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Pulang
Sudah 

Assalamu‘alaikum Wr.Wb.
Para pembaca yang budiman! Alham-

dulillah, kembali kita dapat bertemu
melalui media sambung rasa kita ini.
Tanpa terasa, ketika media ini berada di
tangan pembaca, kita sedang disibukkan
dengan persiapan Pulang Basamo yang
digelar oleh Ikatan Warga Saniangbaka
(IWS).

Apa ikut pulang basamo Juli nanti?
Itulah pertanyaan yang banyak menge-
muka di antara urang awak yang berada
di perantauan. Sementara segenap
panitia, baik Panitia Pusat di Jakarta, di
berbagai DPC IWS, termasuk yang
berada di kampung, tentu semua ber-
harap segenap warga perantauan mau
ikut pulang basamo.

Media SARAN pun, mau tidak mau
harus ikut menyukseskan Pubas 2010.
Oleh karena itu, berbagai sajian edisi kali
ini banyak mendominasi tentang seputar
penyelenggaraan yang digelar setiap 4
tahun sekali ini. Banyak pendapat, sa-
ran, termasuk dukungan untuk Pubas
yang dimuat SARAN dalam edisi ini.

Misalnya saja, kita memuat panduan
perjalanan Pubas 2010 yang berisi
tentang latar belakang, tujuan, program
kegiatan, susunan panitia, dan termasuk
jadwal kegiatan. Selain itu kita tampilkan
juga seputar pro kontra pengadaan mobil
ambulan sebagai oleh-oleh dari Pubas
kali ini. Sementara cukup menarik pula,
berbagai tulisan, seperti pubas sebagai
upaya untuk refleksi diri serta upaya
mensejahterakan Saningbaka.

Sementara kesiapan panitia pe-
nyambutan  pubas di Saniangbaka juga
sudah terbentuk dengan diketuai oleh
Bapak Tarmizi Mangkoto Sutan, mantan
Wali Nagari Saniangbaka. Hal ini berarti,
rasa waswas urang di kampung belum
merespons pubas sudah terjawab sudah.
Bahkan koresponden SARAN, Nusa
Jaya, berhasil mewawancarai para kepala
jorong untuk menyikapi ramainya urang
awak nan pulang kampung, Juli nanti.

Sajian kali ini uga ada tentang renca-
na pemilihan umum kepala daerah di
Sumatera Barat, terutama adanya putra
daerah kita, Zul Elfian Dt. Tianso ‘yang
biasa dipanggil pak Kayo dan merupakan
mantan ketua KAN Saniangbaka, ‘ maju
sebagai calon Wakil Walikota Solok
berpasangan dengan putra asli Solok
Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa (Wakil Walikota
Incumbent).   Fauzi Bahar, pabalahan
Saniangbaka, Suku Balaimansiang yang
tinggal di daerah Koto Tangah Padang
bahkan maju sebagai calon Gubernur
Sumbar.

Semua sajian SARAN kali ini, kami
kira akan dapat memenuhi  harapan
pembaca. Manakala masih belum puas,
kami segenap pengasuh tidak bosan-
bosannya berharap adanya berbagai
masukan yang dapat memperbaiki  kua-
litas media ini, termasuk jangan lupa du-
kungan pengganti ongkos cetak.
Semoga apa yang kita harapkan semua
mendapat ridha Allah Swt. Semoga!

Wassalam,
Redaksi

Hanya tinggal hitungan hari
perhelatan besar empat tahunan
warga Tangaya segera dilang-

sungkan. Semakin dekat dengan hari
keberangkatan, semakin meningkat pula
aktifitas untuk menghadapinya. Ke-
sibukan  tersebut terjadi di semua
kalangan, baik pada warga yang akan
ikut pulang, jajaran panitia rantau yang
mengurus kepulangan serta  panitia di
kampung yang akan menyambut ke-
datangan warganya.

Perkiraan bahwa pulang basamo kali
ini akan lebih ramai dibanding se-
belumnya kemungkinan tidak meleset.
Pada umumnya warga Tangaya yang ada
di perantauan sangat bersemangat.
Hampir semua warga yang kami jumpai
mengatakan ingin sekali ikut ambil
bagian dalam kegiatan ini. Tidak sedikit
yang menyebut kepastiannnya untuk
mendaftar. Panitiapun mulai terdesak
oleh warga yang menanyakan, kapan, di
mana dan kepada siapa menghadap kalau
mereka hendak mendaftar.

Semangat menghadapi Pulang Ba-
samo juga ditunjukkan bermacam per-
siapan oleh warga. Karena semangat,
katanya sebagian warga ada yang tetap
berkeinginan pulang dengan mengen-
darai sepeda motor. Padahal sebagian
sudah mengingatkan bahwa perjalanan
ke Padang tidak sama dengan ke Jawa.
Selain jarak yang dua kali lebih jauh
sehingga jelas akan sangat melelahkan,
serta sepanjang perjalananpun sangat
jarang ada bengkel, yang apabila ada
kerusakan tentu akan repot. Alasan
untuk penghematan biaya juga kurang
tepat, karena bagi yang naik bis akan ada
subsidi/pengurangan ongkos. Tapi
entahlah, mungkin saja alasannya adalah
semangat muda yang ingin tantangan
dan mencoba pengalaman baru.

Ada lagi informasi tentang semangat
warga di Jawa. Katanya bagi yang baru
punya motor, akan menggantinya dengan
mobil. Dan yang punya mobil tapi seken
akan berusaha menggantinya dengan yang
lebih baik, bahkan dengan yang baru
sekalian. Sepertinya ada keinginan untuk
menunjukkan eksistensi diri. Tentu itu
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Pulang Basamo IWS
Sudah Semakin Dekat

Hanya tinggal hitungan hari
perhelatan besar empat tahunan
warga Tangaya segera dilang-

sungkan. Semakin dekat dengan hari
keberangkatan, semakin meningkat pula
aktifitas untuk menghadapinya. Ke-
sibukan  tersebut terjadi di semua
kalangan, baik pada warga yang akan
ikut pulang, jajaran panitia rantau yang
mengurus kepulangan serta  panitia di
kampung yang akan menyambut ke-
datangan warganya.

Perkiraan bahwa pulang basamo kali
ini akan lebih ramai dibanding se-
belumnya kemungkinan tidak meleset.
Pada umumnya warga Tangaya yang ada
di perantauan sangat bersemangat.
Hampir semua warga yang kami jumpai
mengatakan ingin sekali ikut ambil
bagian dalam kegiatan ini. Tidak sedikit
yang menyebut kepastiannnya untuk
mendaftar. Panitiapun mulai terdesak
oleh warga yang menanyakan, kapan, di
mana dan kepada siapa menghadap kalau
mereka hendak mendaftar.

Semangat menghadapi Pulang Ba-
samo juga ditunjukkan bermacam per-
siapan oleh warga. Karena semangat,
katanya sebagian warga ada yang tetap
berkeinginan pulang dengan mengen-
darai sepeda motor. Padahal sebagian
sudah mengingatkan bahwa perjalanan
ke Padang tidak sama dengan ke Jawa.
Selain jarak yang dua kali lebih jauh
sehingga jelas akan sangat melelahkan,
serta sepanjang perjalananpun sangat
jarang ada bengkel, yang apabila ada
kerusakan tentu akan repot. Alasan
untuk penghematan biaya juga kurang
tepat, karena bagi yang naik bis akan ada
subsidi/pengurangan ongkos. Tapi
entahlah, mungkin saja alasannya adalah
semangat muda yang ingin tantangan
dan mencoba pengalaman baru.

Ada lagi informasi tentang semangat
warga di Jawa. Katanya bagi yang baru
punya motor, akan menggantinya dengan
mobil. Dan yang punya mobil tapi seken
akan berusaha menggantinya dengan yang
lebih baik, bahkan dengan yang baru
sekalian. Sepertinya ada keinginan untuk
menunjukkan eksistensi diri. Tentu itu

merupakan hal yang baik dan wajar
asalkan sesuai kemampuan dan bukan atas
unsur pemaksaan diri. Biar naik bis pun
tetap namanya peserta pulang basamo.

Mereka yang paling sibuk dalam hal
ini tentu saja jajaran panitia. Banyak hal
yang mereka urus dan persiapkan. Mulai
dari pembuatan proposal, upaya so-
sialisasi, koordinasi antar cabang,
penerimaan pendaftaran, pengumpulan
dana, dan mencari perusahaan bis yang
cocok. Puncaknya adalah nanti pada
saat hari pemberangkatan tiba.

Sedangkan bagi warga yang sudah

memastikan rencananya untuk pulang,
maka kerepotan yang jelas terjadi adalah
bagaimana mereka melakukan peng-
aturan terhadap usaha yang akan di-
tinggalkan nanti. Seperti memastikan
siapa yang akan menggantikan posisi
pelaksana kegiatan usaha sehari-hari,
agar pada saat pulang nanti tidak
meninggalkan usaha dalam keadaan
berantakan. Termasuk juga pengaturan
jadwal pembayaran barang dagangan
agar sesuai dengan kondisi, karena
pemakaian dana untuk pulang tentu
cukup besar. (yd)

23 Perusahaan Distributor
Plastik Dapat Ambil Bagian

DALAM rangka menutupi anggaran
biaya yang cukup besar, Panitia
Pulang Basamo IWS 2010 melakukan
upaya pendekatan kepada relasi
bisnis warga yang ada. Sekitar 23
perusahaan distributor plastik di

lingkungan Jakarta didekati agar
mereka ikut ambil bagian dalam
mensukseskan kegiatan ini. Cara
seperti itu juga sudah dilakukan pada
kegiatan Pubas yang lalu. Panitia
berharap agar kali ini mereka lebih
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Jogjakarta
Siap Sukseskan
Pulang Basamo

meningkatkan partisipasinya.
Berkas yang berisi surat per-

mohonan, proposal kegiatan dan
blangko komitmen sudah dila-
yangkan ke semua perusahaan
tersebut. Panitia membagi beban
penyerahan berkas tersebut ke-
pada pihak yang punya kedekatan
lebih terhadap calon sponsor.
Yang paling banyak menerima
berkas untuk diserahkan adalah
Gusmadi, bos Toko Rizal Plastik
Ps. Rumput. Pembagian itu di-
lakukan pada saat rapat panitia di
Sekretariat Pubas, Toko SB, Pe-
rumnas Klender.

Panitia berkeyakinan bahwa
para distributor tersebut tidak
akan keberatan untuk berpar-
tisipasi. Sebab mereka tentu tidak
akan mau mengecewakan cos-
tumernya yang begitu besar.
Mayoritas pedagang plastik di
wilayah Jabodetabek dan Ban-
dung adalah Anak Tangaya. Dipe-
rkirakan jumlahnya bisa mencapai
seribuan orang. Sedangkan pe-
dagang jamu gendong saja men-
dapat sponsor bis gratis pulang
ke Jawa dari perusahaan jamu.
Padahal transaksi perorangnya
nggak besar. Apalagi warga kita
yang transaksi per tokonya bisa
mencapai ratusan juta rupiah.

Atas keyakinan akan dapat
menghimpun dana besar dari para
calon sponsor, panitiapun sudah
berani menetapkan ongkos bis
untuk peserta Pulang Basamo,
khusus untuk warga Jakarta,
Bekasi dan sekitarnya yaitu se-
besar Rp 100 ribu saja, sedangkan
kekurangannya akan disubsidi
oleh panitia. Diperkirakan ke-
butuhan untuk Jakarta dan Bekasi
bisa mencapai 6 buah bis, bahkan
bisa lebih.

Saat berita ini diturunkan,
belum didapat informasi sudah
seberapa besar respon dari para
calon sponsor tersebut. Tapi
melihat pengalaman sebelumya,
dengan pendekatan yang tidak
sebaik sekarang saja Panitia dapat
meraih hasil. Apalagi kali ini
dengan kelengkapan proposal,
plus dengan kemasannya yang
lux, tentu hasilnya akan lebih baik
juga. (yd)

“SECARA umum warga kami di Jog-
jakarta siap mensukseskan Pulang
Basamo,” demikian pernyataan tiga orang
tokoh IWS Jogjakarta di sela-sela rapat
pleno DPP IWS di GSG Cibitung, 24 April
lalu. Ketiganya adalah, Drs. H. Syaiful
Adnan, H. Arlof dan Mus Andri Pono.

Mereka menceritakan berbagai ben-
tuk persiapan warganya. Ada yang
menyatakan siap berang-
kat dengan naik bis, ke-
lompok ini cukup besar.
Ada juga yang lebih ma-
pan mereka diam-diam
sudah membeli mobil baru
yang memang di-
sengajakan untuk meng-
hadapi pulang basamo
nanti. Yang lebih sibuk
tentunya adalah jajaran
pengurus. Semakin sering
dilakukan pertemuan un-
tuk membahas kesiapan
dalam menghadapi acara
nanti.

Disebutkan juga bah-
wa  kondisi ekonomi ma-
yoritas warga di ling-
kungan Jogja itu sulit,
kebanyakan pedagang
kecil. Tapi semangat me-
reka untuk ikut pulang itu
cukup tinggi. Jadi di-
perlukan bantuan/subsidi
dari pihak lain agar mereka
juga dapat ikut pulang
sehingga kecintaan dan
raso taragak mereka akan
kampung halaman itu dapat terobati.

Untuk itu, sebelumnya mereka ber-
harap masih ada program mobil gratis dari
panitia pusat. Ternyata untuk sekarang
program itu sudah tidak ada. Justru
sekarang sebaliknya, Panitia Daerah
diharapkan memberikan setoran ke Panitia
Pusat agar terkumpul dana besar, supaya
bisa membuat program besar pula untuk
Nagari. Jadi, untuk pendaftaran dan
pengelolaan warga, baik yang ingin naik
bis atau dengan mobil pribadi, diserahkan

ke masing-masing DPC IWS.
Mengetahui kebijakan tersebut, para

Pengurus IWS Jogja ini pun mengaku
akan mencari solusi lain. “Kami ada
rencana akan mendekati dan memasukkan
Proposal kepada tiga perusahaan jamu,
karena warga kita di lingkungan Jogja
banyak yang berdagang jamu,” kata H.
Arlof dan Syaiful Adnan.

Langkah lain yang akan
dilakukan juga adalah
mendekati warga yang
dianggap punya kemam-
puan lebih. Ada beberapa
yang ekonominya sudah
mapan, pasti mereka tidak
akan tinggal diam. Pengurus
IWS inipun menghimbau
lewat majalah Saran ini agar
warga bermurah hati me-
nyumbang bila nanti ada
pengurus mendatangi.
Lebih baik lagi katanya
kalau warga berinisiatif
mengantarkan bantuan-
nya.

“Kami juga ada ren-
cana akan mensubsidi/
membekali bila ada warga
kami yang ingin menetap
hidup di kampung, tentu-
nya bila dana yang ter-
kumpul mencukupi. Ini
sejalan dengan himbauan
Dtk Palindih, seorang
tokoh KAN, pada Saran
edisi lalu,” jelas H. Arlof
lagi yang diaminkan oleh

Syaiful Adnan.
Pada Saran edisi lalu memang dimuat

himbauan E. Dt Palindih, yang intinya
menghimbau pada sanak panakan yang
di rantau, kalau tidak sanggup lagi
rasanya untuk bertahan, maka rancaklah
lah pulang. Jadi apa yang direncanakan
oleh Pengurus IWS Jogja itu sangat
bagus, perlu diprogramkan pula oleh DPC
IWS yang lain. Kita semua tentu patut
mendukungnya.

(yd)

Drs. H. Syaiful Adnan

“Kami ada rencana
akan mendekati

dan memasukkan
Proposal kepada
tiga perusahaan

jamu, karena
warga kita di

lingkungan Jogja
banyak yang

berdagang jamu

Pendapat

Dari Soal Pendidika

H. Mustafa Kadir
(Ketua Penasehat DPP IWS);

INTI dari melakukan Pulang Basamo
adalah silaturahmi. Tanamkanlah
semangat persaudaraan antar sesama
kita. Hindari prasangka agar tidak
mudah timbul kesalah pahaman. Saya
mengusulkan agar nanti di kampung
diadakan pertemuan para sarjana.
Saatnya para cadiak pandai kita itu
bicara. Mereka tentu lebih tahu
bagaimana dan seperti apa yang
terbaik untuk Nagari. Teknisnya bisa
dengan mengadakan acara seperti
seminar, intinya bagaimana
meningkatkan peran sarjana untuk
kemajuan Saniangbaka.

Kemudian sebagai bentuk kepe-
dulian dan rasa tanggung jawab, maka
perlu juga disediakan dana bantuan
pendidikan pada sekolah-sekolah yang
ada. Terutama sekolah swasta, kita
tahu pengelolanya selalu kesulitan.
Contohnya seperti Aliyah (MAM),
saya dengar sekolah itu sangat butuh
bantuan, di samping sarananya yang
masih banyak kekurangan, biaya
operasionalnya saja selalu tekor.
Tsanawiyah dan sekolah yang lainpun
tentu perlu juga dibantu. Saya juga
setuju kalau ada program beasiswa
bagi anak kurang mampu tapi
berprestasi. Pokoknya persoalan
pendidikan ini harus menjadi perhatian
kita bersama.

H. Chairul Umaiya
(Ketua Umum Panitia Pubas);

SAYA menghimbau pada semua warga
di perantauan, mari kita semua me-
ramaikan kegiatan Pulang Basamo ini.
Usahakan semua kita dapat ambil
bagian dalam kegiatan ini. Mari kita
bangun kebersamaan karena banyak

hal yang d
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Pendapat Sejumlah Tokoh,

Dari Soal Pendidikan Hingga Dukungan Sarana

H. Mustafa Kadir
(Ketua Penasehat DPP IWS);

INTI dari melakukan Pulang Basamo
adalah silaturahmi. Tanamkanlah
semangat persaudaraan antar sesama
kita. Hindari prasangka agar tidak
mudah timbul kesalah pahaman. Saya
mengusulkan agar nanti di kampung
diadakan pertemuan para sarjana.
Saatnya para cadiak pandai kita itu
bicara. Mereka tentu lebih tahu
bagaimana dan seperti apa yang
terbaik untuk Nagari. Teknisnya bisa
dengan mengadakan acara seperti
seminar, intinya bagaimana
meningkatkan peran sarjana untuk
kemajuan Saniangbaka.

Kemudian sebagai bentuk kepe-
dulian dan rasa tanggung jawab, maka
perlu juga disediakan dana bantuan
pendidikan pada sekolah-sekolah yang
ada. Terutama sekolah swasta, kita
tahu pengelolanya selalu kesulitan.
Contohnya seperti Aliyah (MAM),
saya dengar sekolah itu sangat butuh
bantuan, di samping sarananya yang
masih banyak kekurangan, biaya
operasionalnya saja selalu tekor.
Tsanawiyah dan sekolah yang lainpun
tentu perlu juga dibantu. Saya juga
setuju kalau ada program beasiswa
bagi anak kurang mampu tapi
berprestasi. Pokoknya persoalan
pendidikan ini harus menjadi perhatian
kita bersama.

H. Chairul Umaiya
(Ketua Umum Panitia Pubas);

SAYA menghimbau pada semua warga
di perantauan, mari kita semua me-
ramaikan kegiatan Pulang Basamo ini.
Usahakan semua kita dapat ambil
bagian dalam kegiatan ini. Mari kita
bangun kebersamaan karena banyak

hal yang dapat kita lakukan bila kita
bersama. Program yang sudah tertulis
itu bukanlah program kaku, masih bisa
dibicarakan bersama, apa yang belum
patut dan program apa yang dianggap
perlu kita tetapkan. Yang jelas kita
kumpulkan dulu dana sebanyak-
banyaknya. Dengan banyaknya dana
akan banyak pula yang bisa kita
perbuat.

H. Yunasril Anga
(Ketua Umum DPP IWS);

SAYA menghimbau kepada semua
warga rantau, ayo kita sukseskan
Pulang Basamo ini dengan beramai-
ramai ikut pulang. Pulang Basamo itu
disamping perlu, sebetulnya juga
kewajiban kita sebagai anak Nagari.
Pulang basamo adalah momentum
untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Nagari kita. Dengan
gelombang kepulangan warga yang
besar, maka devisa yang akan masuk
ke dalam Nagari juga akan besar. Oleh
karena itu diharapkan kepada
masyarakat dan pemuka yang ada di
kampung untuk mengantisipasi hal ini.
Jangan sampai devisa yang masuk itu
lebih banyak tumpahnya ke Nagari lain
dari pada yang dapat diserap oleh
Nagari kita.

H. Azwar Akib
(Pemuka IWS Jakarta);

DIHARAPKAN agar Pulang Basamo
kali ini hendaknya lebih meriah
dibanding yang lalu-lalu. Semua kita
perlu mendukung dengan sepenuh
hati. Segala potensi kita harus kita
nawaitukan untuk kesuksesan acara
menuju kemajuan Nagari kta.

H. Jasmi Akib
(Pembina IWS Jakarta);

SAYA melihat perencanaan dan kerja
Panitia sudah maksimal. Saya meng-
usulkan agar ada program penataan
kembali Tangaya kita, jangan sampai
terjadi lagi kerusakan dan korban harta
benda oleh air bah yang datang. Perlu
juga di tetapkan program bantuan
langsung tunai pada warga yang
sangat butuh, dengan terlebih dulu
dilakukan pendataan yang cermat.
Saya juga setuju kalau ada program
beasiswa bagi siswa/mahasiswa
berprestasi. Karena pendidikan itu
penting untuk masa depan Nagari kita.

H. Syamsul Bahri Ibrahim
(Pembina IWS Jakarta);

HENDAKNYA kepulangan kita nanti
dapat menjauhi hal-hal yang sifatnya
hura-hura. Marilah kita isi kegiatan ini
dengan nilai-nilai keagamaan, karena
itulah jati diri kita urang Saniangbaka
yang sesungguhnya. Kepada peserta
pulang basamo, saya menghimbau,
janganlah kita lupa diri, ingatlah selalu
pada Tuhan agar kita terhindar dari
mara bahaya.

Syaiful Adnan
(Ketua DPC IWS Jogja);

PADA hakekatnya kegiatan Pulang
Basamo ini bisa memberikan manfaat
untuk kemaslahatan di kampung.
Karena itu perlu diwujudkan sarana
atau sesuatu yang dapat berpengaruh
terhadap kemajuan ekonomi di
kampung. Jangan pula kita hanya
terkonsentrasi pada hal-hal lahiriah
semata, perlu juga perhatian pada hal
lainnya. (yd)
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Setelah melalui pengusulan nama –
nama  calon yang dimungkinkan dan
dipercaya serta tepat untuk duduk di
kepanitian inti, akhirnya anggota rapat
mempercayakan kepada Tarmizi Mkt
Sutan sebagai ketua Umum. Pilihan
anggota rapat adalah karena didasarkan
kepada pengalaman  Tarmizi Mkt Sutan
sebagai mantan Wali Nagari Saniang-
baka dan lagian  diterima oleh semua
kelompok sosial masyarakat..

Alfin Tofler sebagai angkatan muda
dipercaya  oleh forum rapat mengemban
tugas sebagai Sekretaris Umum Pubas
2010 yang di kampuang, secara pribadi
diungkapkan kesediaan  dalam   me-
ngemban tugas  yang diamanahkan atau
dibebankan kepundaknya.

Secara umum panitia yang di kam-
puang siap bekerjasama dan berkoor-
diansi dengan Panitia   Pusat Pubas
2010. Diharapkan juga dalam waktu dekat
menjelang akhir Mei 2010 sudah ada 1
atau 2 orang perwakilan Panitia Pubas
2010 melakukan koordinasi lansung
dengan Panitia  dari kampuang yang
telah terbentuk untuk memfinalkan
jadwal  kegiatan yang telah dibuat.

Rapat yang juga mengiformasikan
rencana program yang telah dirancang
oleh Panitia Pusat berupa proposal dan
buku panduan, setidaknya  menjadi
acuan untuk  usulan program dari kam-
puang dan penyusunan struktur ke-
panitian. Proposal dan buku  Panduan
Pubas 2010 yang sudah ada belumlah

final atau baku. Artinya masih perlu
dikoordinasikan antara panitia yang di
kampuang dengan panitia pusat.

Mengemuka dalam rapat tersebut
beberapa informasi  dan wacana kegiatan
yang bersifat pribadi direncanakan
waktunya bersaamaan dalam rangkaian
jadwal kegiatan Pulang basamo 2010.
Kegiatan yang dimaksud antara lain
adalah  Batagak gala Panghulu kaum Dt
Rky Sati Haska Etika suku Piliang yang
Insya Allah diadakan 4 Juli 2010.

Kemudian, Khatam Al-Qur’an  di
Surau Kapalo Banda, malam dana untuk
kelanjutan Pembangunan Masjid Sahara
di Jorong Aia Angek, berupa  seni
Tradisional  salawat dulang, Atraksi
Honda Ofroad di Lapangan Villa tgl 7-8
Juli 2010.

Hal Lain  yang tak kalah menarik  dan
kiranya perlu dibantu oleh Panitia Pubas
Pusat Futsal Tk Anak-anak Mangaji
antar Surau di Lapangan Villa dengan
maksud pertama  adanya kegiatan yang
mempunyai keberpihakan pada anak-
anak,  kedua :memotivasi anak –anak
dekat dengan surau atau mendukung
program pemerintahan  Sumatera Barat
“Kembali ke Surau” yang ketiga :
Mengenalkan kepada generasi Saniang-
baka bahwa itu lapangan dengan susah
payah dibuat  oleh tokoh perintis, lalu
kenapa kita ndak pandai merawat atau
memamfaatkannya,  Keempat :adalah
memanfaatkan  momen semarak Piala
Dunia. (Nusa)

Tarmizi Mangkuto Sutan Jadi Ketua Umum

Penyambutan Pulang Basamo 2010
Diharapkan Sukses

BERTEMPAT di lantai 2 Kantor Wali Nagari

Saniangbaka, diadakan rapat  yang mengagendakan

pembentukan Panitia Penyambutan Pubas 2010.

Lebih dari 70 orang undangan menghadiri pertemuan

tersebut,  Rapat yang diawali dengan mendengarkan

sambutan dari Wali Nagari, Ketua BMN  kemudian

dilanjutkan oleh KAN yang diwakili oleh A.Bagindo

Nan Gadang.  Intisarinya adalah   menghimbau

semua warga  masyarakat Saniangbaka untuk

berpartisipasi dan berkotribusi  demi suksesnya

perhelatan 4 tahunan tersebut.

Panitia Penyambutan
Pulang Basamo 2010

Penasehat/Pelindung:
• Wali Nagari Saniangbaka
• BMN Saniangbaka
• KAN Saniangbaka
• MUN Saniangbaka

Ketua Umum : Tarmizi Mkt Sutan
Ketua I : Yunisbar Marah Banso
Ketua II : Handra Kurniawan SE
Sekretaris : Alfin Tofler
Wkl Sekretaris : Meri Irwan
Bendahara : H Syafri Bayman St Batuah

Seksi-Seksi
Seksi Acara:
• Rusmadi Pnt Pinyangek
• Kristison Kamil
• Hasri Nusa
• M.Nasir
• Jupriyanto M.Pd

Seksi Dana:
• Akhyar Rky Batuah
• A.dt Mudo Nan Kuniang
• Harjuni

Seksi Perlengakapan :
• Armansyah  Bagindo Alam
• Afrizal ME
• Maryati
• Cendrawati

Seksi Kosumsi:
• Bundo Kanduang
• PKK Nagari Saniangbaka

Seksi Humas:
• Nusa Jaya
• Azhari Mt Bgd Marah

Seksi Dokumentasi:
• Hadiwanto Putra
• Edi Purnama Photo

Seksi Transportasi:
• Dalimi
• Elfis

Seksi Kosumsi:
• Bundo Kanduang
• PKK Nagari Saniangbaka

Seksi P3K :
• Hj Hiastri Awal
• Neneng Wahyuni

Seksi Keamanan:
• Maizarman Cai
• Linmas
• Dubalang Adat

Program Pulang Basa
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jingok tapian mandi. Ba
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bisa langsung kita den
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Oleh
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Tarmizi Mangkuto Sutan
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Program Pulang Basamo IWS dan Kegiatan Utama

Sejak pertama kali Pubas IWS dilakukan
pada tahun 1990, sudah 5 kali acara ini
dilakukan berturut-turut setiap 4 tahun

(1990, 1994,1998, 2002, 2006), dan insyaallah
pada tahun 2010, program empat tahunan IWS
ini, akan terus diusahakan panitia pusat
terbentuk dari DPC IWS Jakarta, sekuat daya
dan upaya, guna memperoleh hasil pelaksanaan
yang lebih maksimal, lancar dan sukses.

Jika kita kilas balik program IWS empat
tahunan ini kebelakang, banyak kemajuan yang
telah dicapai, walau pada awal pertama Pubas
dilakukan tahun 1990, banyak warga yang
menilai bahwa itu bukan pulang basamo, tetapi
“Pulang Basebor”, namun tidak bisa kita
pungkiri Pubas 2006 mendapat acungan jempol
warga, dipandang dari jumlah pesertanya yang
melimpah, sehingga ada warga yang
mengatakan sebagai “Pubas Paling Meriah”.

Sehebat apapun panitia bekerja, berkorban
tenaga, waktu dan dana secara sukarela untuk
menarik dan mengajak seluruh perantau ikut
pulang malapeh taragak, rindu kampung, man-
jingok tapian mandi. Bahkan selengkap apapun
acara dan kegiatan yang disuguhkan dalam
program Pulang Basamo, kata-kata miring
sebagian warga, tentu saja akan selalu ada dan
bisa langsung kita dengar, seperti kata-kata
:“Apa sih oleh2 yang diberikan oleh orang
pulang basamo, selain pamer?” Penilaian
seperti ini tentunya bukanlah pertanda
gagalnya suatu pekerjaan, melainkan adalah
suatu dinamika proses aplikasi program yang
harus dilalui untuk perbaikan ke depan, dan
kita do’a kan semoga warga kita yang kritis
begitu ikut berpartisipasi menyumbangkan
pikiran, tenaga, waktu dan dananya dalam
kegiatan Program Pubas 2010 ini.

Sesunguhnya pulang basamo yang
berdurasi satu minggu pulang pergi (1-9 Juli
2010), bukanlah pusat bertumpunya semua
macam kegiatan yang diinginkan seluruh warga
rantau dan warga kampung. Program Pubas
IWS hanyalah salah satu bagian dari sekian
banyak program DPP IWS dalam upaya me-
ningkatkan silaturrahmi warga yang berada di
rantau / lahir di rantau dengan warga yang
berada di kampung disamping melihat
keindahan alam, seni dan budaya minang. Jadi
bukanlah  pada tempatnya menumpuk berbagai
kegiatan-kegiatan berat membangun sarana
dan prasarana nagari dalam program pulang
basamo.

Berdasarkan keputusan hasil rapat DPP
IWS dengan DPC-DPC IWS seluruh Indone-

sia bulan Juni 2009 di Bali, DPC DKI Jakarta,
telah membentuk Panitia Pusat Pubas 2010
untuk mengkoordinir persiapan, perlengkapan,
peserta dan acara yang akan dilaksanakan.

Sejauh ini telah banyak usaha dan upaya
yang dikerahkan untuk mengumpulkan dana
dari sponsor, donatur dan warga rantau, walau
dalam kondisi ekonomi nasional yang kurang
baik, panitia tetap semangat mempersiapkan
program ini semaksimal mungkin dan sebaik
mungkin, bahkan tanpa disadari banyak dari
kalangan panitia yang tidak hanya bekerja
sosial memberikan pikiran, tenaga, dan waktu,
tapi juga dana pribadi.

Dan hasil kerja keras panitia pusat yang
telah nampak dalam beberapa kali pertemuan,
telah berhasil mengumpulkan dana sebanyak
Rp. 42 juta dan merumuskan 5 kegiatan utama
yang akan di kelola oleh panitia pusat dan 6
kegiatan yang diharapkan akan di kelola panitia
penyambutan, sebagai berikut,

A. Kegiatan Panitia Pusat
1. Seribu Tafsir Al-Qur’an, koordinator Sdr.

Yulnasman dan H. Zulkifli ME.
2. Perpustakaan Nagari, koordinator Sdr. Rudy

Akbar
3. Seminar Sehari (Pendidikan, Budaya dan

Ekonomi), koordinator Sdr. Yudi Harzi.
4. Jalan Sehat Prima, koordinator Prima Group.
5. Sunatan Massal dan Check Gula Darah,

koordinator Dr. Zul Abrar

B. Kegiatan Panitia Penyambutan
1. Upacara Tradisional penyambutan Pubas
2. Turnamen Batminton IWS Cup 2010,

koordinator pengurus DPC IWS Solok.
3. Bhakti Sosial, Gotong royong dan

Penghijauan
4. Batagak Gala dan Pengangkatan Penghulu,

koord. pengurus KAN Saniangbaka.
5. Bazaar makanan khas dan Panggung

gembira
6. Malam Resepsi Penutupan Bersama

Sampai tulisan ini dibuat, panitia
penyambutan Pubas 2010 belum terbentuk,
sehingga acara 6 kegiatan yang diharapkan di
atas belum jelas koordinatornya, namun
demikian kita tetap berharap perhatian
Pemerintahan Nagari Saniangbaka tanggap
dengan kepentingan warganya, baik yang dari
rantau, maupun yang berada di kampung.

Sekian terima kasih.

Oleh

Adlim
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Drs. H. Nafrizal Pakih Sinaro:

Pubas 2010 Harus B
Buah Tangan

SALAH seorang toko
Drs. H. Nafrizal Pakih
Pulang Basamo Warga 
berkesan dan harus m
Pulang basamo kali ini
tangan sebagai oleh-
sanaan program yang r
dan apresiasi dari w
halaman” kata H. Nafr
dengan Saran di kediam
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Pulang Basamo 2010,

Dalam Pandangan Kepala
Jorong Se-Saniangbaka

Sajian UTAMA

2010, program yang telah disusun oleh
panitia Pulang basamo jalankanlah
dengan baik, kalau bisa program yang
akan dilaksanakan menunjang pe-
ningkatan kesejahteraan  petani, seperti
menghidupkan Koperasi simpam Pinjam
petani, menampung  hasil tani dengan
nilai jual yang menguntungkan anggota.
Kemudian bisa juga dalam bentuk
memberikan bantuan bibit gratis
Tanaman seperti Cengkeh, Coklat, Pi-
nang dll. pada masyarakat Saniangbaka
yang  sekarang ini lagi semangat-
semangatnya  berkebun  atau berladang
tanaman kareh. Kalau ndak tatampuang
dek talapak tangan dek nyiru kan kami
tampuang.

3. Herison
Wali Jorong Balai Panjang

PULANG Basamo kegiatan yang
memberikan nuansa dan makna tersediri
bagi  warga rantau yang pulang maupun
bagi warga yang menanti di kampuang.
Pulang Basamo dimaknai  sebagai wujud
kepedulian untuk membangun  Nagari
Saniangbaka, mempererat silaturrahim,
paubek rindu, palapeh taragak, Siapapun
rang Saniangbaka semoga tak ada yang
salah kaprah  memaknai kegiatan yang
satu ini.

 “ Dengan pulang basamo kita
wujudkan Nagari Saniangbaka nan
Sejahtera” Demikian  tema yang
diusung Pada Pulang Basamo 2010. akan
menjadi spirit,bagi Rang Saniangbaka,
asalkan itu  dibarengi  dengan prinsip
ketulusan, Saiyo sakato bukan tagilincia
batu alia. Tidak hanya  partisipasi yang
diharapkan nanti tapi juga berkontribusi
untuk kemaslahatan nagari Saniangbaka,
jika tidak, apa yang menjadi  Visi Nagari
Saniangbaka dan tema Pulang Basamo
nanti  akan tetap menjadi mimpi, jauh
tinggi diawang -awang yang tak kan
pernah bisa dibumikan.

Kepala Jorong adalah perpanjangan
tangan dalam  pelaksanaan sebagian
tugas pemerintahan Nagari. Bisa
dikatakan sebagai pemimpin yang lebih
dekat dengan  warga. Mengetahui
seperti apa pandangan Kepala Jorong
se Saniangbaka tentang  tema Pulang
Basamo yang diusung, kali ini Saran
mencoba mengorek komentar  yang
disampaikannya sbb:

1.Armansyah Bagindo Alam
Kepala Jorong Aia Angek

Memahami Kalimat “Saniangbaka
nan Sejahtera “ sebagai suatu kadaan
masyarakat lebih baik  dari yang sudah
sudah.dari segala bidang. Oleh sebab itu
warga  masyarakat menunaikan hak dan
kewajiban  secara seimbang befitu juga
pemerintahan nagari  harus  kerja keras,
cerdas  dalam membangun serta
transparan terhadap sesuatu yang patut
diketahui oleh  anggota Masyarakat.

Tentang pulang Basamo imbauan
kapado dunsanak  kami nan rombongan
Pubas nanti calik-caliklah kami di Jorong
aia Angek, sebab insyaallah kami pada
tanggal yang mungkin agak persamaan
akan mengadakan pula suatu acara
malam hiburan berupa Salawat dulang
tujuannya sekaligus menggalang dana
untuk kelanjutan pembangunan mesjid
di Jorong Aia Angek.

2.Jhon Hendri Gindo Rajo
Kepala Jorong Balai lalang

4. Akhyar  Rky Batuah
Wali Jorong Balai Tingkah

Menurut Pandangan Jorong Balai
Tingkah, Keadaan Saniangbaka nan
sejahtera digambarkan dengan
kenyataan masyarakat yang  sehat
ekonominya , apabila ekonomi sudah
sehat, agama sudah mantap  hal-hal lain
akan mengikut pula jadi  baik.mudah
diajak bepartisipasi sebagai anggoat
masyarakat seperti bergotong
royong.bayar  kewajiban PBB.

Secara umum kami warga nan
dikampuang khususnya jorong Balai
panjang sangat mendukung kegiatan
Pubas 2010. Karena dengan pulang
basamo akan terjalin Silaturrahmi serta
memberikan solusi permasalahan yang
dihadapi nagari Saniangbaka.

5. Hasri N
Kepala Jo

Saya 
“Saniangb
pribadi ter
untuk ter
api). Serin
ing    di 
tentang  k
maunya w
muluk“ku
rancak d
sejahtera” 
compang 

Secara
yang dika
betapa pa
ketika mu

Menurut Saya Saniangbakla nan
Sejahtera  sebetulnya lebih dittik
beratkan pada terpenuhinya kebutuhan
hidup masyarakat Saniangbaka yang
pada umumnya sebagai Petani. Idealnya
nanti  tidak ada lagi keluhan tentang
mahalnya harga pupuk. Lancarnya jalan
sarana transportasi ke lokasi pertanian
(bukik dan lading). Kalau lah sejahtera
masyarakat kita kita tak perlu dibantu
bahkan berebut beras Raskin.

Masalah kegiatan Pulang Basamo

Tema yang diusung dalam Pulang
Basamo 2010  jangan sekedar lipstick
pemanis   dibibir, Rancanglah  program
yang bersifat social seperti  bedah rumah
yang tak layak huni.  Masyarakat nan  di
kampaung usahlah diagiah-agiah angin
sarugo. Kalau ada bantuan  yang akan
diberikan oleh  Dunsanak di rantau
dalam Pubas 2010 dan bantuan –bantuan
lainya kelolah secara transparan kapan
perlu  bentuk lembaga social yang bisa
dipercaya.
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Drs. H. Nafrizal Pakih Sinaro:

Pubas 2010 Harus Bawa
Buah Tangan

SALAH seorang tokoh IWS Bandung Cimahi
Drs. H. Nafrizal Pakih Sinaro mengatakan agar
Pulang Basamo Warga Saniangbaka 2010 ini lebih
berkesan dan harus membawa buah tangan. “
Pulang basamo kali ini kita harus membawa buah
tangan sebagai oleh-oleh yaitu dengan pelak-
sanaan program yang riil dan mendapatkan kesan
dan apresiasi dari warga yang di kampong
halaman” kata H. Nafrizal memulai pembicaraan
dengan Saran di kediamannya di Jalan Leuwigajah

Cimahi, Senin 26 April lalu.
Pria enerjik yang lebih dikenal dengan

panggilan Eri Buya ini menuturkan, dengan
adanya buah tangan dalam kegiatan pulang
basamo tentu akan memberi dampak yang positif
baik untuk urang awak di kampung maupun yang
di  rantau, terutama yang ikut serta Pulang
Basamo.

Kalau tiap kali kegiatan ini dilaksanakan tidak
membawa program yang jelas untuk nagari tentu
tidaklah akan efektif, dan yang terlihat hanyalah
urang rantau pulang basamo-samo tapi tidak
meninggalkan apa-apa. Ditambahkannya, pro-
gram riil yang akan dilaksanakan di kampung
tidak perlu juga banyak-banyak cukup 1 atau 2
saja tapi mempunyai dampak yang luas dan
berguna dalam jangka panjang.

4. Akhyar  Rky Batuah
Wali Jorong Balai Tingkah

Menurut Pandangan Jorong Balai
Tingkah, Keadaan Saniangbaka nan
sejahtera digambarkan dengan
kenyataan masyarakat yang  sehat
ekonominya , apabila ekonomi sudah
sehat, agama sudah mantap  hal-hal lain
akan mengikut pula jadi  baik.mudah
diajak bepartisipasi sebagai anggoat
masyarakat seperti bergotong
royong.bayar  kewajiban PBB.

Secara umum kami warga nan
dikampuang khususnya jorong Balai
panjang sangat mendukung kegiatan
Pubas 2010. Karena dengan pulang
basamo akan terjalin Silaturrahmi serta
memberikan solusi permasalahan yang
dihadapi nagari Saniangbaka.

5. Hasri Nusa
Kepala Jorong Kapalo Labuah

Saya punya pandangan Kalimat
“Saniangbaka Nan Sejahtera”  bagi saya
pribadi terasa agak terlalu jauh  dan sulit
untuk tercapai ( jauh panggang dari
api). Sering saya mendengar nada mir-
ing    di tengah –tengah masyarakat
tentang  kalimat  dalam visi Nagari kita,
maunya warga masyarakat tidak muluk-
muluk“kubak kulik tampak isi””jan
rancak di labuh” Dalam kata-kata’
sejahtera” tetapi dilihat ke dalam banyak
compang campingnya.

Secara ril  kehidupan masyarakat
yang dikampuang  sangat  payah. Lihat
betapa paniknya masyarakat petani
ketika musim panas. Air sawah untuk

nagari lain lancar  sementara untuk
nagari kita sulit. Hal ini disebabkan
karena saluran banda yang ada dalam
nagari Saniangbaka banyak yang tidak
terawat.  Runtuhnya Gapura perbatasan
Saniangbaka dengan nagari Sumani
yang mana kalimat visi nagari
“Saniangbaka nan Sejahtera “pernah
tertulis jelas di sana perlu jadi renungan
kita bersama. Tidak bisa dipungkiri
bahwa masih  banyak  warga
Saniangbaka ndak sesuai kalimat  yang
menjadi visi  tersebut dengan
perbuatan,prilaku sehari-hari.

Terkait dengan  kegiatan  Pubas 2010,
Bagi dunsanak kami yang pulang
Basamo   tersebut, saya  mengucapkan
selamat datang  di  kampuang halaman
tercinta semoga  memberi manfaat  bagi
warga  kami yang pulang Basamo apalagi
bagi warga  yang  dikampuang.

6.  Dalfitri
Kepala Jorong Balai Gadang

Sebenarnya saya tidak bisa
menjelaskan  seperti apa dan  bagaimana
“Nagari Saniangbaka nan sejahtera”.
Jadi hal ini yang lebih tahu adalah Wali
Nagari sebagai kepala Pemerintahan.

Masalah Pulang Basamo 2010,
Kegiatan Pulang Basamo itu rancak  akan
tetapi karena saya tidak hadir dalam rapat
pembentukan panitia Pulang Basamo,
entah karena undangan rapat
pembentukan panitia   tak kunjung
sampai ke tangan saya, maka dalam hal
ini lebih tepat ditanyakan lansung juga
pada Wali Nagari.

(Nusa)
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Yulnasman dan H.Zulkifli Mak Etek

Himpun Seribu
Tafsir Al Quran

Drs. Yulnasman Yasin H.Zulkifli Mak Etek

Drs.Yulnasman Yasin Wakil Se-
kretaris DPP IWS bersama H.Zulkifli Mak
Etek, Ketua Bidang Dana DPP IWS,telah
diberi tugas oleh Panpel Pubas IWS
2010,untuk melakukan pengumpulan
dana wakaf dari para warga Saniangbaka
di manapun berada. Dana yang ter-
kumpul dimaksudkan untuk pengadaan
“ Seribu Tafsir “ yang akan diserahkan
ke kampuang halaman pada Pulang
Basamo, 1-9 Juli 2010.

Program Pengadaan Seribu Tafsir ini
dilakukan dalam rangka peningkatan
pemahaman masyarakat terhadap kan-
dungan isi Alqur’an. Jadi tugas yang
diberikan kepada kedua tokoh ma-
syarakat IWS yang berdomisili di Ci-
bitung Bekasi ini adalah menghimpun
dana dari setiap Warga IWS untuk
memberikan Wakafnya dalam bentuk
Tafsir Alqur’an  perkata senilai Rp
100.000,- ( seratus Ribu Rupiah) harga.
Diskon dari harga aslinya Rp 160.000,-
(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah ).

Yulnasman Yasin menghimbau se-

luruh warga IWS di perantauan, untuk
memberikan wakafnya dan atau sum-
bangannya kepada   kami yang telah
diberi tugas. Yulnasman Yasin yang juga
Ketua Bidang Dakwah  dan Pendidikan
DPC  IWS Bekasi merupakan salah satu
penyaji  dalam Pengajian Mingguan  di
GSG  IWS Cibitung, bersama H.Faisal
Akib dan H.Yon Helmi Ahmad.

Pengadaan Tafsir Alqur’an akan
dibagikan ,kepada Mesjid dan Mushalla
atau Surau di kampuang nantinya.
Diharapkan tiap-tiap  mesjid dan mus-
halla, dapat juga membentuk majelis, atau
kelompok pengajian yang berpedoman
,atau buka langsung Kitab Suci Alqur’an,
sesuai dengan Pokok Bahasan pe-
ngajian. Kita berharap Masyarakat kita
akan lebih meningkat pemahamannya
tentang isi kandungan Alqur’an ,untuk
diterapkan dalam Kehidupan sehari-hari.

Menurut Yulnasman Yasin, walaupun
kita belajar dan membaca Alqur’an,tapi
hannya sebatas membaca,kita tidak tahu,
dan tidak sempat membaca  Tafsir Al-

qur’an, karena tiadanya tafsir Alqur’an
perkata,yang akan kami himpun ini .Nabi
Muhammad SAW,senantiasa mendorong
kepada umatnya yang mengerti Alqur’an
untuk mengajarkan kepada orang-orang
yang belum memahaminya,Rasulullah
SAW, bersabda  “ Orang yang terbaik
diantara kamu adalah yang belajar Al-
qur’an dan mengajarkannya “

Pengadaan Seribu tafsir merupakan
salah satu bentuk upaya kita meng-
ajarkan/memperkenalkan akan apa yang
sesungguhnya terkandung didalam isi
Alqur’an, untuk membendung, dan
menangkal paham-paham baru, yang
tidak sesuai dengan Alqur’an dan 
Hadis,hal inilah yang menjadi dorongan
bagi kita untuk segera bertindak dengan
memperkuat Aqidah mereka,serta me-
lindungan mereka. Semoga Program
Seribu  Tafsir ini  mendapat dukungan
dari Warga kita,  dan terima kasih atas
segala  bantuannnya,semoga Allah
SWT, menerimanya sebagai Amalan
yang Sholeh.Amin. (ISDT)

Sajian UTAMA

“Misal untuk Pubas 2010 ini, kita
melakukan penyelesaian pembangunan
Kantor Wali Nagari yang tingkat 2.
Dengan selesainya kantor Wali Nagari
ini, selanjutnya dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan-kegiatan bagi anak
nagari sebagai sarana dan media pen-
didikan. Bisa nanti di sana dibuka kursus
komputer, perpustakaan nagari dan
kegiatan lainnya. Program selanjutnya
adalah dengan menanam pohon jati di
sepanjang batang air, yang akan ber-
manfaat untuk melindung pinggir sungai
dari longsor dan meperkuat struktur
tanah di sana.”

Untuk itu dia mengharapkan bahwa
Pulang Basamo ini tidak perlu meng-
gelontorkan program yang muluk-muluk
dan membutuhkan dana yang besar.
Terpenting ada yang ditinggalkan untuk
nagari dan berguna dalam jangka pan-
jang. “

Kegiatan seminar, sarasehan dan
bentuk-bentuk diskusi lainnya lebih baik
tidak diadakan. Pengalaman selama ini,
hal semacam itu tidak ada tindak lanjut
dan implikasinya bagi nagari. “Kegiatan
tersebut hanya membuang waktu dan
energi dan setelah itu dilupakan,”
katanya lagi.

H. Eri Buya mengatakan bahwa
warga Saningbaka di Bandung Raya
sangat mendukung kegiatan Pulang
Basamo ini. “Kami Panitia Pubas IWS
Bandung Raya sedang berusaha keras
dalam rangka mensukseskan kegiatan
ini, baik dengan mengelola urang awak
sebanyak mungkin sebagai perserta
juga dalam penggalangan dana agar
warga yang ikut nanti dapat disubsidi
serta menyiapkan dana untuk ber-
partisipasi mewujudakn buah tangan
untuk nagari” demikian kata H. Nafizal.

(Musfiardi Amwa)

Te

Sebagai tokoh dan sesepuh warga
Saningbaka yang pernah memimpin IWS
Cimahi selama 18 tahun ini, meng-
harapkan terutama kepada yuniornya di
IWS Cimahi dalam rangka mensuk-
seskan Pubas 2010 ini untuk dapat
bekerjasama dengan semua yang ber-
kepentingan, baik  tua maupun yang
muda. Terutama meminta pendapat dan
nasehat kepada mereka yang sudah
berpengalaman dalam organisasi IWS.
Dengan begitu

kegiatan pulang basamo ini dapat
berjalan dengan baik. Dia menyarankan
agar organisasi IWS ini mempunyai kas
abadi yang akan menyokong segala
aktifitas organisasi. Dia mencontohkan
kalau ada kegiatan keluar daerah jangan-
lah membebani anggota pengurus yang
jadi utusan, tapi harus didukung dengan
dana organisasi. Dengan begitu seperti
untuk kegiatan Pulang Basamo ini, guna
menunjang kerja panitia haruslah di-
dukung dengan dana yang memadai.
Jadi tidak perlu pontang-panting mencari
dana saat diperlukan.

Pendapat lain disampaikan salah
seorang Penasehat DPC IWS Cimahi saat
ini, Zulfikri Hamzah, dengan adanya dana
abadi ini kita dapat mempunyai rencana
strategis untuk mengembangkan or-
ganisasi IWS dimasa mendatang. Kalau
memungkinkan nanti IWS Cimahi dan
Bandung Raya suatu saat ini mempunyai
bangunan gedung sendiri seperti yang
ada di Cibitung Bekasi. Yang terpenting
dalam organisasi urang awak anak
adalah keterbukaan. Sikap keterbukaan

ini perlu d
urang awa
maupun d
seluruh wa
awak yan
bukaan. B
korupsi m
organisas
coba. Unt

H. Mursal Chan:

Program dalam
Sesuai Kebutuh
Bandung, SARAN

Mantan Ketua DPC IWS Cimahi H. Mursal Chan

yang akan dilaksanakan dalam Pulang Basamo

dengan kebutuhan di Nagari. “ Sebelum Panitia

Program tentu meminta masukan dulu dari pem

seperti Wali Nagari, Ketua KAN dan Ketua BMN

yang sangat memahami kebutuhan masyarakat 

ketika dihubungi melalui ponselnya Selasa, 27 

“
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KABAR GEMBIRA

Telah lahir dengan selamat putra ketiga dari

Musfiardi Amwa
(Korespoden SARAN Bandung Raya)

di Rumah Sakit Bersalin Astana Anyar Bandung
pada Senin, 5 April 2010

yang diberi nama:

Ferdi Hidayatullah Saputra

Sebagai tokoh dan sesepuh warga
Saningbaka yang pernah memimpin IWS
Cimahi selama 18 tahun ini, meng-
harapkan terutama kepada yuniornya di
IWS Cimahi dalam rangka mensuk-
seskan Pubas 2010 ini untuk dapat
bekerjasama dengan semua yang ber-
kepentingan, baik  tua maupun yang
muda. Terutama meminta pendapat dan
nasehat kepada mereka yang sudah
berpengalaman dalam organisasi IWS.
Dengan begitu

kegiatan pulang basamo ini dapat
berjalan dengan baik. Dia menyarankan
agar organisasi IWS ini mempunyai kas
abadi yang akan menyokong segala
aktifitas organisasi. Dia mencontohkan
kalau ada kegiatan keluar daerah jangan-
lah membebani anggota pengurus yang
jadi utusan, tapi harus didukung dengan
dana organisasi. Dengan begitu seperti
untuk kegiatan Pulang Basamo ini, guna
menunjang kerja panitia haruslah di-
dukung dengan dana yang memadai.
Jadi tidak perlu pontang-panting mencari
dana saat diperlukan.

Pendapat lain disampaikan salah
seorang Penasehat DPC IWS Cimahi saat
ini, Zulfikri Hamzah, dengan adanya dana
abadi ini kita dapat mempunyai rencana
strategis untuk mengembangkan or-
ganisasi IWS dimasa mendatang. Kalau
memungkinkan nanti IWS Cimahi dan
Bandung Raya suatu saat ini mempunyai
bangunan gedung sendiri seperti yang
ada di Cibitung Bekasi. Yang terpenting
dalam organisasi urang awak anak
adalah keterbukaan. Sikap keterbukaan

ini perlu ditumbuhkan dalam organisasi
urang awak dimanapun baik di rantau
maupun di nagari, agar kepercayaan
seluruh warga tetap terjaga “Bagi urang
awak yang terpenting adalah keter-
bukaan. Biarlah orang lain melakukan
korupsi miliaran rupiah, tapi dalam
organisasi urang awak jangan coba-
coba. Untuk itu kepada pengutus atau

H. Mursal Chan:

Program dalam Pubas Harus
Sesuai Kebutuhsan Nagari
Bandung, SARAN

Mantan Ketua DPC IWS Cimahi H. Mursal Chan mengatakan agar program

yang akan dilaksanakan dalam Pulang Basamo 2010 ini, haruslah seseuai

dengan kebutuhan di Nagari. “ Sebelum Panitia Pulang Basamo membuat

Program tentu meminta masukan dulu dari pemuka masyatakat di Nagari,

seperti Wali Nagari, Ketua KAN dan Ketua BMN. Kan beliau-beliau itu

yang sangat memahami kebutuhan masyarakat  nagari. “ kata H. Mursal

ketika dihubungi melalui ponselnya Selasa, 27 April lalu.

panitia kegiatan apa saja dalam orga-
nisasi urang awak harus hati-hati dan
terbuka dalam pengelolaan keuangan”
timpalnya mengingatkan.

Zulfikri Hamzah yang pada tahun
1990 an aktif di IWS Jakarta, saat ini tetap
berkiprah di IWS Cimahi dan menjadi
pengarah dalam Kepanitiaan Pulang
Basamo Cimahi. Disamping ikut dalam
kepanitiaan dia juga akan ikut sebagai
peserta Pubas nanti bersama keluarga,
anak, menantu dan cucunya. Dia sangat
berharap Pubas 2010 ini lebih sukses
dari Pubas sebelumnya dan menghindari
diri dari kesan hura-hura. Pubas kali ini
haruslah didukung program yang jelas
dan bermanfaat bagi warga di kampong
baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang. (Musfiardi Amwa)

“ Bagi urang awak yang terpenting adalah
keterbukaan. Biarlah orang lain melakukan

korupsi miliaran rupiah, tapi dalam
organisasi urang awak jangan coba-coba.
Untuk itu kepada pengutus atau panitia

kegiatan apa saja dalam organisasi urang
awak harus hati-hati dan terbuka dalam

pengelolaan keuangan “
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“Namun kita juga
menghimbau bagi

dunsanak kita
yang telah
berkubur di

lawang yang ada
untuk

dipindahkan ke
lokasi ini

“

H. Syukri Datuk Gadang:

Kita akan Buka Pandan
Pakuburan Baru

PERTIKAIAN atau lebih tepatnya per-
bedaan pendapat antara kita dengan
pihak Muaro Pingai sudah menemukan
titik terang. Dalam perundingan terakhir
dicapai kata sepakat, bahwa perbatasan
yang benar antara kita dengan mereka
adalah ‘Tonggak Vila’. Pemancangan-
nya direncanakan akan dilakukan lang-
sung oleh Muspida Kabupaten Solok,
Plus pejabat lainnya  sebelum  Pemi-
lukada Kabupaten Solok. Kemudian
gagasan untuk membuka pandan pa-
kuburan baru juga akan terwujud. Ini
merupakan bagian dari pernyataan H.
Syukri Datuk Gadang dalam wawancara
dengan Jufrizal dari Majalah Saran, Mei
lalu. Berikut petikan selengkapnya;

Apa program jangka pendek KAN
ke depan?

Menjelang dilaksanakannya Pubas
IWS 2010, Juli ini, Insya Allah Kerapatan
Adat Nagari (KAN)  akan merampungkan
pekerjaan besar  yang selama ini menjadi
PR bagi jajaran ninik mamak dan pang-
hulu dalam nagari. Yang paling meri-
saukan kita adalah kurang memadainya
lahan pakuburan (lawang)  dalam nagari,
sehingga hal yang mestinya tidak terjadi
malah menjadi masalah panjang dan
berlarut-larut, di tambah lagi jika ada
kematian dalam nagari yang berasal dari
pihak lain (perantau yang mencari hidup
di Saniangbaka) terpaksa harus di bawa
ke kampung halamannya. Kita akan

membuka pandam pakuburan baru untuk
mengatasi hal tersebut.

Bagaimana realisasi dari pem-
bukaan lawang baru tersebut?

Kita telah menentukan lokasi yang
tepat sebagai  lawang (pandan Paku-
buran) baru untuk nagari ke depan.
Lokasi ini juga telah mendapat dukungan
sejumlah pihak. Di samping sebagai
pemanfaatan lahan tidur juga diharapkan
bekas lawang lama dapat dijadikan
sebagai pengembangan fasilitas umum
dalam nagari di masa datang.

Di mana lokasi yang angku datuk
maksudkan sebagai tem-
pat lawang baru terse-
but?

Pandan pakuburan
baru ini kita tetapkan di
Tonggak Vila, tepatnya
lebih kurang 1 KM kearah
Aia Angek. Lokasinya
memang agak jauh dari
pemukiman, namun ini
tidaklah menjadi masalah
karena ini merupakan lo-
kasi terbaik bagi masya-
rakat nagari kita.

Bagaimana struktur
lokasi yang ditetapkan
oleh KAN sebagai la-
wang ini dan apa saja
yag harus dipersiapkan
untuk memulainya?

Mengenai lokasi yang
kita tetapkan ini kondisi-
nya sebagian datar dan
sebagian lagi memang
perlu meratakannya.  Hal
ini dikarenakan kemiring-
annya yang cukup tinggi.
Kita merencanakan pen-
dataran secara bertahap dan bertingkat
layaknya sawah di lereng bukit.

Berapa luas lokasi yang telah

ditetapkan sekarang sebagai lahan ini,
dan bagaimana teknis pengelolaan-
nya?

Kita telah menetapkan lebih kurang
5 Hektar lahan. Kita juga telah meren-
canakan pengkaplingan lahan sesuai
dengan suku yang ada (delapan suku)
ditambah dengan satu kapling kecil
untuk persiapan pemakam bagi urang
yang bukan urang Saniangbaka yang
meninggal di kampung kita.  Masing-
masing suku akan mendapat satu  kap-
ling. Jadi lahan ini akan kita bagi jadi
sembilan kapling. Semua ini kita mak-
sudkan agar tradisi ber- lawang yang ada
selama ini tetap kita pertahankan. Di

samping itu juga untuk
memudahkan para ke-
rabat atau ahli warisnya
untuk melakukan ziarah
kubur.

Kapan dimulainya
lawang baru ini?

Kita akan memulai
pembukaan lawang ini
secepatnya. Kebutuhan
Nagari tentang lawang ini
memang sangat mende-
sak. Ini karena ada be-
berapa kasus yang telah
terjadi. Anak nagari yang
telah membeli tanah (ru-
mah) jauh dari rumah
gadang tempat asal su-
kunya sering mengalami
kesulitan dalam hal pema-
kaman. Hal ini bukan
karena nagari kita telah
terpecah belah melainkan
karena telah sempitnya
lawang yang ada.

Sekedar himbauan
kepada masyarakat kita
meskipun secara resmi

belum kita mulai namun jika ada ke-
butuhan mendesak seperti yang se-
belumnya akan kita izinkan memulai lebih
dulu.

Apa saja kebutuhan  sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk
lawang baru ini?

Yang jelas karena lokasinya yang
agak jauh dari pemukiman tentu saja tidak
memungkinkan simayit (jenazah) untuk
digotong, untuk itu memang diperlukan
adanya ambulan sebagai angkutan
Jenazah. Selain itu juga diperlukan
pemagaran secara permanen atas lokasi
yang ada agar keamanan dan kepuasan
ahli warisnya dapat juga dipenuhi. Kita
juga akan membangun pondok atau
dangau sebagai tempat peristirahatan
para pekerja dan peziarah di setiap
kapling yang ada. Teknis pembuatan
pondok ini nanti bisa saja kita serahkan
pada ninik mamak masing-masing suku
secara gotong royong.

Bagaimana status lokasi yang
dimaksudkan di atas, apakah pandan
pakuburan baru atau pemindahan
lawang?

Yang jelas ini adalah pandan pa-
kuburan baru, artinya setelah ini kita
buka setiap terjadi kematian dalam nagari
akan kita kuburkan di tempat ini. Namun
kita juga menghimbau bagi dunsanak kita
yang telah berkubur di lawang yang ada
untuk dipindahkan ke lokasi ini. Him-
bauan ini  hanya bersifat moril, bukan
keharusan, tergantung ninik mamak dan
penghulu yang akan memanfaatkan
lawang lama untuk keperluan sosial
kaumnya juga sesuai dengan keputusan
rapat kaum.

Mengenai rencana besar ini apa
harapan KAN terhadap perantau yang
akan Pulang Basamo tahun ini.

Tentu saja harapan terbesar selaku
penghulu dan ninik mamak adalah
bersatunya anak nagari baik yang
merantau dan yang tetap tinggal di
kampung. Mari kita bersama-sama
memikirkan kemajuan dan kesejahteraan
nagari kita. Mari kita menjadi inisiator
untuk kemakmuran dan kedamaian
nagari. Juga sama-sama mencari kan jalan
keluar (solusi) bagi persoalan yang ada
dalam nagari. Karena baik atau buruknya
nagari kita adalah tanggung jawab kita
bersama.  Wali nagari, KAN dan lembaga
nagari lain hanyalah pelaksana dari
semua keinginan masyarakat untuk
nagari yang lebih baik. (GS)

H. Syukri Datuk Gadang

KA
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Apa saja kebutuhan  sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk
lawang baru ini?

Yang jelas karena lokasinya yang
agak jauh dari pemukiman tentu saja tidak
memungkinkan simayit (jenazah) untuk
digotong, untuk itu memang diperlukan
adanya ambulan sebagai angkutan
Jenazah. Selain itu juga diperlukan
pemagaran secara permanen atas lokasi
yang ada agar keamanan dan kepuasan
ahli warisnya dapat juga dipenuhi. Kita
juga akan membangun pondok atau
dangau sebagai tempat peristirahatan
para pekerja dan peziarah di setiap
kapling yang ada. Teknis pembuatan
pondok ini nanti bisa saja kita serahkan
pada ninik mamak masing-masing suku
secara gotong royong.

Bagaimana status lokasi yang
dimaksudkan di atas, apakah pandan
pakuburan baru atau pemindahan
lawang?

Yang jelas ini adalah pandan pa-
kuburan baru, artinya setelah ini kita
buka setiap terjadi kematian dalam nagari
akan kita kuburkan di tempat ini. Namun
kita juga menghimbau bagi dunsanak kita
yang telah berkubur di lawang yang ada
untuk dipindahkan ke lokasi ini. Him-
bauan ini  hanya bersifat moril, bukan
keharusan, tergantung ninik mamak dan
penghulu yang akan memanfaatkan
lawang lama untuk keperluan sosial
kaumnya juga sesuai dengan keputusan
rapat kaum.

Mengenai rencana besar ini apa
harapan KAN terhadap perantau yang
akan Pulang Basamo tahun ini.

Tentu saja harapan terbesar selaku
penghulu dan ninik mamak adalah
bersatunya anak nagari baik yang
merantau dan yang tetap tinggal di
kampung. Mari kita bersama-sama
memikirkan kemajuan dan kesejahteraan
nagari kita. Mari kita menjadi inisiator
untuk kemakmuran dan kedamaian
nagari. Juga sama-sama mencari kan jalan
keluar (solusi) bagi persoalan yang ada
dalam nagari. Karena baik atau buruknya
nagari kita adalah tanggung jawab kita
bersama.  Wali nagari, KAN dan lembaga
nagari lain hanyalah pelaksana dari
semua keinginan masyarakat untuk
nagari yang lebih baik. (GS)

KAN Ajukan  Pengadaan
Ambulan Nagari Pada
Panitia Pubas IWS 2010
SECARA resmi KAN (Kerapatan Adat
Nagari) telah mengajukan usulan peng-
adaan ambulan kepada Panitia Pulang
Basamo IWS 2010 melalui Ketua Umum
Panitia Pubas Drs.H. Chairul Umayya.
Ambulan  ini dipandang sangat penting
mengingat urgensinya bagi penye-
lenggaraan jenazah di kampung  masa
mendatang. KAN  akan mulai membuka
lawang baru  di Tonggak Vila dalam
waktu dekat ini, memandang  sangat
membutuhkan Ambulan sebagai sarana
Angkutan jenazah. Selain itu ambulan
ini juga diharapkan dapat membantu
warga yang membutuhkan angkutan ke
rumah sakit yang jaraknya juga lumayan
jauh dari kampung.

Secara lebih terperinci ketua KAN
juga menjelaskan lokasi dan luas area
yang akan dipakai untuk pemakaman
Umum nagari tersebut. “ Lokasi yang
akan kita tempati berada sekitar 1 KM
di Tonggak Vila arah Aiang Angek. Luas
lokasi ini lebih kurang 5 Hektar dan
akan kita kapling sesuai dengan Suku
yang ada dalam nagari (8 Suku) di
tambah 1 kapling kecil untuk umum
(warga pendatang dan lain-lain)”.

Pada saat berita ini kami kon-

firmasikan kepada panitia Pulang basamo
IWS 2010 H. Chairul  Umaiya, Minggu
23 Mai 2010. H. Chairul membenarkan
berita ini dan bahkan dengan
bersemangat beliau menjelaskan bahwa
panitia telah dan sedang  bergerak untuk
dapat memenuhi permintaan Ketua KAN
ini. Secara sistematis beliau menjelaskan
langkah- langkah yang telah dijalani
Panitia dalam pengadaan ambulan ini.
Secara umum untuk pengadaan ambulan
ini kita telah dapat mengumpulkan dana
sekitar 70% dari dana yang kita
butuhkan, memang ini baru komitmen
namun sisanya juga masih kita carikan
bersama teman-teman panitia lain.

Dalam kesempatan yang sama Se-
kretaris Panitia M. Edrison Kamil
menjelaskan bahwa merek dan tipe
mobil yang akan kita pakai untuk
ambulan nagari adalah Suzuki APV.
Beliau juga sempat memperlihatkan
brosur penawaran dari salah satu dealer
Suzuki di bilangan Jakarta Pusat kepada
kami kepada dirinya atas nama Panitia
Pubas. Dalam brosur itu tertulis harga
mobil ditambah dengan perlengkapan
dan asesoris kereta Jenazah dan am-
bulan. (GS)

UNDANGAN REUNI AKBAR MTsM SANIANGBAKA

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Kepada Alumni MTs. Muhammadiyah Saniangbaka Semua Angkatan

Diharapkan hadir dalam acara Reuni Akbar pada:

Hari/tgl : Senin,5 Juli 2010

Tempat : Gedung MTs.M Saniangbaka

Diharapkan berita ini disampaikan kepada semua alumni.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Panitia Pelaksana
Ketua

Irfan Umir Dt. Mustafa

Sekretaris

Kristison K. Jo Bunsu
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Satinggi-tinggi malantiang
Jatuahnyo ka tanah juo
Sajauh-jauh tabang bangau
Suruiknyo ka kubangan juo

M
akna yang dapat diambil, adalah yang pergi

merantau itu diharapkan dan ditunggu

kedatangannya lagi, jadi bukan merantau Cina.

Pepatah tersebut dia tas sekarang seakan sudah terbantah

karena menurut  realitanya   banyak mereka yang

merantau memang tidak pulang – pulang. Artinya mencari

penghidupan  di negeri orang hingga sampai meninggal

dan dikuburkan di negeri orang juga. Kedatangan ke

kampuang halaman bukan sembarang datang akan tetapi

kedatangan yang disertai  semangat memikirkan keluarga

dan kampuang halaman, maka pulang basamo meru-

pakan salah satu media mencapai  harapan nan mulia.

Pulang Basamo merupakan kata yang semakin

familiar atau  akrab saja di telinga kita baik yang di

kampung apalagi di rantau,  sebab ketika orang

Saniangbaka bertemu dan berkumpul maka kata dan

pertanyaan tentang itu akan sering muncul dan menjadi

ota bagi  warga Saniangbaka. Kegiatan yang telah

menjadi agenda empat tahunan  tersebut  akan digelar

dan jadwalnya sudah diambang pintu, Insyaallah

dilansungkan  pada awal Juli 2010. Tak ayal  bagi

orang Saniangbaka yang di rantau sesuai dengan kondisi

masing-masing sudah membuat dua keputusan saja

yaitu ikut atau tidak. Apapun keputusannya merupakan

hal yang terbaik, akan tetapi  yang jelas hati kecil kita

pasti punya keinginan besar untuk ikut berpartisipasi

dalam kegiatan tersebut.

Daerah  rantau warga Saniangbaka berada di Pulau

Jawa hingga ke Nusa Tenggara. Aneka usaha dan

profesi yang digeluti untuk berjuang dan bertahan hidup

dirantau orang. Beragamnya tingkat  perekonomian

perantauan warga Saniangbaka adalah hal yang lazim

karena merupakan dinamika kehidupan kayu di rimbo

tak ada yang sama tingginya. Prinsip kehidupan yang

dimaknai antara warga rantau dengan yang dikampuang

halaman sangatlah  berbeda. Kehidupan di rantau sangat

keras,sangat penuh persaingan (kompetitif). Bagi warga

dirantau, pemenuhan kebutuhan hidup selalu dihadapkan

kepada kalkulasi untung rugi yang penuh dengan

perhitungan. Ritme kehidupan yang berpacu dengan

waktu sangat terasa, sehingga semangat  kerja didorong

oleh prinsip kalau tidak bekerja tidak makan. Pokoknya

bagi orang rantau tidak banyak waktu untuk berleha-

leha.

Rencana dan persiapan kegiatan Pulang Basamo

sudah disosialisasikan. Semua itu dengan suatu harapan

agar bagaimana perhelatan tersebut berjalan lancar.

Meninggalkan untuk sementara waktu kesibukan di rantau

orang adalah sebuah pengorbanan yang tak terhingga

semuanya melalui  perhitungan “bapai batinggalah’.

Keikutsertaan  dalam Pulang basamo tersebut  juga

dapat diartikan sebagai bentuk kecintaan dan  kepeduliaan

kepada tanah kelahiran. Pulang Basamo kesempatan

mengendapkan pengalaman, plus menyusun energi demi

bertarung hidup lagi dirantau orang, sebetulnya ada

sebuah keinginan untuk kembali ke mata air kehidupan,

itu semua  masih diperoleh  ditengah  suasana kampuang

halaman  yang hening dan polos.  Makna Kepulangan

ke kampuang halaman demikian bila disadari  dengan

sepenuh hati, maka sudah tentu moment empat tahunan

ini tidak akan dilewatkan begitu saja.

Pulang Basamo yang sarat dengan nilai-nilai

kebaikan, secara lansung atau tidak lansung juga

menjadi salah satu media untuk mengokohkan kembali

jati diri  sebagai orang minang  yang telah banyak berbaur

atau  terkontaminasi dengan beragam budaya lainnya.

Kondisi demikian mempengaruhi kepribadian  warga

rantau. Minimnya  pemahaman dan wawasan sebagian

besar warga rantau  tentang adat minang, kalau tidak

disertai dengan sebuah kesadaran   dan upaya yang

konkrit maka  boleh jadi adat minang bagi orang yang

mengaku orang minang   akan menjadi asing atau tinggal

cerita .

Momen pulang basamo memberi ruang dalam

sanubari masing –masing untuk berkontemplasi

(merenung) atau malah untuk merefleksi diri terhadap

perjalanan hidup di dunia ini.  Kehidupan masa kecil

hingga remaja yang pernah dilewati dan habiskan

semasa di kampuang halaman masih tersimpan    dalam

memori masing-masing.

Mungkin pertanyaan yang agak  nakal  muncul.

Apakah perubahan pada diri dan nagari saya sekarang?

Adakah sesuatu yang hilang pada generasi sekarang?

Jasa apakah yang telah kutaburkan untuk keluarga dan

nagari  saya? Apakah saya hanya pandai berpikir dan

menyalahkan lalu bagaimana sebaiknya  keluarga  dan

nagari saya ke depannya?  Walaupun semua ini terkesan

berlawanan  kalau kita meminjam motto pabrik  Semen

Padang “ Kami telah berbuat sebelum orang lain

memikirkan “ tapi tak apalah biar terlambat dari pada

tidak sama sekali.

Ditinjau dari sudut  sejauh mana warga yang menjadi

peserta Pulang Basamo  mengenal Saniangbaka, maka

setidaknya dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok.

Pertama,  warga  yang tahu betul  dengan kondisi di

kampuang sekarang ini karena selalu komunikasi dengan

yang di kampuang atau  acap kali pulang kampuang.

Kedua, ada warga yang  sudah lupa-lupa ingat.

Kelompok ketiga,   adalah mereka  yang belum tahu

sama sekali dengan Saniangbaka karena lahir  dan

besar di rantau orang.  Kelompok yang terakhir

merupakan fakta  yang tidak bisa dipungkiri  dan ini

merupakan persoalan yang harus disikapi.

Ketidaktahuan terhadap nagari asal Saniangbaka

pernah terungkap melalui pengakuan seorang  yang

tidak asli pribumi telah bermukim lama  di Saniangbaka

bahwa adanya salah seorang anggota keluarga  pemilik

sawah yang digarap ketika  pulang kampuang  tidak

tahu sama sekali di mana  lokasi dan berapa luasnya

sawah milik keluarganya yang digarap  tersebut. Ada

pula seorang anak muda yang sudah lama merantau

tapi tak kenal dengan kerabat dekatnya dan panggil

sebutan apa pada kerabatnya tersebut.

 Fakta yang dikemukakan merupakan suatu hal

tidak diinginkan dan tak akan terjadi jikalau mamak,

ayah ibu menunjuk ajari hal-hal yang perlu diketahui

anak kemenakanya,  ataukah  fakta di atas dikarenakan

bahwa gaya hidup zaman pada modern   sekarang ini

hidup nafsi-nafsi. Kepemilikan terhadap harta pusaka

berupa  sawah dan ladang tidak penting karena  tidak

lagi menjadi ukuran martabat seseorang, keluarga, dan

keturunan.

Dengan adanya Pulang Basamo merupakan salah

satu jawaban agar perantau  Saniangbaka   dapat

mengenal lebih dekat tanah leluhur Saniangbaka. Seperti

bak kata kata orang “ tak tahu maka tak kenal, tak kenal

maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ketika

warga peserta pulang Basamo sudah  berada di

kampuang halaman maka saat itu akan menemukan

dan menyimpulkan sendiri  uneg uneg yang menggelayut

dalam hati dan pikiran masing-masing.

Bisa jadi jawabannya adalah: ternyata anggota

keluarga saya masih akur atau sebaliknya sudah nafsi-

nafsi. Maabehan untuang surang surang ternyata,   jalan

sudah diasak orang lalu, cupak lah diganti orang mangaleh.

Ternyata  nagari saya masih jauh tertinggal dalam segala

hal. Ternyata teman sejawat saya ada yang sudah

sukses ada yang belum, malah ada yang sudah duluan

dipanggil  sang khalik.  Ternyata keradaan saya sebagai

anak, warga belum banyak memberi manfaat pada or-

ang terdekat atau masyarakat banyak dan banyak lagi

ternyata-ternyata lainnya.

Hal yang jelas, apapun jawabannya nanti ada yang

bisa disalurkan sesuai  prosedurnya ditindak lanjuti

sebagai masukan untuk perbaikan dan  kebaikan nagari

Saniangbaka di masa –masa yang akan datang, sebab

siapa lagi yang berkontribusi untuk membangun

Saniangbaka kalau tidak warga Saningbaka. Begitu

juga dengan  pemimpin  lembaga  masyarakat

Saniangbaka harus punya political will atau kemauan

yang tulus untuk berbuat dan berbenah.***

Merefleksi Diri Melalui Pulang Basamo
Oleh

Nusa Jaya

UNTUK mempertajam Visi menuju
Saniangbaka Sejahtera, serta menambah
makna pada kegiatan Pulang Basamo
IWS  nanti, akan diadakan Seminar
Sehari yang akan membahas tiga topik,
yaitu tentang budaya, ekonomi dan
pendidikan. Seminar akan menampilkan
pembicara dari dalam dan dari luar
Nagari. Diharapkan dengan diadakannya
seminar tersebut, dapat memberikan
solusi untuk mengatasi setidaknya tiga
persoalan yang dihadapi Nagari.

Masing-masing topik akan me-
nampilkan dua pembicara. Tentang
masalah budaya rencananya akan
disampaikan oleh Prof. Nusirwan Efendi,
Guru Besar Atropologi Unand, bersama
Abel Tasman S.S, Anggota DPRD I
Sumbar. Mengenai masalah pendidikan
akan dibawakan oleh Dr.Zulheldi
Dt.Sinaro Sati M.ag dan Jufrianto S.ag.
MPd. Tentang masalah ekonomi akan
dikupas oleh H.Yunasril Anga bersama
H.Syukri Suid. Sedangkan yang akan
bertindak sebagai moderator adalah Ir
H.Hardizal Bahar.

Disiapk
perumus 
kesimpul
Harapanny
kita dapatk
kongkrit te
Saniangba
pula sema
disampaik
elemen ter

Sekila
yang sed
Saniangba
budaya, s
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Ada perso
parangai k
Karakter 
pengaruh
suatu ban

Zaim 
Harian Re
bahwa kem
Jepang dan
budaya da
Katanya, 

Mempertajam Visi Den

Gapura, gerbang masuk Saniangbaka, saat sedang dibangun baru
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UNTUK mempertajam Visi menuju
Saniangbaka Sejahtera, serta menambah
makna pada kegiatan Pulang Basamo
IWS  nanti, akan diadakan Seminar
Sehari yang akan membahas tiga topik,
yaitu tentang budaya, ekonomi dan
pendidikan. Seminar akan menampilkan
pembicara dari dalam dan dari luar
Nagari. Diharapkan dengan diadakannya
seminar tersebut, dapat memberikan
solusi untuk mengatasi setidaknya tiga
persoalan yang dihadapi Nagari.

Masing-masing topik akan me-
nampilkan dua pembicara. Tentang
masalah budaya rencananya akan
disampaikan oleh Prof. Nusirwan Efendi,
Guru Besar Atropologi Unand, bersama
Abel Tasman S.S, Anggota DPRD I
Sumbar. Mengenai masalah pendidikan
akan dibawakan oleh Dr.Zulheldi
Dt.Sinaro Sati M.ag dan Jufrianto S.ag.
MPd. Tentang masalah ekonomi akan
dikupas oleh H.Yunasril Anga bersama
H.Syukri Suid. Sedangkan yang akan
bertindak sebagai moderator adalah Ir
H.Hardizal Bahar.

Disiapkan juga satu tim kecil atau tim
perumus yang akan membuat suatu
kesimpulan dan rekomendasi.
Harapannya setelah seminar selesai akan
kita dapatkan sebuah hasil berupa solusi
kongkrit terhadap masalah yang dihadapi
Saniangbaka. Lebih jauh, akan dibuatkan
pula semacam rekomendasi yang akan
disampaikan kepada lembaga Nagari atau
elemen terkait  lainnya.

Sekilas kita lihat tentang persoalan
yang sedang dihadapi oleh Nagari
Saniangbaka. Pertama seputar masalah
budaya, selain masalah kesenian yang
masih perlu digarap dan dikembangkan.
Ada persolalan karakter atau sifat dan
parangai kita yang masih perlu diperbaiki.
Karakter dan sifat itu sangat besar
pengaruhnya terhadap masa depan
suatu bangsa.

Zaim Ukhrawi, kolumnis rutin di
Harian Republika menyebutkan contoh
bahwa kemajuan yang diraih oleh bangsa
Jepang dan Korea itu adalah dikarenakan
budaya dan karakter mereka yang kuat.
Katanya, dua bangsa itu sangat

memegang teguh prinsip kejujuran,
disiplin, dan kerja keras. Mereka juga
punya semangat kebangsaan yang
tinggi.

Di bidang pendidikan, setidaknya
ada dua persoalan yang dihadapi.
Pertama tentang lembaga pendidikan
yang ada. Masih berkutat dengan per-
soalan sulitnya mengatasi biaya ope-
rasional, ditambah dengan tuntutan
mutu sekolah yang harus ditingkatkan.
Dan itu tentu berkaitan dengan sarana
yang harus ditambah. Kedua adalah
persoalan generasi yang sering hanya
sampai jenjang SLTA. Padahal untuk
masa depan kita perlu banyak sarjana/
intelektual, karena permasalahan masa
depan itu lebih rumit dan kompleks.

Begitu juga dengan masalah eko-
nomi, persoalan kemandirian adalah hal
yang sangat penting untuk kita pikirkan.
Tidak mungkin selamanya tergantung
dengan subsidi dari rantau. Bila suatu
saat terjadi kesulitan pada orang rantau,
tentu semuanya akan repot. Jadi lebih
baik jauh hari kita sudah berja-jaga. Lagi
pula dengan adanya kemandirian dan
kemajuan ekonomi di kampung, maka itu
berarti ada pilihan untuk hidup lebih baik
dari pada marantau di Negeri orang.

Program seminar ini secara jelas dan
tegas sudah ditetapkan sebagai bagian
dari rangkaian kegiatan Pulang Basamo
nanti. Donatur untuk membiayai kegiatan
inipun sudah ada. Sebagai penanggung
jawab adalah H.Adlim Gani dan Yudi
Harzi.  Mengenai nara sumber, semuanya
sudah menyatakan oke, kecuali Prof
Nusirwan Efendi, tapi penghubung
beliau menyatakan optimis bisa diajak.
Tinggal yang belum pasti benar adalah
mengenai tempat dan hari pelaksana-
annya. Pilihannya sekitar tanggal 6
sampai 8 juli nanti. Tempatnya bisa di
Tsanawiyah atau MAM atau bisa juga
di SKB Vila.

Melihat latar belakang para nara
sumber serta kepakaran mereka tentang
bidang yang dibebankan, kita yakin akan
kita dapatkan solusi cerdas terhadap
seputar tiga persoalan penting yang
dihadapi Nagari kita Saniangbaka. Kita
tahu masing-masing mereka adalah or-
ang-orang yang berpengalaman dan
sukses di bidangnya. Akhirnya kita
berharap semoga cita-cita bersama
menuju Saniangbaka Nan Sejahtera
dapat kita raih. (yd)

Mempertajam Visi Dengan Seminar

Gapura, gerbang masuk Saniangbaka, saat sedang dibangun baru.
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H.Alirman Sikumbang , mantan
Sekretaris Umum DPC IWS Jakarta
Priode 1996-2000 di bawah ketuanya
H.Jasmi Akib, berpendapat  mereka
yang duduk sebagai Panitia Pusat
Pulang Basamo 2010, seperti Haji
Andri Novel, merupakan tes atau uji
coba untuk dapat tampil ke pentas
nasional, memimpin DPP IWS.

Oleh karena itu, H.Alirman Sikum-
bang sangat mendukung kegiatan
Pulang Basamo IWS 2010. Dia ber-
harap, pubas dapat berlangsung dari
awal sampai akhir dengan  aman dan
sukses, serta dapat dikenang sebagai
Pubas IWS yang spektakuler dan
menumental.

H.Alirman Sikumbang  meng-
atakan, pubas sekarang harus sukses
karena Ketua Umum panitia adalah
H.Chairul Ummaiya,  mantan Ketua
Umum DPP IWS Priode 2002-2006
yang telah berhasil memajukan dan
 memimpin IWS  sehingga telah
dikenal sebagai organisasi  kema-
syarakatan  rantau Minang di Jakarta.
Sedangkan Ketua Pelaksana adalah
H Andri Novel, tokoh muda yang kini
memimpin IWS Jakarta.

H.Alirman sangat bangga de-
ngan generasi  pengurus DPC IWS
Jakarta sekarang  karena dipimpin
oleh generasi yang ulet dan gigih
serta punya kemampuan di bidang 
materi. “Mereka tidak segan untuk
merogoh kantongnya sendiri untuk
kegiatan organisasi dan sangat kom-
pak. Mereka punya loyalitas yang
tinggi terhadap IWS dan Nagari,”

H. Alirman Sikumbang:

Kesuksesan  Pubas 2010

Sebagai Tes Buat Panitia

Menjadi Calon DPP IWS

H. Alirman Sikumbang

ucapnya.
Menurut H.Alirman, keberhasilan

pulang basamo IWS tahun 2006 yang
lalu juga tak lepas dari kinerja mereka
sebagai panitia. Kini untuk Pubas tahun
2010,  keberhasilannya juga tak lepas dari
sepak terjang  mereka, di bawah pim-
pinan H.Andri Novel dan kawan-kawan.

“H. Andri Novel sebagai Ketua
Harian Pubas IWS 2010 adalah sangat
tepat. Mudah-mudah H Andri Novel dan
kawan –kawan  pada Mubes IWS tahun 
2011 yang akan datang siap untuk
menjadi   pucuk pimpinan DPP IWS
priode 2011-2015. Nampaknya  Pubas
IWS ini dijadikan sebagai tes terakhir
bagi para pimpinan DPC IWS Jakarta
untuk nantinya  apakah bisa atau tidak
mereka duduk  di jajaran Pengurus DPP
IWS di masa datang,” tutur H.Alirman
Sikumbang.

Nampaknya,  menurut H.Alirman,
untuk bakal calon Ketua Umum DPP IWS
masih tetap didominasi oleh 2 kandidat,
yakni H Yunasril Anga dan H. Chairul
Ummaiya. Kedua orang ini adalah tokoh
IWS  yang sangat popular dan punya
kemampuan yang hebat di bidang
organisasi dan  disenangi  oleh Warga

IWS.
Pada z
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warga ya
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taurant, 
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PANASEHAT DPC IWS Bekasi dan
Wakil Sekretaris Alumni Tsanawiyah ,
Ahmadi Kasim, menghimbau kepada
warga IWS yang mampu dapat me-
nyisihkan sebahagian hartanya untuk
membantu para mahasiswa  kita yang
berprestasi tetapi ekonominya lemah.

“Panitia Pulang Basamo IWS 2010
hendaknya dapat menjadikan  kegiatan 
bantuan dana  bagi mahasiswa yang
tidak mampu  itu sebagai program
pulang basamo tahun ini,”  ujar Ahmadi
Kasim.

Menurut Ahmadi Kasim, sangat
banyak, para mahasiswa kita, yang
belajar di perguruan tinggi negeri
dan perguruan Swasta,
yang memerlukan uluran
kita untuk biaya kuliah,
biaya hidup, dan pengadaan
komputer dan Laptop untuk penulisan
tugas dan karya ilmiah di kampus mereka.

“Anak-anak  kita, prestasi  aka-

demisnya
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Ahmadi Kasim:

Perlu Bantuan D

AMBULAN untuk nagari sebagai mana
yang telah didengung-dengungkan oleh
para perantau sebagai buah tangan
Pulang basamo 2010 menjadi satu dari
banyak harapan nagari pada even empat
tahunan kali ini. Hal ini disampaikan oleh
Edipal Datuk Palindih – Koordinator
KAN bidang Kekayaan Nagari dan
Tanah Ulayat, dalam wawancara melalui
sambungan telepon dengan Jufrizal dari
Majalah saran beberapa waktu lalu.
Berikut petikan wawancaranya:

Apa harapan dari KAN pada Pubas
IWS 2010 ini?

Secara umum memang banyak harap-
an yang menjadi cita-cita kita bersama.
Terutama menuju dan mewujudkan visi
dan misi Nagari sebagaimana telah
dimuat Majalah Saran  Edisi 5/Maret 2010
kemarin. Sekecil apapun cita- cita ber-
sama tidak akan dapat terujud bila
komponen pendukungnya tidak  kom-
pak.

Paling mendasar harapan kami atas
nama KAN, adalah adanya saling meng-
hargai antara perantau dan orang yang
orang kampung. Bagi urang awak ado
istilah “samantang awak naik honda
(motor) kana juolah  urang nan jalan
kaki, sabab bagi urang kanai potong
(didahului) indak mambaa tapi bunyi
kenelpot jo asoknyo nan manyeso”. Ini
harapan yang bersifat himbauan karena
menyangkut masalah mental. Kami
berharap himbauaan ini dapat ditindak-
lanjuti oleh panitia dan pengurus IWS.

Di samping etika sosial itu tentu juga
harapan-harapan yang berbentuk fisik
atau materi dalam mencapai kesejah-
teraan rakyatnya. Di antara banyak buah
tangan yang pernah di wacanakan,
ambulan menjadi salah satu yang paling
menarik bagi warga Saniangbaka. Orang
kampung  sudah barang tentu tidak
mengharapkan Pulang Basamo 2010 ini
tanpa bekas. Bagi orang nagari “kok
satitik ka kami lawik-an” Pengadaan
Ambulan menjadi harapan besar orang
kampung.

Seberapa pentingnya keberadaan
Ambulan dalam nagari saat ini, se-
hingga seakan akan menjadi perioritas
dari KAN.

KAN itu merupakan salah satu pe-
rangkat nagari yang bertanggung jawab
atas kesejahteraan anak kemenakannya.
Saya juga dipercaya oleh majelis ini
untuk mengkooordinir kekayaan nagari
dan Tanah ulayat. Dalam hal ini memang
telah timbul berbagai persoalan lokal
terutama masalah lawang yang hampir
tidak memadai lagi. Kita sudah me-
nyelesaikan persoalan persengketaan
perbatasan dengan Muaro Pingai, yang
hasilnya bahwa berbatasan yang se-
sungguhnya adalah di Tonggak Vila.
Keputusan Ini telah mutlak dan ber-
kekuatan hukum tetap. Jadi apa yang
kita wacanakan tentang pembukaan
lawang baru akan sesegera mungkin
kita wujudkan. Untuk menunjang semua
itu diperlukan Sarana dan prasarana pe-
nunjang yang salah satunya adanya
Ambulan. Selain itu kebutuhan
Ambulan ini jaga akan mempermudah
apabila ada anggota keluarga kita yang
sakit dan membutuhkan angkutan ke ru-
mah sakit seperti Solok atau Padang
yang juga sering terjadi terutama pada
malam hari.

Bagaimana dan siapa yang akan
mengoperasikan Ambulan itu nanti.
Apa tidak diperlukan yayasan sebagai
pengelolanya.

Kita sering terjebak dalam pikiran
yang rumit, Yayasan itu bisa ada dan bisa
juga tidak di perlukan lagi,  karena kita
juga punya Muhammadaiyah dalam
Nagari. MTs Muhammadiyah saya kira
cukup layak untuk kita percaya sebagai
pengelola Ambulan nagari. MTs. Mu-
hammadiyah itu selalu selalu on line
mekipun  sekolah libur pengurus dan
guru-gurunya tetap dan selalu siap
siaga. Lain hal dengan masjid yang
karena kesibukannya pengurus bisa
datang setiap waktu shalat saja.

(GS)

Edipal Datuk Palindih:

“Ambulan Nagari” Satu dari
banyak Harapan
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ucapnya.
Menurut H.Alirman, keberhasilan

pulang basamo IWS tahun 2006 yang
lalu juga tak lepas dari kinerja mereka
sebagai panitia. Kini untuk Pubas tahun
2010,  keberhasilannya juga tak lepas dari
sepak terjang  mereka, di bawah pim-
pinan H.Andri Novel dan kawan-kawan.

“H. Andri Novel sebagai Ketua
Harian Pubas IWS 2010 adalah sangat
tepat. Mudah-mudah H Andri Novel dan
kawan –kawan  pada Mubes IWS tahun 
2011 yang akan datang siap untuk
menjadi   pucuk pimpinan DPP IWS
priode 2011-2015. Nampaknya  Pubas
IWS ini dijadikan sebagai tes terakhir
bagi para pimpinan DPC IWS Jakarta
untuk nantinya  apakah bisa atau tidak
mereka duduk  di jajaran Pengurus DPP
IWS di masa datang,” tutur H.Alirman
Sikumbang.

Nampaknya,  menurut H.Alirman,
untuk bakal calon Ketua Umum DPP IWS
masih tetap didominasi oleh 2 kandidat,
yakni H Yunasril Anga dan H. Chairul
Ummaiya. Kedua orang ini adalah tokoh
IWS  yang sangat popular dan punya
kemampuan yang hebat di bidang
organisasi dan  disenangi  oleh Warga

IWS.
Pada zaman DPC IWS Jakarta di-

pimpin oleh H.Jasmi akib Dan H.Alirman,
primadona kegiatan yang menonjol
adalah menyediakan ambulan  bagi
warga yang meninggal, sensus pen-
duduk dan warga IWS, kotak amal di res-
taurant, warung dan toko, tarawih
keliling di bulan Ramadhan, buka puasa
bersama, santunan hari raya.

H.Alirman berharap kepada  DPC
IWS Jakarta supaya selalu melibatkan
dan mengundang  orang tua-tua  dan
mantan pengurus IWS  pada setiap
kegiatannya. Hal ini sangat penting
untuk kita tetap membangun silaturahim
antara yang muda dan tua.

“Kalau kita melupakan nan tuo, kita
tidak akan mendapat berkah Allah.
Melupakan nan tuo-tuo membuat kita
menjadi pongah. Nan tuo, nan alah
bapangalaman, tampek awak maminta
nasihat, mambuek awak randah hati
karano bisa sajo awak diberanginyo.
Manarimo kritik dari nan tuo pertando
awak berjiwa besar,” kata H.Alirman
Sikumbang.

H.Alirman,  Suku Sikumbang  adalah
anak ke 2 dari almarhum Haji Manan

Geren dan Nurijah. Dia lahir di Saniang-
baka, 5 Maret 1956, dan isterinya Hj.
Suhasni Bahar, umur 48 tahun, suku
Sumpadang.

H.Alirman Sikumbang dikenal se-
bagai aktifis dan penggiat Arisan kaum
Ibu IWS Jakarta bersama Hj Darnawati
Darwis,  isteri H.Jasmi Akib. Dia  di-
karuniai  2 orang anak yakni ; Syarullah,
21 tahun, kuliah di Universitas Moes-
topo (Beragama) jurusan Jurnalistik, dan 
Novi Haslira,  20 tahun,  kuliah  di
Perbanas.

Prinsip dari H.Alirman,  anak harus
sakolah ke perguruan tinggi. “Jaan takah
awak lo anak wak tu, awak ndak
sakolah. Masalah kerja dan keberhasilan 
nantinya itu adalah urusan takdir dan
nasib,” ucapnya.

Terpenting, lanjut H.Alirman Sikum-
bang,  kita menanamkan etos kerja,
semangat kerja serta keuletan dan ke-
gigihan dalam setiap kerja dan urusan. Kita
perlu menanamkan sifat jujur dan amanah,
sopan santun. “Lebih penting lagi, harus
selalu  berpedoman dan taat beribadah
kepada  Allah SWT dengan selalu men-
jalankan  ajaran Islam,” demikian kata
H.Alirman Sikumbang. (ISDT)

PANASEHAT DPC IWS Bekasi dan
Wakil Sekretaris Alumni Tsanawiyah ,
Ahmadi Kasim, menghimbau kepada
warga IWS yang mampu dapat me-
nyisihkan sebahagian hartanya untuk
membantu para mahasiswa  kita yang
berprestasi tetapi ekonominya lemah.

“Panitia Pulang Basamo IWS 2010
hendaknya dapat menjadikan  kegiatan 
bantuan dana  bagi mahasiswa yang
tidak mampu  itu sebagai program
pulang basamo tahun ini,”  ujar Ahmadi
Kasim.

Menurut Ahmadi Kasim, sangat
banyak, para mahasiswa kita, yang
belajar di perguruan tinggi negeri
dan perguruan Swasta,
yang memerlukan uluran
kita untuk biaya kuliah,
biaya hidup, dan pengadaan
komputer dan Laptop untuk penulisan
tugas dan karya ilmiah di kampus mereka.

“Anak-anak  kita, prestasi  aka-

demisnya tak kalah dengan  para ma-
hasiswa lainnya, namun mereka ter-
kendala dengan  mahalnya biaya kuliah
dan biaya kos dan makan. Mereka ada
yang tak mampu beli komputer dan
laptop  sebagai alat penunjang bagi para
mahasiswa untuk menulis tugas tugas
di kampus,” kata Ahmadi Kasim.

Bila IWS peduli dengan para maha-
siswa kita yang tidak mampu, dan
pemberian   bantuan kepada mahasiswa
yang berprestasi dapat diwujudkan,

maka ini merupa-

kan  salah satu saham terhebat  dan
terbaik nilainya bagi  Nagari kita di
kemudian hari.

“Mereka akan bangga mendapatkan 
perhatian dari Panpel Pubas IWS dan
DPP IWS. Bukankah generasi muda
yang sedang berjuang  menuntut  ilmu
di perguruan tinggi, baik negeri dan
swasta, dengan berbagai disiplin Ilmu
adalah aset yang tak ternilai bagi
kemajuan Nagari kita di masa yang akan
datang?” 

Ahmadi Kasim berharap semoga
Pubas IWS 2010 dapat berlangsung
dengan  sukses dan meriah, urang  rantau
pulang dengan gembira. Urang kampuang

pun menyambutnya dengan gembira
pula. “Senyum yang pulang, senyum
pula yang menanti sehingga Pubas
IWS ini selalu dikenang  sebagai
Pubas IWS penuh dengan senyum

di mana- mana,” dedemikian kata
Ahmadi Kasim. (ISDT)

Ahmadi Kasim:

Perlu Bantuan Dana Bagi Mahasiswa
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PANITIA Pulang basamo 2010 beren-
cana mengadakan kegiatan bakti social
berupa cek gula darah dan sunatan
massal secara gratis. Zul Abrar Bahar,
dr, MARS, dokter umum di Rumah sakit
Mary Cileungsi , Kabupaten  Bogor
dipercaya penuh dapat menjadi koor-
dinator dalam kegiatan ini.

Menurut Zul Abrar Bahar, dr, MARS,

kegiatan cek gula gratis direncanakan
Selasa, 6 Juli 2010, dimulai sejak jam 07
pagi. Pasien yang akan dilayani untuk
sekitar 250 orang, diutamakan umur 35
tahu ke atas. “Kita anjurkan sebelum
diperiksa, puasa lebih dulu selama 6
jam,” ucap Zul Abrar.

Selanjutnya mengenai kegiatan su-
natan massal diharapkan dapat untuk

melayani 50 anak dan juga dimulai jam
07 pagi. Guna kelancaran dan tertibnya
kegiatan tersebut, Zul Abrar meminta
warga yang berminat dapat mendaftar
lebih dulu kepada Panitia. “Insya Allah
kegiatan ini dapat sukses, kini per-
siapannya terus berlangsung,” tutur Zul
Abrar Bahar, dr, MARS.

(za)

Cek Gula Darah dan Sunatan Massal Gratis

Antusias warga IWS dalam
mempersiapkan pulang basamo,
1-9 Juli 2010 sudah mulai menggeliat.

Dengan dukungan unsur-unsur di Nagari dan
DPP IWS, Panitia pulang basamo dan DPC-DPC
IWS telah menyusun berbagai program kegiatan
yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian,
masih ada warga IWS yang sangsi dan pesimis
terhadap kegiatan pulang basamo tersebut.
Tulisan ini mencoba untuk menawarkan program
kegiatan yang dapat lebih memberikan makna
dan manfaat bagi Nagari dan seluruh warga IWS.

Program Kegiatan Pulang Basamo
Pulang basamo merupakan ajang tempat

berkumpulnya segenap warga IWS dari
perantauan di Nagari pada saat bersamaan
dengan mengadakan berbagai program kegiatan
berupa batagak gala, lomba olah raga dan
kesenian, bazaar, baralek, dan sebagainya.
Bahkan dulu pernah ada seminar atau mu-
syawarah nasional yang membahas semua aspek
pembangunan Nagari.

Umumnya program kegiatan tersebut lebih
bersifat sesaat dan lebih bertujuan untuk
memeriahkan acara pulang basamo dan setelah
itu kembali ke tempat semula masing-masing.
Program kegiatan tersebut menjadi sangat
menarik karena mampu mengembalikan rasa rindu
terhadap Nagari, dapat bertemu dengan teman-
teman lama dan pengenalan Nagari kepada anak
kemenakan.

Kegiatan pulang basamo dapat juga diisi

Pulang Basamo, Momentum Menggali Potensi
Untuk Membangun Nagari

Oleh

Hendrizal Adnan

dengan program jangka menengah atau
panjang yang bersifat strategis bagi
Nagari dan warga IWS. Agar dapat
direalisasikan, program kegiatan ter-
sebut sebaiknya cukup satu atau dua
saja sehingga lebih fokus dan terarah.
Tentunya program kegiatan tersebut
dipilih berdasarkan prioritasi dengan
mempertimbangkan ruang lingkup dan
arti pentingnya bagi kehidupan Nagari
dan warga IWS.

Sumber Daya Saniangbaka
Nagari Saniangbaka memiliki potensi

sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang begitu besar. Danau
Singkarak dan batang air terdapat ikan
bilih, ikan sasau, rinuk, dan sebagainya.
Lahan persawahan dengan hasil per-
taniannya, lahan perbukitan dan pe-
gunungan dengan hasil perkebunan dan
barang tambang di bawahnya.

Saniangbaka memiliki bentuk yang
tiada duanya. Dengan bentuk hampir
bulat dan dikelilingi lahan persawahan
dan dibelah batang air
ditengahnya. Pada satu sisi
berbatasan dengan Danau
Singkarak, pada sisi lain
dikelilingi perbukitan dan
pegunungan. Tata letak
demikian sangat menarik
bagi wisatawan yang ingin
menikmati keindahannya.

Dari sumber daya manusia, anak-
anak Nagari telah menghasilkan karya
seni budaya yang tinggi, barang ke-
rajinan dan hasil makanan olahan yang
khas dan tidak kalah menariknya di-
bandingkan dari daerah lain. Selain itu,
warga IWS saat ini telah memiliki
berbagai profesi seperti pegawai, pe-
dagang, pengusaha, sarjana, dosen,
seniman dan sebagainya. Bahkan dari
sisi pendidikan telah ada yang mem-
peroleh gelar doktor.

Berbagai potensi tersebut apabila
dikelola secara tepat, bukan tidak
mungkin akan memunculkan suatu energi
besar yang dapat menggerakkan semua
aspek kehidupan Nagari dan warga IWS.

Potensi Untuk Dikembangkan
Seperti yang telah disebutkan di atas,

Saniangbaka kaya akan sumber daya
yang dimilikinya. Saat pulang basamo
nanti merupakan waktu yang tepat bagi
warga IWS untuk menggali kembali
potensi tersebut.
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dengan program jangka menengah atau
panjang yang bersifat strategis bagi
Nagari dan warga IWS. Agar dapat
direalisasikan, program kegiatan ter-
sebut sebaiknya cukup satu atau dua
saja sehingga lebih fokus dan terarah.
Tentunya program kegiatan tersebut
dipilih berdasarkan prioritasi dengan
mempertimbangkan ruang lingkup dan
arti pentingnya bagi kehidupan Nagari
dan warga IWS.

Sumber Daya Saniangbaka
Nagari Saniangbaka memiliki potensi

sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang begitu besar. Danau
Singkarak dan batang air terdapat ikan
bilih, ikan sasau, rinuk, dan sebagainya.
Lahan persawahan dengan hasil per-
taniannya, lahan perbukitan dan pe-
gunungan dengan hasil perkebunan dan
barang tambang di bawahnya.

Saniangbaka memiliki bentuk yang
tiada duanya. Dengan bentuk hampir
bulat dan dikelilingi lahan persawahan
dan dibelah batang air
ditengahnya. Pada satu sisi
berbatasan dengan Danau
Singkarak, pada sisi lain
dikelilingi perbukitan dan
pegunungan. Tata letak
demikian sangat menarik
bagi wisatawan yang ingin
menikmati keindahannya.

Dari sumber daya manusia, anak-
anak Nagari telah menghasilkan karya
seni budaya yang tinggi, barang ke-
rajinan dan hasil makanan olahan yang
khas dan tidak kalah menariknya di-
bandingkan dari daerah lain. Selain itu,
warga IWS saat ini telah memiliki
berbagai profesi seperti pegawai, pe-
dagang, pengusaha, sarjana, dosen,
seniman dan sebagainya. Bahkan dari
sisi pendidikan telah ada yang mem-
peroleh gelar doktor.

Berbagai potensi tersebut apabila
dikelola secara tepat, bukan tidak
mungkin akan memunculkan suatu energi
besar yang dapat menggerakkan semua
aspek kehidupan Nagari dan warga IWS.

Potensi Untuk Dikembangkan
Seperti yang telah disebutkan di atas,

Saniangbaka kaya akan sumber daya
yang dimilikinya. Saat pulang basamo
nanti merupakan waktu yang tepat bagi
warga IWS untuk menggali kembali
potensi tersebut.

Mungkin diantara kita sudah banyak
saat ini dengan mudah mendapatkan
hasil kerajinan dan makanan olahan
dengan rasa dan bentuk khas Sumatera
Barat di toko-toko dan pusat swalayan
di kota-kota besar. Hasil sulaman dan
kerajinan dalam bentuk aksesori dan
hiasan dinding, taplak meja, sarung
bantal, sandal, jilbab, mukena dan
berbagai jenis dan motif pakaian muslim,
sapu lidi ijuk, lapik rotan dan sebagainya.
Ikan bilih Singkarak di rumah makan,
makanan olahan kemasan seperti kerupuk
sanjai, keripik kentang, kalomoyang,
kipang, kacang tojin, kacang kadebo,
karupuk jangek, dan sebagainya baik
sebagai makanan hidangan atau camilan.

Produk-produk tersebut umumnya
yang didatangkan dari daerah-daerah di
Sumatera Barat dan pembelinya tidak
hanya orang-orang Minang di peran-
tauan, juga masyarakat umum. Bahkan,
ada yang diekspor ke luar negeri.

Hasil kerajinan dan makanan olahan
Saniangbaka tidak kalah menariknya

dibandingkan daerah-
daerah di Sumatera Barat.
Salah satu contohnya
adalah sulaman benang
emas yang pengrajinnya
saat ini sudah semakin
langka. Kalau ada pun ada,
umurnya sudah tua atau ada

di perantauan.
Hasil sulaman benang emas Saniang-

baka biasanya hanya digunakan untuk
hiasan dan perlengkapan baralek. Na-
mun, tugas kita sekarang adalah selain
melestarikannya juga bagaimana dapat
memberi nilai tambah sehingga memiliki
nilai ekonomis dan layak dijual untuk
memenuhi kebutuhan konsumen baik
sebagai perlengkapan baralek maupun
untuk berbagai hiasan dan aksesori.

Dengan pola kemitraan dan saling
menguntungkan dapat dilakukan proses
produksi, pemasaran dan pendanaan
secara bersama-sama. Untuk kualitas
disain grafis, kemasan dan kapasitas
produksi dapat dikembangkan oleh para
pengrajin dan sarjana kita. Hasil produk
dapat dibeli oleh wisatawan yang ber-
kunjung ke Nagari atau dipasarkan ke
luar daerah melalui pedagang dan pe-
ngusaha kita yang tersebar di pe-
rantauan. Sedangkan pendanaan dapat
dilakukan melalui lembaga keuangan
mikro atau dari pedagang dan pengusaha
IWS sendiri.

Adanya hasil kerajinan dan makanan
olahan yang dapat dijual tersebut
diharapkan akan menumbuhkan home-
home industri yang mampu menggerakan
perekonomian kerakyatan Nagari Sa-
niangbaka. Selain menciptakan lapangan
kerja, munculnya home-home industri
tersebut juga akan membuka peluang
wirausaha dan pemberdayaan masya-
rakat di Nagari dan perantauan. Dengan
semakin sejahteranya kehidupan per-
kenomian, selanjutnya akan meng-
gerakkan sektor-sektor lainnya.

Persiapan dan Pelaksanaan
Untuk menggali kekayaan hasil

kerajinan dan dan makanan olahan
tersebut, kita perlu memanfaatkan saat
pulang basamo dalam bentuk satu
kegiatan khusus, misalnya dengan
melakukan pameran satu atau dua hari.
Pengunjung dapat melihat-lihat, me-
nikmati dan membeli barang-barang yang
dipamerkan. Bahkan pada saat pameran
tersebut dapat juga dilakukan per-
lombaan berdasarkan hasil penilaian juri
atau pengunjung.

Setelah pelaksanaan pameran, panitia
dengan melibatkan segenap unsur-unsur
Nagari dapat melakukan diskusi khusus
untuk membahas tindak lanjut mengenai
produk-produk unggulan mana yang
layak diangkat dan dijual. Agar pe-
laksanaan program ini dapat berjalan
lancar sebaiknya dibentuk tim khusus
yang akan merumuskan, merealisasikan
dan menjaga kontinuitas program. Bisa
mungkin setelah pulang basamo diper-
lukan koordinasi lebih lanjut atau
dikembangkan lagi pada pulang basamo
berikutnya.

Alangkah indahnya suatu saat nanti
Saniangbaka juga memiliki “icon” pro-
duk kebanggaan sendiri, seperti Si-
lungkang dengan kain sarung, tikar rotan
dan sapu ijuknya, Pandai Sikek dengan
sulaman songketnya, Padang dengan
kerupuk sanjai Christine Hakimnya, dan
sebagainya.

Untuk mencapai tujuan tersebut
tentunya tidak mudah, seperti mem-
balikan telapak tangan. Kita memerlukan
waktu, proses, upaya, komitmen dan
kebersamaan dari segenap dari unsur
Nagari dan warga IWS di perantauan.

*) Penulis: Suku Koto Bawah
Kaluang, berdomisili di Bogor dan

staff salah satu bank BUMN
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Alam takambang jadi guru, filosofi
utama yang selalu dipakai oleh
masyarakat Minang, baik di kam-

pung atau di perantauan. Filosofi ini
dikenal sebagai ikhwal cara masyarakat
Minang dalam memandang  dan me-
maknai alam yang terbentang. Alam
sebagai ruang lapang yang harus dipe-
lajari sebaik mungkin, sebagaimana alam
merupakan refleksi dari proses ke-
hidupan manusia.

Alam dan segenap unsurnya mereka
lihat senantiasa terdiri dari empat atau
dapat dibagi dalam empat, yang mereka
sebut nan ampek (yang empat). Seperti
halnya: ada matahari, ada bulan, ada
bumi, ada bintang, ada siang, ada malam,
ada pagi, ada petang; ada barat, ada
utara, ada selatan; ada api, ada air, ada
tanah, ada angin. Semua unsur alam
yang berbeda kadar dan perannya itu
saling berhubungan tetapi tidak saling
mengikat, saling berbenturan tapi tidak
saling melenyapkan, saling menge-
lompok tapi tidak saling meleburkan.

Unsur-unsur itu masing-masing
hidup dengan eksistensinya dalam suatu
harmoni,  tetapi dinamis sesuai dengan
dialektika alam yang mereka namakan
bakarano bakajadian (Navis, 1984). Jika
dianggap berlebihan, setiap hembusan
nafas orang Minang mungkin dimaknai
dengan kalimat alam. Kalimat dimana
proses perubahan dan gerak alam adalah
proses yang mengikat hubungan ma-

nusia dengan ruang hidup yang di-
ciptakan berimbang oleh Sang Khalik.
Tak di lepau, tak di surau, tak di sawah
atau ladang, setiap ucapan baik merupa
petatah, petitih, mamangan, sambah
andai, atau sekedar olok-olokan, se-
galanya diungkap berdasarkan alam.

Kita ambil saja satu contoh yang
merujuk pada sumpah pengangkatan
datuk: ka bawak indak baurek, ka ateh
indak bapucuk, tangah-tangah digirik
kumbang. Tak ada sumpah yang lebih
sakral, sumpah yang lebih sumpah, dari
ucapan yang berawal dari sebatang
pohon tersebut. Alangkah malangnya
sebatang pohon, tidak berakar, tidak
berpucuk, di bagian tengah digirik
kumbang pula.

Atau contoh lain, seketika beberapa
orang, tua dan muda, duduk sambil
ngopi-ngopi di lepau. Sambil main kartu
koa, remi, atau domino mereka akan
mengeluarkan ungkapan-ungkapan
yang beranjak dari alam. Semisal ber-
ungkap kalah taruhan, alah abih lo padi
jo jawi. Ungkapan mengolok-olok
seperti, “bantuak ciliang luko lari e”,
“sagadang kabau badan e”, “ba-
lambin e bunyi cubadak masak”, “baun
lauk tukai basah”, “sawah sapiriang
tu se nan diabehan e”, dll—jika ditelisik,
siapakah yang bisa memaknai ungkapan
di atas kalau bukan orang Minang? (atau
barangkali orang luar yang belajar
tentang Minang). Meski ungkapan di
atas bernada negatif, tapi begitulah alam
dimaknai. Alam barangkali bukan cuma
yang berada di sekitar, tapi sejauh mata
memandang, sejauh apa yang terlihat dan
dirasakan.

  Beranjak dari filosofi alam tersebut,
mulailah orang Minang hidup dengan
kieh (bahasa kiasan) dan ibaratnya
bukanlah orang Minang jika seseorang
tak tau bahasa kieh, tak tahu kato nan
ampek.  Seseorang harus bisa mele-
takkan sesuatu (kato) pada tempatnya.
Barangkali dari sini bisa dimahfumi,
bagaimana tindak tutur masyarakat
Minang dalam berbahasa (mangecek)
dan berungkap, dimulai dengan mem-
baca situasi alam melalui raso jo pareso.

Bahasa, sesuatu yang lahir dari
persinggungan dengan alam mendapat

tempat yang utama dalam masyarakat
Minang. Jika boleh diibaratkan, tindak
berbahasa bisa disamakan dengan
tindak mangecek—pandai berbahasa
atau mangecek, adalah modal utama,
pokok padang-nya orang Minang dalam
bergaul dalam masyarakat.

Atas dasar inilah saya mengusulkan
pada redaksi majalah SARAN, selaku
media tulis penghubung rantau dan
kampung, media yang berniat mengasuh
paham intelektual masyarakat Saniang-
baka, media  yang terbuka dan demo-
kratik—jika pun disebut kita di Sa-
niangbaka berlaraskan Koto Piliang,
terbukti sebagai nagari yang ditunjuk
sebagai penyidik kerajaan Pagaruyung
Camin Taruih Koto Piliang  (bajanjang
naiak, batanggo turun), akan tetapi
kedekatan dengan demokratik Chaniago
(duduk samo randah, tagak samo tinggi)
perlu juga dipertimbangkan—untuk
membuat sebuah kolom bahasa yang
bisa diisi oleh siapa saja. Barangkali
nantinya akan muncul petatah-petitih
lama secara tertulis, yang selama ini
hanya sebatas ucapan. Atau setidaknya
kita bersama bisa memaknai sebuah kata
(ciek kato), dalam perspektif yang luas.

Satu kata dalam bahasa Minang saja,
bisa ditarik ke dalam ragam pemaknaan,
ke ragam permasalahan. Satu kata
merupakan filosofi, sebuah proses lin-
gual membutuhkan waktu yang panjang
dalam menghadirkannya. Untuk itu,
selaku anak nagari Saniangbaka yang
bergiat di ruang bahasa dan sastra,
ruang kebudayaan. Saya ingin memulai
kolom bahasa tersebut, sebagai contoh
barangkali, tapi tidak dalam tataran
mengajar atau medahului. Sebatas
berbagi apa yang didapat, layaknya
perantau yang berbagi materi untuk
pembagunan nagari. Barangkali tulisan
ini, atau kolom bahasa yang dibuat bisa
untuk kita saling berbagi pengetahuan.*

Tentang Penulis:
Esha Tegar Putra, cucu dari Jaruni

Tamin, bersuku Balaimansiang, rumah
gadang Baranjuang jalan ka Pasia
Udang. Peneliti muda di Pusat Pene-
litian Sastra Indonesia, Universitas
andalas, Padang.

Mangecek, Beranjak Filosofi Alam

Oleh

Esha Tegar Putra

Menciptakan Kepua

Menciptakan dan
mempertahankan
pelanggan adalah

cita-cita setiap pedagang.
Memiliki pelanggan yang
banyak serta loyal juga me-
rupakan impian setiap pe-
dagang. Persaingan yang
semakin ketat antar pedagang
dalam memenuhi keinginan
dan kebutuhan konsumen
mengharuskan pedagang
menciptakan strategi pema-
saran agar dapat memenang-
kan persaingan.

Banyaknya jumlah pe-
dagang yang menjual produk
dan jasa yang sama menye-
babkan konsumen memiliki
pilihan yang semakin banyak
dan beragam. Hal ini semakin
membuat kekuatan tawar
konsumen semakin besar.
Salah satu strategi yang dapat
digunakan pedagang untuk
menyikapi hal ini adalah
dengan menciptakan kepuas-
an kepada konsumen.

Kepuasan konsumen ada-
lah tingkat perasaan sese-
orang setelah membanding-
kan kinerja atau hasil dengan
yang ia rasakan dibandingkan
dengan harapannya. Jadi
kepuasan konsumen men-
cakup perbedaan antara ha-
rapan dan kinerja atau hasil
yang dirasakan.

Misalnya seorang kon-
sumen belanja di toko kita
untuk membeli sesuatu, me-
lihat konsumen itu tampak
kelelahan dengan tulus kita
menawarkan tempat duduk
untuknya agar ia bisa ber-
istirahat sejenak, tak lupa kita
beri ia segelas air minum
penawar dahaga. Konsumen
ini pasti memiliki kesan positif
atas pelayanan yang kita
berikan, dia pasti puas karena
harapanya hanya membeli
sebuah prduk, tetapi yang ia
rasakan jauh dari pada itu. Jika

dia menceritakan k
tersebut dari mulut k
kepada teman-teman
ka toko kita akan m
promosi gratis dari p
tadi. Hal ini akan m
keuntungan bagi us
untuk jangka panjan

Sebaliknya, jika 
konsumen tidak men
pelayanan yang baik
senyum tak tampak da
kita, suara kita ket
mambuduik se, har
lebih tinggi dari p
bahkan produk yang 
teryata tidak berkwali
konsumen akan mem
san negative terha
layanan di toko kita. 
ini dapat menyebab
tidakpuasan konsum
berakibat kapoknya
men berbelanja di to
Jika palanggan tad
ceritakan pengalama
itu dari mulut ke mulu
teman-temannya mak
akan berdampak bu
kelangsungan toko k

Menciptakan k
konsumen adalah h
sangat penting jika k
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Menciptakan Kepuasan dan Loyalitas Konsumen
Oleh

Dr. Yesi ElsandraMenciptakan dan
mempertahankan
pelanggan adalah

cita-cita setiap pedagang.
Memiliki pelanggan yang
banyak serta loyal juga me-
rupakan impian setiap pe-
dagang. Persaingan yang
semakin ketat antar pedagang
dalam memenuhi keinginan
dan kebutuhan konsumen
mengharuskan pedagang
menciptakan strategi pema-
saran agar dapat memenang-
kan persaingan.

Banyaknya jumlah pe-
dagang yang menjual produk
dan jasa yang sama menye-
babkan konsumen memiliki
pilihan yang semakin banyak
dan beragam. Hal ini semakin
membuat kekuatan tawar
konsumen semakin besar.
Salah satu strategi yang dapat
digunakan pedagang untuk
menyikapi hal ini adalah
dengan menciptakan kepuas-
an kepada konsumen.

Kepuasan konsumen ada-
lah tingkat perasaan sese-
orang setelah membanding-
kan kinerja atau hasil dengan
yang ia rasakan dibandingkan
dengan harapannya. Jadi
kepuasan konsumen men-
cakup perbedaan antara ha-
rapan dan kinerja atau hasil
yang dirasakan.

Misalnya seorang kon-
sumen belanja di toko kita
untuk membeli sesuatu, me-
lihat konsumen itu tampak
kelelahan dengan tulus kita
menawarkan tempat duduk
untuknya agar ia bisa ber-
istirahat sejenak, tak lupa kita
beri ia segelas air minum
penawar dahaga. Konsumen
ini pasti memiliki kesan positif
atas pelayanan yang kita
berikan, dia pasti puas karena
harapanya hanya membeli
sebuah prduk, tetapi yang ia
rasakan jauh dari pada itu. Jika

dia menceritakan kejadian
tersebut dari mulut ke mulut
kepada teman-temannya ma-
ka toko kita akan mendapat
promosi gratis dari pelanggan
tadi. Hal ini akan memberi
keuntungan bagi usaha kita
untuk jangka panjang.

Sebaliknya, jika seorang
konsumen tidak mendapatkan
pelayanan yang baik, seutas
senyum tak tampak dari wajah
kita, suara kita ketus, wak
mambuduik se, harga kita
lebih tinggi dari pesaing,
bahkan produk yang kita jual
teryata tidak berkwalitas maka
konsumen akan memiliki ke-
san negative terhadap pe-
layanan di toko kita. Keadaan
ini dapat menyebabkan ke-
tidakpuasan konsumen yang
berakibat kapoknya konsu-
men berbelanja di toko kita.
Jika palanggan tadi men-
ceritakan pengalaman buruk
itu dari mulut ke mulut kepada
teman-temannya maka hal ini
akan berdampak buruk bagi
kelangsungan toko kita.

Menciptakan kepuasan
konsumen adalah hal yang
sangat penting jika kita ingin

memenangkan persaingan.
Berikan pelayanan yang ter-
baik kepada pelanggan kita.
Jangan hanya berorientasi
sekedar menjual, tapi ber-
orientasilah kepada mencip-
takan pasar yang lebih luas
lagi bagi toko kita. Konsumen
yang puas akan menjadi loyal
kepada toko kita. Konsumen
yang loyal akan membeli terus
menerus di toko kita, ia akan
merekomendasikan orang lain
untuk belanja terus di toko
kita, ia akan menolak ajakan
pedangan lain untuk ber-
belanja di tokonya, dan dia
tidak akan tertarik lagi ber-
belanja di toko lain. Keadaan
ini akan menciptakan keung-
gulan bersaing dan mem-
berikan keuntungan bagi
toko kita.

 
Ada beberapa hal yang

bisa kita lakukan untuk men-
ciptakan kepuasan konsumen
:

1. Senyum, Salam, Sapa,
Sopan dan Santun.
Berilah senyum tulus
kepada konsumen ki-
ta, ucapkan salam, sa-

pa ia dengan perta-
nyaan ringan. Misal-
nya, “Bagaimana kha-
barnya Bu? Sudah
selesai belanjanya?”
Sopan dan santun da-
lam melayani konsu-
men, gunakan kata-
kata yang halus tapi
tidak dibuat-buat.

2. Estetika.
Daya tarik toko yang
dapat dilihat panca
indra. Buatlah pajang-
an di toko kita indah
di pandang mata, me-
narik di lihat. Tidak
bagalemak peak se.
Rapikan seluruh ba-
rang, letakkan barang
sesuai di raknya ma-
sing-masing.

3. Servicebility.
Meliputi kecepatan
kita melayani, jangan
sampai konsumen kita
lama menunggu se-
hingga dia menjadi
bosan, apalagi kalau
terlihat konsumen kita
terburu-buru. Kenya-
manan toko, misalnya
tidak becek, tidak bau.
Penanganan ke;uhan
yang memuaskan. Mi-
salnya konsumen sa-
lah membeli barang,
kita dapat mengan-
tinya dengan barang
yang ia butuhkan. Pe-
layanan yang kita be-
rikan ini tidak hanya
sebatas sebelum ter-
jadinya transaksi, te-
tapi juga selama pro-
ses transaksi hingga
purna jual.

 
Semoga bermanfaat.
 

Dr. Yesi Elsandra
(yelsandra@yahoo.com)

Dosen, urang rumah
sasak, tinggal di Padang
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PENGANTAR
Pulang Basamo 2010 merupakan bagian dari

kalender kegiatan rutin 4 (empat) tahunan warga

Saniangbaka Perantauan yang dikelola langsung

oleh masing-masing panitia yang dibentuk oleh setiap

DPC yang ada di daerah, dan di koordinir panitia

pusat yang dibentuk oleh DPC DKI Jakarta, dibawah

tanggung jawab penuh Dewan Pimpinan Pusat

Ikatan Warga Saniangbaka (DPP. IWS). Kegiatan

ini terutama sekali bertujuan melepas taragak / rindu

warga rantau terhadap tanah kelahiran dan juga

dimaksudkan untuk meningkatkan rasa persatuan

sesama warga rantau dan warga yang berada di

kampung dalam sinergi pembangunan Saniangbaka

ke depan dalam bentuk fisik dan moral sipiritual.

Petunjuk pelaksanaan PULANG BASAMO ini

memberikan informasi mengenai tata tertib peserta,

tempat pemberangkatan, pemberhentian, kepanitiaan,

waktu pelaksanaan dan jadwal acara selama

dikampung, serta informasi lain yang ada

hubungannya dengan Pulang Basamo.

Semoga dengan adanya panduan ini dapat

memberikan kemudahan bagi para peserta sebagai

dokumen tertulis yang dapat digunakan pedoman.

Ø LATAR BELAKANG

“Sajauh-jauh tabang bangau, suruiknyo ka

kubangan juo. Sajauh-jauh bujang marantau,

pulangnyo ka kampuang juo..”.

Merantau merupakan suatu tradisi budaya yang

masih tetap berlangsung semenjak abad ke-6 sampai

sekarang. Merantau selain untuk berusaha juga

mempelajari ilmu pengetahuan, ketrampilan dan

mencari pengalaman. Tradisi merantau juga

menambah kekerabatan dengan etnis lain.

Tradisi merantau juga sudah sejak lama

dilakukan oleh orang Saniangbaka. Berhubung

semakin banyaknya warga Saniangbaka yang

merantau, maka pada tahun 1968 terbentuklah

organisasi Ikatan Warga Saning Bakar (IWS) di

Jakarta pada sebuah rapat di rumah Bpk. H. Mus-

lim Atin dengan Ketua untuk pertama kalinya Bpk.

BK Sudaryono dan Sekretaris Bpk. H. Darwis

Sutan Batuah. Dalam perjalanannya IWS terus

berkembang seperti sekarang ini yang memiliki

Cabang/DPC di berbagai daerah.

Sebagai wujud cinta mereka terhadap kampung

halaman, orang Saniangbaka senantiasa ingat dan

rindu / taragak dengan kampung halaman

Saniangbaka. Disisi lain, dengan semakin

berkembangnya organisasi IWS, maka kerinduan

warga di perantauan ke kampung halaman tersebut

direspon positif oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan

Warga Saniangbaka (DPP IWS) dengan men-

cantumkan kegiatan pulang basamo ke salah satu

Program DPP IWS tahun 2010.

Pulang basamo merupakan program 4 (empat)

tahunan DPP IWS yang telah dimulai sejak tahun

1990. Melalui kegiatan ini warga Saniangbaka yang

berada dikampung halaman diharapkan men-

dapatkan manfaat dan kontribusi yang optimal dari

warga perantauan.

Ø DASAR PELAKSANAAN
1. AD/ART IWS

2. Program kerja DPP IWS

3. Hasil rapat DPP IWS dan DPC IWS pada

waktu IWS Cup bulan Juni 2009 di Bali.

4. Saran dan masukan warga, baik yang berada

di rantau maupun yang berada dikampung

termasuk unsur pemerintahan Nagari.

Ø NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Kegiatan ini dinamakan Pulang Basamo Ikatan

Warga Saniangbaka (IWS) 2010 Dengan tema

: Dengan Pulang Basamo kita wujudkan

Saniangbaka nan Sejahtera

Ø TUJUAN KEGIATAN

1. Menumbuh kembangkan rasa cinta pada

kampung halaman Saniangbaka yang tercinta.

2. Membangkitkan rasa kepedulian warga

perantauan pada kampung halaman tanah

leluhurnya.

3. Mengenalkan Nagari Saniangbaka kepada

urang sumando/sumandan serta anak kemena-

kan yang lahir di perantauan.

4. Meningkatkan dan memperkokoh silaturrahmi

sesama warga Saniangbaka.

5. Menggerakkan pembangunan nagari.

Ø WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan Acara Pulang Basamo Ikatan

Warga Saniangbaka (IWS) diselenggarakan

selama 9 (sembilan) hari yaitu tanggal 1 s/d 9

Juli 2010 bertepatan dengan liburan sekolah

secara nasional. Peserta pulang basamo

direncanakan berangkat dari Jakarta (Start

Mesjid At Tin TMII) pada hari Kamis tanggal 1

Juli 2010 pukul 16.00, dan diperkirakan tiba di

Kota Solok hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010

kemudian bersama-sama menuju ke Kam-

puang (Jadwal terlampir).

Ø KEGIATAN / PROGRAM

* Dari panitia Pusat

1. Seribu Tafsir Al-Quran.

2. Perpustakaan Nagari.

3. Jalan Sehat Prima

4. Seminar, Pendidikan, Budaya dan Ekonomi

Saniangbaka.

5. Sunatan Massal dan Checking Gula Darah.

* Dari Panitia Penyambutan

1. Acara Penyambutan kedatangan rombongan

Pulang Basamo.

2. Gotong royong pembersihan jalan dan got/

banda/lawang disekitar nagari.

3. Batagak Gala/Penghulu.

4. Turnamen Bulu Tangkis IWS Cup.

5. Bazar makanan khas Saniangbaka di Balai

Gadang plus Panggung Gembira.

6. Malam resepsi acara puncak / penutupan

Pulang Basamo

Ø PESERTA
Peserta pulang basamo adalah seluruh keluarga

besar warga Saniangbaka di perantauan, urang

sumando/sumandan dan besan yang terdaftar di

masing – masing DPC IWS se-Indonesia. Jumlah

peserta pulang basamo diperkirakan sekitar 2.000

orang dengan mengunakan sekitar15 bus dan 200

kendaraan pribadi. yaitu:

Panduan Pelaksanaan
Pulang Basamo 2010

Drs. Chairul Umaiya, MM

Ketua Umum Pubas 2010

Sajian UTAMA

1. DPC IWS Jakarta

2. DPC IWS Bekasi

3. DPC IWS Bandung Raya

4. DPC IWS Cimahi

5. DPC IWS Sumedang

6. DPC IWS Tegal

Ø PENYELENGGARA :

Penyelenggara Pulang Basamo IWS terdiri dari :

1. Panitia pusat  dibentuk oleh DPP IWS

(Susunan Panitia terlampir)

2. Panitia Daerah dibentuk oleh setiap DPC IWS

se-Indonesia.

3. Panitia kampung dibentuk oleh unsur nagari

(Wali Nagari, KAN, BMN, MUI, Pemuda,

dan Bundo Kanduang).

Ø KEPANITIAAN

Acara Pulang Basamo Ikatan Warga Saniangbaka

(IWS) tanggal 1 s/d 9 Juli 2010 dilaksanakan oleh

Panitia Pusat dan Panitia Daerah (Kampuang)

dengan susunan Panitia sebagai berikut :

STRUKTUR KEPANITIAAN PULANG

BASAMO IWS 2010

A. Pembina:

1.Wali Nagari Saniangbaka

2.Ketua Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka

3. Ketua Badan Musyawarah Nagari Saniangbaka

B. Penasehat:

1. Letkol (Purn) H. Syamsul Bahri Panglimo Kayo

2. Drs. H.Mustafa Kadir

3. Mayor (Purn) H. Hasan Latif

4. Letkol (Purn) H. Salmi Djalal

5. H. Yon Helmi

7. H. Sudasril Darwis

8. H. Azwar Akib

9. H. Masdar Bahar

10. H.Syamsul Bahri Ibrahim

11. Lukmi St Marajo

12. Eri Yongker Rajo Bujang

13. H. Nurman Nur

14. H. Isbar Wahab

15. Sudirman Pakih Mudo

C. Penanggung jawab:

Ketua Umum DPP IWS Yunasril Angah

D. Penyelenggara:

Ketua Umum: Drs. H. Chairul Umaiya

Ketua Pelaksana: H. Andri Novel

Ketua Dana: Ir. Ikhlas Bahar

Anggota: Ek

Murdisyam,

H. Edison D

Rino Kurnia

Ketua Progr

Anggota: H.

ME, Drs Yu

Ketua Trans

Anggota: H

Faisal Blok 

Abrar, Ilfadr

Ketua Hum

Aceh

Anggota : D

SE, Yulmed

Sekretaris U

Sekretaris S

Sekretaris d

Bendahara 

Bendahara 

E. Koordina

Ketua: Kol. 

Wakil Ketu

Wahidup

Anggota: M

Munir, Kapte

F. Koordina

hatan:

1. Dr. Zul Ab

2. Dr. Ratna

Jakarta, 8 Ag

Ø SUSUNA

TIA DAERA

Susunan Pa

bisa dibent

pada daerah

miliki warga a

cukup bany

DIY dan Ba

sebagainy

daerah-dae

cukup di kelo

oleh penguru

DPC.

7. DPC IWS Yogyakar

8. DPC IWS Purworejo

9. DPC IWS Semarang

10. DPC IWS Wonosobo

11. DPC IWS  Temangg

12. DPC IWS Solo
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1. DPC IWS Jakarta

2. DPC IWS Bekasi

3. DPC IWS Bandung Raya

4. DPC IWS Cimahi

5. DPC IWS Sumedang

6. DPC IWS Tegal

Ø PENYELENGGARA :

Penyelenggara Pulang Basamo IWS terdiri dari :

1. Panitia pusat  dibentuk oleh DPP IWS

(Susunan Panitia terlampir)

2. Panitia Daerah dibentuk oleh setiap DPC IWS

se-Indonesia.

3. Panitia kampung dibentuk oleh unsur nagari

(Wali Nagari, KAN, BMN, MUI, Pemuda,

dan Bundo Kanduang).

Ø KEPANITIAAN

Acara Pulang Basamo Ikatan Warga Saniangbaka

(IWS) tanggal 1 s/d 9 Juli 2010 dilaksanakan oleh

Panitia Pusat dan Panitia Daerah (Kampuang)

dengan susunan Panitia sebagai berikut :

STRUKTUR KEPANITIAAN PULANG

BASAMO IWS 2010

A. Pembina:

1.Wali Nagari Saniangbaka

2.Ketua Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka

3. Ketua Badan Musyawarah Nagari Saniangbaka

B. Penasehat:

1. Letkol (Purn) H. Syamsul Bahri Panglimo Kayo

2. Drs. H.Mustafa Kadir

3. Mayor (Purn) H. Hasan Latif

4. Letkol (Purn) H. Salmi Djalal

5. H. Yon Helmi

7. H. Sudasril Darwis

8. H. Azwar Akib

9. H. Masdar Bahar

10. H.Syamsul Bahri Ibrahim

11. Lukmi St Marajo

12. Eri Yongker Rajo Bujang

13. H. Nurman Nur

14. H. Isbar Wahab

15. Sudirman Pakih Mudo

C. Penanggung jawab:

Ketua Umum DPP IWS Yunasril Angah

D. Penyelenggara:

Ketua Umum: Drs. H. Chairul Umaiya

Ketua Pelaksana: H. Andri Novel

Ketua Dana: Ir. Ikhlas Bahar

Anggota: Eklapi Aska, Drs. Suryatman Yasin, H.

Murdisyam, H. Wendy Koto, IY DT Bandaro Basa,

H. Edison Djalal, Rudi Akbar, H. Syaiful Wahab,

Rino Kurniawan,  Ade Patria.

Ketua Program: Ir. Adlim Gani

Anggota: H.Bathrik SE, Ir. Hardzal Bahar, H. Zulkifli

ME, Drs Yulnasman Yasin.

Ketua Transportasi: H. Syaiful Kamil

Anggota: Hendra Gustian, Herman, Gusmadi,

Faisal Blok A, Aviz, Rico Blok A, Joni Mustika,

Abrar, Ilfadr, Beni Koto

Ketua Humas dan Publikasi: Is Datuk Bandaro

Aceh

Anggota : Drs. Zulheldi MS, Musfiardi Amwa, Albar

SE, Yulmedia SH.

Sekretaris Umum: M. Edrison Kamil

Sekretaris Satu: Yudi Harzi

Sekretaris dua: Jufrizal

Bendahara Umum: Aidon Fitri Sag

Bendahara Satum: Hendri Sama

E. Koordinator Keamanan:

Ketua: Kol. Laut Ruzel

Wakil Ketua: Letkol

Wahidup

Anggota: Mayor Alfi

Munir, Kapten Nofriyon

F. Koordinator Kese-

hatan:

1. Dr. Zul Abrar

2. Dr. Ratna Eliya

Jakarta, 8 Agustus 2009

Ø SUSUNAN PANI-

TIA DAERAH

Susunan Panitia daerah

bisa dibentuk khusus

pada daerah yang  me-

miliki warga atau peserta

cukup banyak seperti

DIY dan Bandung dan

sebagainya, namun

daerah-daerah kecil,

cukup di kelola langsung

oleh pengurus-pengurus

DPC.

Ø TRANSPORTASI

Peserta Pulang Basamo dapat menggunakan

kendaraan pribadi atau kendaraan Bus yang

disediakan oleh Panitia masing-masing daerah.

Untuk peserta daerah dari DPC IWS DKI Jakarta

dan sekitarnya panitia menyediakan (dua) buah Bus

besar. Bagi peserta yang menggunakan Bus

dikenakan ongkos 40 % dari tarif resmi yaitu

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per or-

ang.

Ø TEKNIS PEMBERANGKATAN

Peserta dari Pulau Jawa, Bali dan Lombok

selambat-lambatnya sudah berada di Jakarta pada

tanggal 1 Juli 2010 jam 12.00 WIB. Seluruh perta

berangkat dari Jakarta (halaman Mesjid At Tin TMII)

jamb 16.00 WIB diperkirakan sampai di Merak jam

19.00 WIB. Rombongan naik kapal penyebrangan

menuju Pos I (Bangkahuni) dan diperkirakan sampai

jam 22.00, kemudian rombongan istirahat sambil

menunggu peserta yang masih tertinggal selama 1

(satu) jam. Untuk lebih detailnya dapat di lihat pada

tabel dibawah ini :

7. DPC IWS Yogyakarta

8. DPC IWS Purworejo

9. DPC IWS Semarang

10. DPC IWS Wonosobo

11. DPC IWS  Temanggung

12. DPC IWS Solo

13. DPC IWS Surabaya

14. DPC IWS Ngawi

15. DPC IWS Bali

16. DPC IWS Lombok

17. DPC IWS Bangko

18. DPC IWS Pekan Baru

19. DPC IWS Palembang

20. DPC IWS Lampung

21. DPC IWS Padang

22. DPC IWS Jambi

23. DPC IWS Lubuk Lingau

24. DPC IWS Solok

Ø JADWAL PEMBERANGKATAN
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Ø KETENTUAN UMUM

1. Bagi Peserta Pulang Basamo Ikatan Warga

Saniangbaka (IWS) baik yang menggunakan

kendaraan pribadi maupun bus, sudah hadir 1

(satu) jam sebelum berangkat. Bagi yang

menggunakan bus agar melapor kepada petugas

yang ditunjuk untuk menentukan nomor bangku

Bus yang tersedia.

2. Untuk kelancaran administrasi diharapkan setiap

peserta pulang basamo agar mengisi dan

menanda tangani daftar hadir yang telah disiapkan

oleh panitia dengan mencantumkan nama jelas,

jumlah anggota keluarga yang dibawa, serta

menunjukkan tanda bukti pembayaran ongkos

Bus.

3. Bagi peserta yang memakai kendaraan pribadi

wajib mendaftarkan kendaraan yang akan

digunakan kepada panitia guna pendataan yang

lebih akurat.

4. Panitia memberi kebebasan kepada peserta

pulang basamo untuk menentukan waktu kembali

ke perantauan.

5. Sebelum berangkat seluruh peserta diharapkan

mengikuti upacara pelepasan pemberangkatan.

Ø TATA TERTIB SELAMA PERJALANAN

1. Selama dalam perjalanan menuju kampung

halaman, peserta wajib mematuhi aturan yang

sudah ditetapkan penanggung jawab masing-

masing Bus yang ditunjuk panitia.

2. Diharapkan peserta pulang basamo tidak saling

dahulu mendahului, serta dapat menjaga jarak

antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya

sehingga pada saat istirahat di pos pemberhentian

tidak melebihi waktu yang telah disepakati (tepat

waktu).

3. Peserta pulang basamo sebaiknya tidak

memisahkan diri dari rombongan dan selama

dalam perjalanan agar saling tolong menolong

dan bekerjasama dalam segala hal.

4. Dalam kondisi darurat agar menghubungi con-

tact person yang ada di dalam buku panduan ini.

5. Setelah istirahat pada pos yang sudah ditentukan,

peserta wajib berangkat secara bersamaan.

6. Koordinator masing-masing bus agar mengecek

seluruh penumpang yang berada di bawah

tanggung jawabnya.

7. Ketua bidang transportasi agar mengabsen setiap

anggota (kendaraan) yang terdaftar saat setiap

pemberangkatan di Pos yang sudah ditentukan.

Ø TATA TERTIB SELAMA DIKAMPUNG

1. Setiap peserta pulang basamo agar mengikuti

setiap rangkaian acara yang sudah disiapkan

oleh panitia daerah (kampung).

2. Selama berada dalam Nagari dilarang memakai

mobil pribadi, kecuali untuk keperluan keluar

Nagari Saniangbaka, hal ini dimaksudkan untuk

menjaga keamanan dan kenyamanan Sa-

niangbaka.

3. Selama acara pulang basamo peserta dilarang

membawa dan memakai obat-obatan terlarang

(narkoba) dan sejenisnya serta tidak dibenarkan

untuk melakukan provokasi dalam bentuk

apapun.

4. Diharapkan peserta pulang basamo melakukan

sholat 5 waktu berjamaah ke mesjid atau

musholla di dalam nagari.

5. Untuk meningkatkan penghasilan warga di

kampung diharapkan peserta pulang basamo

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar

mencari / membeli dalam jorong / ada di dalam

nagari.

6. Diharapkan peserta pulang basamo untuk

memperbanyak sedekah/infak kepada anak

yatim, sanak saudara, musholla, mesjid, dan

lain-lain yang membutuhkannya.

7. Bagi peserta pulang basamo yang akan kembali

ke rantau diharapkan berangkat secara bersama-

sama (rombongan).

Ø PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Pulang

Basamo IWS Tahun 2010 ini kami buat agar Bapak/

Ibu peserta pulang basamo dapat menggunakan dan

melaksanakannya dengan baik damai dan me-

nyenangkan.

KONTAK PERSON Panitia Pulang Basamo

H  Zul Elfian Dt Tianso SH MSi:

Memberikan Te
Buat Kota Solok

Siapa dan Bagaimanakah  sebenar-
nya  sosok H  Zul Elfian Dt Tianso SH
MSi ,  mari ikuti wawancara Saran berikut:

Apa yang mendorong Bapak ikut
sebagai calon Wakil Wali Kota Solok?

Sebetulnya  ini merupakan  sebuah
titian karir. Di samping itu ingin berbuat,
memberikan yang terbaik untuk kota
Solok. Kemudian, mencermati persoalan
pembangunan di Negara kita saat ini,
khususnya di Kota Solok,  terkait erat

dengan ma
Jika seor
kepala da
amanah  s
dan inovat
Insya Alla
tidak demi
sebalikya,
duran,  ra
nyikapi pe
punya ke
bagian dal

TABUH genderang pemilu kepala daerah di se

Sumatera Barat  sudah digua, termasuk di Kota

dirancang, segenap tenaga dikerahkan agar ba

calon yang diusung dikenal, dipilih sehingga m

Pemilukada tersebut.  H  Zul Elfian Dt Tianso S

dengan sapaan “Pak Kayo”  adalah salah seora

ikut ambil bagian  sebagai calon Wakil Wali Ko

2015. Dia berpasangan dengan H.Irzal Ilyas  Dt

akrab dengan sapaan “Pak Wawa” orang Solok

Calon Wakil Walikota Solok Zul Elfian

Sebag
baik gu

pad
penc

pilka
nanti.
Sani

yakin 
kecil 

tak 
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H  Zul Elfian Dt Tianso SH MSi:

Memberikan Terbaik
Buat Kota Solok

Profil TOKOH

Siapa dan Bagaimanakah  sebenar-
nya  sosok H  Zul Elfian Dt Tianso SH
MSi ,  mari ikuti wawancara Saran berikut:

Apa yang mendorong Bapak ikut
sebagai calon Wakil Wali Kota Solok?

Sebetulnya  ini merupakan  sebuah
titian karir. Di samping itu ingin berbuat,
memberikan yang terbaik untuk kota
Solok. Kemudian, mencermati persoalan
pembangunan di Negara kita saat ini,
khususnya di Kota Solok,  terkait erat

dengan masalah peranan kepemimpinan.
Jika seorang pemimpin, katakanlah
kepala daerah, betul-betul istiqamah,
amanah  serta punya kemampuan kretif
dan inovatif dalam melaksanakan tugas,
Insya Allah rakyat akan sejahtera. Bila
tidak demikian  maka yang didapat adalah
sebalikya, yang ada hanyalah kemun-
duran,  rakyat semakin sensara.  Me-
nyikapi persoalan seperti itu maka   saya
punya keyakinan penuh untuk ambil
bagian dalam ajang pemilukada di  Kota

Solok.

Ada kekecewaan dari sebagian
warga, khsusnya Saniangbaka dengan
posisi kedua, bagaimana Bapak me-
yakini warga kita tersebut?

Diibaratkan  dengan ketentuan imam
dalam ibadah shalat, siapa yang pantas
jadi imam lihat kiri kanan dulu. Selagi ada
yang lebih pantas berilah dia kesempatan
yang utama. Pandangan jauh dilayang-
kan, pandangan dakek lah ditukiakan.
Artinya dengan dengan posisi kedua,
itulah yang tepat  untuk situasi dan
kondisi  sekarang ini. Jadi secara pribadi
saya tidak bisa memaksakan diri, ya
semoga warga Saniangbaka yang ada di
Solok bisa memakluminya.

Apa harapan  Bapak kepada warga
khususnya Saniangbaka yang ada di
Kota Solok?

Pertama, sebagai warga yang baik
gunakan hak pilih pada waktu hari
pencoplosan saat pilkada Kota Solok
nanti. Kedua, sebagai warga Saniang-
baka, saya yakin nurani atau hati kecil
masing-masing tak bisa didustai. Insya
Allah mereka akan berusaha memberikan
dukungan penuh pada pasangan kami.
Harapan  yang sama telah disampaikan
kepada   warga kita yang di Solok pada
waktu acara pertemuan bulanan IWS
Solok pada  2 Mei 2010 di rumah H.Jon
Memory.

Bagaimana peluang   Bapak nanti,
apakah Optimistis bisa menang?

Salah satu modal pasangan kami
dikenal luas oleh warga kota Solok
sehingga kami mengusung slogan Pa-
sangan Bareh Solok,   dengan semangat
dan  kerja keras diringi dengan do’a
kemudian  tak lupa menyerahkan semua
kepada Allah SWT. Insya Allah pada
Pemilu Kada nanti, apa yang kami
inginkan sesuai dengan harapan atau
target kita bersama.

Di tengah kesibukan di tempat tugas

TABUH genderang pemilu kepala daerah di sejumlah daerah di

Sumatera Barat  sudah digua, termasuk di Kota Solok.    Strategi  telah

dirancang, segenap tenaga dikerahkan agar bagaimana nantinya

calon yang diusung dikenal, dipilih sehingga memenangkan

Pemilukada tersebut.  H  Zul Elfian Dt Tianso SH MSi yang akrab

dengan sapaan “Pak Kayo”  adalah salah seorang Putra Saniangbaka

ikut ambil bagian  sebagai calon Wakil Wali Kota Solok periode 2010 -

2015. Dia berpasangan dengan H.Irzal Ilyas  Dt Lawik Basa yang juga

akrab dengan sapaan “Pak Wawa” orang Solok Asli (lantak Solok).

Calon Wakil Walikota Solok Zul Elfian
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Sebagai warga yang
baik gunakan hak pilih

pada waktu hari
pencoplosan saat

pilkada Kota Solok
nanti. Sebagai warga
Saniangbaka, saya

yakin nurani atau hati
kecil masing-masing

tak bisa didustai

“

“
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Zul Elfian Dt. Tianso, Calon Wak

Urang Awak Te
dalam Pemiluk

Profil TOKOH

PADA 30 Juni 2010, Sumbar akan mengadakan

umum kepala daerah (Pemilukada) gubernur, b

serentak di seluruh daerah yang ada di Sumbar

menjelang pemilihan sudah mulai jelas calon-ca

masing-masing daerah.

NO. NA

1 En
2 Ma
3 Fau
4 Irw
5 Ed

Fauzi Bahar

Gonjang-ganjing politik yang penuh ketidak-

pastian saat ini sudah mulai nampak titik terangnya.

Masing-masing cakada (calon kepala daerah) sudah

menetapkan pasangannya untuk maju dan

mendaftarkan diri melalui bendera partai yang

mengusungnya ke KPU setempat. Jalan-jalan sudah

dipenuhi oleh gambar-gambar dan spanduk calon-

calon yang akan maju. Dari yang selama ini hanya

sendiri sekarang sudah berganti dengan berpasangan.

Hanya dalam 1 bulan sangat banyak kejutan-

kejutan yang terjadi. Mulai dari calon yang tiba-tiba

mengundurkan diri padahal sudah hampir setahun

tebar pesona dengan menyebar spanduk, pamflet

dan membuat kalender. Ada juga yang digadang-

gadang menjadi calon nomor 1 tiba-tiba saja ketika

mendaftar jadi nomor 2, atau maraknya ‘per-

selingkuhan politik’ serta prediksi komposisi pasangan

yang sering berubah-ubah. Bahkan ada calon yang

tidak diprediksi sebelumnya untuk maju, tiba-tiba saja

muncul pada saat akhir-akhir pendaftaran.

Bagi kita warga Saniangbaka dalam Pemilukada

kali ini ada beberapa pemilihan yang melibatkan kita

secara langsung ataupun secara emosional. Seperti

Pemilukada Gubernur, Kabupaten dan Kota Solok.

Untuk Pemilukada Gubernur dan Kab. Solok warga

yang berdomisili di kampung tentu terlibat secara

langsung dalam proses pemilihan dan tentu saja

Pemilukada kali ini akan menentukan masa depan

kita untuk lima tahun yang akan datang.

Sedangkan untuk Pemilukada Kota Solok kita

sebagai warga Saniangbaka akan terlibat secara

emosional, di samping banyaknya warga kita yang

berdomisili di Solok, yang paling penting adalah

majunya salah satu putra terbaik Saniangbaka Zul

Elfian Dt. Tianso sebagai calon wakil walikota dalam

pemilihan kali ini mendampingi Irzal Ilyas Dt. Lawik

Basa (Wakil Walikota Incumbent) yang diusung oleh

Partai Demokrat.

Pemilukada Gubernur/

Wakil Gubernur Sumbar

Dalam Pemilukada kali ini, sampai berita ini

diturunkan sudah ada 5 calon yang pasti maju/sudah

mendaftar ke KPU Sumbar (data selengkapnya lihat

tabel). Di an

ada satu ca

berlaga seba

2015, yaitu F

sebagai Wal

berpasanga

Pasang

Fauzi Bahar

Suku Balaim

Tangah Pad

orang asli Sa

dalam acara

Bebera

dirinya untuk

Sumbar 20

sekarang, bagaimana Bapak mengatur
waktu untuk keluarga dan masyarakat?

Sesibuk apapun saya di tempat kerja,
yang namanya waktu untuk keluarga
suatu hal yang pasti tetap menjadi
prioritas. Keluarga istri dan  anak-anak
punya hak untuk diperhatikan.   Menurut
saya anak adalah asset masa depan, jadi
kita jangan pernah mensia-siakan dan lagi
pula bukankah yang menjadi hakikat dari
semua kesibukan di luar tersebut adalah
untuk ketenangan, kebahagian keluarga.

Bagaimana prinsip atau pola  yang
Bapak terapkan dalam mendidik anak
di dalam keluarga?

Di tengah keluarga, sebagai orang
tua tentunya harus kompak, disiplin
berusaha menjadi orang tua yang
disenangi, dicintai oleh anak-anaknya.
Dengan keteladanan, kedisiplinan yang
diberikan orang tua, anak  akan dapat
belajar menjadi orang yang mandiri. Di
samping penanaman nilai dasar, peng-
amalan  agama yang sudah kokoh dan
mantap  sehingga anak-anak punya
konsep diri dan hidup yang jelas yang
pada akhirnya anak tidak mudah terbawa
arus atau terombang ambing di tengah
derasnya arus kemajuan zaman.

Bapak pernah menjabat sebagai
ketua KAN Saniangbaka, kenyataan-
nya banyak penghulu kaum, suku tidak
berdomisi di dalam nagari, bagaimana
fungsi dan perannya mengayomi per-
soalan anak kemenakan?

Pada zaman sekarang, sebetulnya
persoalan peranan seorang penghulu,
tidak lagi terhalang dengan jarak ruang
dan waktu, yang penting adalah ada
hatinya untuk anak, kemenakan dan
nagari. Sekiranya seorang penghulu jauh
dari kampung halaman katakanlah tinggal
di Jawa, sekurang-kurangnya penghulu
tersebut sekali satahun harus pulang
mengetahui masalah anak kemanakan
dan kampuang. Kalau seorang penghulu
tinggal di Padang minimal sekali sebulan
pulang kampuang, kalau tingga di Solok
sakurang-kurangnyo sakali seminggu.

Bapak pernah aktif di IPPSB,
sekarang kalau boleh diibaratkan
keadaannya mati suri, bagaimana
Bapak menyikapi  hal ini ?

Secara pribadi sebagai seorang
mantan aktifis IPPSB  tentu merasa
prihatin sekali kalau kenyataan pemuda

pelajar di Saniangbaka hari ini tidak lagi
tertarik untuk aktif  berorganisasi.  Saya
sendiri menyadari banyak manfaat yang
bisa saya dapat dari pengalaman ketika
pernah aktif di IPPSB tersebut, ter-
jalinnya rasa kebersamaan cinto ka
nagari  sebagai anak Saniangbaka,
Berorganisasi merupakan salah satu
pintu untuk mencapai cita-cita. Artinya
terbuka jalan untuk bagaimana  bisa
mandiri dalam melanjutkan  pendidikan
lebih tinggi.   Seperti kata pepatah, di
mana ada kemauan di situ ada jalan.
Menyikapi kondisi IPPSB yang mati suri
saya  berharap agar semua kita peduli
terutama yang di kampung untuk mem-
berikan motivasi agar pemuda pelajar
tersebut mau aktif mengerakkan orga-
nisasi IPPSB. Di samping itu pemuda
Pelajar jangan terkesan manja, sewaku
angkatan kami untuk main bola kaki dan
bola voli kami cari sendiri dengan
mengupah ke sawah urang.    Sekarang
sudah ada lapangan, sudah ada bola
tinggal main, seolah tidak ada keinginan.

Apa spirit Bapak ketika sekolah
dulu dalam menempuh perjuangan
hidup?

Orang tua saya yang sehari-hari
sebagai petani  dan ketika  saya sempat
sekolah  di luar dan kuliah, saya tidak
merasa canggung betul, kemudian  suka
duka sewaktu kuliah menjadi pengalaman
yang juga tak terlupakan. Pernah saya
kuliah sambil bekerja di rumah makan
Andalas, punya urang awak juo. Saya
pernah bekerja sebagai  pembantu/
pelayan  di toko shoping Center Jok-
yakarta. Apa yang saya lakukan adalah

demi selesainya target kuliah. Secara fi-
nancial saya  burusaha mengurangi
ketergantungan pada orang tua. Al-
hamdulilah  saya akhirnya tamat kuliah
SI di UII Jokyakarta sesuai target.

Apa spirit hidup Bapak sehingga
bisa  seperti sekarang ini?

Penanaman nilai  agama dan pen-
didikan selama di kampuang bagi  saya
sekarang masih berbekas. Ketika di
kampuanglah saya semuanya belajar
untuk menjadi anak yang mandiri. Saya
belajar berceramah, maka tak heran saya
bisa dan masih aktif berdakwah hingga
sekarang ini. Hal itu semua karena
pengalaman yang saya peroleh sewaktu
di kampuang dulu. Keyakinan yang kuat
bahwa semuanya harus disandarkan
pada Tuhan Allah, Allah SWt maha
segalanya. Tanpa pertolongan Allah
SWT semua apa yang  diusahakan
manusia di muka bumi ini tak akan pernah
berhasil.

Bagaimana pandangan Bapak
tentang  Pulang Basamo urang
Saniangbaka, Juli nanti?

Pulang Basamo merupakan media
bagi warga kita untuk mengobati ke-
rinduan pada kampuang halaman, ke-
rinduan pada keluarga, kerinduan pada
konco lamo dan banyak kerinduan
lainnya.  Selain itu kesempatan untuk
menunjukkan kecintaan dalam mem-
bangun nagari Saniangbaka. Secara
pribadi saya sangat mendukung adanya
acara Pulang Basamo. Kami warga
Saniangbaka di Solok siap mensuk-
seskan acara pulang basamo. (Nusa)
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Zul Elfian Dt. Tianso, Calon Wakil Walikota Solok

Urang Awak Terlibat Emosional
dalam Pemilukada 2010

Kaba NAGARI

PADA 30 Juni 2010, Sumbar akan mengadakan alek gadang pemilihan

umum kepala daerah (Pemilukada) gubernur, bupati, dan walikota secara

serentak di seluruh daerah yang ada di Sumbar. Pada saat ini, 3 bulan

menjelang pemilihan sudah mulai jelas calon-calon yang akan maju untuk

masing-masing daerah.

NO. NAMA PASANGAN PARTAI PENDUKUNG

1 Endang Irzal – Asrul Sani Demokrat
2 Marlis Rahmah – Aristo  Munandar Golkar
3 Fauzi Bahar – Yohannes Dahlan PAN – PPP
4 Irwan Prayitno – Muslim Kasim PKS, Hanura, PBR
5 Ediwarman – Husni Hadi Koalisi Maju Bersama

Fauzi Bahar, calon Gubernur Sumbar

Gonjang-ganjing politik yang penuh ketidak-

pastian saat ini sudah mulai nampak titik terangnya.

Masing-masing cakada (calon kepala daerah) sudah

menetapkan pasangannya untuk maju dan

mendaftarkan diri melalui bendera partai yang

mengusungnya ke KPU setempat. Jalan-jalan sudah

dipenuhi oleh gambar-gambar dan spanduk calon-

calon yang akan maju. Dari yang selama ini hanya

sendiri sekarang sudah berganti dengan berpasangan.

Hanya dalam 1 bulan sangat banyak kejutan-

kejutan yang terjadi. Mulai dari calon yang tiba-tiba

mengundurkan diri padahal sudah hampir setahun

tebar pesona dengan menyebar spanduk, pamflet

dan membuat kalender. Ada juga yang digadang-

gadang menjadi calon nomor 1 tiba-tiba saja ketika

mendaftar jadi nomor 2, atau maraknya ‘per-

selingkuhan politik’ serta prediksi komposisi pasangan

yang sering berubah-ubah. Bahkan ada calon yang

tidak diprediksi sebelumnya untuk maju, tiba-tiba saja

muncul pada saat akhir-akhir pendaftaran.

Bagi kita warga Saniangbaka dalam Pemilukada

kali ini ada beberapa pemilihan yang melibatkan kita

secara langsung ataupun secara emosional. Seperti

Pemilukada Gubernur, Kabupaten dan Kota Solok.

Untuk Pemilukada Gubernur dan Kab. Solok warga

yang berdomisili di kampung tentu terlibat secara

langsung dalam proses pemilihan dan tentu saja

Pemilukada kali ini akan menentukan masa depan

kita untuk lima tahun yang akan datang.

Sedangkan untuk Pemilukada Kota Solok kita

sebagai warga Saniangbaka akan terlibat secara

emosional, di samping banyaknya warga kita yang

berdomisili di Solok, yang paling penting adalah

majunya salah satu putra terbaik Saniangbaka Zul

Elfian Dt. Tianso sebagai calon wakil walikota dalam

pemilihan kali ini mendampingi Irzal Ilyas Dt. Lawik

Basa (Wakil Walikota Incumbent) yang diusung oleh

Partai Demokrat.

Pemilukada Gubernur/

Wakil Gubernur Sumbar

Dalam Pemilukada kali ini, sampai berita ini

diturunkan sudah ada 5 calon yang pasti maju/sudah

mendaftar ke KPU Sumbar (data selengkapnya lihat

tabel). Di antara kelima pasangan calon tersebut,

ada satu calon keturunan Saniangbaka yang ikut

berlaga sebagai calon gubernur Sumbar periode 2010-

2015, yaitu Fauzi Bahar “saat ini sedang menjabat

sebagai Walikota Padang untuk kedua kalinya” yang

berpasangan dengan Yohannes Dahlan.

Pasangan ini diusung oleh koalisi PAN dan PPP.

Fauzi Bahar merupakan Pabalahan Saniangbaka

Suku Balaimansiang yang tinggal di daerah Koto

Tangah Padang. Beliau sendiri mengaku sebagai

orang asli Saniangbaka dan sudah sering berkunjung

dalam acara-acara penting di Saniangbaka.

Beberapa waktu yang lalu setelah memastikan

dirinya untuk maju mencalonkan diri menjadi gubernur

Sumbar 2010-2015, melalui ketua IWS Padang,

Tasman Dt. Tan Manggagar, beliau berpesan untuk

meminta dukungan dari seluruh warga Saniangbaka

di manapun berada.

Pemilukada Cawako/Cawawako Solok

Dari seluruh daerah di Sumbar yang melak-

sanakan Pemilukada, Kota Solok merupakah daerah

yang mempunyai kontestan paling banyak, yaitu

delapan calon (selengkapnya lihat tabel). Padahal

dibandingkan dengan daerah lain, Kota Solok

merupakan daerah dengan wilayah paling kecil dan

jumlah pemilih paling sedikit. Luas Kota Solok hanya

57, 64 Km persegi dengan 41 ribu pemilih. Dengan

banyaknya jumlah peserta, diramalkan proses

pemilihan akan berlangsung ketat dan kemungkinan

besar berlangsung dua putaran.

Tidak seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya,

pada Pemilukada kali ini salah seorang putra terbaik

Saniangbaka Zul Elfian Dt. Tianso ‘yang biasa

dipanggil pak Kayo dan merupakan mantan ketua

KAN Saniangbaka, ‘ maju sebagai calon Wakil

Walikota berpasangan dengan putra asli Solok Irzal

Ilyas Dt. Lawik Basa (Wakil Walikota Incumbent).

Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat. Para

pengamat politik banyak yang memprediksi

pasangan ini mempunyai peluang paling besar untuk

menang dalam Pemilukada nantinya dibandingkan 7

pasangan lainnya. Pasangan ini merupakan

kombinasi antara putra daerah Solok dengan Birokrat

yang disegani di jajaran Pemko Solok. Ditambah

lagi dengan aktivitas pak kayo sebagai da’i di Solok

dan sekitarnya.

Sekedar informasi pada Pemilukada tahun 2005

yang lalu sebenarnya pak kayo juga maju menjadi

calon wawako, akan tetapi karena ada konflik di

internal partai PAN ‘yang pada waktu itu meng-

usungnya,’ akhirnya beliau gagal mengikuti proses

pemilihan.

Pada awalnya beliau berencana maju sebagai

calon walikota. Dan dari beberapa kali pertemuan

dengan IWS Solok beliau tetap berkeinginan untuk

maju sebagai calon walikota dan keinginan beliau

tersebut mendapat dukungan penuh dari anggota IWS
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Profil TOKOH

Ingeklah
Kami tingga
di Kampuang
Sate Ajo ado di Balai panjang
Aromanyo   mangundang salero
Sadonyo mananti jo hati sanang
Dalam  acara  pulang  basamo

Saniangbaka nagari tuo
urang sabuik juo dengan  tangaya
acara pulang basamo lah katibo
kito sambuik dengan suka cita

kami insan  serba kekurangan
salah silah  mohon  maafkan
supaya salamat diperjalanan
usahlah lupo kapado  tuhan

Harum terasa sekuntum bunga
Banyak hinggap siramo-ramo
seruan kapado urang Saniangbaka
sukseskan kegiatan  pulang basamo

Rami urang baziarah ka daerah Bulaan
Mamohon ampun kapado yang rahim
Kapulangan dunsanak kami nantikan
Untuk mampaarek silaturrahim

Danau Singkarak jo danau Maninjau
Kiri jo kanan banyak hutan nan tabaka
Kami ingin batanyo ka dunsanak dari
rantau
Apo buah tangan untuk Saniangbaka

Hidup di dunia janganlah lupo kito
sembahyang
Agar kehidupan kito selalu diberkahi
Kami do’akan dunsanak dirantau
urang
Semoga sukses dibawah ridho Ilahi

Banyak urang kasurau bakain saruang
Bajalan sairiang baduo batigo
Bialah kami tingga di kampuang
Untuk menjaga adat jo limbago

Mandayung sampan ka subarang
Sampan mambao buah taruang
Walau hujan ameh di nagari urang
Ingeklah kami tingga di kampuang

(nusa)

Solok. Akan tetapi pada saat menjelang pendaftaran

beliau memutuskan untuk maju menjadi cawawako

mendampingin Irzal Ilyas.

Tak pelak keputusan ini sedikit menuai polemik

di tengah-tengah anggota IWS Solok. Karena

sebagian besar mengharapkan beliau maju sebagai

calon no 1. Banyak diantara warga yang kecewa

dengan keputusan ini, bahkan ada yang mengancam

untuk tidak memilih beliau dalam pemilihan nantinya.

Perlu juga kita pahami bahwasanya dunia politik

diibaratkan sebagai hutan belantara yang terkadang

sulit untuk dipahami. Bukan rahasia umum lagi,

untuk mendapatkan kendaraan partai ‘salah satu

syarat mutlak untuk maju’ si calon harus

menyediakan biaya yang tidak sedikit, ditambah

lagi dengan dana untuk kampanye.

Tekanan dari lawan politik pun tidak bisa

diabaikan, hal yang selama ini luput dari pengamatan

kita. Berbagai macam intrik dilakukan untuk dapat

menghambat seseorang untuk maju mencalonkan

diri. Mulai dari teror, sabotase sampai pencemaran

nama baik. Selain itu hal yang tidak kalah pentingnya

adalah memahami karakter masyarakat lokal tempat

pemilihan berlangsung.

Untuk Kota Solok sebagaimana kita ketahui

penduduk lokalnya mempunyai karakter yang

keras, dan temperamen dengan ikatan kekerabatan

yang terjalin dengan kuat. Siapa yang tidak paham

dengan istilah ‘rantak solok’. Baru disinilah terjadi

seorang walikota ditampar oleh preman di tengah

pasar. Makanya tidak heran Syamsu Rahim yang

kalau dinilai berdasarkan penghargaan yang diraih

sangat berhasil dalam memimpin Kota Solok, lebih

memilih hijrah ke Kab. Solok. Padahal kans nya

untuk terpilih kembali jadi walikota Solok sangat

besar.

Sebagai warga Saniangbaka tentu kita sangat

menginginkan pak kayo berhasil memenangi

pemilihan nantinya. Untuk itu perlu kita pahami alasan

yang mendasari keputusan beliau untuk mengambil

keputusan maju sebagai cawawako. Ada baiknya

IWS Solok kembali berkumpul dengan pak kayo

untuk menjernihkan keadaan dan meminta beliau untuk

menjelaskan alasan dibalik keputusan ini.

Pemilukada Bupati/Wabup Kab. Solok

Pada Pemilukada Kab. Solok kali ini kemung-

kinan hanya akan diikuti oleh 3 pasangan calon

(lihat tabel).

Tidak seperti tahun lalu dimana salah seorang

warga kita ikut menjadi cakada. Tapi kali ini tidak

ada putra Saniangbaka yang berpartisipasi. Pada

awalnya mencuat 2 nama yang rencananya maju

melalu PAN, yaitu Drs. Chairul Umayya,

MM(Cabup Tahun lalu), dan Drs. Edi Sumanto,

M.Si (Ketua DPD PAN Kab. Solok). Setelah melalui

proses seleksi di partai akhirnya PAN mangajukan

dua alternatif untuk dipilih oleh

DPW PAN, ‘yang kali ini ber-

koalisi dengan PPP.’ Yaitu pa-

sangan Gusmal - Eri Erizon atau

Gusmal – Edi Sumanto. Pada

akhirnya DPW PAN memutuskan

untuk mengusung pasangan Gus-

mal -  Edi Erizon (kader PPP).

Sehingga pupuslah harapan Edi

Sumanto untuk maju pada Pe-

milukada kali ini.

Setahun sebelum pemilihan

dilaksanakan aroma perang sudah

mulai terasa dalam Pemilukada Kab. Solok.

Genderang perang mulai ditabuh oleh Syamsu

Rahim (saat ini masih menjabat walikota Solok)

dengan mengikrarkan dirinya akan maju pada

Pemilukada Kab. Solok 2010. Tidak tanggung-

tanggung SR menggandeng Desra Ediwan Tanur

(wakil bupati Kab. Solok).

Gusmal (Bupati Incumbent) yang juga berambisi

maju untuk kedua kalinya, tidak tinggal diam.

Akibatnya aroma persaingan diantara kedua calon

ini begitu terasa. Jauh-jauh hari mereka mulai

membentuk tim sukses di masing-masing nagari

yang ada di Kab. Solok. Tidak terkecuali di

Saniangbaka.

Dibeberapa nagari ada yang terpecah menjadi

dua kubu yang saling berhadap-hadapan, dan rentan

menuai konflik antar sesama pendukung. Di

Saniangbaka sendiri keberadaan tim sukses dari

kedua calon ini juga sudah nampak jauh-jauh hari.

Dalam pemilihan kali ini kita warga Saniangbaka

sebaiknya lebih berhati-hati dalam menentukan sikap

karena bagaimanapun juga konflik dengan Muaro

Pingai masih menjadi isu yang sangat sensitif di

tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kondisi

ini dimanfaatkan oleh para calon yang hanya

memikirkan bagaimana bisa berkuasa. Dengan

segala macam janji manis yang sulit diyakini

kebenarannya. Jangan sampai kita dipecah-belah

dalam hal ini. Cukuplah Pemilukada yang telah lalu

menjadi pelajaran bagi kita.

Seperti yang kita ketahui mereka yang terpilih

apakah itu gubernur ataupun bupati merupakan or-

ang-orang yang sangat memahami konflik antara

nagari kita dan Muaro Pingai. Pada saat itu mereka

masih sudah menjadi pejabat dan terlibat dalam

penyelesaian masalah ini sedari awal. Akan tetapi

mana hasilnya, sampai saat ini mereka tidak bisa

berbuat apa-apa untuk menyelesaikannnya. Oleh

sebab itu ada baiknya kita untuk tidak bersikap terlalu

berlebihan dalam pemilihan kali ini dan me-

ngesampingkan kepentingan pri-

badi/sesaat semata.

Menarik untuk dijadikan con-

toh apa yang dilakukan oleh KAN

Koto Baru. Mereka membuat

kesepakatan dengan masya-

rakatnya terkait dengan Pelak-

sanaan Pemilukada kali ini dengan

membuat spanduk yang berisi

kesepakatan yang telah dibuat. Di

antara kesepakatan tersebut adalah

KAN tidak terlibat dalam dukung

mendukung salah satu calon yang

ada. Menghimbau kepada sanak kemenakannya

untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada dengan

tidak memecah belah masyarakat Koto Baru.

Kegiatan dukung mendukung hanya bersifat pribadi

tidak mengatasnamakan nagari. (Andi Saputra)

NO. NAMA PASANGAN PARTAI PENDUKUNG

1 Risman Siranggi - Sukardi Golkar
2 Yumler Lahar – Mon Suhendra PAN
3 Irzal Ilyas – Zul Elfian Demokrat
4 Zulkhairi -  Amrinof Dias PBB dan Hanura
5 Ori Ofillo - Yanuardi PPP dan PKPI
6 Hendri Dunant – Ilzan Sumarta PKS dan PDIP
7 Reinier – Sabri Yusni Koalisi 10 Partai
8 Eka Veri Susanto - Zulfadli Independen

NO. NAMA PASANGAN PARTAI PENDUKUNG

1 Gusmal – Edi Erizon PAN – PPP
2 Syamsu Rahim – Desra Ediwan T Golkar – Demokrat
3 Nazar Bakri PKS

KETUA S
IWS Cima
menghara
selain un
terhadap k
sarana un
sesama wa
dan di ran
sesama wa
perantaua

Salah 
turahmi itu
olahraga,
tangkis da
digelar  b
pulang bas
diadakan d
andalan IW

Asma

IW
Ga
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Sajian KHUSUS

Ingeklah
Kami tingga
di Kampuang
Sate Ajo ado di Balai panjang
Aromanyo   mangundang salero
Sadonyo mananti jo hati sanang
Dalam  acara  pulang  basamo

Saniangbaka nagari tuo
urang sabuik juo dengan  tangaya
acara pulang basamo lah katibo
kito sambuik dengan suka cita

kami insan  serba kekurangan
salah silah  mohon  maafkan
supaya salamat diperjalanan
usahlah lupo kapado  tuhan

Harum terasa sekuntum bunga
Banyak hinggap siramo-ramo
seruan kapado urang Saniangbaka
sukseskan kegiatan  pulang basamo

Rami urang baziarah ka daerah Bulaan
Mamohon ampun kapado yang rahim
Kapulangan dunsanak kami nantikan
Untuk mampaarek silaturrahim

Danau Singkarak jo danau Maninjau
Kiri jo kanan banyak hutan nan tabaka
Kami ingin batanyo ka dunsanak dari
rantau
Apo buah tangan untuk Saniangbaka

Hidup di dunia janganlah lupo kito
sembahyang
Agar kehidupan kito selalu diberkahi
Kami do’akan dunsanak dirantau
urang
Semoga sukses dibawah ridho Ilahi

Banyak urang kasurau bakain saruang
Bajalan sairiang baduo batigo
Bialah kami tingga di kampuang
Untuk menjaga adat jo limbago

Mandayung sampan ka subarang
Sampan mambao buah taruang
Walau hujan ameh di nagari urang
Ingeklah kami tingga di kampuang

(nusa)

KETUA Seksi Pemuda dan Olahraga DPC
IWS Cimahi, Asmal Nur Rangkayo Sutan
mengharapkan pulang basamo 2010
selain untuk mewujudkan perhatian
terhadap kampung halaman juga sebagai
sarana untuk memupuk silaturahmi
sesama warga Saniangbaka di kampung
dan di rantau, juga untuk lebih mengikat
sesama warga Saningbaka yang wilayah
perantauan berbeda-beda.

Salah satu untuk membina silah-
turahmi itu adalah melalui pertandingan
olahraga, seperti pertandingan bulu-
tangkis dalam rangka IWS Cup, yang
digelar  bertepatan dengan kegiatan
pulang basamo. IWS Cup tahun ini akan
diadakan di kampung halaman. Menurut
andalan IWS Cimahi dalam bulutangkis

ini, ajang IWS Cup ini diharapkan tidak
semata mengejar gelar juara tapi dalam
rangka menggali potensi dalam bidang
olahraga. Selain itu dapat mencerminkan
kekompakan sebagai warga nagari.
“Walau kita terkelompok dalam klub IWS
masing-masing daerah, kita semua tetap
adalah warga Saniangbaka,” ucapnya.

IWS Cup bagi warga di perantauan
dirasa suatu kegiatan yang sangat
strategis dalam rangka menghimpun dan
mengikat emosional warga Saniangbaka.
Tiap kali diadakan kegiatan ini yang
terakhir di Bali, animo warga Saniang-
baka sangat besar. Maka, kata Asmal Nur,
kegiatan ini terus dipertahankan dan
dilestarikan. Apalagi kalau diadakan di
kampung halaman tentu
memberi kesan tersendiri.
Sekaligus memberi
motivasi bagi warga
nagari untuk dapat
berprestasi dalam
bidang olahraga
dan membawa
k e b a n g g a a n
untuk nagari
tercinta.
(Musfiardi
Amwa)

Asmal Nur Rangkayo Sutan:

IWS Cup Ikut
Galang Silaturahmi

Asmal Nur Rangkayo Sutan

“Walau kita
terkelompok

dalam klub IWS
masing-masing

daerah, kita
semua tetap

adalah warga
Saniangbaka
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Sajian KHUSUS

Calon Bintang  Bulutangkis
Banyak Muncul di IWS Cup Bali

Oleh

Denny Nurdin

SESUAI harapan kita semua, regenerasi
bulutangkis IWS Cup sudah banyak yang
bermunculan dalam ajang IWS Cup VII
2009 di Bali. Rata-rata usia bibit-bibit itu
kurang lebih 13 tahun. Panitia pun cepat
tanggap dengan mengadakan pertan-
dingan eksebisi antar junior-junior itu
setelah acara dibuka oleh Walikota
Denpasar I.B Rai Mantra .

Kita tentu berharap kepada
panitia pelaksana IWS Cup VIII di
Solok agar kembali menampilkan
calon-calon bintang masa depan ini
secara resmi dengan menyediakan
hadiah trophy bergilir dan tetap ,
plus perlengkapan olahraga / se-
kolah. Ini akan memotivasi mereka
untuk lebih giat lagi berlatih serta
ujian mental dalam bertanding
kelak. Kancah IWS Cup adalah
wadah yang paling pas untuk
mengasah mutiara-mutiara ini.
Sayang kan kalau kita abaikan !

Begitu juga untuk ganda vet-
eran. Berdasarkan pengalaman kami
sebagai panitia pelaksana IWS Cup
VII di Bali , dan demi lancarnya acara
pertandingan, kami usulkan kepada
panitia pelaksana IWS Cup di Solok
, yaitu:
1 . Usia ganda veteran kombinasi

45-50 tahun keatas ( KTP )

2. Peserta veteran tidak boleh me-
rangkap main dalam beregu

3. Sediakan lapangan khusus  (satu lines)
tidak berpindah-pindah tempat

Ade Chandra mantan ketua panitia
IWS Cup VII Bali juga mengusulkan pada
panitia pelaksana IWS Cup VIII di Solok ,
yaitu:
1. Untuk beregu babak penyisihan

dilangsungkan di Solok  dan semi fi-
nal serta final di Saniangbaka

2. Wasit dan hakim garis serta pe-
rangkatnya serahkan pada PBSI
Solok.

Untuk panitia pelaksana IWS Cup VIII
Solok , kami ucapkan selamat bekerja.
Semoga IWS Cup VIII 2010 berlangsung
aman , lancar dan sukses . Amin … Salam
olahraga dari kami .

Nah , inilah data-data calon bintang
IWS Cup masa depan dari hasil monitor
kami dalam kancah IWS Cup VII di Bali
yang dihadiri kurang lebih 1000 orang
warga Tangaya dari seluruh penjuru
Nusantara.

Nama : Yasser Rachmadony
Tgl Lahir : 18 Januari 1997
Suku         : Balai Mansiang
Orang Tua   : Denny Nurdin / Syaulis Maret
Asal        : Denpasar
Club            : PB Pandawa , Denpasar
  
N a m a        : M. Randy Asprila
Tgl Lahir    : 29 November 1996
Suku          : Balai Mansiang
Orang Tua   : Ujang Sabako / Yuli Fariza
Asal           : Denpasar
Club          : PB Pandawa , Denpasar
  
N a m a        : Andreas Hidalgo
Umur        : 9 tahun
Suku         : Piliang
Orang Tua   : Ade Chandra / Mel
Asal         : Denpasar
Club           : PB Pandawa , Denpasar
 
N a m a    : Rizky Nasution
Tgl Lahir     : 11 Januari 1998
Suku       : Pinyangek
Orang Tua   : Junaidi Nasution / Umsyofiah
Asal            : Denpasar
Club            : PBSI , Denpasar
  
N a m a        : Vikra Deska Julianto
Tgl Lahir      : 01 Juli 2000
Suku            : Pinyangek
Orang Tua     : Desrizal Koto
Asal             : Yogya
Club            : PB Wirogati, Yogya
  
N a m a        : Adri Satria Vianus
Tgl Lahir       : Mataram , 17 Agustus 1994
Suku            : Tanjung
Orang Tua     : Andi Adnan / Upik
Asal             : Yogya
Club             : PB Cakra Buana , Yogya
  
N a m a       : Herry Abdi Yulisman
Tgl Lahir       : 16 Juli 1993
Suku            : Sasak
Orang Tua    : Jufri Herman (sumpadang )
Asal            : Lombok
Club            : PBSI , Mataram
  
N a m a       : Yoga Rahmadhani
Tgl Lahir      : 16 Januari 1998
Suku            : Piliang
Orang Tua    : Edison Koto
Asal             : Purworejo
Club             : PB Abi Manyu , Purworejo
  
N a m a       : Valentino Aryadi
Tgl Lahir       : 14 Februari 1998
Suku           : Piliang
Orang Tua   : Mulyadi
Asal             : Purworejo
Club             : PB Abi Manyu , purworejo
  
N a m a        : Herry Oktavia Maret
Tgl Lahir     : 23 Oktober 1996
Suku          : Balai Mansiang
Orang Tua  : Martinus / Efril Juwita
Asal          : Cimahi
Club           : PB SGS , Bandung
  
N a m a        : Oscar
Tgl Lahir      : 01 Januari 1997
Suku           : Sikumbang
Orang Tua    : Ujang Ruok
Asal            : Lombok
Club           : PBSI , Mataram
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Yasser dan Randi bersama pelatihnya, Wijaya.

Eddy Anjas, Sang P
Kelola Cadas Olaha

Anak-anak ABG itu sambil berceng-
krama menikmati suasana tonggak Vila
yang sedikit  mulai berubah. Sebelumnya
lingkungan sekitar Lekok Puruk agak
marimba terkesan tidak terurus, sampah,
kaca-kaca pecah  dibuang disini  entah
dari mana asalnya, pada hal dulu me-
rupakan areal persawahan.

Tanpa terasa motor yang dihidupkan
dari rumah telah mengantarkan saya ke
lokasi Pengolahan cadas  di Lekok Puruk
Saniangbaka. Rumah Kayu berdiri kokoh
persis dipinggir jalan, sengaja dibangun
guna tempat  peristirahatan pengelola
atau pekerja.

Ketika Saran berjalan ke bangunan
kayu tempat mesin, mendapati   Edy
Anjas  sedang asyik mamperbaiki pa-
sangan generator yang masih tahap uji
coba. Secara spontan dia menghentikan
sementara pekerjaan yang tengah di-
lakukan. Tersirat di raut wajahnya
semangat kerja yang tak kenal lelah.

Tak heran, ketika itu penampilannya
jauh beda dari biasanya, karena orang
mengenal  Edy Anjas adalah sosok
pencipta  sekaligus penyanyi Minang
yang telah  menghasilkan beberapa al-
bum. Terus terang  diungkapkan Edy
Anjas  bahwa “Apa saya perbuat
sekarang ini adalah wujud  kecintaan
saya pada nagari Saniangbaka. Ke-

napa kita
mau men
terlantar(

Edy A
perusahaa
ngelola m
ngolahan 
antara CV
dengan in
yang dida
dilakukan 
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Sesuai de
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Eddy Anjas, Sang Penyanyi
Kelola Cadas Olahan di Lekok Puruk

Anak-anak ABG itu sambil berceng-
krama menikmati suasana tonggak Vila
yang sedikit  mulai berubah. Sebelumnya
lingkungan sekitar Lekok Puruk agak
marimba terkesan tidak terurus, sampah,
kaca-kaca pecah  dibuang disini  entah
dari mana asalnya, pada hal dulu me-
rupakan areal persawahan.

Tanpa terasa motor yang dihidupkan
dari rumah telah mengantarkan saya ke
lokasi Pengolahan cadas  di Lekok Puruk
Saniangbaka. Rumah Kayu berdiri kokoh
persis dipinggir jalan, sengaja dibangun
guna tempat  peristirahatan pengelola
atau pekerja.

Ketika Saran berjalan ke bangunan
kayu tempat mesin, mendapati   Edy
Anjas  sedang asyik mamperbaiki pa-
sangan generator yang masih tahap uji
coba. Secara spontan dia menghentikan
sementara pekerjaan yang tengah di-
lakukan. Tersirat di raut wajahnya
semangat kerja yang tak kenal lelah.

Tak heran, ketika itu penampilannya
jauh beda dari biasanya, karena orang
mengenal  Edy Anjas adalah sosok
pencipta  sekaligus penyanyi Minang
yang telah  menghasilkan beberapa al-
bum. Terus terang  diungkapkan Edy
Anjas  bahwa “Apa saya perbuat
sekarang ini adalah wujud  kecintaan
saya pada nagari Saniangbaka. Ke-

napa kita yang  punya lahan tapi tak
mau mengolahnya atau dibiarkan
terlantar(liek).”

Edy Anjas yang dipercaya  oleh
perusahaan Planet Recor sebagai pe-
ngelola menjelaskan bahwa usaha pe-
ngolahan cadas merupakan kerjasama
antara CV Tanah kayo Paninggahan
dengan investor dari Bukittinggi. Cadas
yang didatangkan dari Paninggahan
dilakukan proses  penyaringan di tempat
ini yang menghasilkan kerekel, materil
adukan aspal curah dan semen curah.
Sesuai dengan pesanan produk olahan
tersebut nanti akan  dipasarkan ke daerah
Sijunjung Padang, Riau, dll.

Areal lokasi pengolahan cadas se-
luas ± 0,5 Ha merupakan  milik  keluarga
(Alm) Dt Majo Lelo yang diwakili oleh
Ramani. Penggunan lokasi disepakati
berdasarkan perjanjian kontrak  selama
3 tahun dengan nilai Rp. 20 juta  dengan
catatan nilai kontrak berikutnya akan
ditentukan kemudian.

Sebetulnya pimpinan Planet Recor
agak keberatan dengan penetapan lokasi
di Lekok Puruk, karena ada lokasi lain
yang lebih murah  sementara cost atau
biaya yang dikeluarkan  untuk penataan
lokasi di Lekok Puruk ini diperkirakan
menelan dana yang besar. Akan tetapi,
melalui  lobi akhirnya ditetapkan Lekok

Puruk. Diakui, sampai pekerjaan se-
karang sudah Rp.80 juta lebih dana yang
diserap untuk penataan lokasi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Edy
Anjas, semua proses perizinan telah
dilalui, termsuk secara lisan juga telah
disampaikan kepada Ninik Mamak.
Umumnya orang nagari Saniangbaka
menyambut positif berdirinya tempat
pengolahan cadas di Lekok Puruk.

Dengan telah beroperasinya nanti
maka tidak tertutup kemungkinan pe-
nyerapan beberapa orang  tenaga kerja
untuk pengurangan angka pengang-
guran. “Silakan daftarkan diri bagi yang
berminat,” kata Edy.  Pihak pengelola juga
punya rencana nanti akan mengalokasi-
kan  dana  sebagai kontribusi untuk
pembangunan nagari Saniangbaka.
Sumbang sih perdana telah dibuktikan
dengan mengerahkan alat berat (eska-
vator) untuk pembuatan arena ofroad
Tangaya di Lapangan Vila. Pengelola
hanya minta penggantian beli minyak.

Pihak pengelola juga  memberi ke-
sempatan pada warga Saniangbaka
untuk memanfaatkan pinggiran Danau
yang telah ditimbun untuk  dikelola
sebagai obyek wisata. Bahkan SMAN 2
X Koto Singkarak juga dipersilakan bila
ingin memanfatkan lahan kosong untuk
sarana olahraga. (Nusa)

PETANG menjelang

menelusuri jalan ke arah

Tonggak vila terlihat

beberapa orang Bapak

yang telah seharian

bekerja di sawah dan

ladangnya. Mereka

hendak  kembali pulang

ke rumah. Dari arah yang

berlawanan tampak

beberapa anak-anak

ABG    mengendarai

motor,  melintasi jalan

aspal yang sudah mulai

rusak.
Lokasi Pengolahan Cadas di Villa Saniangbaka
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Semangat  yang mengebu  membuat
Tim Relawan lupa  mengkoordinasikan
terlebih dahulu  dengan lembaga terkait.
Perbekalan  berupa nasi bungkus, air
minum sudah disiapkan dan tidak keting-
galan Handy cam untuk  dokumentasi
nantinya. Mereka berangkat dari  Balai-
lalang   menggunakan Honda Ofroad.
Sesampainya  di Jambak, Tim Relawan
meneruskan perjalanan dengan  berjalan
kaki, menelusuri jalan yang mendaki penuh
semak belukar,  perladangan dan hutan
dengan  nuansa nan  sangat alami. Di
tengah  perjalanan Tim Relawan istirahat
melepas lelah, sebagian menyempatkan
untuk  mandi dan setelah itu makan siang
sambil  menikmati beningnya  air batang
aia  Aia Bareh.

Sepanjang jalan Tim Relawan mene-
mukan banyak bekas ladang kopi dan
pondok yang telah roboh ditinggal pemilik-
nya atau tidak lagi digarap, di antara Tim
Relawan ada  yang masih tahu persis nama
pemilik ladang atau  seperti  parak milik Piri
Kudun, parak Tan Pakih.   Konon kabarnya
sekitar belasan tahun yang lalu  ketika
harga kopi dan cengkeh pada turun, hal
demikian  menurunkan minat dan selera
untuk berladang.  Tak lagi bisa bertahan
dengan kondisi demikian akhirnya bayak
diantara para pemilik ladang tersebut hijrah

alias sudah alih profesi mengadu nasib
merantau di negeri orang.

Satu jam lebih melanjutkan perjalanan
Tim Relawan sudah mulai menemukan
beberapa pohon kayu besar yang hanya
tinggal tunggua, entah siapa yang me-
nebang. Perasaan dan pikiran semakin
geram dan  tak menentu,  akhirnya
sampailah Tim Relawan di lokasi rimbo
Batuang Tabaka, Batu Bintang. Suara
mesin sinso sudah mulai terdengar ma-
raung-raung. Tim Relawan terus mendekati
sumber bunyi sinso yang merupakan
lokasi penebangan kayu.  Hingga Tim
Relawan memergoki  anggota penebang
kayu sebanyak 7 orang  sedang asyik
mensinso, sebagian lagi melakukan pe-
ngerjaan sebagian kayu yang sudah siap
disinso. Bisingnya sura mesin sinso
menyebabkan mereka tak mendengar
pergerakan Tim Relawan dan   sudah
mendapati Tim Relawan berada  di depan
mereka. Perasaan gugup dan takut tersirat
di wajah mereka tersebut karena  mereka
tak menduga sama sekali kedatangan Tim
Relawan.

Mengingat situasi yang sedikit agak
tegang, maka untuk mencegah hal-hal
yang tak diinginkan  maka Tim Relawan
hanya memberikan semacam pertanyaan
investigasi  dan tidak ada penyitaan-
penyitaan barang bukti. Jawaban yang
diberikan oleh rombongan penebang liar/
penjarah diakui bahwa mereka merupakan
orang  nagari tetangga,  tepatnya Ujung
Ladang. Mereka sudah 4 tahun lebih
melakukan aksi seperti ini. Tim Relawan

hannya memberikan peringatan (warning)
agar jangan pernah  diulang lagi.

 Ketika Tim Relawan sudah  kembali
dan sampai  ke rumah maka Tim Relawan
memberikan laporan secara lisan kepada
lembaga terkait  yang ada dalam nagari.
Kendati sudah dilaporkan  bagaimana dan
apa saja temuan  selama perjalanan namun
tidak mendapat tanggapan yang berarti.
Jawaban yang diberikan  bahwa dalam hal
ini  pemilik lahanlah yang mesti membuat
pengaduan kepada pihak yang berwajib.
Jangan  heran  hingga sekarang ini tak ada
bentuk penyelesaiannya. Maksud dari Tim
Relawan dan atas nama pemuda adalah
perlunya sebuah tindak lanjut yang
membuat efek jera bagi para pelaku.

Kasus atau permasalahan yang tengah
dihadapi sekarang,  gangguan itu datang-
nya dari luar maka sudah barang tentu
mekanisme menghadapi persoalan tersebut
akan menjadi lain karena hal demikian
menyangkut harkat dan martabat suatu
wilayah nagari yang sudah berdaulat.
Dalam hal ini  semestinya pihak yang
berkompeten dalam nagari melaporkan atau
memproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.  Apalagi kasus yang
ada mempunyai  data dan barang bukti
yang cukup.

Memperhatikan  ketentuan tentang
Tanah ulayat  dalam alam Minangkabau,
maka Tanah Ulayat  merupakan, cagar alam
kaum  yang biasanya  terdiri dari hutan
yang jauh dari perkampungan  dan hutan
yang dekat dari perkampungan  biasanya
didekat kaki bukit, petuah adat mengatakan
: hutan jauh  diulangi, hutan dakek
dikundano . Hutan jauh didatangi  hutan
dekat diambil  dipungut hasilnya. Realita
yang ada dewasa ini  banyak tanah ulayat
nagari Saniangbaka yang terabaikan
sehingga orang lain leluasa berbuat apa
saja. Menyikapi persoalan seperti di atas
maka sudah saatnya warga Saniangbaka
kembali mengupayakan menggarap lahan
yang tinggal kemudian lembaga peme-
rintahan nagari Saniangbaka punya kon-
sep untuk penanganan kasus serupa.

(nusa)

Lembaga Nagari Kurang Merespon

Hutan Ulayat Saniangbaka
Dijarah Urang Tetangga
SEKITAR awal Maret 2010 , tujuah orang pemuda yang lebih tepat

disebut  relawan peduli hutan ulayat Saniangbaka, mereka adalah :

Kristison Kamil, Yongki, Naswar Mak Itam, Syaiful, Em, Novel, Wan.

Kabar burung  yang tersiar  bahwa ada penjarahan kayu di perladangan

atau wilayah hutan  ulayat Saniangbaka.  Terdorong oleh rasa penasaran

dan cinto ka Nagari maka  H. Alfi suku Piliang secara spontan  bersedia

mendanai kelompok pemuda tersebut untuk melakukan perjalanan  ke

rimbo Batuang Tabaka, Batu Bintang  lokasi yang dilansir  sebagai  lokasi

penjarahan kayu.

SANIANGBAKA,
30/4-2010. Sejumlah
lampu penerang
jalan raya  nagari Sa-
niangbaka, mulai
dari Asam Jao
hingga ke Landok
sudah banyak yang pudur alias tidak bisa hidup
demikian juga pada  jalan lingkar mulau dari Balai lalang
lapau manggih, Balai panjang hingga ke Kepala labuah
Banyaknya lampu penerang jalan yang tidak berfungs
tentunya menjadikan wajah Saniangbaka di malam har
agak redup. Kalau boleh  membandingkan kelamnya
tak obahnya seperti agak mirip dengan  nagar
pinggiran. Untung saja masih ada   lampu di luar keda
dan rumah penduduk yang  dinyalakan, hal ini   sediki
mengurangi kegelapan malam.

Berdasarkan  pemantauan SARAN di sepanjang
jalan raya Saniangbaka hanya sembilan buah tiang
listrik yang lampunya masih hidup. Yosri Pono Kayo
salah seorang pegawai PLN Ranting Saniangbaka
ketika ditemui menjelaskan  bahwa ketentuan  yang
dikeluarkan PLN bahwa satu di antara dua tiang listrik
diizinkan adanya pemasangan lampu penerang jalan
Sementara pembelian dan biaya pemasangan  bola
lampu  listrik,  pola yang ada selama ini ditanggung
secara swadaya masyarakat di lingkungan terdekat.

Kurangnya penerangan lampu di jalan raya pada
malam hari  akan berdampak pada munculnya masalah
atau kejadian kejadian yang tak diinginkan. Sepert
bahaya binatang berbisa, kecelakaan pengguna jalan
raya, mengundang menjadi lokasi yang tak diinginkan
Dari itu semua sebelum terjadi hal-hal yang tak
diinginkan ditambah dengan adanya kegiatan Pulang
Basamo  maka dirasa  perlu dengan segera me
nuntaskan  permasalahan lampu penerang jalan dan
ini menjadi perhatian semua warga saniangbaka
termasuk IWS Solok yang lebih dekat dengan
kampuang halaman. Sebetulnya keadaan  tidak
berfungsinya penerang jalan karena semakin ren
dahnya tingkat kepedulian serta tanggung jawab sosia
warga masyarakat.

Langkah ke depan diharapkan perlu adanya
seseorang dalam pemerintahan nagari  yang diber
tugas dan tanggung jawab memantau kondisi lampu
penerang jalan. Boleh jadi hal ini diberikan tang
gungjawab penuh pada kepala jorong masing-masing
serta mendorong peran serta masyarakat secara lebih
aktif dalam mengontrol kondisi lampu. Sekiranya ada
yang patut diganti bolanya, ada lampu jalan tak
dimantikan disiang hari, petugas yang ditunjuk diber
hak untuk mengingatkan masyarakat sekitar untuk
mematikan lampu jalan tersebut. Kalau sudah begin
lampu penerang jalan di nagari Saniangbaka bisa
berfungsi sebagaimana mestinya dan tahan lama.

(nusa

Lampu Penerang Jalan
Banyak nan Pudur



33Edisi: 06 / Juni 2010

SANIANGBAKA,
30/4-2010. Sejumlah
lampu penerang
jalan raya  nagari Sa-
niangbaka, mulai
dari Asam Jao
hingga ke Landok
sudah banyak yang pudur alias tidak bisa hidup,
demikian juga pada  jalan lingkar mulau dari Balai lalang-
lapau manggih, Balai panjang hingga ke Kepala labuah.
Banyaknya lampu penerang jalan yang tidak berfungsi
tentunya menjadikan wajah Saniangbaka di malam hari
agak redup. Kalau boleh  membandingkan kelamnya
tak obahnya seperti agak mirip dengan  nagari
pinggiran. Untung saja masih ada   lampu di luar kedai
dan rumah penduduk yang  dinyalakan, hal ini   sedikit
mengurangi kegelapan malam.

Berdasarkan  pemantauan SARAN di sepanjang
jalan raya Saniangbaka hanya sembilan buah tiang
listrik yang lampunya masih hidup. Yosri Pono Kayo,
salah seorang pegawai PLN Ranting Saniangbaka
ketika ditemui menjelaskan  bahwa ketentuan  yang
dikeluarkan PLN bahwa satu di antara dua tiang listrik
diizinkan adanya pemasangan lampu penerang jalan.
Sementara pembelian dan biaya pemasangan  bola
lampu  listrik,  pola yang ada selama ini ditanggung
secara swadaya masyarakat di lingkungan terdekat.

Kurangnya penerangan lampu di jalan raya pada
malam hari  akan berdampak pada munculnya masalah
atau kejadian kejadian yang tak diinginkan. Seperti
bahaya binatang berbisa, kecelakaan pengguna jalan
raya, mengundang menjadi lokasi yang tak diinginkan.
Dari itu semua sebelum terjadi hal-hal yang tak
diinginkan ditambah dengan adanya kegiatan Pulang
Basamo  maka dirasa  perlu dengan segera me-
nuntaskan  permasalahan lampu penerang jalan dan
ini menjadi perhatian semua warga saniangbaka
termasuk IWS Solok yang lebih dekat dengan
kampuang halaman. Sebetulnya keadaan  tidak
berfungsinya penerang jalan karena semakin ren-
dahnya tingkat kepedulian serta tanggung jawab sosial
warga masyarakat.

Langkah ke depan diharapkan perlu adanya
seseorang dalam pemerintahan nagari  yang diberi
tugas dan tanggung jawab memantau kondisi lampu
penerang jalan. Boleh jadi hal ini diberikan tang-
gungjawab penuh pada kepala jorong masing-masing
serta mendorong peran serta masyarakat secara lebih
aktif dalam mengontrol kondisi lampu. Sekiranya ada
yang patut diganti bolanya, ada lampu jalan tak
dimantikan disiang hari, petugas yang ditunjuk diberi
hak untuk mengingatkan masyarakat sekitar untuk
mematikan lampu jalan tersebut. Kalau sudah begini
lampu penerang jalan di nagari Saniangbaka bisa
berfungsi sebagaimana mestinya dan tahan lama.

(nusa)

BARALEK dalam bahasa modern diistilahkan dengan pesta,
resepsi pernikahan  sementara dalam bahasa agama distilahkan
dengan Walimah. Hakikat dari baralek merupakan wujud syukur
sekaligus memberi tahukan atau mohon restu kepada kerabat,
handai tolan  masyarakat lingkungan sekitar atas  resminya dua
orang yang yang diikat oleh tali perkawinan memulai kehidupan
baru atau mengarungi bahtera rumah tangga.

Pelaksanaan Baralek dalam adat Minangkabau sangat pleksibel,
artinya menurut kadar kesanggupan keluarga yang baralek, Ketek
kayu ketek dahan, gadang kayu gadang dahan,  maka ada tiga
bentuk baralek yaitu Baralek ketek-ketek dan ada baralek  sedang
dan ada baralek gadang. Maka ada istilah pelaksanaan Baralek
habih samalam, ada yang setelah nikah kemudian dilanjutkan
dengan acara  makan bersama atau bado’a disalah satu rumah (pihak
padusi/laki-laki) Pada umumnya prinsip yang manjadi anutan
masyarakat kita dalam mengangkat acara alek  baralek mengerahkan
seluruh daya upaya istilahnya ndak kayu janjang dikaping.

Seiring dengan perkembangan roda zaman, apa yang disitilah-
kan dengan Globalisasi tidak bisa dipungkiri  bahwa ternyata
berimbas pada  acara adat alek baralek khususnya di ranah
Saniangbaka. Sepertinya mengalami penurunan nilai (distorsi).
Kehilangan pesona, bentuk asli, sedikit terasa hambar sehingga
mencitrakan adat Saniangbaka  nan lah memudar, melenceng.  Hal
ini terlihat ketika  ada bagian  rangkaian prosesi  adat yang dikurangi
dan malah ada yang ditambah atau ditradisikan. Sementara diakui
di Nagari lain  masih bisa mempertahankan tata cara adat alek
Baraleknya, pertanyaan untuk kita jawab sendiri kenapa orang lain
bisa dan kenapa kita tak bisa.

Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK)
yang menjadi filosofi hidup orang Minagkabau

seakan diuji,   Kekhawatiran sebagian anak
nagari Saniangbaka terhadap persoalan diatas
telah disikapi  oleh KAN Saniangbaka
dengan mengembalikan aturan Alek  Baralek
sesuai dengan ketentuan adat nan saban
adat.  Dalam 2 x rapat bulanan  akhirnya
pembahasan masalah adat Baralek  dapat
dituntaskan. Pembahasan diawali oleh rapat
Tim  perumus Tgl 31 Maret 2010, baru
kemudian dibawa keforum. Rapat terakhir

pembahasan Baralek diadakan pada hari
Minggu Tanggal 9 Mei 2010 bertempat

Balai- Balai Adat Saniangbaka  dihadiri
oleh hampir sejumlah anggota KAN

yang terdiri dari Penghulu suku,
kaum, Manti,Dubalang adat, Pan-

dito, utusan Bundo Kanduang,
Wali Nagari, Ketua BMN, dan
unsur pemuda. (Nusa)

Kaba NAGARI

Lampu Penerang Jalan
Banyak nan Pudur Tata Cara Pelaksanan

Alek Baralek
Dibahas Dalam Rapat

KAN Saniangbaka

Ketua KAN H Syukri  Dt Gadang
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Setelah terpilih , Saran ingin meng-
upas tentang peranan H. Yunasril Anga
ke depan , khususnya di DPP IWS dan
IKMS Bali.

Rabu , 24 Maret 2010 Saran diundang
ke Lumut Resto Sanur , tempat Anga
beraktivitas sehari-harinya. Malam itu
Anga tengah bersiap-siap berangkat ke
Australia bersama Rina, putri semata
wayangnya .

Berikut wawancara Saran dengan
Ketua Umum DPP IWS H. Yunasril Anga

SARAN: Terpilihnya Bapak sebagai
Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang
Saiyo ( IKMS ) Daerah Bali yang juga
kini merangkap sebagai Ketua Umum
DPP IWS tidakkah mengurangi aktivitas
Bapak di DPP IWS , khususnya kalau
ada acara-acara penting yang waktunya
bersamaan dengan kegiatan di IKMS?

Yunasril Anga: “Untuk masalah
kepentingan IWS dan IKMS dalam waktu
yang bersamaan tidak akan menjadi
masalah , tergantung bagaimana koor-
dinasi dengan Wakil Ketua Umum
IKMS”.

SARAN: “Dampaknya pada DPP
IWS?”

Yunasril Anga: “Terpilih jadi Ketua
Umum IKMS justru akan berdampak
lebih baik buat IWS  karena penghargaan
masyarakat Minang di Bali terhadap
Ketua Umum DPP IWS akan menambah
respek warga IWS sendiri. Secara
organisasi justru dampaknya akan lebih
baik buat IWS dan IKMS ke depan.”

SARAN: “Sebagai Ketua Umum DPP
IWS ada masukan buat Saran, majalah
kebanggaan kita ini?”

Yunasril Anga: “Ya , tentu. Lanjutkan
perjuangan Saran menyebarluaskan
informasi keberadaan Anak Nagari
Saniang Baka dimanapun berada . Dan
juga peranan majalah Saran sangat
membantu membangkitkan semangat ber
IWS. Maju terus Saran bersama IWS
untuk kejayaan Saniang Baka . Salam
hangat kami dari DPP IWS buat tim
redaksi Saran.”

SARAN: “Kemudian masalah kores-
ponden / Biro Daerah sudah cukup atau
perlu ditambah?”

Yunasril Anga: “Masih kurang!
Memang harus ditambah , agar isinya
lebih berbobot dan bervariasi . Apalagi
tampilannya kini lebih exclusive , sudah
menyamai majalah Tempo , dll “ . SA-
RAN: “Solusinya bagaimana ?”

Yunasril Anga: “Solusinya ya kita
himbau, memang seharusnya tiap-tiap
DPC seluruh Indonesia sudah harus
memiliki seorang koresponden di daerah
masing-masing , supaya selalu bisa
meliput dan mengirim berita-berita ke
redaksi Saran. Saya yakin warga kita
banyak yang mengusai bidang jurnalistik
. Kalau dari Bali ambo minta Denny terus
melanjutkan mengisi lembaran Saran /
mengcover kegiatan orang awak di Bali
dan Lombok. “

SARAN: “Respons Bapak sebagai
Ketua Umum DPP buat DPC-DPC yang
baru bangkit?”

Yunasril Anga: “Ya , ini perlu diberi
penghargaan seperti Kupang , Lombok ,
Surakarta , Cimahi , Purwakarta ,Banten
dan Jambi.”

SARAN: “Bagaimana komentar

Bapak tentang pulang basamo 2010 ini?”
Yunasril Anga:  “Mensukseskan

pulang basamo adalah kewajiban bagi
setiap warga IWS di manapun berada.
Bagaimanapun juga pasti ada dampak
positifnya dari pulang basamo itu . Secara
umum , pasti ada devisa yang masuk ka
nagari maupun pribadi-pribadi mari kita
sukseskan pulang basamo 2010.”

SARAN: “Tentang kesenian anak
nagari / hiburan?” Koreografer kita
saudara Ery Mefri berkeinginan tampil
spesial untuk memeriahkan pulang
basamo ini. Begitu juga dari Yogya akan
menampilkan tim kesenian Sanggar
Magek Manandin (pimpinan Herman
ME) dengan tari-tarian Minang seperti
tari piring , randai , pencak silat , dll .
Ada masukan ?”

Yunasril Anga:”Iya, ini harus kita
support dan akan lebih semarak lagi
kalau dikolaborasikan jadi satu pang-
gung.”

SARAN: Hiburan lain , kita kan
punya musisi-musisi handal yang sudah
masuk dapur rekaman seperti Eddy Anjas
, Doddy Manti , An Roy dan di dukung
oleh Anardi ( An ) , Zahlul , Ade Patria
,Herman ME, Afni Yenti dan Mitha .

Yunasril Anga: “Kalau begitu saya
harap kesediaannya untuk berpartisipasi
demi semaraknya pulang basamo .
Kepada panitia pulang basamo 2010 ,
marilah kita bekerja dengan baik dan
penuh dengan keikhlasan . Semoga acara
bisa berjalan dengan aman dan lancar
serta Allah SWT merestuinya dan mem-
beri kemudahan buat kita semua.” Amin.

(Denny Nurdin)

Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum IKMS Bali

Yunasril Anga Tetap Peduli IWS

Yunasril Anga

MELALUI proses pemilihan yang sangat demokratis dan melelahkan dari jam 08.00

pagi hingga larut malam , akhirnya H. Yunasril Anga dan H. Yasril Kelana terpilih

menjadi Ketua Umum  dan Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS)

Daerah Bali periode tahun 2010 – 2014. Dalam mubesnya di gedung serba guna IKMS

pada Januari lalu yang mana dalam kabinetnya itu ada putra Tangaya Ade Chandra

direkkrut jadi ketua bidang pemuda dan olahraga serta David , Ujang Sabako bidang

dakwah , Eddy Tulus bidang organisasi , Charles Masri bidang sosial masyarakat .

PARA Alumni
Tsanawiyah  Mu-
hammadiyah Sa-
niangbaka yang
mengadakan per-
temuan di Ge-
dung Serba Guna
IWS  di Cibitung,
Bekasi, Jumat, 2
april 2010 yang
diikuti oleh para
Alumni Angkat-
an  1968 s/d 2003
yang datang dari
Bandung, Cimahi,

Wonosobo dan Banten, Bekasi dan Jakarta,
telah sepakat untuk menghidupkan kembali Korp
Alumni yang disingkat dengan ILUTSA yang
pernah dibentuk di Jakarta pada tahun 2006,
dengan ketua Rahimi Syahbirin  .

Pada pertemuan di GSG  IWS Cibitung ini
telah terpilih IS Datuk Bandaro Aceh dan Yudi
Herzi menjadi Ketua dan Sekretraris ILUTSA.
Dalam pertemuan ini, para anggota sepakat
untuk membantu  pendidikan Sekolah Tsa-
nawiyah Muhamm adiyah Saniangbaka meng-
himpun dana sesuai dengan kemampuan  poara
anggota dan warga IWS pencinta  Pendidikan
Muhammadiyah Saniangbaka di rantau .

Para  anggota ILUTSA menyatakan akan ikut
mensukseskan Acara Pulang Basamo 2010
dengan menghimbau kepada Seluruh Alumni
Tsanbawiyah Muhammadiyah Saniangbaka dari
semua angkatan untuk beramai ramai ikut Pulang
Basamo.  “Iko dalam rangka babaliak ka
kampuang untuk napak tilas mangana atau nos-
talgia ka ka kampuang dan rumah sakola awak
,” kata Hajah Lisfarni isteri dari Haji Herdi Taher,
Mantan Ketua IWS Cimahi , Lukmi Sutan
Marajo.

 Panasehat DPP IWS dan DPC IWS Bekasi,
juga menghimbau kepada para Alumni Tsa-
nawiyah untuk  berperan lebih banyak pada
kegiatan kegiatan IWS, di manapun berada.

Hajah Lisfarni juga menghimbau kepada
seluruh Alumni yang ikut Pulang  basamo 
supaya dapat nantinya di kampuang diadakan
juga reuni Akbar Alumni Tsanawiyah  di Sekolah
Tsanawiyah Muhammadiyah Saniangbaka
nantinya. “Untuk acara ini kalau dapat para
alumni di kampuang yang mengadakannya,” 
kata Hajah Lisfarni. (ISDT)

Alumni Tsanawiyah

Muhammadiyah Ajak

Sukseskan Pulang Basamo

IS Datuk Bandaro Aceh

Ketua ILUTSA
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PARA Alumni
Tsanawiyah  Mu-
hammadiyah Sa-
niangbaka yang
mengadakan per-
temuan di Ge-
dung Serba Guna
IWS  di Cibitung,
Bekasi, Jumat, 2
april 2010 yang
diikuti oleh para
Alumni Angkat-
an  1968 s/d 2003
yang datang dari
Bandung, Cimahi,

Wonosobo dan Banten, Bekasi dan Jakarta,
telah sepakat untuk menghidupkan kembali Korp
Alumni yang disingkat dengan ILUTSA yang
pernah dibentuk di Jakarta pada tahun 2006,
dengan ketua Rahimi Syahbirin  .

Pada pertemuan di GSG  IWS Cibitung ini
telah terpilih IS Datuk Bandaro Aceh dan Yudi
Herzi menjadi Ketua dan Sekretraris ILUTSA.
Dalam pertemuan ini, para anggota sepakat
untuk membantu  pendidikan Sekolah Tsa-
nawiyah Muhamm adiyah Saniangbaka meng-
himpun dana sesuai dengan kemampuan  poara
anggota dan warga IWS pencinta  Pendidikan
Muhammadiyah Saniangbaka di rantau .

Para  anggota ILUTSA menyatakan akan ikut
mensukseskan Acara Pulang Basamo 2010
dengan menghimbau kepada Seluruh Alumni
Tsanbawiyah Muhammadiyah Saniangbaka dari
semua angkatan untuk beramai ramai ikut Pulang
Basamo.  “Iko dalam rangka babaliak ka
kampuang untuk napak tilas mangana atau nos-
talgia ka ka kampuang dan rumah sakola awak
,” kata Hajah Lisfarni isteri dari Haji Herdi Taher,
Mantan Ketua IWS Cimahi , Lukmi Sutan
Marajo.

 Panasehat DPP IWS dan DPC IWS Bekasi,
juga menghimbau kepada para Alumni Tsa-
nawiyah untuk  berperan lebih banyak pada
kegiatan kegiatan IWS, di manapun berada.

Hajah Lisfarni juga menghimbau kepada
seluruh Alumni yang ikut Pulang  basamo 
supaya dapat nantinya di kampuang diadakan
juga reuni Akbar Alumni Tsanawiyah  di Sekolah
Tsanawiyah Muhammadiyah Saniangbaka
nantinya. “Untuk acara ini kalau dapat para
alumni di kampuang yang mengadakannya,” 
kata Hajah Lisfarni. (ISDT)

Alumni Tsanawiyah

Muhammadiyah Ajak

Sukseskan Pulang Basamo

IS Datuk Bandaro Aceh

Ketua ILUTSA

TEPAT satu tahun ini , di

bawah komando Eddy Umar

serta jajarannya, IWS Lombok

langsung bangkit dari tidurnya,

yang mana pada ulang tahun

perdananya, IWS Bali ikut

hadir di tengah – tengah

warga Saniangbaka yang

hampir 40 tahun merantau di

ranah seribu masjid ini. IWS

Lombok dapat menjadi lawan

berat buat Tim manapun yang

akan berlaga pada IWS Cup

di kampong, saat pulang

basamo nanti.

Adapun rombongan dari IWS
Bali sebanyak 30 orang itu mayo-
ritas adalah atlet-atlet bulutangkis
dan didampingi oleh Ketua Umum
DPP IWS H. Yunasril Anga, serta
nan tuo-tuo penasehatnya Dahlil,
Kairullah, Ir  Edyson, Eddy Tulus
SH, Charles, serta pengurus teras
 Ikatan Keluarga Minang Saiyo

(IKMS) daerah Bali .
Hari pertama Sabtu , 06 Maret

2010 acara dimulai dengan turun-
nya para atlet-atlet bulutangkis ke
arena pertandingan di GOR PBSI
Mataram . Dari 10 partai sparring
itu, dimenangkan oleh PB Sarum-
pun Lombok dengan score 6-4 .
Dan hari kedua Minggu , 07 Maret
2010 balik PB Tangaya Bali unggul
dengan score 6-4 . Lah salasai
main, langsung santap siang raci-
kan ibu-ibu bundo kanduang IWS
Lombok. Di sini rasa kebersamaan
kental terasa.

Malamnya dilanjutkan ber-
silaturrahmi dengan warga Tang-
aya di kediaman Nova Zainal di
Cakranegara. Kebetulan bersa-
maan dengan pengajian dan arisan
ibu-ibu bundo kanduang . Diawali
oleh ketua DPC IWS Lombok, Eddy
Umar dalam sambutannya me-
nyampaikan rasa senang atas
kunjungan dusanak-dusanak kami
dari Bali . “Apolagi banyak nan
mudo-mudo nan indak kami kenal
salamo ko jadi lebih kenal. Dan
kami pun siap bersilaturrahmi/spar-
ring partner ke Bali “, ujarnya .

IWS Lombok Bangkit,
Duel Meet Dengan IWS Bali

TIM IWS Bali dan Lombok berpose bersama
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Asrul Gobes Wakil Ketua IWS
Lombok juga merangkap tim Manager PB
Sarumpun IWS Lombok menambahkan,
“acara sarupo iko hendak e ditaruihkan
di tahun-tahun akan datang , agar cinto
banagari tidak terputus pada generasi
kita yang akan datang.”

“Tentang pulang basamo , Insya Al-
lah warga Tangaya di Lombok banyak
nan ka pulang mah . Apolagi ado subsidi
dari DPP IWS” tegasnya sambil melirik
ka Pak Anga. Dua orang putra Gobes
berdinas di kepolisian Polda Nusra NTB.

Selanjutnya Ade Chandra yang me-
wakili IWS Bali , menyampaikan rasa
terima kasih atas sambutan dusanak-
dusanak awak di siko . “Apolagi ibu-ibu
bundo kanduang e sato pulo sibuk

mauruih konsumsi kami salamo di siko .
Dan kami pun di Bali siap menyambut
kunjungan balasannya ,“Dan acara ini
akan kami masukkan dalam agenda
tahunan IWS Bali . Waktunya mungkin
tiap-tiap hari raya nyepi,”  ujar Ade
Chandra yang juga duduk di kabinet Pak
Anga sebagai ketua bidang pemuda dan
olah raga IKMS Bali .

Terakhir ketua umum DPP IWS H.
Yunasril Anga menghimbau acara sila-
turrahmi seperti ini memang harus
dilestarikan sebagai wujud cinto sesama
anak nagari Saniang Baka , khususnya
di perantauan . Harapan ambo semoga
diikuti juga oleh DPC-DPC IWS lainnya
, seperti Ngawi-Yogya , Semarang-
Bandung , Jakarta-Banten , dll .

Anga juga mengarahkan tentang
pulang basamo 2010 yang waktunya
semakin dekat . “Mari kita sukseskan
acaranya dan agenda utamanya , seperti
Turnamen IWS Cup, Batagak Panghulu
, Maangkek Gala , dll . Apolagi IWS
Lombok kan juara 1 veteran dan bueklah
program masing-masing DPC. Apo nan
akan awak karajoan yang bermanfaat
untuk nagari tercinta, begitu juga
tentang situasi di kampung saat ini
sudah dalam keadaan kondusiv. Jangan
mudah termakan isu-isu yang tidak jelas
narasumbernya , seperti di internet /
facebook dll. Makoyo mari kito calik
nagari dalam pulang basamo 2010 ko”,
ajaknya.

(Denny N)

Kaba RANTAU

SEOLAH tak mau kalah dengan gencarnya gaung pulang
basamo 2010, H. Fauzi Darwis salah seorang tokoh
masyarakat Minang asal Saniangbaka di Lombok ,
melakukan pula kesibukan. Dia sibuk mengurus warga
IWS Lombok yang akan menunaikan rukun Islam ke lima.

 “Insya Allah tahun 2014 yang akan datang kami
berangkatkan 20 orang calon jemaah haji IWS Lombok ka
tanah suci secara basamo-samo . Persiapan atau
pendaftaran sudah kami lakukan awal tahun 2010 ini .
Alhamdulillah sampai saat ini telah terhimpun sebanyak
20 orang . Harapan ambo mudah-mudahan ado warga awak
nan lain manyusul ,“ tutur urang awak suku Koto ini .

 “Motivasi apo yang mendorong pak Haji dengan
begitu semangatnya untuk menghimpun /mendata warga
yang akan menunaikan ibadah haji ini?” tanya SARAN
kepada H. Fauzi Darwis Katik Inpun, usai acara
sillaturahmi IWS Bali di Lombok pada Minggu , 07 Maret
2010.

“Motivasi ..? Ambo kan bukan orang partai politik !
Ambo kan urang manggaleh. Ini murni panggilan hati
nurani dan ibadah yang mana selama ini keberangkatan
haji belum ada yang mengkoordinir , khususnya warga
IWS di perantauan, “ ujar pria 62 tahun dan beristerikan
Hj. Nenni Dafriani (40 th).

 “Jadi alangkah mulianya bila kita himpun atau bantu
warga yang akan menunaikan ibadah haji dalam
pengurusan administrasi dan lain sebagainya . Sekaligus
barangkek basamo-samo (satu kloter) ka Makkah . Di
samping kita sukseskan pulang basamo 2010 , mari kita
sukseskan juga ka Makkah basamo,” harap H fauzi yang
punya anak 4 putri dan 1 putri, serta dua di antaranya
sudah menikah itu.

Mudah-mudahan niat baik ini diridhoi Allah SWT dan
diikuti warga awak lainnya. H. Fauzi Darwis yang sudah
hampir 40 tahun merantau di bumi seribu masjid ini
merupakan sobat Pak Angah kala merantau ka Lombok
tahun 1980an bersama orang tuanya . (Denny Nurdin)

H. Fauzi Darwis,

Koordinir 20 Calon Haji

IWS Lombok 2014

Tasyakuran W
Tempati

DUA warga Saniangbaka di Bandung dan Cimahi
baru baru ini mengadakan acara tasyakuran
dalam rangka menempati rumah baru. Kegiatan
tasyakuran tersebut bertepatan dengan acara
pengajian rutin DPC IWS Cimahi dan Rayon
Padalarang Bandung Raya. Kegiatan pertama
berlangsung pada Rabu 24 Maret 2010 di rumah
Bujang Nasril di Pasar Atas Cimahi dan kedua
di rumah Edi Permana di Perumahan Kota Baru
Parahiyangan Padalarang Bandung Minggu 18
April 2010.

Pada acara di Cimahi bertindak sebagai
penceramah adalah ustad Rudi Hartono. Acara
ini bertepatan dengan suasana peringatan
Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Ustad
Rudi Hartono dalam ceramahnya menyam-
paikan bahwa dengan memperingati hari
kelahiran Nabi Muhammad SAW supaya kita
sebagai umatnya tetap meneladani kehidupan
Rasulullah.

Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah
sebagai rahmat bagi sekalian alam, tidak saja
bagi umat manusia juga bagi alam yang ada di
langit dan  bumi. Kita patut meneladani segala
sisi kehidupan Rasulullullah.

Ratusan urang awak yang hadir pada acara
tersebut diingatkan untuk selalu menghormati
jasa orang tua, terutama jasa ibu. Ibu sebagai
orang yang telah melahirkan, mengasuh dan
membesarkan anaknya mempunyai jasa yang
sangat besar dan tak akan dapat dibalas dengan
cara apapun

Selesai acara pengajian, pada kesempatan
tersebut Pengurus IWS melalui panitia Pubas
menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan
rencana kegiatan Pulang Basamo yang akan
dilaksanakan pada 1 – 9 Juli mendatang.
Pengumuman yang disampaikan antara lain
tentang pendaftaran peserta pubas kepada
panitia yang telah ditunjuk, ongkos sebagai
peserta dan kendaraan yang dibutuhkan.
Kemudian panitia Pubas Cimahi melanjutkan
rapat kilat guna membahas penggalangan dana
untuk mendukung kelancaran  kegiatan ter-
sebut.

Kegiatan di Rumah Edi Permana
Sedang kegiatan yang berlangsung di rumah

Edi Permana diisi tausiah yang disampaikan
oleh Ustazah Ines. Pertama sekali dia
menyampaikan rasa gembira dan harunya atas
rahmat yang dilimpahkan Allah SWT terhadap
Edi Permana dan keluarganya.
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telah diber
memiliki us
rumah yan
Bandung. U
Edi sekeluar
hadir dalam

Selanju
hadirin untu
dilimpahka
waktu kehi
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tanah suci 
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adalah sebag
sungguhnya
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maupun ke

Semua 
pada umat 
keadilanNy
semesta ini
pernah sala
kita sebaga

H. Fauzi Darwis
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kan bukan orang
partai politik !
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Tasyakuran Warga Saniangbaka
Tempati Rumah Baru

DUA warga Saniangbaka di Bandung dan Cimahi
baru baru ini mengadakan acara tasyakuran
dalam rangka menempati rumah baru. Kegiatan
tasyakuran tersebut bertepatan dengan acara
pengajian rutin DPC IWS Cimahi dan Rayon
Padalarang Bandung Raya. Kegiatan pertama
berlangsung pada Rabu 24 Maret 2010 di rumah
Bujang Nasril di Pasar Atas Cimahi dan kedua
di rumah Edi Permana di Perumahan Kota Baru
Parahiyangan Padalarang Bandung Minggu 18
April 2010.

Pada acara di Cimahi bertindak sebagai
penceramah adalah ustad Rudi Hartono. Acara
ini bertepatan dengan suasana peringatan
Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Ustad
Rudi Hartono dalam ceramahnya menyam-
paikan bahwa dengan memperingati hari
kelahiran Nabi Muhammad SAW supaya kita
sebagai umatnya tetap meneladani kehidupan
Rasulullah.

Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah
sebagai rahmat bagi sekalian alam, tidak saja
bagi umat manusia juga bagi alam yang ada di
langit dan  bumi. Kita patut meneladani segala
sisi kehidupan Rasulullullah.

Ratusan urang awak yang hadir pada acara
tersebut diingatkan untuk selalu menghormati
jasa orang tua, terutama jasa ibu. Ibu sebagai
orang yang telah melahirkan, mengasuh dan
membesarkan anaknya mempunyai jasa yang
sangat besar dan tak akan dapat dibalas dengan
cara apapun

Selesai acara pengajian, pada kesempatan
tersebut Pengurus IWS melalui panitia Pubas
menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan
rencana kegiatan Pulang Basamo yang akan
dilaksanakan pada 1 – 9 Juli mendatang.
Pengumuman yang disampaikan antara lain
tentang pendaftaran peserta pubas kepada
panitia yang telah ditunjuk, ongkos sebagai
peserta dan kendaraan yang dibutuhkan.
Kemudian panitia Pubas Cimahi melanjutkan
rapat kilat guna membahas penggalangan dana
untuk mendukung kelancaran  kegiatan ter-
sebut.

Kegiatan di Rumah Edi Permana
Sedang kegiatan yang berlangsung di rumah

Edi Permana diisi tausiah yang disampaikan
oleh Ustazah Ines. Pertama sekali dia
menyampaikan rasa gembira dan harunya atas
rahmat yang dilimpahkan Allah SWT terhadap
Edi Permana dan keluarganya.

Sebagaimana diutarakan Ustazah Ines,
dalam usia yang masih relatif muda Edi Permana
telah diberi kesempatan dan rahmat untuk
memiliki usaha yang memadai dan beberapa
rumah yang sangat representatif di daerah
Bandung. Ustazah Ines mengingatkan baik pada
Edi sekeluarga maupun warga Saniangbaka yang
hadir dalam acara tasyakuran tersebut.

Selanjutnya Ustazah Ines mengharapkan
hadirin untuk selalu bersyukur atas rahmat yang
dilimpahkan oleh Allah SWT dalam setiap
waktu kehidupan kita. Rahmat Allah walau
sebesar apapun niscaya akan menambah
nikmat kepada yang mensyukurinya. Selain itu
akan dapat menghindari rasa iri terhadap
kelebihan nikmat yang dimiliki orang lain.

Ustazah yang baru saja kembali umrah dari
tanah suci ini, menyatakan bahwa apa yang
telah dilimpahkan pada kita sebagai umatNya
adalah sebagai refleksi keadilan Allah SWT. Se-
sungguhnya Allah itu maha adil. Keadilan Al-
lah tersebut akan dapat kita saksikan dan
buktikan dalam kehidupan sebagai individu
maupun kehidupan masyarakat.

Semua yang telah diperlihatkan oleh Allah
pada umat manusia dan alam sebagai bentuk
keadilanNya. Allah dalam menciptakan alam
semesta ini sudah memperhitungkan dan tak
pernah salah dalam kenyataannya. Hanya saja
kita sebagai manusia, lanjut ustazah Ines,

terkadang sangat sulit memahami dengan akal
sehat. Apalagi kalau kita dalam kehidupan sehari
hari sedang mengalami kesulitan dan kesusahan.
Untuk itulah diperlukan keimanan dan
ketaqwaan menghadapinya.

Dukung Pulang Basamo
Panitia Pubas dari DPC IWS Bandung

Raya memanfaatkan kesempatan berkumpul
warga Saniangbaka di rumah Edi Permana
dengan langsung melakukan koordinasi untuk
mempersiapkan diri menghadapi kegiatan
Pulang Basamo pada Juli mendatang.

H. Nafrizal sebagai Ketua Pengarah
menyampaikan bahwa telah ada komitmen dari
beberapa perusahan dan individu untuk
membantu pelaksanaan Pulang Basamo ini.
Komitmen itu ada yang berbentuk dana
maupun bentuk materi lainnya seperti
pengadaan kaos dan konsumsi.  Koordinasi ini
selain dihadiri oleh puluhan warga yang ada di
Padalarang, juga dihadiri oleh Ketua DPC IWS
Bandung Raya Chairil Anwar, Hafrizal Habib
dan para Ketua Rayon.

Untuk selanjutnya, guna mematangkan
komitmen dari para sponsor tadi, menurut H.
Nafrizal akan dilanjutkan dengan pertemuan
antara warga, panitia dan pihak sponsor pada
tanggal 15 Mei di Gedung Masyarakat Minang
di Cikutra Bandung. (Musfiardi Amwa)

Warga IWS  Tegal dan Brebes Siap

Sukseskan Pulang Basamo
ANDRI Nova Koto, salah

seorang warga IWS di Te-

gal,menyatakan, “kami warga

IWS  Tegal dan Brebes siap

untuk menyukseskan acara

pulang basamo 2010, yaitu

dengan keikutsertaan kami,

untuk pulang nantinya.”

Warga IWS  Tegal dan

Brebes ada sebanyak 34

kepala keluarga. “Kami  sangat membutuhkan 

arahan nasehat dari DPP IWS, untuk membina

kami, supaya kami di Tegal dan Brebes, dapat

juga membentuk pengurus  DPC IWS yang solid

seperti di daerah di Pulau Jawa, Bali dan Lombok 

dan NTT, yang kegiatan IWS-

nya sangat maju dan ber-

gairah,” kata Nova kepada

SARAN.

“Kami mengharapkan

kunjungan dari Ketua Umum

DPP IWS  H. Yunasril Anga

dan Ery  Yongker  Rajo Bu-

jang, untuk memberi semangat

kepada kami,” ujar  Nova lagi

yang dalam kesempatan  menyerahkan sum-

bangan pembaca SARAN sebanyak Rp 325.000.

Nova juga memberikan nama serta nomor HP

warga IWS Tegal dan Brebes agar dapat dimuat

dalam media ini. (ISDT)
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Andalas Terus Berkiprah Untuk Nagari

Saya menjadi teringat kenapa
almarhum Abuya Imam Jawahir
Datuk Bandaro Aceh, tidak mau

jadi wali nagari, begitu pula dengan
almarhum Kakanda Abdul Kadir Datuk
Rangkayo Marajo, yang baru berpulang
kerahmatullah pada akhir tahun lalu.
Beliau-beliau ini, kerena lama tinggal di
nagari dan sangat mengerti budaya dan
perangai orang nagarinya. Beliau-beliau
tidak mau hidupnya diakhiri dengan
kejatuhan buruk dalam konteks penilaian
orang Saniangbaka, hanya karena men-
jadi wali nagari.

Penilaian baik hanya sementara,
penilaian buruk seolah-olah sepanjang
hidup, dan bilakah perangai seperti ini
akan berubah, kita tidak boleh meng-
ubahnya, makanya jalan terbaik se-
bagaimana kata Hamka sayang nagari
tinggal-tinggalkan, tetapi jiwa dan fikiran
kita tidak pernah melupakan Saniang-
baka. Paling tidak bagi yang tinggal di
nagari, berhijrahlah dari perangai lama
yang tidak baik sebahagian orang
Saniangbaka ke arah cara hidup yang
lebih mengutamakan kasih sayang dan
akhlaq  yang mulia.

Saniangbaka, sebagai bahagian dari
komuniti besar keluarga Minangkabau,
marilah kita kembali kepangkal jalan;
kembali kepada adat yang indah dan
terhormat, penuh sopan santun dan
kelembutan, kita hilangkan budaya
mengumpat di belakang, biasakan ber-
terus terang dengan sopan dan bahasa
yang halus, bicarakan langsung dengan
Wali Nagari dan pihak-pihak yang mau
mendengarkan suara kita. Tegakkanlah
adat itu dengan dasar syara’ atau
syari’ah, ajaran Islam yang terlalu luas
ilmu-hikmah dan sangat tinggi akhlaq
dan peradabannya. Islam mengajarkan
segala-galanya; sense of solidarity,
sekaligus menumbuhkan semangat
keterbukaan, terus terang, pada masa
yang sama menjaga ukhuwah dan per-
saudaraan.

Janganlah adat basandi syarak, dan

syarak ber
slogan ko
pelipur lar
ianya unt
dengan ilm
yang agun
memiliki k
oleh manu
sangat dik
kita hany
siakan dii
dan perbu
buat diri k
malahan 
disisi Ilah
yang rugi
lebih lagi 

Alangk
Minangkab
nan merah
budi nan in
acuan kec
berfikir d
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akibat da
tidak meny
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Membuka pemakaman Umum
Rapat dan arisan anggota Anak Desa

Aialasi (Andalas) sabtu 17 april 2010 lalu
menelorkan beberapa keputusan penting
untuk kemajauan nagari, khususnya
masyarakat Aialasi yang telah menetap
dalam nagari. Rapat yang dihadiri oleh
sekitar 30-an anggota Andalas yang
mayoitas berasal dari sekitar kota Ban-
dung. Diantara keputusan itu adalah akan
membuka  area pemakamam umum (la-
wang) di luar dari lawang kaum yang ada
dalam nagari. Lawang ini ditujukan untuk
masyarakat Aialasi yang menetap dalam
nagari dan dinyatakan terbuka untuk
umum. Keputusan ini juga didukung penuh
oleh salah seorang anggota Andalas  yang
bermukim di Jabotabek. Jasmi Jamin yang
langsung mengadakan jamuan dan sila-
turahmi di rumah kediamannya di bilangan
Cimanggis Depok. Jasmi yang secara moril
maupun materil sangat mendukung pro-
gram ini. Beliau juga mengingatkan kepada
pengurus Andalas agar tidak lalai dalam
aturan tata Admisistrasi dan perizinan.

Nasril Gampo-ketua Andalas men-
jelaskan, “Program ini kita wacanakan sejak
dua bulan lalu di rumah Masrial marah
(Cimahi) dan alhamdulillah disambut baik
oleh semua peserta arisan yang hadir kala
itu”. Lebih lanjut Gampo menjelaskan
secara statistik perantau saniangbaka
yang berasal dari Aialasi nencapai 70 KK
(laki-laki) dan secara keseluruhan lebih dari
200 keluarga. Berdasarkan data ini kita
memberikan kewajiban minimal Rp. 200.000/
KK,  dan untuk yang ikut suaminya (sekitar
130 keluarga) tetap akan kita mintakan
namun tidak kita targetkan. Selama masa
sosialisasi kepada warganya pengurus
telah dapat mengumpulkan kurang lebih
Rp. 5 juta dari target anggaran yang hampir
mendekati Rp. 100 juta , sebagai dana
pembebasan lahan.

Pada saat team saran menanyakan
bagaimana dan kapan program ini di
lakasanaakan, H. Mursal Chan – sesepuh
IWS Cimahi yang juga tokoh dan pendiri
Andalas, menjelaskan program ini kita

upayakan ter-realisasi pada saat pulang
basamo IWS 2010 nanti, untuk ini kita
sangat berharap pada pengurus agar
bekerja maksimal dan serius.

Secara khusus rapat mengamanahkan
kepada  pengurus agar berkonsentrasi
pada dua hal,
1. Konsentrasi pada administrasi dan

surat- menyurat. hal ini kita upayakan
untuk mendapat kan lahan hibbah baik
dari warga maupun lembaga dan
pemerintahan nagari. Harapan ini
cukup beralasan karena pada umum-
nya lembaga dan masyarakat nagari
juga sedang memikirkan tentang
pembukaan di luar pemukiman.

2. Kosentrasi pada pencapaian target
keuangan. Karena jika tidak ada hibah
maka kita harus membeli lahan. Hal ini
mengingat beberapa kasus yang telah
terjadi dalam masyarakat kita, dimana
si mayit terlantar karena persoalan
lawang. Seperti harus di antar ke Aialasi
(2007), atas kebijakan H. Abdul Kadir
Datuk Rangkayo Marajo (Alm) mem-
bawa mayat ke Batuang untuk di-
kuburkan (2009) dan bahkan ada yang
di kubur di samping tangga rumah ahli
warisnya di Kapalo Labuh (2009)
Keputusan dan harapan Andalas ini

mendapat tanggapan positif dari Edipal
Datuk Palindih – Koordinator KAN bidang
Urusan Kekayaan atau Tanah Ulayat
Nagari.

Sa’at berbicara melalui sambungan
telepon dengan Jufrial dari team Majalah
Saran beberapa hari lalu. Datuk me-
ngatakan meskipun belum sempat di
hubungi oleh Pengurus atau perwakilan
dari Andalas, “ambo sangek batarimo kasih
ka Andalas karano lah barani maambiak
kaputusan labiah dulu untuk mambuka
pandan pakuburan baru. Meskipun  belum
ter-realisasikan namun ini adalah langkah
awal bagi kita untuk segera berbenah”.

Pada saat  kami menanyakan tentang
beberapa peroalan diatas beliau juga
membenarkan bahwa itu memang terjadi.
Namun lebih lanjut Angku Datuk men-

jelaskan, seharusnya ini tak perlu terjadi
karena  tidak ada persoalan dalam masalah
lawang di Saniangbaka.  Aialasi dan
Saniangbaka itu satu, “Aialasi itu bagian
dari Saniangbaka, dan urang nan
manatap di  Saniangbaka itu juga
berasal dan hidup dari tanah dan aia
dari Aialasi dan sekitarnyo, Sacaro adat
urang nan manatap di Aialasi juo punyo
suku dan  lawang dalam nagari, bukan
pendatang atau orang asing”.

Menjawab pertanyaan tentang dimana
lahan yang pas sebagai tempat pandan
pakuburan nagari yang baru itu, Datuk
Palindih secara spontan menunjuk Tong-
gak Vilakarena statusnya sudah jelas.
Bahkan kalau ada yang mau mulai berkubur
disitu sekarang sudah kita perbolehkan,
ucap beliau. Namun kata Angku Datuk
lebih lanjut kalau secara resmi kita ber-
lakukan tentu kita akan terkendala masalah
perangkat dan peralatan seperti, Ambulan
sebagai sarana Tranportasi, proses pe-
rataan lahan, dan lain-lain.

Andalas Turut mendukung Pubas IWS
2010 dan pengadaan Ambulan

Secara khusus pengus Andalas melalui
Penasehatnya H. Mursal Chan juga
menyampaikan dukungan dan doanya atas
pelaksanaan dan kesuksesan Program IWS
Pubas 2010. Hal ini disampaikan langsung
kepada salah seorang anggota Panitia
Adlim Gani – Panitia Pulang Basamo IWS
2010 bidang Program dan Jufrizal dari
Majalah Saran. H. Chan juga menghimbau
agar sebisanya anggota dan keluarga besar
Andalas ikut berpartisipasi dalam program
ini, serunya. Silaturrahmi yang ber-
langsung santai dan penuh keakraban juga
menyampaikan dukungannya dan ha-
rapannya tentang pengadaan Ambulan
untuk nagari. Ambulan ini merupakan
khabar baik bagi keluarga besar Andalas
dan Masyarakat Saniangbaka, karena kami
akan memulai langkah pembukaan lawang
baru yang juga telah di wacanakan oleh
IWS sebelumnya, kata Masrial Marah –
mantan Ketua DPC IWS Cimahi. Per-
mintaan dan harapan ini langsung men-
dapat tanggapan positif dari Adlim Gani.
Lebih lanjut Adlim mengatakan akan tetap
memperjuangkan dan merealisasikan  pro-
gram ini bersama teman-teman di ke-
panitiaan. (GS)

.

“Ambo sangek batarimo kasih ka Andalas karano lah barani maambiak

kaputusan labiah dulu untuk mambuka pandan pakuburan baru. Meskipun

belum dapat di realisasikan namun ini adalah langkah awal bagi kita untuk

segera berbenah”. Sambut  Edipal Datuk Palindih
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Saya menjadi teringat kenapa
almarhum Abuya Imam Jawahir
Datuk Bandaro Aceh, tidak mau

jadi wali nagari, begitu pula dengan
almarhum Kakanda Abdul Kadir Datuk
Rangkayo Marajo, yang baru berpulang
kerahmatullah pada akhir tahun lalu.
Beliau-beliau ini, kerena lama tinggal di
nagari dan sangat mengerti budaya dan
perangai orang nagarinya. Beliau-beliau
tidak mau hidupnya diakhiri dengan
kejatuhan buruk dalam konteks penilaian
orang Saniangbaka, hanya karena men-
jadi wali nagari.

Penilaian baik hanya sementara,
penilaian buruk seolah-olah sepanjang
hidup, dan bilakah perangai seperti ini
akan berubah, kita tidak boleh meng-
ubahnya, makanya jalan terbaik se-
bagaimana kata Hamka sayang nagari
tinggal-tinggalkan, tetapi jiwa dan fikiran
kita tidak pernah melupakan Saniang-
baka. Paling tidak bagi yang tinggal di
nagari, berhijrahlah dari perangai lama
yang tidak baik sebahagian orang
Saniangbaka ke arah cara hidup yang
lebih mengutamakan kasih sayang dan
akhlaq  yang mulia.

Saniangbaka, sebagai bahagian dari
komuniti besar keluarga Minangkabau,
marilah kita kembali kepangkal jalan;
kembali kepada adat yang indah dan
terhormat, penuh sopan santun dan
kelembutan, kita hilangkan budaya
mengumpat di belakang, biasakan ber-
terus terang dengan sopan dan bahasa
yang halus, bicarakan langsung dengan
Wali Nagari dan pihak-pihak yang mau
mendengarkan suara kita. Tegakkanlah
adat itu dengan dasar syara’ atau
syari’ah, ajaran Islam yang terlalu luas
ilmu-hikmah dan sangat tinggi akhlaq
dan peradabannya. Islam mengajarkan
segala-galanya; sense of solidarity,
sekaligus menumbuhkan semangat
keterbukaan, terus terang, pada masa
yang sama menjaga ukhuwah dan per-
saudaraan.

Janganlah adat basandi syarak, dan

syarak bersandikan Kitabullah, sekedar
slogan kosong, sekedar pemanis mulut,
pelipur lara hati yang hampa, jadikanlah
ianya untuk dihayati dan diamalkan
dengan ilmu dan kekuatan akhlaq Islam
yang agung itu, sahingga kita betul -betul
memiliki karamah insaniah yang dicintai
oleh manusia lain, tetapi lebih dari itu
sangat dikasihi oleh Allah SWT. Hidup
kita hanya sekali, janganlah dipersia-
siakan diisi dengan lagho, fitnah, dusta
dan perbuatan yang tidak bermanfaat
buat diri kita dan merugikan orang lain,
malahan ianya sangat tidak ada nilai
disisi Ilahi, bahkan kita termasuk orang
yang rugi bukan hanya didunia, lebih-
lebih lagi di akhirat sana.

Alangkah manisnya petatah-petitih
Minangkabau “Nan kuriek iyolah kundi,
nan merah iyolah sago, nan baik iyolah
budi nan indah iyolah baso (bahaso).  Ini
acuan kecil dalam setiap kita berbicara,
berfikir dan bertindak, fikirkan dulu
secara baik, masak dan matang agar
akibat dari ucapan dan tindakan kita
tidak menyakiti orang lain, apalagi orang
kampung kita sendiri dan harus ingat,

pada kesempatan lain sakit hati dan
kecewanya orang lain, juga boleh me-
nimpa kita pada waktu dan kesempatan
yang lain.

“Pucuk paku kacang balimbiang,
tampuruang lenggang-lenggangan, anak
dipangku kamanakan dibimbiang, urang
kampuang dipatenggangkan. Ini falsafah
dan artinya sangat luas, bukan hanya
berkaitan dengan bantuan  material yang
zahir, tetapi jiwa dan rasa raso jok pareso,
harus mampu kita hayati dan kem-
bangkan oleh semua anak nagari, yang
bermakna kalau dijadikan hukum di-
alektika dan selalu berputar ditempat
yang sama. Semua masalah tidak akan
jadi masalah, dan kalau ada masalah baru
ianya dapat diselesaikan dengan sangat
kreatif dan dinamis, penuh kekerabatan
dan persaudaraan, asasnya bersatu kita
teguh bercerai kita rubuh.

Toh kita sesama orang Saniangbaka,
semuanya bersaudara, kalau tidak
bersaudara berarti dia bukan urang
Saningbaka, pucuk bajelo urek baampeh,
kemanapun kita berputar atau kawin
dengan orang Sa niangbaka, sebelumnya
tetap dunsanak atau saudara kita, jika
tidak sepupu, dua pupu atau tiga pupu,
paling kurang adalah persaudaraan
kerana suku atau pertalian darah yang
agak jauh, ini sudah pasti. Awal tahun
80-an, Kakanda Sjahruddin Khatmi
Rangkayo Mudo menjadi wali nagari,
saya salah seorang pengkritiknya, saya
bicara berhadapan dan terus terang di
depan pertemuan warga Saningbaka di
Surau Gadang selepas puasa tahun 1982,
semua kritik disampaikan dengan ikhlas,
tanpa niat lain, Alhamdulillah kini setelah
beliau tidak menjadi Wali nagari hu-
bungan kami tetap hangat dan penuh
persaudaraan.

Jadi marilah kita kembali ke pangkal
jalan, selesaikan masalah ini dengan
baik, tenang dan kesabaran yang pan-
jang, karena kalau kita tetap saja jatuh
menjatuhkan, siapa lagi yang akan
menjadi wali nagari. Ada yang mau

Renung-renungilah, sembari bermuhasabah (2)

Saniangbaka Sepatutnya kembali
Kepada Adat Bersandikan Syara‘

Oleh

M Aktifanus Jawahir

(email: manja58@yahoo.com/blog:
http://arbuku.wordpress.com)



40 Edisi: 06 / Juni 2010

WAWASAN

dijatuhkan lagi dengan cara seperti ini, akhirnya yang
terjadi sepanjang sejarahnya di masa datang adalah,
kerja kita jatuh menjatuhkan, hasilnya pasti tidak akan
ada lagi orang akan menjadi wali nagari. Marilah kita
berembuk bersama; Dasrizal perlukan kesabaran,
ambil hikmahnya, ninik mamak, alim ulama, cadiak
pandai tungku tigo sajarangan, DPP IWS dan semua
IWS di seluruh rantau, ayo bermusyawarah dengan
kepala dingin, hati yang jernih dan cari penyelesaian,
bukan meneruskan kekusutan dan pertengkaran.

Kepada Saran jadilah media dan mediator, yang
baik berada di tengah-tengah, dan mampu mem-
berikan problem solving, sehingga untuk terbitan
akan datang warga dan pembacanya, akan men-
dapatkan ilmu atau bahan yang cerdas, dalam
penyelesaian masalah ini, bukan menambah kusut
dan memeningkan kepala warga dan pembacanya,
yang akan menjadikan Saran untuk terbitan masa
mendatang, ditunggu-tunggu oleh warga dan
pembaca, kerana di dalamnya penuh dengan pil atau
kapsul yang berisikan mutiara hikmah dan hujah-
argumen yang bermutu, sebagai obat penyelasai
masalah-masalah yang terjadi di nagari dan di rantau.

Pengalaman saya beberapa bulan yang lalu,
menghadiri sebuah Musyawarah Cabang IWS yang
tidak perlu disebutkan nama tempatnya, selama 4 jam
tidak dapat menyelesaikan persoalan yang biasa dan
sangat sederhana, karena pimpinan sidang tetap
mengulang itu ke itu dan peserta yang agak emosi
tidak dapat dengan cerdas mengedepankan ide, untuk
segera menyelesaikan pokok persoalan yang
dibicarakan.

Maaf, saya menyebutkan pengalaman dengan
dua ormas di Malaysia, satu tingkat nasional Malay-
sia dan satu tingkat Asia, 3 sampai 6 persoalan besar
dapat diselesaikan hanya dalam masa 2 sampai 3 jam.
Yang penting bagaimana kita memanej waktu dan
menguruskan isu yang berkembang dengan baik, ada
nilai intelektual dan penuh kedewasaan.

Untuk  itu biarlah semua pihak, di nagari dan
rantau marilah kita dukung Dasrizal sampai habis
periodenya. Setelah itu baik Dasrizal maupun pemilih
harus melakukan shalat Istikharah, apakah Dasrizal
masih mampu untuk menjadi wali nagari ataupun dia
sudah tidak mau. Sebaliknya pemilih di samping
melihat dengan mata yang zahir calon-calon baru,
beristikharahlah kepada Ilahi semoga diberikan
pengganti wali nagari yang lain.

Harapan kita tentu lebih baik dari sebelum-
sebelumnya, dengan satu janji-iktikad dan iltizam, di
masa datang tidak lagi mengulangi karenah lama,
mengkreasi konflik dan silang sengketa. Bukan hanya
dengan Wali Nagari, tetapi antara individu dengan
individu lain, kelompok dengan kelompok, yang tidak
menarik untuk diratapi di zaman moderen ini. Tulisan
saya ini tidak ada kepentingan apapun, kecuali karena
cinta kepada nagari yang merupakan secebis amanah
Ilahi di persada bumi yang luas ini, untuk tidak kita
nodai dan khianati, Wallahu’alam. (habis)

SAYA sangat terkesan sekali
dengan ulasan redaksi SA-
RAN edisi no.5/Tahun ll/

Maret 2010. “Dengan niat tulus dan ikhlas, objektif tidak me-
miliki dan ikut berprasangka buruk kepada siapapun,” maka
dengan segala kerendahan hati, saya sengaja meminjam topik
tersebut dalam tulisan yang singkat ini.

Sebagai orang yang beriman kita mengakui Tuhan itu Maha
Adil, Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan
menjadikan segala sesuatunya terdiri dari dua agar kita punya
pedoman menjalankan hidup ini dengan baik. Ada siang, ada
malam. Ada baik, ada buruk dan seterusnya.

Jadi dalam menyikapi segala sesuatu di sekeliling kita
haruslah objektif dan transparan melihat dari dua sisi. Jangan
berusaha mencari pembenaran. Tapi carilah kebenaran. Kita
tidak bisa lepas dari semua itu agar kita mendapatkan jalan
keluar yang terbaik.

Yang selalu hangat dalam perbincangan belahan dunia
manapun adalah sosok seorang pemimpin dan kepe-
mimpinannya, dipuji, dicerca, disanjung dan di jatuhkan.
Semua ini sudah menjadi santapan mata dan telinga kita sejak
dulu sampai kini dan mungkin sampai kapanpun.

Tentunya untuk terjun jadi seorang pemimpin tidak hanya
bisa bermodalkan berani dan bijak disamping tangguh
haruslah dilandasi dengan iman, tawaduk, jujur dan tawakal.
Insya Allah semuai itu bisa disikapi dengan baik. Menjalankan
roda kepemimpinan dengan baik adalah tugas mulia dan
merupakan ibadah.

Maka sepatutnyalah seorang pemimpin yang baik
bersyukur dan menyikapi dengan ketulusan hati dan berjiwa
besar bila ada yang mengingatkan segala kelebihan dan
kekurangannya dalam memimpin agar tugas mulia yang sedang
dijalankannya membawa kebaikan bagi yang dipimpin dan
menjadikan ibadah bagi yang memimpin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan pemimpin –
pemimpin yang amanah untuk nagari kito Saniang Baka. Jadi
marilah kito sabagai anak nagari Saniang Baka maraso samo-
samo batangguang jawab jo apo yang tajadi di nagari awak,
indak paralu salah manyalahan, nan salah itu nan paralu dipelok
“ko iyo ado?”, tantu mambutuhkan kasadaran dari nan
mamimpin jo nan dipimpin.

Insya Allah dengan meningkatkan kebersamaan tanpa
prasangka buruk dilandasi iman, tawaduk dan tawakal segala
sesuatu bisa dimusyawarahkan untuk mendapatkan jalan
keluar yang terbaik.

Mudah-mudahan Saniang Baka nan kito cintoi batambah
elok untuak sataruihnyo. Amin. (Yogyakarta, April 2010)

Judul ini adalah tema yang diusung
dalam kegiatan Pulang Basamo Iws
2010 pada awal Juli yang akan

datang. Kalimat ini juga merupakan Visi
Saniangbaka 2012. Artinya, Pulang
Basamo kali ini semakin mempertegas
semangat menuju cita- cita yang mulia,
yakni memperjuangkan agar Nagari
Saniangbaka dapat mencapai kondisi
yang Sejahtera.

Sejahtera seperti apakah yang kita
inginkan?. Bayangan dan angan-angan
kita mungkin berbagai macam. Namun
kalau bicara sejahtera setidaknya tentu
harus terpenuhi dulu empat faktor
mendasar yaitu; kemapanan ekonomi,
berpendidikan, maju dan damai.

Dalam masyarakat, kemapanan eko-
nomi merupakan unsur utama. Orang
akan merasa jauh dari sejahtera bila
ekonominya lemah. Sedangkan unsur
terdidik, maju, damai dan mungkin
banyak faktor lainnya, menempati urutan
sesudahnya. Walaupun belum tentu juga
faktor ekonomi akan menjamin orang
akan sejahtera atau tidak. Kesejahteraan
hakiki itu sesungguhnya tentulah seperti
apa yang dituntunkan oleh Allah dan
Rasul-Nya.

Keinginan menuju Saniangbaka
yang sejahtera jelas merupakan cita- cita
mulia. Semua kita pasti sangat setuju dan
mendukung. Tinggal sekarang bagai-
mana menunjukkan bahwa kita serius
untuk itu. Bukan sekedar polesan kata-
kata atau kalimat untuk memperindah
spanduk, tetapi betul-betul ada dalam
program riil.

Dalam rancangan program Pulang
Basamo, panitia telah menyepakati
beberapa poin, di antaranya; pengadaan
ambulan, pendirian pustaka nagari,
pengadaan tafsir, turnamen olah raga,
bazaar, batagak gala, kesenian, carano
dsb.

Semua program tersebut jelas positif
dan punya manfaat. Cuma yang masih
dikritisi sebagian masyarakat adalah
tentang pengadaan ambulan. Mereka
mempertanyakan sudah seberapa urgen-
kah pengadaan itu. Untuk saat sekarang
fungsinya masih terkaver oleh mobil
pribadi dan umum yang ada di kampung.
Bila untuk mengantisipasi adanya
Pandam Pakuburan di luar, tentu bagus-
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Judul ini adalah tema yang diusung
dalam kegiatan Pulang Basamo Iws
2010 pada awal Juli yang akan

datang. Kalimat ini juga merupakan Visi
Saniangbaka 2012. Artinya, Pulang
Basamo kali ini semakin mempertegas
semangat menuju cita- cita yang mulia,
yakni memperjuangkan agar Nagari
Saniangbaka dapat mencapai kondisi
yang Sejahtera.

Sejahtera seperti apakah yang kita
inginkan?. Bayangan dan angan-angan
kita mungkin berbagai macam. Namun
kalau bicara sejahtera setidaknya tentu
harus terpenuhi dulu empat faktor
mendasar yaitu; kemapanan ekonomi,
berpendidikan, maju dan damai.

Dalam masyarakat, kemapanan eko-
nomi merupakan unsur utama. Orang
akan merasa jauh dari sejahtera bila
ekonominya lemah. Sedangkan unsur
terdidik, maju, damai dan mungkin
banyak faktor lainnya, menempati urutan
sesudahnya. Walaupun belum tentu juga
faktor ekonomi akan menjamin orang
akan sejahtera atau tidak. Kesejahteraan
hakiki itu sesungguhnya tentulah seperti
apa yang dituntunkan oleh Allah dan
Rasul-Nya.

Keinginan menuju Saniangbaka
yang sejahtera jelas merupakan cita- cita
mulia. Semua kita pasti sangat setuju dan
mendukung. Tinggal sekarang bagai-
mana menunjukkan bahwa kita serius
untuk itu. Bukan sekedar polesan kata-
kata atau kalimat untuk memperindah
spanduk, tetapi betul-betul ada dalam
program riil.

Dalam rancangan program Pulang
Basamo, panitia telah menyepakati
beberapa poin, di antaranya; pengadaan
ambulan, pendirian pustaka nagari,
pengadaan tafsir, turnamen olah raga,
bazaar, batagak gala, kesenian, carano
dsb.

Semua program tersebut jelas positif
dan punya manfaat. Cuma yang masih
dikritisi sebagian masyarakat adalah
tentang pengadaan ambulan. Mereka
mempertanyakan sudah seberapa urgen-
kah pengadaan itu. Untuk saat sekarang
fungsinya masih terkaver oleh mobil
pribadi dan umum yang ada di kampung.
Bila untuk mengantisipasi adanya
Pandam Pakuburan di luar, tentu bagus-

nya terealisasi dulu rencana itu dan
kalau  sudah butuh pun kita bisa
memintanya pada Pemerintah lewat
Puskesmas.

Di luar masalah ambulan, rasanya kita
perlu sedikit  bertanya, apakah beberapa
program yang telah dicanangkan ter-
sebut sudah menyentuh pada faktor  ke-
sejahteraan masyarakat kampung atau
belum. Kalau belum, bukankah  pada
momentum sebesar itu perlu kita ca-
nangkan program yang lebih besar. Yaitu
program yang kalau bukan merobah,
setidaknya dapat mempengaruhi ke-
hidupan ekonomi masyarakat.

Yaitu program yang berkaitan dan
berpengaruh langsung terhadap pe-
ningkatan ekonomi urang awak. Agar
masyarakat dapat lebih giat dalam
melakukan usaha, merawat lahan, me-
melihara tanaman lama, serta membuka
lahan baru. Dapat pula berbentuk do-
rongan kreatifitas dalam membuat produk
makanan ringan sebagai oleh-oleh, atau
mungkin juga banyak hal lainnya.

Usulan sejumlah warga seperti yang
termuat pada Saran yang baru lalu yaitu;
bantuan  bibit unggul adalah sebuah
usulan yang baik. Jelas itu akan sangat
membantu sekali pada warga kita. Bisa
juga program lain seperti pembinaan
usaha kecil dan lain sebagainya. Perlu
didengarkan juga suara masyarakat
dikampung, barangkali mereka punya

kehendak atau usulan tersendiri.

Bantuan Bibit Unggul  Coklat
Tanaman perkebunan yang sekarang

menjadi primadona di kampong adalah
tanaman coklat. Seperti yang telah
diberitakan juga oleh Saran sebelumnya,
sudah ada urang awak yang sukses
dengan tanaman itu. Kabarnya banyak
warga yang tertarik dan mencoba juga
untuk mengembangkannya. Namun ada
yang berhenti hanya sebatas angan. Itu
disebabkan beberapa kendala yang
dihadapi oleh masing- masing warga.

Di antara kendala yang dihadapi oleh
beberapa warga untuk bisa ikut dalam
kegiatan membuka perkebunan coklat
adalah masalah keterbatasan dana.
Menurut cerita yang kami dengar, ben-
turan awal yang dihadapi adalah masalah
dana untuk pengadaan bibit. Tambah lagi
urusan dapur dirumah yang tidak bisa
ditunda. “Baa kami kasato baparak
coklat, untuk mancarian biaya hari-
kahari se kami susah,”demikian kata
seseorang yang kami dengar.

Jadi, tentu akan sangat membantu
bila ada bantuan kepada warga yang
tidak mampu tersebut. Dengan mem-
berikan bantuan bibit, berarti mengurangi
beban bagi mereka. Apalagi kalau
bantuan itu sampai ketingkat pem-
biayaan dalam proses pengolahan dan
perawatannya.

Seperti kata Pak Muslim, seorang
warga yang telah sukses dalam per-
kebunan coklat itu, bahwa bibit yang
terbaik adalah yang didatangkan dari
jawa. Mengingat harganya, serta ke-
mampuan sebagian warga yang memang
terbatas, maka memberikannya secara
cuma- cuma tentu akan sangat me-
legakan bagi mereka.

Walaupun akan diberikan secara
gratis, tetap diperlukan beberapa per-
syaratan kepada warga yang akan
menerimanya.Misalnya harus jelas
lahannya dan sudah dilakukan persiapan
lahannya oleh yang bersangkutan.

Mengkarbit Industri Baru Makanan
Melihat besarnya potensi konsumen,

maka perlu dilakukan suatu terobosan
supaya terwujud Industri makanan
dikampung kita. Menjadi penting karena

WAWASAN

Cita-cita Menuju Saniangbaka yang Sejahtera
Oleh

Yudi Harzi Rky Sati
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Saniangbaka butuh lapangan kerja untuk warganya.
Dan ternyata selama ini Nagari kita hampir se-
dikitpun tidak dapat menyerap angkatan kerja yang
selalu tumbuh setiap tahunnya. Justru yang terjadi
adalah penyusutan yang penyebabnya bisa harga
produk pertanian yang murah, atau adanya ekpansi
pekerja dari ilia/mudik yang terus bertambah.

Salah satu terobosannya adalah dengan cara
mengkarbit munculnya usaha baru yang serius
dalam bidang makanan. Lebih spesifiknya adalah
makanan ringan untuk teman minum kopi pagi dan
untuk bekal oleh-oleh bagi urang rantau. Momen-
tum pulang basamo adalah saat yang sangat penting
untuk memulai semua itu. Apalagi dengar dengar
semangat warga untuk pulang kali ini tambah tinggi,
katanya bisa dua kali bahkan tiga kali dibanding
pulang basamo kemaren.

Beberapa langkah untuk melakukan peng-
akarbitan ini adalah;
1. Memancing warga berbakat dengan mengadakan

lomba produksi makanan terbaik. Diadakan dua
minggu sebelum pubas. Pesertanya bisa di-
mintakan perutusan dari jorong, umpamanya 5
orang. Dengan tiga kali produksi.

2. Bagi 10 orang yang produksinya paling baik
(enak, murah, tahan lama) dan tetap bagus di
tiga kali produksi, diberi hadiah semacam
peralatan untuk bisa memproduksi dengan skala
besar.

3. Disediakan satu nomor nomor blok tempat buat
masing-masing dibarisan bazaar yang akan
diadakan nanti.

4. Diberikan dana pinjaman untuk semua biaya
produksi, yang pengembaliannya baru dicicil
setelah produk dianggap sudah jalan.

5. Disiapkan tim pendamping ahli dalam proses
pengemasan, pemasaran dan managemennya.

6. Dukungan pemasaran yang berkelanjutan oleh
semua elemen, terutama Pemerintahan Nagari
dan Dpp serta Dpc Iws se Indonesia.

Tentu saja targetnya tidak hanya urang awak.
Pemasaran produk anak tangaya harus juga me-
nembus pasar luas, seperti di Pasar Solok, Bukit
Tinggi atau bahkan di Bandara. Dengan tampilan
menarik, harga terjangkau, serta tahan lama, tidak
mustahil produk kita akan mampu bersaing dengan
produk lain yang sudah lebih dulu eksis.

Mengenai resiko harus juga dipikirkan, tidak ada
usaha yang tidak mengandung resiko. Hal yang jelas
jangan sampai warga yang dirugikan. Para donator
dari rantau tentu rela bila dana mereka bersama dipakai
untuk kemajuan dan kemandirian anak nagari.
Seandainya usaha pengkarbitan ini berhasil, tentu
hasilnya akan dinikmati juga oleh dunsanak-
dunsanak kita. Lapangan pekerjaan akan bertambah
sehingga pendapatan warga meningkat, perputaran
dan pergerakan roda ekonomi akan aktif.

WAWASAN

TAHUN Pelajaran 2010/2011
tinggal dalam hitungan hari, bagi
murid/ siswa yang telah me-
namatkan suatu  pendidikan
tentu akan melanjutkan ke jenjang
pendidikan berikutnya. Ter-
kadang seorang anak menetukan
sekolah karena didasarkan teman
sepermainan (uru-uruan), bagi
anak yang punya prinsip  akan
menjadikan ortu tempat    curhat.
Orang tua yang bijak tidak akan
menyia-nyiakan  hal ini, arahan
pertimbangan akan diberikan
sehingga sang anak bisa mem-
buat keputusan yang tepat.dalam
memilih sekolah.

Secara umum daya tampung
Sekolah di Saniangbaka dari
semua jenjang pendidikan lebih
dari cukup. Pendidikan Usia Dini
(PAUD) 2 buah, TK   2 buah, SD
sebanyak 7 buah, SLTP 2 buah
dan setingkat SLTA 2 buah . Dari
segi Tenaga pengajar,sarana
prasarana  sekolah yang ada  di
Nagari Saniangbaka sudah me-
madai, hanya saja kita warga
Saniangbaka tidak bisa menutup
mata bahwa kenyataan sebagian
sekolah yang ada tersebut di-
hadapkan  dengan masalah ke-
kurangan murid.

Menyikapi tentang ketentuan
rayon.Penerimaan Siswa Baru.
Dasrizal Chandra Bahar selaku
Wali Nagari Saniangbaka me-
nuturkan bahwa pemerintah
nagari hanya bisa menghimbau
warga untuk taat pada aturan
rayon. Untuk ukuran Saniang-

baka penegasan aturan  rayon
sulit dikondisikan karena me-
nyangkut percaya diri rang Sa-
niangbaka yang perlu diper-
tanyakan. “Yang jelas peme-
rintahan nagari tidak akan sem-
barangan mengeluarkan izin
keluar rayon, sebab kalau tidak
rang Saniangbaka siapa lagi yang
akan memajukan sekolah di
Nagari Saniangbaka,” ucap pak
Wali.

Untuk mengetahui sejauh
mana persiapan sebagian sekolah
yang ada dalam nagari Saniang-
baka, SARAN merangkumnya
dalam laporan berikut:

· TK Aysiyah
Sekolah yang   terletak di

Jorong Kpl Labuah, dalam meng-
hadapi Tahun Pelajaran 2010/
2011, Kepala sekolah meminta
ketegasan pemerintahan Nagari
Saniangbaka dalam pengaturan
rayon. Secara internal pengurus
bersama Majelis guru terus ber-
benah.  terutama segi  Kurikulum,
metode  pembelajaran. Sudah
saatnya  TK Aisiyah bisa me-
nunjukan sesuatu yang menjadi
kelebihan atau nilai plus, kata-
kanlah  anak   bisa  mengenal,
menulis, melafazkan  Al-Qur’an
atau  Anak bisa Mengenal ,
menulis, membaca huruf  latin
atau anak mempunyai akhlak
yang baik.Kalau sudah Kalau
sudah begini tentu tidak ada lagi
alasan menyekolahkan anak ke
luar.

Sekolah-sekolah di Kampung
Siap Terima Siswa Baru

TK Aisiyah

· MTsM Saniangbaka
Sekolah yang terletak di pusat nagari

Saniangbaka tepatnya di Balai lalang,
ekonomis dan praktis segi keuangan,
karena siswa tak perlu mengeluarkan
ongkos. Tidak hanya itu di MTsM
Saniangbaka punya  kegiatan eks-
trakurikuler seperti :Didikan Subuh,
Muhadarah, Pramuka,Drum Band dll.,
Ridwan Husein Kepala MTSM Sa-
niangbaka, menjelaskan kepada Saran
bahwa Seperti biasa panitia PSB  me-
nyiapkan Brosur, Spanduk dan meng-
adakan kegiatan kreatif seperti per-
tandingan Futsal antar SD. Yang menjadi
target  dari siswa baru tidak saja murid
yang dari Saniangbaka tapi juga dari
Nagari-nagari lain seperti : Sumani, Koto
Sani, Gantung Ciri dll

· SLTP 4 X Koto Singkarak
Lingkungan yang asri sangat men-

dukung terciptanya suasana belajar
yang kondusif, itulah  salah satu
kelebihan SLTP 4 X Koto Singkarak,
untuk Tk Kabupaten prestasi sekolah ini
sangat diperhitungkan. Aksia Fotasri
S.Pd selaku kepala sekolah menjelaskan
kepada Saran bahwa  sosialisasi  dalam
rangka Penerimaan Siswa Baru  di-
lakukan dengan titip pesan orang tua
murid  kls IX yang hadir dalam acara
perpisahan  atau melalui murid.. Ke-
engganan untuk sekolah di SLTP 4 hanya
didasarkan oleh pertimbangan jarak,
siswa harus mengeluarkan ongkos
transpotasi setiap harinya. Seandainya
letak SLTP 4 X Koto Singkarak arah ke
Solok,mungkin cerita atau kenyataanya
akan lain.

· MAM Sa
Asram

hammadiy

belajar ya
raga, mer
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SMAN 2 X Koto Singkarak

PENDIDIKAN

· MTsM Saniangbaka
Sekolah yang terletak di pusat nagari

Saniangbaka tepatnya di Balai lalang,
ekonomis dan praktis segi keuangan,
karena siswa tak perlu mengeluarkan
ongkos. Tidak hanya itu di MTsM
Saniangbaka punya  kegiatan eks-
trakurikuler seperti :Didikan Subuh,
Muhadarah, Pramuka,Drum Band dll.,
Ridwan Husein Kepala MTSM Sa-
niangbaka, menjelaskan kepada Saran
bahwa Seperti biasa panitia PSB  me-
nyiapkan Brosur, Spanduk dan meng-
adakan kegiatan kreatif seperti per-
tandingan Futsal antar SD. Yang menjadi
target  dari siswa baru tidak saja murid
yang dari Saniangbaka tapi juga dari
Nagari-nagari lain seperti : Sumani, Koto
Sani, Gantung Ciri dll

· SLTP 4 X Koto Singkarak
Lingkungan yang asri sangat men-

dukung terciptanya suasana belajar
yang kondusif, itulah  salah satu
kelebihan SLTP 4 X Koto Singkarak,
untuk Tk Kabupaten prestasi sekolah ini
sangat diperhitungkan. Aksia Fotasri
S.Pd selaku kepala sekolah menjelaskan
kepada Saran bahwa  sosialisasi  dalam
rangka Penerimaan Siswa Baru  di-
lakukan dengan titip pesan orang tua
murid  kls IX yang hadir dalam acara
perpisahan  atau melalui murid.. Ke-
engganan untuk sekolah di SLTP 4 hanya
didasarkan oleh pertimbangan jarak,
siswa harus mengeluarkan ongkos
transpotasi setiap harinya. Seandainya
letak SLTP 4 X Koto Singkarak arah ke
Solok,mungkin cerita atau kenyataanya
akan lain.

· MAM Saniangbaka
Asrama Putri, Masjid  Taqwa Mu-

hammadiyah, Labor Komputer, Ruang

belajar yang permanen, lapangan olah
raga, merupakan sebagian sarana pe-

nunjang untuk pelak-
sanaan Proses Belajar
Mengajar (PBM). Di Pon-
dok Pesantren MAM Sa-
niangbaka. Menghadapi
PSB Tp 2010/2011. Amris
St Tunaro SE ketika di-
temui di ruangan ker-
janya  menjelaskan ke-
pada  Saran, bahwa se-
perti biasa panitia yang
ditunjuk jauh–jauh hari
telah menyiapkan brosur,
mengadakan kegiatan
safari dakwah ke nagari-
nagari lain akhir-akhir ini
MAM Saniangbaka me-
ngalami kemajuan yang
signifikan  karena giatnya

pembangunan fisik yang tak terlepas
bantuan dana dari warga Saniangbaka
di perantauan,  Tahun Pelajaran sekarang
siswa  yang mengikuti UN  lulus 100% ,
dua siswa kelas X mengikuti pertukaran
pelajar ke Kalantan Malaysia. Lebih
lanjut dijelaskan insyaallah pada  Tahun

SLTP 4 X Koto Singkarak

Pelajaran 2010/2011 disamping jurusan
IPS akan membuka jurusan IPA.

· SMAN 2 X Koto Singkarak
SMAN 2 X Koto Singkarak yang

dikenal dengan julukan  kampus Idaman,
terletak di Tonggak  Villa Saniangbaka,
posisi gedung sekolah agak sedikit
berjenjang-jenjang  menjadi  suatu daya
tarik tersendiri yang membuat siapa saja
betah berlama –lama di sekitar lokasi
sekolah.yang satu ini karena terlihat jelas
sungguhan  panorama alam  Danau
Singkarak nan indah dan hamparan
sawah nagari Saniangbaka. Lingkungan
alam seperti demikian sangat kondusif
untuk pelaksanaan PBM.

Tentang persiapan PSB TP 2010/
2011,Drs.Erpenis MM ,Kepala SMAN 2
X Koto Singkarak menjelaskan kepada
Saran bahwa  sekiranya  sudah keluar
surat edaran ketentuan  perayonan  dari
Kemdiknas Kab. Solok, kami akan
mengkoordinasikan dengan pemerin-
tahan Nagari Saniangbaka. Dan sekolah
SMAN I X Koto Singkarak serta sekolah
lainnya.  Sebetulnya adanya kengganan
ke SMAN 2  X Koto Singkarak hanya
karena factor emosional  batuka-tuka
raso  dan alasan gegrafis.atau memang
rang Saniangbaka sepertinya tak ingin
memajukan sekolah yang ada di Saniang-
baka. Lebih lanjut Drs Erpenis MM
menuturkan bahwa secara  akademik
tahun sekarang SMAN 2 X Koto Sing-
karak merupakan salah satu dari dua
sekolah SMAN di Kab. Solok yang
siswanya lulus 100 % pada UN kemarin.
Dari segi lainnya SMAN 2 Singkarak
selalu kebanjiran atau kelebihan formulir
PMDK dari UNP,UNAND , IAIN dll

(Nusa)

MAM Saniangbaka
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MDA Bahrul Ulum Perlu Perhatian Rang Saniangbaka

MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah)
Bahrul Ulum yang  berdiri sejak tahun
1996 menempati gedung semi permanen
bekas SMP Imam Bonjol, satu unit
gedung sudah mulai dimakan usia,
jumlah murid sebanyak 145 orang terdiri
1 rombel  pra MDA dan 4 lokal MDA.
Letak gedung persis dibawah rimbunan
pohon beringin kepala labuah, sisi barat
berbatas dengan Surau Kepala Labuah
(Mushala Tauhid)  sementara sisi Utara
terdapat jalan Lingkar  Nagari yang
dibatasi oleh Pagar tembok yang sudah

condong dan hanya ditumpu dengan
kayu  batang garondong seadanya.

Elmandri, Kepala Sekolah MDA
Bahrul Ulum Saniangbaka ketika di temui
Saran menceritakan panjang lebar
tentang perkembangan  dan perma-
salahan di MDA tersebut termasuk
masalah gedung dan kondisi pagar.
Diakui atas nama pengurus telah meng-
ajukan  proposal Dana Bencana  Pem-
bangunan Pagar MDA ke Pemerintahan
Nagari Saniangbaka, begitu juga ke
Bupati Solok,  namun sampai sekarang

belum ada realisasinya. Pembangunan
Pagar sepanjang 55 meter diperkirakan
menelan biaya ± 26 Juta.

Condongnya Pagar  MDA  Bahrul
Ulum merupakan akibat Gempa tahun
2006. Terlepas dengan persoalan lainnya
berarti  hingga sekarang sudah lebih 4
tahun  Pagar condong dibiarkan sekan
tak ada yang peduli. Sekiranya masih
belum dilakukanya pergantian dikha-
watirkan nanti Pagar condong tersebut
akan menelan korban, sebab yang
namanya anak –anak, baik anak MDA
maupun anak disekitar lingkungan MDA
Bahrul Ulum tidak semua bisa terawasi
untuk tidak mendekat dan bermain di area
pagar Condong tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan oleh  Elmandri
bahwa sebetulnya persoalan yang ada
tidak saja masalah pagar, akan tetapi
masalah ruang belajar di gedung eks
tersebut. Sering anak –anak sedang
asyik belajar tiba-tiba  dikejutkan  rontok-
nya dinding lokal. Kondisi gedung
belajar  dan Pagar MDA Bahrul ulum
hendaknya dapat disikapi oleh  rang
Saniangbaka   baik yang dirantau mau-
pun yang di kampuang

Rusmadi Pandito Pinyangek ketika
ditanya Saran  menjelaskan, mengingat
kondisi pagar yang sangat mempri-
hatinkan  maka  pembangunan kembali
pagar MDA Bahrul Ulum, insyaallah
akan diusulkan atau diusahakan dalam
anggaran dana pembangunan  nagari
Saniangbaka tahun 2010. (Nusa)

Kondisi pagar tembok MDA Bahrul Ulum yang hampir roboh

Bahar.

Ada dua masalah yang perlu menjadi perhatian

kita bersama. Pertama persoalan Lembaga

Pendidikan yang ada, yaitu kurangnya fasilitas dan

kesulitan biaya operasional rutin. Kedua tentang

masalah banyaknya generasi putus sekolah dan

tidak lanjut sampai perguruan tinggi, yang

penyebabnya sering karena faktor biaya.

H. Mustafa Kadir, Ketua Dewan Penasehat

DPP IWS yang saat ini menjabat sebagai Purek III

Universitas Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa

pendidikan itu sangat perlu. Menurutnya, melalui

pendidikan dapat dilakukan upaya perubahan secara

lebih terarah. Oleh karena itu lembaga pendidikan

harus kita benahi. “Perlu ditingkatkan perhatian kita

terhadap institusi pendidikan yang ada dalam

Nagari,” ucapnya.

Pak Mus, demikian Penasehat DPP ini biasa

dipanggil oleh koleganya, menyoroti tentang

kesulitan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan

yang ada di kampung. Ia menyebut sekolah Aliyah

(MAM) sebagai contohnya. Menurut beliau  sekolah

itu perlu mendapat perhatian  dari  kita semua.

Bahkan lebih dari itu ia meminta agar IWS aktif

memberikan dukungan,  “Kalau perlu IWS ikut turun

tangan mempromosikan  sekolah tersebut. MAM

adalah asset pendidikan yang berharga bagi Nagari,”

ujarnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Wali Nagari

Dasrizal Candra Bahar. Beliau mengaku setuju kalau

pada Pulang Basamo nanti ada pos anggaran untuk

bantuan kepada lembaga pendidikan, seperti

Tsanawiyah, MAM  dan yang lainnya. “Yang perlu

sekali adalah MAM, itu lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Pak Wali juga mengaku lebih cenderung agar

pada Pulang Basamo nanti disediakan juga dana

beasiswa untuk anak berprestasi tapi kurang

mampu agar mereka bisa melanjutkan studinya

sampai tingkat atas. “Kalau saya pribadi kalau

ditanya, maka saya lebih cenderung disediakan

dana beasiswa bagi anak kurang mampu,” katanya.

Sedangkan H.Yunasril Anga juga sependapat

bahwa Pendidikan itu memang merupakan hal

penting. Beliau mengatakan, kalau berkeinginan

untuk mendukung maka kita harus serius. Orang

nomor satu di IWS inipun mengusulkan agar dibentuk

sebuah badan yang khusus mengurusi masalah

kepedulian akan pendidikan ini. Namanya bisa

Badan Ped

gotanya tentu

yang ada di

yang diran

memberikan

mampu,” ka

Pendap

Sudasril Darw

mendatang j

sekolah d iten
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Sedangkan p

Group ini me

sehari yang 

pendidikan d
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TAMAN Kanak-Kanak (TK) Aysiyah  Saniangbaka,
sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan
organisasi Muhammadiyah,  berdiri sejak tahun 1974,
berarti hingga sekarang ini sudah  lebih 36 tahun.
Setiap tahun, tidak kurang 50 orang anak didik yang
menamatkan pendidikan di TK Aysiyah. Diperkirakan
sudah ribuan anak didik yang menjadi alumni TK
Aisyiah Saniangbaka, dan di antara mereka tentu
sudah banyak yang   menjadi orang.

 Hanya saja, satu tahun sekarang  anak didik
yang diasuh TK Aysiyah ini mengalami kekurangan
murid. Tahun yang berjalan ini, SD Inti 24 Saningbaka
juga membuka kelas TK satu atap. Ketidak jelasan
sistem  rayon dan tidak terakomodirnya dengan baik
oleh pihak yang berkompeten di nagari  Saniangbaka
sehingga sempat menimbulkan riak-riak kecil.

Masih  seperti yang dulu, itulah kata yang pas
menggambarkan kondisi fisik  bangunan TK Aiysiah
Saniangbaka, suasana ceria dan sebagian orang tua
murid terlihat   ketika SARAN datang   berkunjung ke
sekolah tersebut.  Nurhayati S.Pd sebagai kepala
sekolah didampingi oleh empat orang majelis guru
yaitu Syamsuarni A.Ma,  Delfianis, Yulia Metri dan
Sri wahyuni.

Hadir secara kebetulan Ibu Hj Asmaniar Jalal,
salah seorang pengurus TK Aysiyah yang masih
aktif. Dia ketika itu  sedang  melihat  hasil perbaikan
atap  gedung  TK  yang ambruk ditimpa  pohon
besar. Banyak hal yang diungkapkan kepada
SARAN dalam kunjungan tersebut. Semuanya
tidak lain dengan suatu harapan warga Sa-
niangbaka untuk lebih penduli kepada pendidikan,
khususnya TK Aysiyah Saniangbaka yang
seakan terlupakan.

 Bangunan TK  Aysiyah terdiri dari 2 buah
ruang belajar 1 buah ruang Kantor  dan satu lagi
merupakan ruang penyimpanan barang atau
media belajar. Keseluruhan ruang tersebut
merupakan  bangunan lama  semi permanen akan
tetapi terlihat masih kokoh. Hanya saja sebagian

dari kayu ko
melapuk.
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Para Tokoh Bicara:

Saatnya Pendidikan Jadi Prioritas
SETELAH selama ini fokus perjuangannya lebih

terarah ke penguatan ekonomi, maka sekarang

sudah saatnya komunitas masyarakat Saniang-

baka menjadikan pendidikan sebagai prioritas

utama. Pendidikan itu dapat membawa kepada

kehidupan yang lebih bermutu. Demikian

kesimpulan pembicaraan secara terpisah dengan

beberapa tokoh yang dihubungi SARAN.

Mereka itu adalah H. Mustafa Kadir, Ketua Dewan

Penasehat DPP IWS, dan H. Yunasril Anga,

Ketua Umum DPP Iws, H. Sudasril Darwis

dan termasuk juga Wali Nagari Dasrizal Candra

Gedung TK Ais
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Taman Kanak-Kanak (TK) Aysiyah Saniangbaka Butuh Bantuan

pada Pulang Basamo nanti ada pos anggaran untuk

bantuan kepada lembaga pendidikan, seperti

Tsanawiyah, MAM  dan yang lainnya. “Yang perlu

sekali adalah MAM, itu lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Pak Wali juga mengaku lebih cenderung agar

pada Pulang Basamo nanti disediakan juga dana

beasiswa untuk anak berprestasi tapi kurang

mampu agar mereka bisa melanjutkan studinya

sampai tingkat atas. “Kalau saya pribadi kalau

ditanya, maka saya lebih cenderung disediakan

dana beasiswa bagi anak kurang mampu,” katanya.

Sedangkan H.Yunasril Anga juga sependapat

bahwa Pendidikan itu memang merupakan hal

penting. Beliau mengatakan, kalau berkeinginan

untuk mendukung maka kita harus serius. Orang

nomor satu di IWS inipun mengusulkan agar dibentuk

sebuah badan yang khusus mengurusi masalah

kepedulian akan pendidikan ini. Namanya bisa

Badan Peduli Pendidikan atau yang lain. Ang-

gotanya tentu para tokoh dan para praktisi pendidikan

yang ada dikampung, serta juga melibatkan pihak

yang dirantau. “Bentuklah badan yang bisa

memberikan rekomendasi tentang anak yang kurang

mampu,” katanya.

Pendapat yang  sama juga disampaikan oleh H,

Sudasril Darwis. Beliau menekankan agar untuk masa

mendatang jangan ada lagi generasi kita yang putus

sekolah d itengah jalan. “Amat disayangkan kalau ada

yang studinya berhenti di tengah jalan,” ujarnya.

Sedangkan pada pulang basamo nanti, Pimpinan Prima

Group ini mengusulkan agar diadakan acara seminar

sehari yang membahas tentang perekonomian dan

pendidikan di Nagari kita Saniangbaka.

Semoga untuk ke depan dua persoalan pendidikan

tersebut dapat teratasi. Lembaga Pendidikan yang ada

perlu diperhatikan. Kalau bisa tidak hanya sekedar

bagaimana operasionalnya lancar, kalau perlu

bagaimana fasilitas dan mutunya lebih ditingkatkan

lagi. Begitu juga tentang generasi ke depan, makin

banyak sarjana tentu akan membawa dampak lebih

baik untuk Nagari kita Saniangbaka.

Usulan Ketua Umum DPP IWS, H.

Yunasril Anga agar dibentuk sebuah badan yang

mengurusi masalah pendidikan di Nagari itu

sangat bagus. Semoga pihak yang ada di

kampung, seperti Wali Nagari dan Lembaga

lainnya dapat menindak lanjuti usulan tersebut.

Semoga semangat untuk memperhatikan

masalah pendidikan itu terus berlanjut. Jangan

sampai menjadi memudar karena kurangnya

respon dan lemahnya tindak lanjut. Angan-angan

membuat Saniangbaka  menjadi Nagari

Pendidikan tidaklah mustahil bila kita sama-sama

mendukung dan konsisten. (yd)

TAMAN Kanak-Kanak (TK) Aysiyah  Saniangbaka,
sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan
organisasi Muhammadiyah,  berdiri sejak tahun 1974,
berarti hingga sekarang ini sudah  lebih 36 tahun.
Setiap tahun, tidak kurang 50 orang anak didik yang
menamatkan pendidikan di TK Aysiyah. Diperkirakan
sudah ribuan anak didik yang menjadi alumni TK
Aisyiah Saniangbaka, dan di antara mereka tentu
sudah banyak yang   menjadi orang.

 Hanya saja, satu tahun sekarang  anak didik
yang diasuh TK Aysiyah ini mengalami kekurangan
murid. Tahun yang berjalan ini, SD Inti 24 Saningbaka
juga membuka kelas TK satu atap. Ketidak jelasan
sistem  rayon dan tidak terakomodirnya dengan baik
oleh pihak yang berkompeten di nagari  Saniangbaka
sehingga sempat menimbulkan riak-riak kecil.

Masih  seperti yang dulu, itulah kata yang pas
menggambarkan kondisi fisik  bangunan TK Aiysiah
Saniangbaka, suasana ceria dan sebagian orang tua
murid terlihat   ketika SARAN datang   berkunjung ke
sekolah tersebut.  Nurhayati S.Pd sebagai kepala
sekolah didampingi oleh empat orang majelis guru
yaitu Syamsuarni A.Ma,  Delfianis, Yulia Metri dan
Sri wahyuni.

Hadir secara kebetulan Ibu Hj Asmaniar Jalal,
salah seorang pengurus TK Aysiyah yang masih
aktif. Dia ketika itu  sedang  melihat  hasil perbaikan
atap  gedung  TK  yang ambruk ditimpa  pohon
besar. Banyak hal yang diungkapkan kepada
SARAN dalam kunjungan tersebut. Semuanya
tidak lain dengan suatu harapan warga Sa-
niangbaka untuk lebih penduli kepada pendidikan,
khususnya TK Aysiyah Saniangbaka yang
seakan terlupakan.

 Bangunan TK  Aysiyah terdiri dari 2 buah
ruang belajar 1 buah ruang Kantor  dan satu lagi
merupakan ruang penyimpanan barang atau
media belajar. Keseluruhan ruang tersebut
merupakan  bangunan lama  semi permanen akan
tetapi terlihat masih kokoh. Hanya saja sebagian

dari kayu konsen jendela  dan pintu lokal sudah
melapuk.

Areal dan lokasi  TK  Aysiyah  Saniangbaka
boleh dikatakan sangat memadai  bila dibandingkan
dengan TK di sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan
halaman sekolah yang lumayan luas terdapatnya
aneka  permainan  anak-anak  mulai dari luncua-
luncuan, ayunan dan lain sebagainya, sehingga
membuat anak akan betah  dan nyaman untuk
bermain. Dari segi pelaksanaan proses Belajar pada
sekolah TK sangat kondusif karena dengan sistem
belajar sambil bermain.

Nurhayati S.Pd menjelaskan, sebetulnya
pelaksanaan PBM (Proses Belajar Menagajar)
cukup lancar,  karena  2 orang dari majelis guru
sudah berstatus Pegawai Negeri, 3 guru lainnya
masih berstatus tenaga honorer yang menerima gaji
setiap bulannya hanya Rp. 50.000. Akan tetapi  guru
tersebut tetap semangat. Pelaksanaan tugas mengajar
secara team teaching  lebih memungkinkan  ditambah
guru yang ada sudah berpengalaman.

Sebagai sekolah dibawah naungan organisasi
Muhammadiyah ini, senantiasa tetap konsisten dengan
penekanan pada bidang keagamaan  untuk terciptanya
anak didik yang mandiri, berahklak mulia untuk

melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar
(SD).

Hj.Asmaniar Jalal mengatakan, terkait dengan
pendanaan, pengurus selalu  berupaya mencarikan
dana untuk operasional seperti honor guru, di antaranya
berupa iyuran pembangunan dan bulanan dari orang
tua murid, dari dermawan yang sifatnya dadakan
seperti kalau ada perantau yang pulang maka
pengurus mencoba memohonkan  uluran tangan dari
pribadi perantau tersebut.

Untuk kebutuhan media pemebelajaran di lokal
baru tahun kemarin,  TK Aysiyah mendapatkan
bantuan dari Kanwil Kementerian Pendidikan
Nasional Sumatera Barat senilai Rp. 10 juta.
Sementara untuk aneka  permainan di luar lokal  dan
perawatan gedung dananya bersumber dari orang
tua  murid dan dari Donatur.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebetulnya
kepengurusan TK Aysiyah Saniangbaka, rasanya
perlu dilengkapi strukturnya karena pengurus yang
ada sekarang ini hanya terdiri dari  : Ketua dijabat
oleh Hj Asmaniar Jalal, Wk Ketua :  Evawarni S.Pd,
Sekretaris ; Yulia metri, dan Bendahara dijabat oleh :
Harnoflis.

Perevisi Struktur demikian perlu dilakukan untuk
memacu kualitas  dan kuantitas pendidikan
sehingga tidak ada lagi  warga Saniangbaka yang
sekolah TK keluar dari segi biaya  dan waktu
kurang efektif ditambah imbasnya terhadap rasa
percaya diri  anak terhadap  jati dirinya sebagai
anak  Saniangbaka.

Hal lain yang diungkapkan sebagai keluhan
majelis guru adalah adanya sarana halaman
sebagai  arena bermain anak TK yang diusulap
menjadi lapangan Takraw oleh sekelompok
pemuda.  Pernah kaca ruang belajar pecah, berat
dugaan karena hantaman  bola takraw.  Laporan
seperti ini hendaknya disikapi oleh pihak yang
terkait agar tidak terulang lagi.

(Nusa)Gedung TK Aisyiah yang masih bangunan lama

PENDIDIKAN
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Mengenal Diabetes Mellitus atau Kencing Manis

KESEHATAN

Diabetes mellitus merupakan
kumpulan gejala yang timbul
pada seseorang yang disebab-

kan adanya peningkatan gula (glukosa
darah) akibat kekurangan insulin.

Insulin dihasilkan oleh sel beta pada
pankreas, sangat penting untuk menjaga
tingkat kadar glukosa darah. Bila terjadi
gangguan pada pankreas maka insulin
baik secara kualitas maupun kuantitas
akan terganggu dan kadar glukosa darah
cenderung naik.

Penyebab diabetes mellitus :
1. Faktor lingkungan :

a. Virus (virus morbili)
b. Obat-obatan (golongan

kortikosteroid)
c. Toksisitas / keracunan

(insektisida)
d. dan lain-lain

2. Faktor genetik / keturunan
3. Faktor pemicu

a. Kelebihan makan
b. Kegemukan
c. Stress
d. Serangan jantung, liver kronik
e. dan lain-lain

Gejala akut / mendadak diabetes mel-
litus :
1. Gejala awal :

a. Banyak makan (polifagia)
b. Banyak minum (polidipsia)
c. Banyak kencing (poliuria)
d. Berat badan penderita biasanya

naik karena insulin masih
mencukupi.

2. Bila tidak segera diobati, insulin
berkurang dan timbul :
a. Polidipsia dan poliuria
b. Nafsu makan berkurang (berat

badan turun 5-10 kg dalam waktu
2-4 minggu)

c. Mudah lelah
d. Bila tidak segera diobati dapat

timbul koma (koma diabetik)

Gejala kronik / menahun diabetes
mellitus :
1. Kesemutan, rasa tebal di kulit, kulit

terasa panas atau seperti tertusuk-
tusuk jarum, kram.

2. Mudah lelah dan mengantuk.
3. Mata kabur, biasanya sering berganti

kaca mata.
4. Gatal di sekitar kemaluan terutama

pada wanita.
5. Gigi mudah goyah dan mudah lepas.
6. Kemampuan seksual menurun bah-

kan impotent.
7. Ibu hamil sering mengalami ke-

guguran atau berat badan bayi yang
dilahirkan lebih dari 4 kg.

Komplikasi diabetes mellitus :
1. Penurunan kemampuan seksual
2. Komplikasi saraf (neuropati diabetik)
3. Komplikasi ginjal (nefropati diabetik)
4. Penyempitan pembuluh darah di

mata (retinopati diabetik)
5. Penurunan imunitas / kekebalan
6. Tekanan darah tinggi (hipertensi)
7. Penyakit jantung koroner atau pe-

nyempitan pembuluh darah jantung
8. Luka pada ujung jari, menghitam dan

menjadi borok (gangren diabetik)
9. Batu empedu simptomatik.

Diabetes mellitus merupakan pe-
nyakit yang bersifat laten yaitu dapat
menyerang kembali jika kita tidak berhati-
hati dalam menjaga dan menanggulangi
faktor resiko penyebab diabetes melli-
tus.

Berikut ini adalah 10 langkah yang
harus bisa anda kerjakan sendiri :

1. Kontrol Gula Darah dan General

Check Up
Gula darah anda harus selalu ter-

kontrol dengan baik, artinya upayakan
tiap hari dalam batas normal. Di bawah
130 mg/dl pada saat puasa 10 jam, dan di
bawah 200 mg/dl setelah makan 2 jam.
Tiga bulan sekali periksakan HbA1c
darah, diabetes yang terkontrol baik
akan mempunyai HbA1c di bawah 7 %.

Anda juga harus melakukan general
check up minimum setahun sekali,
periksakan fungsi hati, ginjal, jantung,
paru, serta organ tubuh atau sistem
lainnya.

2. Periksa Kolesterol Darah
Pada diabetes mudah diikuti dengan

kenaikan lemak darah, yaitu kolesterol
total meningkat, juga kolesterol LDL
(lemak yang jahat) dan trigliserida darah
yang lebih tinggi dari normal, sedangkan
kadar kolesterol HDL (lemak yang baik)
cenderung turun.

Bagi orang diabetes, kolesterol total
harus dibawah 200 mg/dl, kolesterol LDL
dibawah 100 mg/dl, dan trigliserid harus
dibawah 150 mg/dl; sedangkan untuk
kolesterol HDL, harus diatas 40 mg/dl
bagi pria atau diatas 50 mg/dl bagi wanita.

3. Kontrol Tekanan Darah
Pasien diabetes 2 kali lebih mudah

terkena tekanan darah tinggi (hipertensi).
Hipertensi pada diabetes meningkatkan
risiko komplikasi penyakit jantung
koroner, stroke, serta kerusakan ginjal.

Hipertensi harus dipantau setiap hari,
selain diet rendah garam, olahraga
aerobik teratur, minumlah obat anti
hipertensi dengan disiplin. Harus di-
upayakan tekanan darah selalu dibawah
130/80 mmHg. Apabila ada kerusakan
ginjal, maka tekanan darah harus dibuat
lebih rendah lagi.

4. Turunkan Berat Badan
orang diabetes umumnya gemuk.

Berat badan yang berlebihan ini bisa
menyebabkan kontrol gula menjadi lebih
sukar, karena insulin tidak dapat bekerja
dengan baik. Turunkan berat badan yang
berlebihan dengan diet yang sehat dan
olahraga teratur.

5. Perhatikan Mata

Diabetes merupakan penyebab ke-
butaan pada orang dewasa yang paling
sering.

Begitu anda didiagnosa sebagai
pengidap diabetes, perlu segera me-
meriksakan mata ke dokter spesialis mata.
Selanjutnya setiap tahun perlu kontrol
retina dan visus.

Apabila gula darah tidak terkontrol
dengan baik, ada tekanan darah tinggi,
komplikasi ginjal, atau sedang hamil,
maka pemeriksaan mata perlu dilakukan
beberapa kali dalam setahun.

6. Kebersihan Mulut dan Gigi
Gula darah yang tinggi menurunkan

daya tahan tubuh, sehingga orang dia-
betes mudah terkena infeksi. Infeksi
sering timbul pada rongga mulut dan
gigi, yang dapat menjalar masuk per-
edaran darah bahkan menjadi infeski di
jantung dan ginjal.

Orang diabetes harus gosok gigi
dengan bersih dua kali sehari. Anda juga
harus datang periksa ke dokter gigi dua
tahun sekali.

7. Rawat Kaki dengan Baik
Kaki harus dicuci tiap hari dengan

sabun lembut, disiram air, dibilas,
kemudian dikeringkan, terutama sela-sela
jari kaki. Kaki yang kering perlu krim
pelembut satu dua kali sehari, tapi jangan
di sela kaki, karena keadaan basah
mempermudah infeksi. Selalu pakai kaos
kaki untuk melindungi kuku dan jari.
Jangan sembarang memotong kuku, hati-
hati bila terjadi luka, pasien diabetes yang
penglihatannya kabur perlu bantuan or-
ang lain untuk memotong kuku.

Hindari panas, misalnya rendam air
panas atau kompres panas, karena
gangguan saraf perasa bisa menye-
babkan luka bakar dan infeksi.

Jangan telanjang kaki, sekalipun
berjalan dari kamar tidur ke kamar mandi.

Ukuran sepatu harus pas dengan
ukuran kaki, jangan membuat kaki anda
jadi merah nyeri karena terlalu ketat, kulit
kaki bisa lecet dan infeksi. Anda di-
anjurkan memakai sepatu untuk jalan
atau lari (walking or running shoes),
karena lebih empuk dan ringan. Periksa
sepatu jangan sampai kemasukan benda
asing sebelum anda memakainya.

8. Jangan
Pende
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KESEHATAN

Diabetes merupakan penyebab ke-
butaan pada orang dewasa yang paling
sering.

Begitu anda didiagnosa sebagai
pengidap diabetes, perlu segera me-
meriksakan mata ke dokter spesialis mata.
Selanjutnya setiap tahun perlu kontrol
retina dan visus.

Apabila gula darah tidak terkontrol
dengan baik, ada tekanan darah tinggi,
komplikasi ginjal, atau sedang hamil,
maka pemeriksaan mata perlu dilakukan
beberapa kali dalam setahun.

6. Kebersihan Mulut dan Gigi
Gula darah yang tinggi menurunkan

daya tahan tubuh, sehingga orang dia-
betes mudah terkena infeksi. Infeksi
sering timbul pada rongga mulut dan
gigi, yang dapat menjalar masuk per-
edaran darah bahkan menjadi infeski di
jantung dan ginjal.

Orang diabetes harus gosok gigi
dengan bersih dua kali sehari. Anda juga
harus datang periksa ke dokter gigi dua
tahun sekali.

7. Rawat Kaki dengan Baik
Kaki harus dicuci tiap hari dengan

sabun lembut, disiram air, dibilas,
kemudian dikeringkan, terutama sela-sela
jari kaki. Kaki yang kering perlu krim
pelembut satu dua kali sehari, tapi jangan
di sela kaki, karena keadaan basah
mempermudah infeksi. Selalu pakai kaos
kaki untuk melindungi kuku dan jari.
Jangan sembarang memotong kuku, hati-
hati bila terjadi luka, pasien diabetes yang
penglihatannya kabur perlu bantuan or-
ang lain untuk memotong kuku.

Hindari panas, misalnya rendam air
panas atau kompres panas, karena
gangguan saraf perasa bisa menye-
babkan luka bakar dan infeksi.

Jangan telanjang kaki, sekalipun
berjalan dari kamar tidur ke kamar mandi.

Ukuran sepatu harus pas dengan
ukuran kaki, jangan membuat kaki anda
jadi merah nyeri karena terlalu ketat, kulit
kaki bisa lecet dan infeksi. Anda di-
anjurkan memakai sepatu untuk jalan
atau lari (walking or running shoes),
karena lebih empuk dan ringan. Periksa
sepatu jangan sampai kemasukan benda
asing sebelum anda memakainya.

8. Jangan Merokok
Penderita diabetes harus berhenti

merokok.
Merokok menambah risiko terkena

diabetes. Bila anda merokok 16 – 25
batang sehari, kemungkinan anda
mengidap diabetes menjadi naik 3 kali
lipat.

Merokok juga menambah risiko
komplikasi pada diabetes. Selain kontrol
glukosa menjadi lebih sukar, nikotin
merusak pembuluh darah, sehingga
mudah terjadi stroke, penyakit jantung
koroner, serta gangguan aliran darah
kaki, dan mudah terjadi pembusukan kaki
atau ganggren bila ada luka yang
terinfeksi.

Komplikasi pada ginjal dan saraf
meningkat 2 kali lipat bila anda merokok.
Impotensi juga mudah timbul.

9. Minum Aspirin
Aspirin bisa mencegah risiko ter-

serang sakit jantung dan stroke. Minum
obat aspirin dosis kecil 80 – 100 mg sekali
sehari, terutama bagi yang sudah ber-
umur 40 tahun keatas, punya riwayat
keluarga sakit jantung, tekanan darah
tinggi, perokok, serta kolesterol tinggi.

Aspirin jangan diberikan apabila ada
sakit lambung, riwayat perdarahan, atau
alergi terhadap aspirin.

10. Hindari Stres
Sumber stres bisa dari fisik (cedera

atau penyakit), dapat pula dari mental
atau pikiran.

Stres menaikkan adrenalin, yang
mempunyai efek melawan insulin, se-
hingga kadar gula darah akan naik. Selain
itu, orang stres tidak lagi menghiraukan
diabetesnya, sehingga pengobatan
menjadi makin kacau berantakan.

Upayakan hidup relaks, olahraga
teratur, tarik nafas dalam, berkonsultasi
dengan orang lain yang bisa membantu
dan memberi semangat, bila perlu da-
tanglah ke dokter dan minumlah sedikit
obat penenang dosis kecil.

Disarikan dari beberapa sumber yang
dipercaya di internet dan dari buku- buku
yang ada di penulis,

Penulis:
-Dokter umum di Rumah sakit Mary
Cileungsi , Kabupaten  Bogor
-Pemerhati  Manajemen Rumah sakit
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Carito ANAK NAGARI

PANAS matahari mulai turun karena

haripun mulai sore tapi keringat si

buyung tak juga berhenti  mengalir.

Perasaan cemas dan takut masih

menghinggapi diri si buyung.

Buyung tiap sebentar menengok

ke kiri dan ke kanan

memperhatikan jangan-jangan ada

polisi yang kenal dirinya. Buyung

tau di terminal ini kemungkinan  dia

tertangkap sangat besar sekali.

Bisa saja polisi sudah mencium

gelagat dia akan kabur ke

kampung halamannya.

Setelah mobil berjalan barulah
perasaan lega dirasakan Buyung.
Alhamdulilah aku selamat,

gumamnya dalam hati. Diapun me-
nyandarkan kepalanya ke sandaran kursi
bis, sambil membetulkan posisi duduknya
agar tak menyenggol orang yang duduk di
sebelahnya.

Yang duduk di sebelah si Buyung adalah
seorang pemuda yang tak berbeda jauh
dengannya, tinggi kekar dan berbadan
tegap. Hanya dia lebih rapi, menandakan
dia terpelajar. Buyungpun menyapa. Mau
ke mana da? “Ka bukik,” jawab si pemuda.
“Uda ke mana?” pemuda balik bertanya.
“Ka Solok,” jawab Buyung. Kemudian me-
reka saling memperkenalkan diri. “Pulang
ada acara apa?” tanya Buyung lagi. ”Rindu
 jo amak da,” jawab pemuda itu lagi.

Tiba-tiba darah buyung berdesir.
“Acok pulang?” tanya buyung lagi. ”Tiok
tahun,“ jawab pemuda. Lagi-lagi darah
buyung berdesir. “Ambo da,” kata pemuda
itu, “apopun yang terjadi, nan manamui
mande tiok tahun tu wajib hukumnya,
sebab mande ambo lah tuo dan ayahpun
lah sakit- sakitan. Adik ambo sadang butuh
biaya untuk sakola jadi ambo harus pulang
tiok tahun.”

Mendengar penjelasan pemuda itu
Buyung jadi termenung. Dia jadi ingat
mandenya di kampung karena mereka
hanya berdua  sebab Buyung anak satu-

satunya. Ayahnya meninggal ketika
Buyung masih kecil. Sampai malampun
Buyung tak bisa tidur memikirkan bagai-
manakah keadaan mandenya sekarang. Tak
sekalipun terlintas di pikirannya untuk
memikirkan mandenya. Dia terlalu sibuk
dengan urusannya sendiri.

Dunianya yang kelam membuat Bu-
yung  jadi tak punya perasaan. Diapun
pulang kampung untuk melarikan diri dari
kejaran polisi bukan rindu kepada man-
denya. Apakah mandenya masih hidup
atau sudah meninggal dia juga tidak tau
karena mandenya tak akan tau dia berada
di mana. Jangankan mandenya, orang
kampungnya pun tak akan tau dia ada di
mana., Selama ini dia selalu terlibat dalam
dunia hitam.

Tiba-tiba Buyung tersadar. ”Apa yang
saya cari selama ini. Apakah saya men-
dapatkan yang saya inginkan, bagaimana
mande saya. Bagaimana kalau saya ter-
tangkap polisi , bagaimana  saya tua nanti
 dan bagaimana-bagaimana yang lain.”

Semua pertanyaan itu bermain-main di
kepala Buyung. Tak terasa air mata
Buyung terjatuh di pangkuannya. Makin
lama Buyung memikirkan mandenya makin
deras airmata mengalir dari kelopak
matanya. Rasa bersalah Buyung makin
menjadi-jadi tatkala pikiran buruk bermain
di pikirannya.  Jangan-jangan  mandenya
telah dipanggil yang Maha kuasa. Apakah
dia masih bisa meminta maaf  kepada
mandenya?

Saat itu  juga ingin rasanya Buyung
sampai di kampung dan bersujud di
hadapan mandenya. Buyung akan meminta
ampun kepada mande. Dia tidak akan
melupakan mande lagi. Dia akan membawa
mande ke manapun pergi, baik susah
ataupun senang, mande akan selalu dia
bawa. “Maafkan buyung mande, kalau
mande tak mau meninggalkan kampung
buyung akan tinggal di kampung menjadi
orang baik-baik dan akan memulai ke-

hidupan baru, buyung akan selalu me-
nyenangkan mande karena hanya mandelah
yang buyung punya,” begitu kata hatinya.

Ketika memasuki kampung halaman
tak ada lagi orang yang buyung kenal
karena kampung telah lama sekali dia
tinggalkan. Orang-orang kampung heran
melihat buyung  karena penampilannya
lain sekali. Diapun heran melihat orang-
orang, apalagi rumah buyung yang dulu
sudah berganti dengan rumah besar. Karena
tak sabar ingin bertemu mandenya buyung
masuk rumah itu dan bertanya kepada or-
ang di dalam rumah dan dari  jawaban or-
ang itu buyung mendapatkan kekecewaan.

Ternyata rumah itu telah dijual ibunya
dan orang itu memberi  tau ada saudara
 jauh ibunya yang tau di mana ibunya
berada. Buyungpun ke rumah saudara
ibunya. Belum sampai Buyung masuk di
rumah saudaranya,  dia sudah dihardik dan
dibentak-bentak. “Anak durhaka, mengapa
kamu pulang?”

Buyungpun kaget diperlakukan seperti
itu. Saudara ibunya itu berteriak-teriak
histeris sambil menyebut Buyung anak
durhaka. Lantas, saudara ibunya itu masuk
mengambil golok dan mengacungkan golok
mengejar buyung. “Mengapa kamu pulang,
ibu kamu sudah mati,” teriak perempuan
itu sambil terus histeris.

Tak ingin rebut,  Buyung lari dari situ.
Hatinya serasa diiris sembilu, mendengar
kematian ibunya. Dia duduk terkulai di
bawah  pohon sambil meneteskan air mata.
Tak terasa lebih sejam Buyung menangis,
padahal menangis paling  jarang dilaku-
kannya. Dia merasa lemah sekali saat itu.

Lagi-lagi penyesalan yang ada di
hatinya. Mengapa dia tak pernah  pulang
kampung seperti pemuda di bis yang selalu
pulang tiap tahun. Kini yang ada  dalam
pikiran buyung, kalau benar mandenya
telah meninggal, dia harus menemukan
kuburan mandenya.

Tiba-tiba Buyung dikejutkan oleh
teguran seorang laki-laki tua yang berdiri
persis di belakang Buyung. Ternyata dia
masih saudara jauh bapak Buyung. Dari
dialah Buyung tau bahwa mandenya
ternyata masih hidup. Mandenya makin
lama-makin susah sehingga rumah satu-

satunyapun harus dijual kepada orang lain.
Ibunya sempat berjualan kain bekas

dari kampung-ke kampung tapi karena
faktor usia hal itu tak dilakukan lagi. Begitu
juga dulu, dia masih bisa kerja di sawah
orang tapi sekarang juga tak bisa lagi. Tak
ada lagi orang yang mau membawa karena
tenaga mandenya sudah tak layak lagi
dipakai. Diapun lantas hidup sebatang
kara, menanti belas kasihan orang –orang
kampong.

Begitulah, mandenya masih bertahan
hidup sampai sekarang.  Semua orang di
kampong, kehidupan mande Buyung dan
pantas saudara mandenya tadi marah
kepada buyung karena ini semua ulahnya
yang tidak peduli selama ini.

Sekarang ibunya itu tinggal di gubuk
reot di luar kampong. Mendengar itu semua
hati buyung seakan kian teriris. Saking
menyesalnya, dia tak kuasa lagi menahan
tangis. Buyung berlari menuju luar kam-
pung ke tempat mandenya. Sesampai di
sana Buyung melihat tubuh tua kurus
sedang duduk melipat daun pisang di atas
bangku bambu reot.

Buyung perhatikan tubuh tua itu.
Seakan-akan dia tak percaya itu adalah
ibunya, tapi mata tua itu tak bisa bohong,
memang itulah ibunya. Mandenya yang
dulu ditinggal bertubuh gemuk sekarang
jadi kurus. Dulu masih muda sekarang
teronggok tak berdaya. Sambil tak kuasa
menahan tangis, Buyung memeluk tubuh
tua itu sambil berteriak, ”mande ampun-
kan Buyung, maafkan buyung. Semakin
lama tangis Buyung, semakin keras dan
semakin kuat dia memeluk tubuh tua itu.

Mandenya tau bahwa itu Buyung, tapi
dia tak bereaksi apa-apa. Dia tidak menge-
luarkan kata sepatahpun. Dia tetap saja 
melipat daun pisang walaupun Buyung
menangis tambah keras. Sorotan mata
perempuan tua itu tergambar penderitaan
yang tak terkira, hati yang terluka ditinggal
sendiri. Dia hidup sebatang kara dengan
ketidakberdayaan orang tua, tidak punya
tempat berbagi, sakit dan senang dilalui
sendiri. Suami tak punya, anak ada tapi
tak tau entah di mana.

Dia tetap tak membalas pelukan
anaknya walaupun air mata sudah mem-
basahi baju perempuan tua itu. Dia tetap
saja tak bergeming. Setelah beberapa lama
barulah Buyung melonggarkan pelukannya
dan menatap mandenya. Sementara air
matanya masih terus mengalir, Buyung tak
henti-hentinya memohon ampunan man-
denya.
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DAFTAR PENYUMBANG MAJALAH SARAN

EDISI V MARET 2010

WILAYAH KOTA SOLOK

NO NAMA JUMLAH

1 SINAR MOTOR BY PAS 20.000

2 SUZUKI MOTOR BY PAS 20.000

3 MATA AIR 15.000

4 PUTRA GUBALO 15.000

5 CV LANGKOK TANI 20.000

6 CV USAHA TANI 20.000

7 SURYA MOTOR 20.000

8 GUBALO BANGUNAN BY PAS 15.000

9 MUTIRA MOTOR 15.000

10 MAWAR MOTOR 15.000

11 RAMA MOTOR 20.000

12 SUZUKI MOTOR BY PAS 20.000

13 SINAR MOTOR PASAR 20.000

14 MUARO BANGUNAN 20.000

15 PUTRA USAHA TANI 15.000

16 MUTIARA 15.000

17 PELITA 10.000

18 GUBALO AIR MATI 10.000

19 ZULFADLI 20.000

20 MINANG BANGUNAN 10.000

21 H,YAN 20.000

22 JON MEMORI 15.000

23 JUFRIYANTO 10.000

24 RIA SHOES 20.000

25 YEN KASET 15.000

26 J.DTK TANPATIH 20.000

27 DEVI PLASTIK 10.000

28 SINAR MOTOR TANAH GARAM 20.000

29 THIA PHOTO COPY 20.000

30 ASRIL 

31 REFNILIZA 

32 NEDI ATLANTA 

33 AGUSMAN MUNA 

34 AMRIL 

35 ERNAWILIS 

36 DAYAT 

37 ENI MAILIZA 

38 Z.DTK TIANSO 

39 NASIR LURAH TJ.PAKU  

Pengirim:Atrizon, S.Pd

satunyapun harus dijual kepada orang lain.
Ibunya sempat berjualan kain bekas

dari kampung-ke kampung tapi karena
faktor usia hal itu tak dilakukan lagi. Begitu
juga dulu, dia masih bisa kerja di sawah
orang tapi sekarang juga tak bisa lagi. Tak
ada lagi orang yang mau membawa karena
tenaga mandenya sudah tak layak lagi
dipakai. Diapun lantas hidup sebatang
kara, menanti belas kasihan orang –orang
kampong.

Begitulah, mandenya masih bertahan
hidup sampai sekarang.  Semua orang di
kampong, kehidupan mande Buyung dan
pantas saudara mandenya tadi marah
kepada buyung karena ini semua ulahnya
yang tidak peduli selama ini.

Sekarang ibunya itu tinggal di gubuk
reot di luar kampong. Mendengar itu semua
hati buyung seakan kian teriris. Saking
menyesalnya, dia tak kuasa lagi menahan
tangis. Buyung berlari menuju luar kam-
pung ke tempat mandenya. Sesampai di
sana Buyung melihat tubuh tua kurus
sedang duduk melipat daun pisang di atas
bangku bambu reot.

Buyung perhatikan tubuh tua itu.
Seakan-akan dia tak percaya itu adalah
ibunya, tapi mata tua itu tak bisa bohong,
memang itulah ibunya. Mandenya yang
dulu ditinggal bertubuh gemuk sekarang
jadi kurus. Dulu masih muda sekarang
teronggok tak berdaya. Sambil tak kuasa
menahan tangis, Buyung memeluk tubuh
tua itu sambil berteriak, ”mande ampun-
kan Buyung, maafkan buyung. Semakin
lama tangis Buyung, semakin keras dan
semakin kuat dia memeluk tubuh tua itu.

Mandenya tau bahwa itu Buyung, tapi
dia tak bereaksi apa-apa. Dia tidak menge-
luarkan kata sepatahpun. Dia tetap saja 
melipat daun pisang walaupun Buyung
menangis tambah keras. Sorotan mata
perempuan tua itu tergambar penderitaan
yang tak terkira, hati yang terluka ditinggal
sendiri. Dia hidup sebatang kara dengan
ketidakberdayaan orang tua, tidak punya
tempat berbagi, sakit dan senang dilalui
sendiri. Suami tak punya, anak ada tapi
tak tau entah di mana.

Dia tetap tak membalas pelukan
anaknya walaupun air mata sudah mem-
basahi baju perempuan tua itu. Dia tetap
saja tak bergeming. Setelah beberapa lama
barulah Buyung melonggarkan pelukannya
dan menatap mandenya. Sementara air
matanya masih terus mengalir, Buyung tak
henti-hentinya memohon ampunan man-
denya.

Tatkala tatapan mata mereka bertemu,
barulah mande Buyung melihat wajah
anaknya dengan jelas dan dari situ mulailah
mata tua itu berkaca-kaca dan jiwa seorang
ibu muncul. Diapun mulai melihat dari
ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dengan
terbata-bata, mande tua itu menyebut
nama Buyung. Masih berlinangan air mata,
Buyung mengangguk dan dipeluknya lagi
mandenya itu.

Buyung bersujut di kaki mandenya. Dia
mohon ampunan, dan madenya mulai
mengusap kepala Buyung. Sentuhan
lembut di kepalanya dirasakan buyung
seperti mendapat siraman air sejuk tatkala
matahari panas terik membakar ubun-
ubun. Mande buyung tak tau apa yang akan
diucapkannya. Hanya air matanyalah yang
 jadi  juru bicara bagaimana perasaannya
saat itu. Semakin lama diapun sudah tidak
tahan. Mulailah dia mencium ubun-ubun
Buyung untuk melepaskan rindu kepada
anak satu-satunya tersebut.

Sayang seorang mande tak akan pudar
walaupun anaknya seorang  jahanam
seperti buyung yang tega menelantarkan
mandenya seperti ini. Sayangnya tak juga
luntur, hatinya terlalu suci untuk benci
kepada sang anak.

Tiba-tiba Buyung dan mandenya
dikagetkan oleh teguran suara  di belakang
mereka. ”Saudara Buyung, anda kami
tangkap.” Ternyata di situ telah berdiri
beberapa orang polisi berpakaian seragam,
siap dengan bergol di tangan. Buyung
melihat  ke arah mandenya karena dia tau
situasi apa yang sedang terjadi.

Dia pandangi mandenya dengan ke-
tulusan dan penyesalan yang sangat dalam,
dengan perlahan Buyung mencium dan
memeluk mandenya sambil berkata: “Sabar
ya mande, Buyung pergi sebentar karena
ada urusan dengan polisi.” Mande Buyung
sadar dengan apa yang akan terjadi.
Dipandanginya buyung yang sudah mulai
berdiri ke arah polisi.

Air mata perempuan tua itupun me-
ngalir lagi untuk kesekian kalinya. Tanpa
mengeluarkan kata apa-apa, dia mengangkat
tangannya ke arah Buyung  yang mem-
belakangi tubuh tuanya. Mande Buyung
tau, mungkin inilah terakhir kalinya dia
akan melihat anaknya untuk selama-
lamanya.  Tiada lagi kata yang terucap,
hanya air mata yang dia tumpahkan buat
anaknya. Dia hanya bisa berharap Buyung
bisa menjadi orang baik bila keluar dari
penjara nanti. “Selamat jalan anakku,” kata
mande dalam hati.  
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LAPORAN PENDIS

Wiria  Rp. 10.000

Do'a Mande  Rp. 10.000

Kembang Sari  Rp. 10.000

Frimon  Rp. 10.000

Marcos  Rp. 10.000

Bungo Palo  Rp. 10.000

Nasril Gampo  Rp. 10.000

Romel  Rp. 10.000

Syaiful  Rp. 15.000

Ares  Rp. 10.000

Narun  Rp. 15.000

SARIJADI

Annizar  Rp. 30.000

Joni  Rp. 20.000

Salmi  Rp. 15.000

Soni  Rp. 10.000

H. Rajulis  Rp. 10.000

Iswandi / It  Rp. 10.000

Yulson  Rp. 15.000

Mis / Mira  Rp. 20.000

Har  Rp. 20.000

MALALA

Suherman  Rp. 25.000

Firman  Rp. 20.000

Ad Plastik  Rp. 20.000

Busmakajo  Rp. 25.000

H. Eri Buya  Rp. 20.000

h. Muksal Chan  Rp. 15.000

Jalul Chanra  Rp. 15.000

Mun Angku  Rp. 20.000

Upik Cimindi  Rp. 15.000

Sahar Gindo  Rp. 20.000

Armen Koto  Rp. 10.000

Apis  Rp. 15.000

Jasmi Rp. 30.000

Def  Rp. 15.000

Tomi  Rp. 15.000

CILEUNYI

Pa Edi  Rp. 15.000

Ainaual  Rp. 15.000

Andi Taral  Rp. 25.000

Im  Rp. 15.000

Im duo Putra  Rp. 10.000

Nopa  Rp. 15.000

Okky  Rp. 10.000

Acong  Rp. 10.000

Noon  Rp. 10.000

Erik  Rp. 10.000

SUMEDANG

RM Mega jaya 2 Rp. 20.000

Jelise Ghefira Rp. 10.000

Hendra Yusri Rp. 10.000

Pandi Minang Rp. 20.000

Mega plastik Rp. 25.000

Adi Rusli Rp. 15.000

Fauzan Rp. 15.000

CIBADUYUT BANDUNG

Hengki Raemon Rp. 25.000

Yos Rp. 20.000

Ad Rp. 20.000

If Rp. 20.000

Berkat Rp. 20.000

H.Fuad Primadona Rp. 50.000

Ediyo Saputra Rp. 20.000

Ekdi WR Rp. 25.000

Idris Setiawan Rp. 20.000

Megaria FC Rp. 20.000

Rusliyanto Rp. 20.000

H.Nasir Rp. 20.000

Tarmizi Rp. 20.000

Feri Budiman Rp. 20.000

Daftar Penyumbang Saran Edisi 05

YOGYAKARTA

H. Syaiful Adnan Rp. 15.000

Buyung Islami Rp. 15.000

Herman M.E Rp. 15.000

Masri Rb Rp. 15.000

Mushandri Rp. 20.000

Asril A Rp. 15.000

Zulhendri Rp. 20.000

Irwan Rp. 15.000

Rustam Rp. 15.000

H. Arlof Rp. 15.000

Rm Duta Minang Sudirman Rp. 15.000

Rm Duta Minang  Kaliurang Rp. 15.000

Rm Duta Minang  Pku Rp. 15.000

Magelang (4 Exemplar) Rp. 60.000

Sofyan Lenggang Rp. 10.000

Andi Rp. 15.000

H. Mursal Saib Rp. 15.000

Naswan Nain Rp. 15.000

Ferry Rp. 15.000

Hendra Muhlis Rp. 15.000

Setia Budi Ismail Rp. 15.000

H. Arianyo Amir Rp. 20.000

Hendra Uncu Rp. 15.000

Chandra Muchlis Rp. 15.000

Yunedi Nadir Rp. 15.000

Iswandi Rp. 15.000

Zelon Trafes Rp. 15.000

Hamba Allah Rp. 15.000

H. Syaiful Alimin Rp. 15.000

H. Busnar Anwar Rp. 15.000

Salmon Rp. 15.000

Hj. Mar Rustam Rp. 15.000

Musri Amir Rp. 15.000

Yose Rizal Rp. 15.000

Nenti Ridwan Rp. 15.000

Hj. Yenny Andri Rp. 15.000

Hj. Risma Nurjis Rp. 15.000

Misnal Munir Rp. 15.000

Neri Aidil Rp. 15.000

Depi John Rp. 15.000

Enimar Deni Rp. 15.000

Rahmah Hanafi Rp. 15.000

Mbak Ilah Rp. 15.000

Ref Asri Rp. 15.000

Hj. Nel Oyon Rp. 20.000

El Ujang Rp. 15.000

Pet Buyung Rp. 15.000

Buyung Anwar Rp. 15.000

CIMAHI

Windi Rp. 20.000

Yandri Rp. 15.000

Anton Rp. 20.000

NasrilRp. 15.000

Masrial Rp. 10000

Firdaus Rp. 15.000

Demragomedi Rp. 15.000

Idris Suryadi Rp. 20.000

Fuad Rp. 10.000

Zulfikri Hamzah Rp.20.000

Yandri Rp.15.000

Joni Tanjung Rp. 20.000

Jufri Rp. 10.000

Umaidi Rp. 10.000

H.Sufni St Batuah Rp. 10.000

Feri D Rp. 15.000

Hendri Rp. 15000

Iryasdi Rp. 15.000

Edi Jamin Rp. 20000

Hendro Rp. 15.000

H. Tabrani Rp. 15.000

Yul Rp. 15.000

Romi Pandra Rp. 15.000

Martinus Rp. 15000

Yopi Rp. 10.000

Rm.Saribuana Rp. 10.000

Niko Rp. 10.000

Muhammad Ali Rp. 15.000

Ardison Rp. 15.000

Irhas Harmunis Rp. 15.000

Yoneri Rp. 15.000

Weldi Rp. 10.000

Yunita Rp. 10.000

Rizal Rp. 10.000

Desvimon Rp. 10.000

Doa Mande Rp. 10.000

Armilus Lg. Sutan Rp. 10.000

Asmal Nur Rp. 10.000

Rusli Rp. 10.000

Bujang Skb Rp. 10.000

Arju St. Dati Rp. 10.000

Elimar Rp. 10.000

Leo M. Arju Rp. 10.000

Gusmardi Rp. 10.000

Alfian St. Mudo Rp. 10.000

Asep Rohana Rp. 10.000

Andi Hidayat Rp. 10.000

M. Ikhsan Rp. 10.000

Afrizal Rp. 10.000

Syafrizal Rp. 10.000

Nofri Rp. 10.000

Yanistati Rp. 10.000

Atrial Rp. 10.000

Susi Rp. 10.000

Hendri Me Rp. 10.000

Samra Liza Rp. 10.000

PEKANBARU

Edisi 3.4 Dan 5

H.Syahrial Rp. 40.000

Suhaidi Habib Rp. 45.000

Hngki Yustian Rp. 45.000

Asnel Rp. 10.000

Samsul Bahri Rp. 20.000

Imra Amer Rp. 30.000

Hj. Elida Rp. 60.000

BALI

Charles Masri Rp. 25.000

Junaidi Nasution Rp. 25.000

H. Def Rp. 25.000

Syafrullah Rp. 25.000

Deni Nurdin Rp. 25.000

Heri Amat Samudra Rp. 25.000

Petrizon Rp. 25.000

Rendri Rp. 25.000

Herman Bakar Rp. 25.000

H. Mansyur Rp. 25.000

Hendra Gunawan Rp. 25.000

H>Y Anga Rp. 20.000

Rm. Mita Rp. 50.000

Dafit Rp. 20.000

Iwan Karimi Rp. 20.000

M. Chandri Saleh Rp. 20.000

Khairullah Hasan Rp. 20.000

Darpen Rp. 20.000

Afrizal Rp. 20.000

Anes Koto Rp. 20.000

Ade Chabdra Rp. 20.000

Eddy Tulus Rp. 20.000

Ari Jasman Rp. 20.000

Romelus Darwis Rp. 20.000

Hj. Irma Rp. 20.000

Ujang Sabako Rp. 20.000

Amir Pono Rp. 20.000

Yul Heldi Ms Rp. 15.000

Masriyal Rp. 15.000

Armi Sadad Rp. 15.000

Anto Bahar Rp. 15.000

Nurul Suparman Rp. 15.000

Rika Puspita Sari Rp. 15.000

Arni Koto Rp. 15.000

CILACAP

Edisi 04

Alextru Rp. 10.000

Andriyanto Rp. 10.000

H. Mulyadi Rp. 10.000

Yadi Rp. 10.000

Heru Rp. 10.000

Dodi Rp. 10.000

Pak Sofyan Rp. 10.000

Yos Rp. 10.000

Pitria Rp. 10.000

TEMANGGUNG

H. Syafrudin Rp. 30.000

H. Syamsir Rp. 30.000

H. Agusman Rp. 30.000

Busriyadi Rp. 30.000

Supardi Rp. 30.000

Syahrizal Rp. 30.000

Masril Bambang Rp. 30.000

MADIUN

A. Tarmizi Rp. 25.000

Yoneri Rp. 20.000

Jonedi Wisna Rp. 15.000

Amrullah Rp. 15.000

Ardison Rp. 25.000

BOGOR

Hendrizal Adnan Rp. 25.000

Asmadi Adnan Rp. 25.000

Mery Nasmera Rp. 20.000

Zulfa Khairat Rp. 25.000

Hendra Gustian Rp. 40.000

SURABAYA

H. Sufni Ambia Rp. 20.000

Iwan Dj Rp. 20.000

Harry Rp. 20.000

H. Zulkarnaen Rp. 50.000

Andi Rp. 20.000

SANIANGBAKA

Rahmadsyah Rp. 10.000

Simp. Tiga Motor Sumani Rp. 10.000

Juni Epi Chandra Rp. 10.000

Jafri Jamin Rp. 10.000

DafrisRp. 10.000

Edi Sumanto Rp. 20.000

Elfa Mery Rp. 10.000

Tarmizi Mangkuto Sati Rp. 10.000

Firdaus Rp. 10.000

I.U. Dtk. Mustafa Rp. 10.000

Ahya Hararet Rp. 10.000

Elita Rp. 15.000

IsmedRp. 10.000

H. Syahrudin Rm Rp. 10.000

Fauzi Lp. Langkok Rp. 10.000

H. Zamzami Natoen Rp. 10.000

Edi Purnama Rp. 10.000

Afrial Rp. 10.000

Devi Rp. 10.000

Suryatman Rp. 10.000

Hj. Wirdanis Rp. 10.000

Batri Malano Rp. 10.000

Yefrimon Rp.   5.000

H. Bakri Lelo Rp.   5.000

PADALARANG

Sap  Rp. 15.000

Etrisan  Rp. 20.000

Marta Rp. 15.000

Edri  Rp. 20.000

Pery  Rp. 10.000

Hj. Emi Rp. 10.000

Muslim Rp. 15.000

Budiman Rp. 15.000

Mukhlis Rp. 15.000

Vevrianto Rp. 10.000

H. Beto  Rp. 10.000

Edi P Rp. 15.000

PASAR SUCI

Fathyyah / Nara  Rp. 15.000

Andre  Rp. 15.000

Dalton  Rp. 15.000

Saiwa  Rp. 15.000

SOREANG

Aneka Baru  I   Rp. 20.000

Aneka Baru Iksan   Rp. 20.000

Aneka Baru Syakila   Rp. 20.000

Aneka Hot I   Rp. 20.000

Aneka Hot II   Rp. 20.000

Anughrah Jaya   Rp. 15.000

Aneka Baru Rahmi   Rp. 15.000

Az Zahra   Rp. 20.000

Anton Clotink   Rp. 20.000

Edmon Plastik   Rp. 20.000

Farras Plastik   Rp. 15.000

Ridho Plastik   Rp. 20.000

Syafril Plastik   Rp. 20.000

Tasya Busana   Rp. 20.000

Tegar Busana   Rp. 20.000

Zahwa Musik   Rp. 20.000

Sinar Mustika   Rp. 20.000

Salwa   Rp. 25.000

UJUNG BERUNG

RM Puncak Kapau  Rp. 15.000

Han Carano  Rp. 15.000

Armon  Rp. 15.000

Deri Buya  Rp. 15.000

Af / Yanti  Rp. 10.000

Nobelson  Rp. 15.000

Des / Mel  Rp. 15.000

Afuadi / Ta  Rp. 15.000

Romi Mudo  Rp. 15.000

Ab Falhan  Rp. 15.000

Madi  Rp. 15.000

Romi Mudo  Rp. 15.000

Hermansyah  Rp. 15.000

KOSAMBI

PD Riko  Rp. 20.000

Romi  Rp. 20.000

Uda Han  Rp. 15.000

Mon  Rp. 20.000

SUKAJADI

Yuang Kamba  Rp. 10.000

Ir / Alfi  Rp. 15.000

Walyum  Rp. 10.000

Artianti  Rp. 15.000

Halida  Rp. 15.000

Fiki  Rp. 15.000

Bozi  Rp. 15.000

Indra  Rp. 15.000

Niyet  Rp. 15.000

LEMBANG

Chairil  Rp. 20.000

Surabi Duren  Rp. 10.000

Khania Kosmetik  Rp. 15.000

Rozi  Rp. 10.000

Pak Ali  Rp. 10.000

DAFTAR PENYUMBAN

Perorangan :
1. H.Azwar Akib
2. H.Alirman
3. Atman Anwar
4. Jasmi Jasmin
5. H.Moestafa Kadir
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Wiria  Rp. 10.000

Do'a Mande  Rp. 10.000

Kembang Sari  Rp. 10.000

Frimon  Rp. 10.000

Marcos  Rp. 10.000

Bungo Palo  Rp. 10.000

Nasril Gampo  Rp. 10.000

Romel  Rp. 10.000

Syaiful  Rp. 15.000

Ares  Rp. 10.000

Narun  Rp. 15.000

SARIJADI

Annizar  Rp. 30.000

Joni  Rp. 20.000

Salmi  Rp. 15.000

Soni  Rp. 10.000

H. Rajulis  Rp. 10.000

Iswandi / It  Rp. 10.000

Yulson  Rp. 15.000

Mis / Mira  Rp. 20.000

Har  Rp. 20.000

MALALA

Suherman  Rp. 25.000

Firman  Rp. 20.000

Ad Plastik  Rp. 20.000

Busmakajo  Rp. 25.000

H. Eri Buya  Rp. 20.000

h. Muksal Chan  Rp. 15.000

Jalul Chanra  Rp. 15.000

Mun Angku  Rp. 20.000

Upik Cimindi  Rp. 15.000

Sahar Gindo  Rp. 20.000

Armen Koto  Rp. 10.000

Apis  Rp. 15.000

Jasmi Rp. 30.000

Def  Rp. 15.000

Tomi  Rp. 15.000

CILEUNYI

Pa Edi  Rp. 15.000

Ainaual  Rp. 15.000

Andi Taral  Rp. 25.000

Im  Rp. 15.000

Im duo Putra  Rp. 10.000

Nopa  Rp. 15.000

Okky  Rp. 10.000

Acong  Rp. 10.000

Noon  Rp. 10.000

Erik  Rp. 10.000

SUMEDANG

RM Mega jaya 2 Rp. 20.000

Jelise Ghefira Rp. 10.000

Hendra Yusri Rp. 10.000

Pandi Minang Rp. 20.000

Mega plastik Rp. 25.000

Adi Rusli Rp. 15.000

Fauzan Rp. 15.000

CIBADUYUT BANDUNG

Hengki Raemon Rp. 25.000

Yos Rp. 20.000

Ad Rp. 20.000

If Rp. 20.000

Berkat Rp. 20.000

H.Fuad Primadona Rp. 50.000

Ediyo Saputra Rp. 20.000

Ekdi WR Rp. 25.000

Idris Setiawan Rp. 20.000

Megaria FC Rp. 20.000

Rusliyanto Rp. 20.000

H.Nasir Rp. 20.000

Tarmizi Rp. 20.000

Feri Budiman Rp. 20.000

DAFTAR PENYUMBANG SARAN

Perorangan :
1. H.Azwar Akib Rp  500.000
2. H.Alirman Rp    50.000
3. Atman Anwar Rp    50.000
4. Jasmi Jasmin Rp  100.000
5. H.Moestafa Kadir Rp  100.000




