkan.

46. Nasihatilah anak Anda secara diam-
diam dan jangan menghukumnya
dihadapan orang lain.

47. Jaganlah banyak mencela selagi
Anda mampu.

48. Mintalah izin pada anak Anda
sebelum masuk menemuinya, ka-
rena demikian itu merupakan sarana
paling efektif untuk mengajarinya
etika meminta izin.

49. Jaganlah anda berasumsi bahwa
anak Anda bisa memahami apa yang
Anda inginkan di kali pertama.
Firman Alloh        :
“Dan perintahkan lah kepada ke-
luarga mu mendirikan sholat dan
bersabarlah kamu dalam menger-
jakanya…”(Thoha [20]:132)

50. Jangan lupa menyebut nama Alloh
dengan suara yang cukup bisa
didengar sebelum makan, demikian
pula mengucapkan alhamdullilah
seusai makan.

51. Bersikaplah seakan-akan tidak
mengetahui beberapa kesalahan
anak Anda, dan jangan jadikan hati
Anda sebagai tempat penyimpan
kesalahan.

52. Mintalah maaf kepada anak Anda
manakala Anda melakukan ke-
salahan.

53. Semangatilah anak Anda untuk
meraih prestasi istimewa dan ka-
takan kepada dirinya. “Aku tahu
bahwa kamu anak istimewa, dan
kamu mampu melakukan hal itu.”

54. Buatlah sesuatu yang spesial untuk

anak Anda .
55. Janganlah Anda mencemooh ucap-

an atau tindakan anak Anda.
56. Ajarilah anak Anda akan ungkapan-

ungkapan ucapan selamat, pe-
nyambutan dan basa-basi.

57. Janganlah terlalu memanjakan anak
Anda.

58. Janganlah membiasakan anak de-
ngan rangsangan materi untuk
memotivasinya mengerjakan suatu
perintah, sebab hal itu bisa mem-
perlemah kepribadiannya saat ber-
hadapan dengan materi.

59. Jadikanlah anak Anda sebagai
teman Anda nomer satu.

Masalah Pembinaan Fisik
60. Berikanlah waktu yang cukup untuk

bermain bagi anak Anda.
61. Sediakan dengan baik permainan-

permainan yang bermanfaat untuk
anak Anda.

62. Biarkanlah ia memilih sendiri se-
bagian permainannya

63. Ajarilah anak Anda berenang,
berlari dan beberapa permainan
fisik.

64. Adakalanya, buatlah anak Anda
mengalahkan Anda dalam beberapa
permainan.

65. Sediakan menu makan yang se-
imbang untuk anak anda.

66. Perhatikalah susunan menu ma-
kanan anak Anda.

67. Peringkatkan  anak  anda agar tidak
berlebih-lebihan  mengkonsumsi
makanan.

68. Jangan Anda  menginvestigasi
kesalahan anak anda sedang  me-
nyantap makanan.

69. Buatlah  makanan  yang selalu
disukai anak Anda

Masalah Pembinaan Mental
70. Dengarkanlah dengan baik anak

Anda dan perhatikan setiap kata
yang diucapkannya.

71. Buatlah anak Anda menghadapi
sendiri masalah-masalahnya, se-
mentara Anda bisa membantunya
tanpa ia sadari.

72. Hormatilah anak Anda dan berterima
kasihlah kepadanya apabila ia
melakukan suatu pekerjaan.

73. Jaganlah mengiring anak Anda
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untuk bersumpah, sebaliknya kata-
kan kepadanya,”Aku mempercayai
mu tanpa engkau bersumpah.”

74. Hindarilah ungkapan-ungkapan ter-
ror dan ancaman.

75. Janganlah Anda membuat anak
Anda merasa sebagai seseorang
yang buruk dan bodoh, yang tidak
bisa cepat mengerti.

76. Janganlah mengeluh karena ba-
nyaknya pertanyaan anak Anda
dan usahakan menjawab semua
yang ditanyakannya dengan jawab-
an sederhana dan memuaskan.

77. Peluklah anak Anda biarkanlah ia
merasakan kehangatan cinta dan
kasih saying Anda.

78. Mintalah pendapat anak Anda
dalam beberapa hal dan ambilah
pendapatnya.

79. Buatlah anak Anda  merasakan
kemerdekaan dalam mengambil
keputusan-keputusan.

Masalah Pembinaan  Sosial
80. Daftarkan anak Anda pada pusat-

pusat kegiatan tertentu, forum-fo-
rum  tahfizhul Qur’an, perlombaan-
perlombaan ilmiah, perkemahan
pramuka dan aktivitas-aktivitas
lainnya.

81. Buatlah anak Anda menjamu tamu
sendiri, seperti menghidangkan mi-
numan teh, kopi dan buah-buahan.

82. Sambutlah anak saat masuk me-
nemui Anda, sementara Anda se-
dang bersama-sama kawan-kawan
Anda.

83. Buatlah anak Anda bergabung
dalam kegiatan-kegiatan masjid,
seperti program-program santunan
anak yatim dan janda.

84. Latihlah anak Anda beramal, men-
jual, membeli dan bekerja yang halal.

85. Buatlah anak Anda berempati ter-
hadap kesedihan orang lain dan
berusaha meringankannya.

86. Janganlah Anda menjadikan anak
ikut menanggung  problematika
dunia.

87. Buatlah anak Anda bisa melihat
hasil dari aktivitas social anda.

88. Utuslah anak Anda untuk me-
nyelesaikan sebagian keperluan,
dan buatlah ia merasakan keper-
cayaan Anda terhadap dirinya.

89. Janganlah Anda mencegah anak
untuk memilih teman-temannya
sendiri. Namun, Anda bisa mem-
buatnya memilih orang yang Anda
kehendaki, tanpa ia merasakan hal
itu.

Masalah Pembinaan Kesehatan
90. Perhatiakanlah kesehatan anak-

anak Anda.
91. Jangan mengabaikan untuk memberi

imunisasi tepat pada waktunya.
92. Jangan berlebihan memberi obat

kecuali dengan dosis yang di-
perbolehkan.

93. Ruqyahlah anak Anda dengan
ruqyah syar’i.

94. Biasakanlah anak Anda tidur awal
dan bangun awal juga.

95. Buatlah anak Anda mau memper-
lihatkan kebersihan tubuh, gigi dan
bajunya.

96. Jaganlah Anda menunggu sampai
sakit parah.

97. Jauhkan anak Anda dari para pen-
derita penyakit menular.

98. Janganlah Anda membuat anak
merasakan bahaya sakit yang di-
deritanya.

99. Berlindunglah kepada Alloh, sebab
Dialah yang ditangan-Nya terletak
kesembuhan semua penyakit.

Masalah Pengembangan

Wawasan
100. Berikan teka-teki kepada anak Anda.
101. Mintalah ia menuliskan beberapa

tema ekspresional.
102. Usahakan untuk selalu membaca

yang ditulis anak Anda.
103. Jangan berhenti pada setiap ke-

salahan gramatika atau lingual yang
dilakukan anak Anda.

104. Doronglah anak Anda untuk mem-
baca.

105. Buatlah ia memilih buku dan kisah
yang ingin dibacanya.

106. Dampingi anak Anda saat membaca
satu hal tertentu.

107. Berikan kepada anak Anda per-
mainan-permainan kecerdasan.

108. Doronglah anak Anda untuk meraih
prestasi belajar.

109. Buatlah anak Anda mampu me-
ngatasi rintangan-rintangan yang
menhalangi prestasi belajarnya.

110. Motivasilah anak Anda untuk men-
hafal syair dan kata-kata bijak
generasi dahulu dan sekarang.

111. Doronglah ia untuk menhafal per-
ibahasa-peribahasa Arab yang
fasih.

112. Latihlah anak Anda menguasai seni
berpidato dan orasi.

113. Latihlah ia menguasai seni dialog
dan menerima pendapat.

114. Buatlah ia ikut serta dalam forum-
forum pengembangan kemampuan
diri.

115. Doronglah anak Anda untuk me-
nguasai dengan baik bahasa asing
yang popular.

Masalah Balasan dan Hukuman
116. Terapkanlah metode balasan dan

hukuman
117. Balaslah (prestasinya) selalu,

namun jangan selalu menghu-
kumnya (bila berbuat salah).

118. Bervariasilah dalam memberikan
balasan, dimana balasan tidak mesti
berbentuk materi, tapi bisa juga
berbentuk rekreasi, izin meng-
operasikan komputer, hadiah atau
pergi bersama seorang kawan.

119. Bervariasilah dalam menerapkan
metode hukuman dan jangan sam-
pai pukulan menjadi metode yang
paling Anda sukai. Masih ada
metode lain, misalnya pandangan
marah, bentakan, mengisolir selama
waktu tertentu dan tidak mem-
berinya sebagian uang saku harian
atau melarangnya menikmati re-
kreasi akhri pekan.

120. Ketahuilah bahwa hukuman yang
sesuai adalah yang bisa mencegah
terulangnya kesalahan dan men-
dorong kepada yang benar.

121. Ingatlah selalu bahwa Nabi  tidak
pernah memukul seorang anak pun.

122. Janganlah Anda menghukum pada
kesalahan pertama.

123. Janganlah Anda bersikap keras
dalam hukuman Anda.

124. Apabila Anda menghukum anak
Anda, maka jelaskan kepadanya
sebab hukuman Anda tersebut.

125. Janganlah Anda membuat anak
merasa bahwa Anda senang mem-
berikan hukuman kepada dirinya
atau Anda menyimpan suatu ke-
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Daftar Penyumbang Majalah Saran
Ujung Berung, Bandung.  Edisi 8  III/Juni 2011

N0 Nama Jumlah

 1 Nobelson Rp 15.000

 2 Alwi Rp 15.000

 3 Madi Rp 15.000

 4 Desrion Rp 15.000

 5 Raydi Rp 15.000

 6 Romi Megaria Rp 15.000

 7 Napis Rp 10.000

 8 Romi Rp 15.000

 9 Wid Rp 10.000

10 Hermansyah Rp 15.000

11 Hendra Buya Rp 15.000

12 El David Rp 15.000

13 A.B Falhan Rp 10.000

14 Deri Buya Rp 15.000

15 RM. Carano Rp 15.000

Jumlah Rp 210.000

Penyumbang Saran Edisi 8

1. Heriyanto Rp 15.000

2. Muflin SB Rp 15.000

3. Helmi Kamil Rp 15.000

4. Tedi Habib Rp 15.000

5. Ita Jasri Rp 15.000

6. Hj. Adel Maifanis Rp 15.000

7. Masri Jo Kayo Rp 15.000

8. Indra Masja SH Rp 15.000

9. Hamba Allah Rp 30.000

              Jumlah Rp 150.000

bencian kepadanya.
126. Janganlah Anda memukul anak

dihadapan orang banyak dan ja-
ngan memukulnya saat tengah
marah.

127. Jangalah memukul anak Anda pada
wajahnya dan jangan mengangkat
tangan lebih dari semestinya, agar
rasa sakit tidak belipat-lipat.

128. Jangalah memukul setelah Anda
berjanji untuk tidak memukul, agar
ia tidak kehilangan kepercaya-an
terhadap diri anda.

129. Buatlah anak Anda merasa bahwa
Anda menghukumnya demi ke-
baikan dirinya dan bahwa rasa cinta
Andalah yang menyebabkan Anda
melakukan hal itu.maka ia bersiakap
keras agar mereka mengindahkan,
dan siapa berteguh hati
Hendaklah kadang-kadang ber-
sikap keras kepada orang yang
disayangi

130.  Beritahukan kepadanya bahwa
hukuman dterapkan tidak untuk
menyiksa, tiada lain dilaksanakan
untuk memberikan pelajaran.

Kita bersama-sama memohon kepada
Alloh agar diberi petunjuk, bimbingan
dan kelurusan dari-Nya.

Dan semoga Alloh mencurahkan
sholawat dan salam kepada Nabi kita
Muhamad.

Referensi
105 Thariqoh li Ta’zizith Thifli  bi

Nafsihi, Robert D.    Ramsh.
25 Thoriq li Tashna min Ibnaka

Rojulan Fadzdzan, Akrom
Mishbah ‘Usman.

Al –Isyrotuth  Thoyyibah  Ma’al  Aulad,
Muhammad Husain.

At. Ta’dib bi Duni Shurokh , Gery
Waicon dan Beryarah  Young.

At-Taqshir fi Tarbiyatil  Aulad,
Muhammad Ibrahim al Hamd.

Dalliut  Tarbiyah  Al-Urowiyyah, Dr.
Abdul Karim  Bakkar.

Kaifa Takunu Qudwatan  Hasanatan  li
Abna’ik Dr. Seal  Seivir.

Kaifa Turobbi Abn’aka fi hadzaz Zaman,
Dr. Hasan Syamsi Basya.

Masyakilul Abad’i ma’al  Abna,
sekelompok dokter.

Taysajurul Asyiqqo, Muhammad  Dimas.



CERPEN

Undangan
Mengundang dengan segala hormat seluruh Panghulu Datuk Nan Salapan
Nagari Saniangbaka dimanapun berada untuk menghadiri musyawarah KAN
yang insyaallah diadakan pada:

Minggu, 4 September 2011
Jam: 09.00. WIB s.d selesai
Di Balai-Balai Adat

Acara:
� Silaturrahim Halal Bil Halal hari Raya Idul Fitri  2011M/1432 H
� Aktualisasi Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah (ABS, SBK)

dalam Kehidupan Banagari.

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

NAGARI SANIANGBAKA
Alamat: Balai Adat Nagari Saniangbaka - Jorong Balai Gadang              Kode Pos : 27351

Saniangbaka,  16 Agustus 2011

Yang Mengundang

Sekretaris.
N.PAKIH BATUAH

Ketua
H.SYUKRI Dt.GADANG

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka diharapkan sangat kehadiran

seluruh panghulu Datuk Nan Salapan Nagari Saniangbaka untuk dapat

meluangkan waktu dengan memakai pakaian kebesaran Panghulu. Atas

kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Wassallam.
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Sekretaris Jendral
Drs. Yulnasman Yasin

Ketua Umum
Dr. H. Chairul Umaiya, MM.AK



Segenap Jajaran

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Warga Saniangbaka

(DPP IWS)

Drs. Yulnasman Yasin
Sekretaris Jenderal

Dr. H. Chairul Umaiya, MM.AK
Ketua Umum

H.Yunasril Anga
Ketua Dewan Pembina

Mari kita kembangkan terus

semangat kebersamaan

demi kemajuan masyarakat dan

Nagari Saniangbaka tercinta

“Taqabbalallahu minna waminkum, Wa Taqbbal Yaa Kariim”

Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin

Menyampaikan

Selamat merayakan

Idul Fitri 1432 H


