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Oleh Dr A Rasyid, MA

PERSOALAN Holywings bukan 
sekedar ada atau tidak adanya izin 

mereka membuka usahanya. Tetapi 
menyangkut promosi minuman 
keras yang membawa label 
nama Muhammad dan Maria 

(Maryam).
Dalam Islam, dua nama ini 

dipandang suci. Sebab, Muhammad 
adalah Nabi yang diutus Allah untuk 

umat manusia di muka bumi ini.
Persoalan nama Muhammad menjadi trend karena 

kecintaan pada sosok manusia berakhlak mulia, lalu 
banyak orangtua menabalkan anaknya dengan nama 
Muhammad. 
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Positif Tambah 
1.614 Kasus, 
4 Meninggal 

Jakarta, MIMBAR - Konfirmasi 
positif Covid-19 per Minggu (3/7) ber-
tambah sebanyak 1.614 kasus. Tambahan 
tersebut membuat total kasus positif 
Covid-19 sejak awal pandemi mencapai 
6.093.917 kasus.

Satgas Covid-19 turut mencatat seban-
yak 4 pasien meninggal dunia, membuat 
total angka kematian sebanyak 156.749 
orang. 

Sementara itu, total pasien sembuh 
secara kumulatif mencapai 5.920.249 
pasien, setelah penambahan angka sem-
buh 1.606 orang pada hari ini.

Kasus aktif berada di angka 16.919 
orang atau bertambah 4 orang dari sebel-
umnya. Jumlah spesimen yang diperiksa 
sebanyak 46.713 sampel. 

Pemerintah menggencarkan capaian 
vaksinasi untuk mengurangi dampak 
sebaran covid yang belakangan kembali 
merangkak naik.

Update Terakhir: 03-07-2022 Data Terakhir 03-07-2022
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Rusia Kian  Gencar 
Serang Ukraina

Jakarta, MIMBAR - Lagi-lagi pendukung politikus India, Nupur Sharma, yang 
diduga menghina Nabi dibunuh. Pelaku pembunuhan pun telah ditangkap.

Jokowi Akan  Disambut 
 Unjuk Rasa 
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  Bersambung ke Hal 11

Jakarta, MIMBAR - Misi perdamaian yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke 
U kraina dan Rusia mulai dipertanyakan efektivitasnya. Sebab, tak lama berselang dari 

kunjungan itu, Rusia justru meningkatkan serangan militer ke Ukraina.

46 WNI Calon Haji  Dipulangkan
  Bersambung ke Hal 11

  Bersambung ke Hal 11

Dilansir dari India TV News, dalang utama 
di balik pembunuhan seorang ahli kimia Umesh 
Kolhe telah ditangkap dari Nagpur. Pria 54  
 tahun itu  ditikam hingga tewas di kota Amravati, 
 Maharashtra pada 21 Juni. Polisi menduga bahwa 
p embunuhan brutal di Maharashtra terjadi setelah 
dia menulis sebuah postingan untuk mendukung 

Nupur Sharma di Facebook. Dia dulu menjalankan 
toko kimia dengan nama Amit Medical Store di 
Amravati.

Pelaku telah diidentifikasi sebagai Irfan Khan, 
pemilik sebuah LSM dari Nagpur. Tujuh orang telah 
ditangkap sejauh ini.

Jamaah calon haji tawaf mengelilingi Ka’bah di Masjidil Haram dalam rangkaian ibadah Haji di Kota Suci M ekah, Arab Saudi. 
46 calon jemaah haji furoda dari Indonesia terpaksa dipulangkan akibat menggunakan visa tidak resmi. (Foto REUTERS)

FATWA MUI:

Vaksin Covid 
CanSino Haram 

Jakarta, MIMBAR - Majelis Ulama  Indonesia 
(MUI) memutuskan fatwa bahwa vaksin virus 
c orona (Covid-19) produksi CanSino Biologics 
Inc. asal China atau yang dikenal dengan nama 
vaksin Convidecia hukumnya adalah haram.

Hal tersebut diatur dalam Fatwa MUI nomor 
11 Tahun 2022 tentang Hukum Vaksin Covid-19 
Produksi Cansio Biologics Inc China. Fatwa itu 
ditandatangani oleh Ketua Umum MUI  Miftachul 
Akhyar, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ketua 
Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, dan S ekretaris 
Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda pada 7 
F ebruari 2022 lalu.   Bersambung ke Hal 11

Jakarta, MIMBAR - Sebanyak 46 calon 
jemaah haji furoda dari Indonesia terpaksa dipu-
langkan setelah ditolak pemerintah Arab Saudi.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah Kementerian Agama RI, Hilman Latief, 
mengatakan 46 calon haji furoda tersebut meng-
gunakan visa tidak resmi sehingga tertahan di 
Bandara Internasional King Abdul Azis, Jeddah.

Mereka, kata Hilman, tertahan di bandara 
sejak Kamis pekan lalu dan kini telah dipulang-
kan ke Indonesia. 

“Ada jamaah yang kemarin sempat ter-

dampar di Jeddah, kondisinya sehat-sehat 
mereka sudah kembali ke Indonesia,” kata Hil-
man di Mekkah, Sabtu (2/7).

Hilman mengatakan 46 orang tersebut sudah 
mengenakan pakaian ihram namun tidak mela-
lui agen travel perjalanan yang masuk daftar 
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“

Pawai HUT Kota 
Medan Bikin Macet
Medan, MIMBAR - Pawai Hari Ulang Tahun 

(HUT) Kota Medan ke 432 yang digelar di Lapangan 
Merdeka, Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat, 
akhir pekan lalu (1/7), malah membuat kemacatan.

  Bersambung ke Hal 11

MISI JOKOWI DISOAL

Orang-orang 
menyaksikan 

asa p  mengepul 
setelah 

 serangan roket 
Rusia. (Foto AP)

Padahal, Presiden 
Joko Widodo telah 
mengurai bahwa dirinya 
sempat menawarkan 
diri untuk membawa 
pesan dari Presiden 
Ukraina  Volodymyr 
Zelensky untuk P residen 
Rusia Vladimir Putin. 
Jokowi lewat akun 
Twitter  pribadinya 
juga mengklaim telah 
 menyampaikan pesan 
Presiden Zelensky 
k epada Presiden Putin.

Serangan militer 
Rusia ke Ukraina yang 

MUI menerbitkan fatwa bahwa vaksin virus corona produksi 
CanSino Biologics Inc. asal China atau yang dikenal dengan 

vaksin Convidecia hukumnya adalah haram. (Foto AFP)

Berita KampungBerita Kampung

Medan Denai Terima Anggaran Rp33,35 M

MEDAN Denai salah satu dari 21 kecamatan di 
Kota Medan. Dari segi penerimaan pagu anggaran 
2022 untuk kategori anggaran-kewilayahan, berada 
pada peringkat ke-6, dengan nilai Rp33,35 miliar 
(persisnya: Rp33.356.872.452).

DATA
Batas-batas wilayah Kecamatan Medan Denai 

meliputi: Kecamatan Medan-Kota dan Medan-Area 

di barat; Kabupaten Deliserdang di timur; K ecamatan 
Medan-Tembung di utara, serta Kecamatan 
 Medan-Amplas di selatan. Luasnya wilayahnya 9,05 
kilometer persegi atau 905 hektar, atau 3,41% dari 
luas Kota Medan 265,1 kilometer persegi atau 26.510 
hektar. Penduduknya tercatat sebanyak 169.643 
jiwa (2021), atau 6,89% dari populasi Kota Medan 
2.460.858 jiwa.

CATATAN: CHAIRUDDIN PASARIBU
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Medan, MIMBAR 
- Delapan lembaga 
 kemasyarakatan akan 
menggelar aksi unjuk 
rasa dengan menama-
kan g erakan Aksi 
Nasional Cabut Mandat 
(ANCAM) J okowi. 
Kegiatan ini akan 
dilaksanakan bertepa-
tan dengan k ehadiran 
Presiden RI Joko 
Widodo pada 7 Juli 
2022 mendatang. 

Menurut Koordina-
tor Aksi, Rivai Tan-
jung, aksi unjuk rasa 
ini yang akan digelar Foto : Surat pemberitahuan aksi.(ist)

nanti, dipicu kondisi p erekonomian Indonesia saat ini yang 
dinilai semakin terpuruk. 
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Hidayah

Dari Halaman 1
Itu adalah bentuk kecintaan dan hormat kepada Nabi 

Muhammad SAW.
Maria (Maryam) dalam Islam juga termasuk wanita 

yang dimuliakan dan diceritakan di dalam Alquran se-
bagai ibunya Isa Alahissalam.

Pengunaan kedua nama ini jika ditempatkan pada 
posisi yang tidak benar, bisa digolongkan pada pelece-
han dan sangat dikhawatirkan akan menimbulkan ke-
marahan umat.

Kita tak bisa bayangkan jika saja sewaktu-waktu 
umat Islam bergerak dengan rasa amarahnya meng-
hancurkan outlet Holywings yang ada di Kota Medan.

Kebijakan Gubernur DKI menutup seluruh outlet 
Holywings di Jakarta patut kita puji dan begitu juga si-
kap pengacara kondang Hotman Paris yang memikili 
saham di Holywings lalu menemui MUI meminta maaf 
adalah sangat kita puji. 

Sikap Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi yang me-
minta Walikota Medan untuk menutup Holywing juga 
sangat kita puji. Sekarang tergantung Wikota Bobby 
Nasution untuk mihat persoalan secara jernih, bukan 
hitungan pemasukan pendapatan daerah saja,tetapi 
harus melihat dari kacamata kerukunan beragama. 

Tidak juga bisa menilai sepihak dengan bermodal-
kan peniliaian radikalisme,lalu melumpuhkan sikap ke-
cintaan orang-orang pada kemuliaan agamanya.(*)

Bila Umat...

Dari Halaman 1
Dokumen juga tidak seperti disyaratkan Pemerintah 

Arab Saudi. Tentu saja karena tidak gunakan PIHK yang 
resmi maka mereka tidak lapor, ini sayang sekali,” ujar Hil-
man.

Hilman mengingatkan masyarakat agar memilih agen 
perjalanan yang terdaftar secara resmi jika ingin ibadah haji 
dan umrah.

“Kalau ada apa-apa kami bisa menegur perusahaan terse-
but, kalau seperti ini kami tidak bisa apa-apa,” ujar Hilman.

Terkait tindak lanjut terhadap perusahaan travel yang 
memberangkatkan 46 calon haji tersebut, Hilman mengaku 
masih mengkonsultasikan dengan berbagai pihak terutama 
pengaduan dari jamaahnya.

“Nanti akan kita tindak lanjuti,” kata Hilman.
Seluruh 46 calon haji furoda yang ditolak Saudi itu sebe-

lumnya menumpang pesawat Garuda Indonesia dan tiba di 
Jeddah pada Kamis (30/6) pukul 23.20 waktu Arab Saudi.

Perusahaan yang memberangkatkan jamaah furoda 
(non-kuota) tidak resmi itu adalah PT Alfatih Indonesia 
Travel. Perusahaan ini beralamat di Bandung, Jawa Barat, 
dan tidak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag).

Sejumlah jamaah mengaku telah mengeluarkan biaya 
antara Rp200 juta hingga Rp300 juta agar bisa berangkat 
haji dengan jalur tanpa antre bertahun-tahun itu.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab 
Saudi, Arsad Hidayat, bersama tim didampingi sejumlah 
pegawai KJRI Jeddah kemudian mengecek langsung jamaah 
furoda yang tertahan ini.

Di dalam bandara, puluhan jamaah yang sudah men-
genakan kain ihram tersebut tampak dikumpulkan oleh 
otoritas Saudi di salah satu ruangan.

Dari pengecekan, diketahui mereka gagal masuk Saudi 
karena saat pemeriksaan imigrasi, identitas jamaah tidak 
terdeteksi dan tidak cocok. Jamaah memang mengantongi 
visa haji.

Namun visa mereka justru diketahui berasal dari Sin-
gapura dan Malaysia, bukan Indonesia.

Ketua PPIH Arab Saudi, Arsad Hidayat, memastikan 46 
calon haji yang diberangkatkan PT Alfatih Indonesia terse-
but tidak mendapat visa haji furoda dari Indonesia.

Dengan dasar itu, maka ketika menjalani pemeriksaan di 
imigrasi bandara, otomatis jamaah tidak akan lolos. Sebab 
data di paspor diketahui berbeda dengan data di visa.(cnni/
js) 

46 WNI...

Dari Halaman 1
Salah satunya, Satgas menyatakan bakal memberlakukan 

wajib vaksinasi virus corona (Covid-19) dosis ketiga atau 
booster bagi warga yang ingin mengakses fasilitas publik atau 
tempat umum.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menye-
but upaya itu bakal dilakukan guna meningkatkan antibodi 
masyarakat terhadap penularan Covid-19, serta untuk menin-
gkatkan capaian booster Indonesia yang mengalami stagnasi 
sejak dimulai pada Januari 2022.

“Saat ini untuk kegiatan masyarakat berskala besar sudah 
mensyaratkan untuk wajib vaksin booster bagi pesertanya, dan 
ke depannya akan segera menjadi persyaratan juga untuk dapat 
memasuki fasilitas publik,” kata Wiku dalam konferensi pers, 
Jumat (1/7).

Berdasarkan data vaksinasi Kementerian Kesehatan per 3 
Juli pukul 12.00 WIB, jumlah warga yang telah menerima vak-
sin dosis pertama yaitu 201.565.306 orang.

Kemudian, capaian vaksinasi Covid-19 dosis kedua yaitu 
tercatat sebanyak 169.117.557 orang. Sementara capaian dosis 
ketiga atau booster yaitu 50.916.428 orang. ***

Positif Tambah...

Dari Halaman 1
Pantauan wartawan di lapangan, kemacatan terjadi ka-

rena sejumlah ruas jalan terpaksa ditutup dan dialihkan petu-
gas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, karena 
adanya pawai tersebut.

Adapun sejumlah ruas jalan yang dialihkan, yakni: Jalan 
Kesawan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Raden Saleh, 
Jalan Balai Kota, Jalam Kejaksaan, Jalan Stasiun Kereta 
Api.

Akibat pengalihan arus lalu lintas tersebut, para peng-
guna jalan terpaksa mengambil jalur lain yang lebih jauh. 
Kemacetan pun tidak bisa dihindarkan.

Pengalihan arus lalu lintas sempat membuat pengendara 
mobil bersiteru dengan petugas Dishub Kota Medan karena 
tidak bisa melintas dari Jalan Kapten Maulana Lubis menuju 
ke Hotel Grand Aston, Jalan Balaikota Medan.

“Tidak ada pemberitahuan. Saya mau ke Hotel Grand 
Aston ada meeting, tetapi jalanan ditutup. Seharusnya ada 
solusi dari petugas. Ini bukan dalam kondisi darurat, tetapi 
petugas melarang untuk melintas,” kata pria berkemeja war-
na biru tersebut.

Sementara itu, Dodi salah seorang petugas Dishub Kota 
Medan menerangkan, pengalihan arus lalu lintas tersebut 
karena adanya pawai HUT Kota Medan yang digelar Pemko 
Medan di Lapangan Merdeka. (mc/js)

Pawai HUT ...

Dari Halaman 1

“Vaksin Covid-19 produk CanSino hukumnya har-
am,” demikian bunyi ketetapan fatwa yang diterbitkan 
di laman resmi MUI, Minggu (3/7).

 MUI menjelaskan tahapan proses produksi vaksin 
tersebut memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia. 
Sehingga sudah dipastikan hukumnya haram dalam aja-
ran Islam. “Memanfaatkan bagian anggota tubuh manu-
sia (juz’ minal insan) yaitu sel yang berasal dari ginjal 
embrio bayi manusia,” bunyi fatwa tersebut.

Melihat fatwa itu, MUI lantas mengeluarkan enam 
rekomendasi. Pertama, MUI meminta pemerintah harus 
memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang 

halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat 
Islam. Kedua, pemerintah perlu mengoptimalkan pen-
gadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal.

Ketiga, pemerintah diminta harus memastikan vak-
sin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifika-
si halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan 
komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman 
dan halal. “Pemerintah harus menjamin dan memas-
tikan keamanan vaksin yang digunakan,” bunyi fatwa 
MUI tersebut.

Sementara itu, rekomendasi kelima MUI meminta 
pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan 
vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli kompeten 
dan terpercaya, menimbulkan dampak yang memba-

hayakan (dlarar).
“Terakhir, mengimbau kepada semua pihak untuk 

lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan 
memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat 
kepada Allah SWT,” bunyi rekomendasi fatwa MUI 
tersebut. 

Diketahui, BPOM telah memberi Emergency Use 
Authorization (EUA) untuk vaksin Convidecia yang 
dikembangkan CanSino Biological Inc yakni Convi-
dencia.

Efikasi vaksin Convidecia untuk perlindungan pada 
seluruh gejala Covid-19 adalah 65,3 persen, sedangkan 
efikasi untuk perlindungan terhadap kasus Covid-19 be-
rat adalah 90,1 persen.(cnni/js)

Vaksin Covid...

Dari Halaman 1

“Untuk itu, kami atas nama Forum Indonesia Maju 
(FIM) yang terdiri dari sejumlah lembaga yang bermar-
kas di Kota Medan, Sumatera Utara, sepakat meng-
gaungkan Aksi Nasional Cabut Mandat (ANCAM) 
Jokowi,” ujar Rivai.

Lebih lanjut dikatakannya, gerakan ini diinisiasi 
oleh Gerakan Relawan Bertuhan (Bersama Rakyat 
Bantu Harimau Nasional), yang notabene merupakan 
Relawan Jokowi. Sedangkan lembaga yang tergabung 
dalam ANCAM Jokowi ini, diantaranya: Badan Koordi-
nasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumut, Kobar Peduli 
Umat (KPU) Sumut, Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) 

Sumut, Gerakan Anti Teroris (Ganter) Sumut, Pembela 
Tanah Air Bambu Runcing (Peta Baru), Gerakan Aku 
Geram dan Anti Koruptor (Gagak) Sumut, serta Forum 
Diskusi Mahasiswa (FDM) Sumatera Utara. “Kami 
yang yang tergabung dalam ANCAM Jokowi merasa 
kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. 
Indikasinya, harga-harga kebutuhan pokok meningkat, 
sementara daya beli masyarakat menurun. Rakyat yang 
sudah susah pun semakin kesulitan memenuhi kebutu-
han hidupnya,” ungkap Rivai, Sabtu (2/7/2022).

Ia menambahkan, munculnya deklarasi Aksi Na-
sional Cabut Mandat (ANCAM) Jokowi tersebut dila-
tarbelakangi adanya sinyalemen pelaksanaan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lagi berpi-

hak pada kepentingan rakyat. 
“Gerakan ini kami buat dari keinginan yang kuat 

untuk menuju Indonesia yang sejahtera bagi rakyatnya. 
Tidak seperti saat ini, kekuasaan hanya berpihak kepada 
kepentingan orang-orang tertentu saja,” sebut Safrizal.

Ia juga mengaku, akan menurunkan massa besar-
besaran dalam aksi ini. 

“Tunggu saja. Kamis ini (7/7/2022) kami akan 
aksi di Bundaran SIB kemudian longmarch ke Gedung 
DPRD Sumatera Utara. Kita pun berharap gerakan ini 
dapat didukung masyarakat yang ikut merasakan keter-
purukan ekonomi saat ini,” tandas Rivai, seraya menye-
butkan telah menyerahkan surat pemberitahuan kepada 
Polrestabes Medan, Kamis (30/6/2022) lalu.(js)

Jokowi Akan  ...

Dari Halaman 1

Wilayah ini bekas perkebunan Tembakau Deli yang 
terkenal sebagai "Golden Leaf" (daun emas) pada za-
man penjajahan Belanda.

Kantor pemerintahannya berada di Jalan Pancasi-
la No. 96, Kelurahan Tegal Sari Mandala III --sekitar 
1.000 meter di selatan kantor Koran MimbarUmum di 
Kompleks GrandDenai, Jalan Denai nomor 185, Med-
an. 

Kecamatan Medan-Denai memperoleh ang-
garan kewilayahan sebasar Rp33,35 miliar atau 5% 
dari total anggaran kewilayahan Kota Medan untuk 
21 kecamatan sebesar Rp666,84 miliar (persisnya 
Rp666.840.653.246).

Anggaran kewilayahan itu, bagian dari APBD 
2022 Kota Medan sebesar Rp6,36 triliun (persisnya 
Rp6.363.297.732.441). Peringkatnya, keenam setelah 
Medan-Area, Medan-Kota, Medan-Timur, Medan-
Tuntungan, dan Medan-Helvetia. 

5 PROGRAM
Dana kewilayhan itu untuk membiayai lima pro-

gram. Programnya diuraikan berturut-turut di bawah 
ini, berdasarkan besaran pagu anggaran.

Pertama, program penunjang urusan pemer-
intahan daerah sebesar Rp12,84 miliar (persisnya 
Rp12.840,049,370).

Kedua, program pemberdayaan masyarakat kelura-
han senilai Rp10,41 miliar (Rp10.411.065.816).

Ketiga, program penyelenggaraaan pemerinta-
han dan pelayananan publik mencapai Rp9,49 miliar 
(Rp9.495.268.266). 

Keempat, program penyelenggaraan urusan pemer-
intahan umum sebesar Rp434,9 juta (Rp434.975.000). 

Kelima, program pembinaan dan pengawasan 
pemerintahan kelurahan Rp175,5 juta (Rp175.514.000). 

URAIAN 
Program penunjang urusan pemerintahan d aerah, 

meski nilainya paling besar, Rp12,84  miliar, dan wu-
judnya belanja barang dan jasa,  tetapi pemanfaatannya 

hampir seluruhnya m enjadi aktivitas internal kantor, tak 
melibatkan warga. 

Misalnya: penyediaan gaji dan tunjangan ASN, 
pakaian dinas, listrik dan air, peralatan kantor, logistik 
kantor, barang  cetakan, dan biaya pemeliharaan kantor. 

Demikian juga halnya program penyelenggaraan 
urusan pemerintahan umum, mayoritas internal pemer-
intahan.

Adapun program yang bersentuhan dengan warga, 
ialah aktivitas yang berkaitan dengan pemberdayaan 
masyarakat kelurahan, serta pelayanan publik.

Program pemberdayaan masyarakat kelurahan, 
memiliki pagu anggaran cukup besar, Rp10,41 miliar. 
Diantaranya ada pembangunan sarana dan prasarana 
senilai Rp6,69 miliar --dan Rp6,17 miliar diantaranya 
berwujud belanja barang. 

Selain itu ada pemberdayaan masyarakat kelurahan 
senilai Rp3,59 miliar  --sebesar Rp3,13 miliar diantara-
nya juga  belanja barang dan jasa. 

Satu lagi, program yang berkaitan langsung dengan 
warga, ialah kegiatan memfasilitasi penyelenggaraan 
ketenteraman dan ketertiban umum, dengan pagu ang-
garan sebesar Rp175,51 juta --seluruhnya berwujud be-
lanja barang dan jasa. 

Hanya, sampai Sabtu 2/7 kemarin dulu, belum 
masuk laporan mengenai pelaksaannya selama satu se-
mester pertama  (Januari - Juni 2022), atau paling tidak 
satu triwulan (Januari - Maret) atau satu kuartal (Januari 
- April) untuk bisa diketahui oleh warga, sebagai dasar 
memberikan respons-nya antara lain berupa dukungan 
terhadap Pemko Medan.

Anggaran kewilayahan, adalah anggaran yang 
sepenuhnya digunakan pihak kecamatan. Termasuk 
belum ada informasi, ialah apakah warga lokal Medan-
Denai, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam  
aksi belanja barang dan jasa. 

Anggaran kewilayahan itu, belum termasuk keg-
iatan yang menjadi prioritas utama Pemko d i bawah 
pimpinan  Walikota Bobby  Nasution,  meliputi: keseha-
tan, infrastruktur, banjir,   kebersihan, dan pembenahan 
heritage dengan pemberdayaan UMKM, dengan pagu 
anggaran jauh lebih besar. 

Ke-lima prioritas itu sepenuhnya berada di bawah 
kendali OPD (organisasi perangkat daerah) semisal Di-
nas untuk mengerjakan dan menyelesaikannya. 

SAPA....
Dari berbagai media --diantaranya laman realita-

sonline.id-- dilaporkan Camat Medan-Denai, Baharud-
din Ritonga SSTP, MAP, acap  juga menyelenggarakan 
program kewargaan (kata lain dari: kerakyatan), dianta-
ranya program “Denai Menyapa dan Berbagi.” 

Bentuknya, pada setiap siang hari Jumat --sebaik-
baik hari-- Camat dan staf, berkunjung ke rumah-rumah 
warga yang dari segi sosial-ekonomi ia pandang kurang 
beruntung, atau memprihatinkan. Maka, ia pun mem-
bawa oleh-oleh, umumnya berbentuk sembako, salah 
satunya beras. 

Bisa saja "aksi" itu terinspirasi oleh perilaku khali-
fah Umar bin Khottob a.s, --pengganti kepemimpinan 
Nabi Muhammad saw setelah Abu Bakr Shiddiq a.s.-
- yang terkenal, yang suka berpatroli sendirian, tanpa 
pengawal, tengah malam, saat sebagian besar warga 
sedang tidur, untuk mengetahui kondisi riil kehidupan 
warga Madinah. 

Saat ia mendengar suara anak-anak menangis, ia 
mengetuk pintu, lalu menyaksikan seorang ibu merebus 
batu, yang menyebutnya "masak roti" untuk mendiam-
kan dua orang ananknya yang menangis karena lapar 
--maksudnya agar bila capek manangis, anaknya bisa 
tertidur.

Maka, khalifah bergelar "Alfaaruuq" ini pergi ke 
gudang makanan, mengambil dan memikul sendiri 
bahan makanan (tepung roti), dan menyerahkannya ke-
pada sang ibu, agar benar-benar memasak roti, bukan 
lagi merebus batu. 

Bedanya, Alfaaruuq melakoninya sendirian pada 
malam hari, sedang Camat Medan-Denai meneladan-
inya pada siang hari, bersama staf, dan memperoleh 
publikasi, lagi. 

Tidak ada penjelasan mengenai apakah sembako 
yang diserahkan pak Camat, bagian dari anggaran 
kewilayahan Medan-Denai, atau bersumber dari kan-
tong sendiri, atau hasil "urun-urunan." (*) 

Medan Denai...
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terjadi membuat publik bertanya-tanya tentang apa se-
benarnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Managing Director, Political Economy and Policy 
Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan semakin bin-
gung, lantaran pihak Ukraina membantah bahwa Zelen-
sky menitip pesan tertulis untuk Putin. Sebab, Zelensky 
selalu menyampaikan langsung dan terbuka jika ingin 
memberi pesan ke putin.

“Gawat, Ukraina membantah. Jokowi atau Zelen-
sky yang bohong?” tanya Anthony Budiawan lewat 
akun Twitter pribadinya, seperti disadur MimbarUmum 
dari rmol.id, Minggu (3/7/2022).

Menurutnya, jika Presiden Joko Widodo yang 
berbohong karena salah paham akibat kendala bahasa, 
maka Putin mendapat pesan tidak benar. Artinya, Putin 
bisa merasa diri telah dibohongi juga.

“Kebiasaan salah paham dalam negeri terbawa ke 
luar negeri?” sambungnya.

Jika benar demikian, maka salah paham fatal ini 

bisa memicu perang yang lebih besar. Bukan malah 
mendamaikan kedua negara.

“Bisa-bisa kepercayaan luar negeri terhadap ke-
mampuan diplomasi Indonesia merosot, dan tidak 
dipercaya lagi?” tutupnya.

 BANTAH
Ukraina membantah bahwa Presiden Volodymyr 

Zelensky menitipkan pesan ke Presiden Jokowi untuk 
Presiden Rusia Vladimir Putin. Kantor Kepresidenan 
Ukraina mengungkapkan jika Zelensky ingin meny-
ampaikan pesan ke Putin, maka akan dilakukan dalam 
pidato terbuka. Kantor Kepresidenan Ukraina men-
erangkan pertemuan Jokowi dan Zelensky di Ukraina 
pada 29 Juni 2022 membicarakan soal pangan yang 
terdampak perang.

“Indonesia adalah salah satu importir gandum ter-
besar dari Ukraina, dan blokade pelabuhan Ukraina 
adalah fokus utama pembicaraan antara presiden di 
Kiev,” ujar jubir Kantor Kepresidenan Ukraina, Serhii 
Nikiforov, dikutip dari yahoo.com, Minggu (3/7).

Nikiforov menjelaskan terganggunya ekspor gan-

dum menjadi tanggung jawab Rusia. Moskow juga ber-
tanggung jawab atas krisis pangan yang terjadi selama 
perang.

“Rusia memikul tanggung jawab penuh untuk 
mengganggu ekspor [gandum Ukraina] ke Indonesia, 
serta ke bagian lain dunia. Dan Rusia akan bertang-
gung jawab atas krisis pangan yang bisa terjadi kecuali 
pelabuhan Ukraina segera diblokir,” jelas dia. 

“Inilah yang dibahas secara detail oleh Volodymyr 
Zelensky dengan Joko Widodo,” tambahnya.

Sebelumya Jokowi mengatakan telah 
 menyampaikan pesan Zelensky saat bertemu Putin di 
Istana Kremlin, Rusia, Kamis (30/6). Ia juga menga-
takan siap menjadi jembatan komunikasi antar kedua 
pemimpin negara tersebut.

“Saya telah sampaikan pesan Presiden Zelensky 
untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya 
untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pem-
impin tersebut,” ucap Jokowi dalam keterangan yang 
kumparan terima dari Biro Pers dan Media Sekretariat 
Presiden RI. (rmol/kum/js)

Rusia Kian...
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Polisi kota Amravati menangkap Irfan Khan (32), 
seorang warga setempat, dari Nagpur pada malam hari. 
Dia diduga merencanakan untuk membunuh Umesh 
Prahladrao Kolhe (54), yang mengelola sebuah toko 
medis di Amravati, dan mengikat orang lain. Hal ini 
disampaikan oleh komisaris polisi kota Dr Aarti Singh.

Sebelumnya, polisi telah menangkap Mudassar 

Ahmed alias Sonu Raza Sheikh Ibrahim (22), Shah-
rukh Pathan alias Badshasha Hidayat Khan (25), Abdul 
Taufik alias Nanu Sheikh Taslim (24), Shoeb Khan alias 
Bhurya Sabir Khan (22), Atib Rashid Aadil Rashid. 
(22) dan Yusuf Khan Bahadur Khan (44) sehubungan 
dengan pembunuhan Kolhe. Sali mengatakan beberapa 
terdakwa telah menyaksikan gerakan Kolhe selama tiga 
hari sebelum pembunuhan.

Polisi menangkap dua tersangka berdasarkan reka-

man CCTV dan juga menyita pisau yang digunakan 
dalam kejahatan tersebut.

Sebelumnya, India juga sempat dihebohkan den-
gan seorang penjahit beragama Hindu yang dipenggal 
kepalanya. Pria itu bernama Kanhaiya Lal. Aksi ini 
bahkan disiarkan secara online.  Korban diduga turut 
mendukung Nupur Sharma yang ramai dikecam karena 
menghina nabi. Sedangkan dua pelaku sudah ditangkap.

***

Pendukung Penghina...

LIPUTAN KAMPUNG
MULAI edisi Selasa 28 Juni 2022 yang lalu, 

 Koran MimbarUmum menyajikan liputan khas di 
bawah rubrik LIPUTAN KAMPUNG.  

Mengapa LiputanKampung?
Liputan, adalah coverage. Istilah jurnalistik itu 

berarti laporan, atau berita.
Adapun Kampung, secara harfiah memiliki 

 beberapa arti. 
Diantaranya: suatu daerah, di mana terdapat 

b eberapa rumah atau keluarga yang bertempat  
t inggal di sana; dan daerah tempat tinggal warga 
menengah ke bawah di daerah kota.

Khusus daerah berpenduduk asalnya, Melayu 
(seperti Sumatera Timur, Riau, Aceh, M inangkabau, 
Kalimantan), mengenal kata Kampung, jauh 
 sebelum ada pemadanannya menjadi Desa untuk 
penyeragaman urusan pemerintahan. Di  Malaysia,  
Thailand bagian timur, dan Kamboja yang dihuni 
kaum Muslim, kata Kapung atau kampong, juga 
dikenal. 

Pada kata Kampung, tercipta kedekatan rasa 
(proximity) antarpenduduk. Taste (rasa)-nya  s angat 

beda antara ungkapan "se-kampung" dengan 
 "se-desa" dan "se-kelurahan." 

Di kota Medan, yang kini dihuni lebih dari 2,4 
juta warga, sehingga sebenarnya sudah menjadi 
kota besar, istilah Kampung masih ada. Misalnya 
KampungKeling (dulu mayoritas penghuninya 
warga  Tamil asal -- kini berubah menjadi Kampung 
 Madras), Kampung Silalas, dan Kampung Glugur, 
Kampung Karang Berombak, Kampung 

Kesawan, Kampung Sei Agul dan Kampung Pulo 
Brayan. 

Di Tabagsel ada sebutan Happung (Madina), 
dan huta berpadan dengan kampung (Palas, Paluta, 
Tapsel). 

Di Kecamatan Sosa-Julu, Padanglawas, sapaan 
KampungPasirjae dengan HutaPasirjae,  s ama-sama 
lazim. Pembicaraan dalam adat-istiadat, p engetua 
adat menggunakan kata Kampung, bukan Desa, 
karena sapaannya terasa menciptakan  suasana 
kekerabatan. 

Di Aceh, penamaan Kampung menjadi 
 Gampong. Di Minangkabau sebutannya Kampuang. 

Di Malaysia, Kuala Lumpur, ada Kampong 
Bahru, Kampong Pandan, Kampong Chow Kit, dan 
Kampong Klang Lama.

Di Kamboja dan di Thailand selatan yang  dihuni 
komunitas Muslim, pun, istilah Kampong masih 
l estari. 

Silodaritas atau rasa se-kampung, di antara 
w arga, apalagi bertemu di luar k ampungnya, 
 misalnya di tanah perantauan, frasa 
" se-k ampung" langsung bisa merasa "senasib dan 
s epenanggungan," dan dalam hal perlu saling bantu, 
lebih mudah d igerakkan. 

Proximity dari kata "Kampung" itulah yang 
h endak dituju oleh penamaan rubrik BeritaKampung. 

BeritaKampung mengupas berita ber-skop 
s uperlokal. Bisa se-level kecamatan, k elurahan, 
 lingkungan, atau lebih kecil dari  l ingkun gan, 
m eskipun secara berjenjang keseluruhan 
 me rupakan bagian dari suatu kota atau kabupaten. 

Rubrik BeritaKampung bisa diisi liputan 
 kehidupan kota maupun pedesaan di kabupaten. 
(Red) 


