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Kota Bima, BimaEkspres.-
Sedikitnya enam pegawai Satuan Polisi

Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Damkar Ko-
ta Bima, diperiksa unit Reskrimsus Polda
NTB sejak Senin hingga Selasa (15/10) ke-
marin.

Pemeriksaan berlangsung diruang Tipid-
kor Polres Bima Kota, sejak pagi hari dari
Senin hingga Selasa siang kemarin secara
marathon. Pantauan media ini, para pegawai

Baca: Diperiksa Polda... Hal 4

Pol PP dan Damkar tersebut secara bergan-
tian diperiksa. Mereka pun membisu ketika
ditanya awak media. Demikian halnya apa-
rat yang bertugas.

Dir Reskrimsus Polda NTB, Komisaris
Besar Polisi Syamsudin Baharuddin, mem-
benarkan adanya pemeriksaan para saksi
terkait kasus Satuan Pol PP Kota Bima ter-
sebut.

"Iya, saya memang meminta Kasubdit

Enam Pegawai
Pol PP Diperiksa Polda NTB

Bima, BimaEkspres.-
Warga Desa Tumpu, Kecamatan Belo,

Kabupaten Bima, memblokade jalan, Se-
lasa (15/10). Aksi itu dilakukan sebagai re-
aksi atas dugaan  pengelolaan Dana BUM-
Des Tumpu yang bermasalah Tahun 2016
senilai Rp 50 juta.

Selain memblokade jalan, warga juga
menggedor kantor desa setempat. Warga
menghadang jalan menggunakan mobil
pick up, kayu serta membakar ban bekas.
Akibatnya, arus lalu lintas Bajo Sila sempat
terganggu.

Korlap aksi, Dedi, menyampaikan, aksi
yang dilakukan saat ini sebagai bentuk pro-
tes karena penggunaan dana BUMDes yang

Baca: Blokade Jalan... Hal 6

Sorot Dana BUMDes,
Warga Tumpu Blokade Jalan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Pos anggaran bantuan bagi usaha kecil

sebesar Rp 12 miliar yang telah dipangkas
menjadi Rp 7 miliar dikuatirkan tidak da-
pat dibelanjakan 2019 ini.  Hal ini membu-
at anggota DPRD Kota Bima kuatir dan
mendesak Wali Kota Bima, mengevaluasi
bawahannya.

“Kalau dilihat waktunya saya perkira-
kan tak bisa terealisasi, apalagi proposal
masuk sangat banyak," terang Amir Sya-
rifuddin, SH.i kepada wartawan di kantor
dewan, Selasa (15/10).

Dia meminta Pemkot Bima untuk me-
nyampaikannya secara jujur pada masya-
rakat atas ketidakmampuan itu. Agar tak
menjadi polemik serta menimbulkan per-
tanyaan.

Menurut duta PKS itu, banyak pro-
posal masuk saat momentum politik, baik
saat Pilkada, Pileg dan Pilpres. Sehingga
pemerintah menerima semuanya, tanpa
meneliti kelengkapannya.

Baca: Gagal... Hal 6

III (AKBP Syarif Hidayat) turunkan tim
ke Kota Bima. Soal Sat Pol PP ini masih da-
lam penyelidikan kami," ujar Dir Reskrimsus
kepada wartawan Selasa (15/10) kemarin.

Pemanggilan dan pemeriksaan saksi tu-
kasnya, berlangsung sejak beberapa hari la-
lu dan hingga hari Selasa ini terus berlangsung.

Masuk 45 Top Inovasi, Wapres RI Beri Penghargaan Pada Bupati Bima

Aksi bakar ban yang dilakukan warga Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Selasa (15/10). Mereka menyorot soal dana BUMDes.

Duh, Pos Usaha Kecil
Gagal Dibelanjakan?

Baca: Top 45... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Pu-

tri, SE, menerima penghargaan melalui pro-
gram inovasi "Sentuh perempuan dengan

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE saat menerima penghargaan dari Wapres RI.

45 pada kompetisi inovasi pelayan publik
(KIPP) Tahun 2019. Bupati Indah Dhama-
yanti Putri, SE, melalui Kabag Humas Pro-
tokol Kabupaten Bima Chandra Kusuma,
Ap mengatakan, penerimaan penghargaan
ini merupakan  yang kedua dalam kompe-
tisi ini.

"Sebelumnya bupati menerima peng-
hargaan Top 99 inovasi pelayan publik pa-
da Agustus 2019 lalu di Kota Semarang oleh
Menteri PAN RB. Penghargaan ini diteri-
ma oleh 45 inovasi yang terseleksi dari top
99 inovasi," kata Chandra.

Kata dia, 45 inovasi ini terdiri dari dela-
pan inovasi dari kementerian, empat inovasi
dari lembaga Negara, lima inovasi dari pe-
merintah Propinsi, 16 inovasi dari Kabu-
paten, sembilan dari Pemerintah Kota, serta
1 inovasi dari BUMN.Simawar" dari Wakil Presiden (Wapres) RI

Drs H Muhammad Yusuf Kalla di Istana
Wakil Presiden RI, Selasa (15/10)

Pemerintah Kabupaten Bima masuk top
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CATATAN REDAKSI

SETELAH memecahkan rekor MURI
pemakaian Rimpu, Dinas Pariwisata Kota
Bima mengusulkan agar ada kebijakan pe-
ngenaan Rimpu di kalangan pegawai Pem-
kot Bima. Gagasan ini perlu diapresiasi, ka-
rena selain melestarikan budaya, juga ber-
dampak geliat kerajinan tenun.

Dorongan kebijakan itu, rupanya mun-
cul juga dari Yayasan Rimpu Jakarta. Ber-
sama sejumlah organisais lainnya menge-
luarkan rekomendasi kepada pemerintah
daerah.

Adapun rekomendasinya, agar Peme-
rintah Daerah Bima mewajibkan seluruh
pegawai untuk mengenakan Rimpu bagi wa-
nita muslim atau mengenakan syal (selen-
dang) berbahan dasar kain Tenun Lokal ba-
gi wanita non muslim. Serta mengenakan
Sambolo bagi Pria satu hari dalam satu
minggu sebagai bagaian dari pakaian
kerja.

Mewajibkan kepada seluruh sekolah
yang berada di bawah pemerintah daerah
Bima agar para guru dan para Siswi/Siswa
mengenakan Rimpu bagi wanita muslim atau
mengenakan syal (selendang) berbahan
dasar kain Tenun Lokal bagi wanita non
musim. Serta mengenakan Sambolo bagi
Pria satu hari dalam satu minggu sebagai
bagian pakaian mengajar atau sekolah.

Menerbitkan surat imbauan kepada BU-
MN, BUMD maupun perusahan-perusahaan
swasta yang berada di Lingkungan  Peme-
rintahan Daerah Bima untuk mengenakan
Rimpu bagi wanita muslim atau mengenakan
syal (selendang) berbahan dasar kain Tenun
Lokal bagi wanita non musim.  Serta menge-
nakan Sambolo bagi Pria satu hari dalam
satu minggu sebagai bagaian dari pakaian
kerja.

Teknis dan aplikasinya diserahkan sepe-
nuhnya kepada Pemerintahan Daerah. Per-
lu sikap tegas dari pemerintah untuk bisa
menjadikan Simbol Budaya ini menjadi
bagian dar keseharian masyarakat Bima
Dompu dan perlu kerja keras dari semua
elemen masyarakat untuk bisa mengantar-
kan nilai-nilai luhur yang terkandung di
balik Rimpu ini untuk bisa menjadi fasalfah
hidup masyarakat Bima Dompu pada zaman
modern ini.

Apa yang menjadi rekomendasi tersebut,
patut untuk dicermati dan dapat direalisasi-
kan. Tanpa ada kebijakan yang mendorong
pada pelestarian budaya, maka dikuatirkan
tidak optimal. Bahkan perlahan bisa kembali
tergerus zaman.

Bahkan pihak MURI pun memberikan
warning, agar masyarakat Bima memiliki ke-
bangaan dengan cara melestarikan budaya
yang dianggap unik ini.

Keberadaan pakaian rimpu yang menja-
di budaya khas Bima, tidak dimiliki daerah
lain di seluruh pelosok dunia manapun dan
mampu bertahan hingga kini ditengah per-
kembangan zaman yang kian pesat.

Bima khususnya, memilik potensi budaya
tersendiri dalam mengemas dan menarik
minat wisatawan dengan berbagai cara dan
jurus jitu. Seperti halnya pakaian rimpu dan
katente tembe, yang bisa menjadi ikon war-
ga Bima.(*)

Mengembalikan Rimpu
Bima, BimaEkspres.-

Kasi Olahraga Dinas Dik-
budpora Kabupaten Bima,
dilaporkan ke polisi oleh wali
murid siswa berprestasi pada
ajang LSI, Izma Maulana. Iz-
ma dinobatkan sebagai pema-
in terbaik, namun bonusnya
diduga dipotong.

"Kami tidak hanya melalu-
kan diprotes karena bonus
dipotong, tapi kami adukan ke
polisi,"  ujar wali murid, Junai-
din usai memberikan penga-
duan di rungan SPKT Polres
Bima, Selasa (15/10).

Junaidin mengaku melapor-
kan kasus ini ke Polres Bima
atas dugaan pungutan liar.
Pihaknya tidak terima dengan
pemotongan itu, karena sa-
ngat merusak mental anak
yang berprestasi.

"Ini tidak bisa dibiarkan, bo-

nus senilai Rp 2 juta hanya di-
berikan Rp900 ribu saja," ung-
kap Junaidin.

Dia menyesalkan ulah ok-
num yang merusak citra Dinas
Pendidikan itu. Harusnya sis-

wa yang berprestasi ini dijaga
semangatnya dengan mem-
beri motivasi.

"Bonus itu bagian dari mo-
tivasi kepada anak, harusnya
tidak dipotong," tegasnya.

Wali Murid Siswa Berprestasi Pada
Liga LSI, Adukan Kasi Olahraga Ke Polisi

Bima, BimaEkspres.-
Buntut dugaan malaprak-

tek di RSUD Bima hingga
meninggalnya Siti Halimah
(70) tahun, pasien yang didi-
agnosa mengidap penyakit
jantung pekan lalu mendapat
perhatian serius para wakil
rakyat di DPRD Kabupaten
Bima.

Mulai dari Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Bima, M
Aminurllah, Rafidin, Mah-
dalena dan Edi Mukhlis. Me-
reka menganggap dugaan
malapraktik itu sebagai keja-
dian luar biasa atau KLB.

Hal itu dikarenakan kata
mereka menyebabkan pasien
meregang nyawa dan men-
coreng moreng wajah Pem-

da Bima terlebih dunia kese-
hatan.

"Tujuan masyarakat bero-
bat ke rumah sakit itu ya ingin
sembuh dan bebas dari sakit.
Bukan menyesalkan pelaya-
nan dan tindakan medis. Ka-
yak kasus ini semisal kejadian
ini," sesal Srikandi dewan,
Mahdalena kepada warta-
wan Selasa (15/10) kemarin.

Serupa dengan legislator
yang dikenal "singa" dewan,
Edi Mukhlis. Duta Nasdem
yang melenggang hingga dua
periode tersebut sangat me-
nyayangkan sikap pihak RS-
UD Bima.

Sedianya kata Edi dan Mah-
dalena, pelayanan yang me-
nyangkut nyawa dan sehatnya

seaorang, tidak dimbangi de-
ngan keterbukaan informasi
dan maskimalnya menjelaskan
apa yang tengah dialami pasien.

"Tidak boleh RSUD Bi-
ma menutup informasi jika
keluarga pasien ingin tahu
apa penyebab meninggalnya
pasien atas tindakan medis
yang dilakukan," timpal Rafidin
diruang rapat Selasa kemarin.

Dan yang menjadi persoa-
lan apakah tindakan perawat
atas dugaan malapraktek,
sebagaimana informasi yang
disampaikan keluarga pasi-
en, atas perintah dokter. Hal
ini dulu yang mesti dicermati
lebih dulu.

"Intinya tindakan dan pe-
layanan yang dilakukan ru-

mah sakit harus berdasarkan
SOP. Jika tidak pelanggaran
dan malapraktek yang didu-
gakan keluarga pasien benar
adanya," tegasnya.

Mereka mengapresiasi,
keinginan keluarga pasien
yang ingin membawa perso-
alan itu ke ranah hukum. Agar
kedepan katanya tidak terjadi
dugaan dan peristiwa yang sa-
ma apalagi berujung maut.

Mereka berjanji dalam
waktu dekat, akan memang-
gil manajemen RSUD dan
pihak eksekutif.

"Setelah Alat Kelengkapan
Dewan (AKD) terbentuk, ka-
mi akan memanggil sejumlah
pihak terkait," ujar M Aminu-
rllah. (BE09)

Dugaan Malapraktek Dianggap KLB, Dewan Akan Panggil Pihak RSUD

Selain melaporkan kasus
itu ke Polisi, Junaidin juga me-
minta kepada Bupati Bima
untuk mencopot dari Kasi
Olahraga Dinas Dikbudpora
Kabupaten Bima. (BE05)

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H. Zul-

kieflimansyah bersama Wakil
Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Roh-
mi Djalilah dan Ketua Dekra-
nasda NTB Hj. Niken Saptarini
Widyawati, SE, M.Sc, memimpin
rapat koordinasi dengan seluruh
jajaran Kepala Organisasi Pe-
rangkat Daerah (OPD) lingkup
Pemerintah Provinsi NTB, terkait
percepatan progres program
industrialisasi. Kegiatan berlang-
sung di Pendopo Gubernur NTB,
Selasa (15/10/2019).

Dalam Rakor tersebut, se-
lain untuk melakukan evaluasi
progres sejauh peningkatan
industrialisasi di NTB. Dari
awalnya penghasil dan penju-
al bahan baku seperti Jagung
dan Daging. Setelah adanya
industrialiasasi ini NTB harus
berubah, dari saat sebagai pen-
jual bahan baku berpindah ke
pengolah.

Untuk melakukan hal itu, gu-
bernur menegaskan pemerintah
butuh Investor yang akan melakukan
investasi untuk membangun Pabrik-
pabrik pengolahan di NTB.

Pemerintah berkomitmen
membantu dan mempermudah
investasi di NTB. Khususnya un-
tuk program industrialisasi seperti
pembangunan Smelter di Sumba-
wa, Pabrik Essence Oil di Bima
dan KLU, pabrik pakan dan pabrik-
pabrik pengolahan bahan baku
lainnya di NTB.

Untuk itu, gubernur meminta
ketegasan dan komitmen dari
semua Kepala OPD untuk ber-
kontribusi dalam membangun
industrialisasi di NTB. Menurut-
nya, makna industrialisasi tidak
harus pada pabrik dengan skala
besar. Namun skala kecil yang
memungkinkan IKM di NTB
mampu mengolah bahan baku
yang dihasilkan sendiri dengan
teknologi permesinan sederhana.

Ia meminta Kepala OPD
untuk lebih fokus pada satu
atau dua jenis industrialisasi
saja. Namun hasilnya nyata
dan dapat dirasakan manfa-
atnya oleh masyarakat di NTB.

“Tidak perlu banyak cukup
satu, namun fokus tapi ada hasil
dan dampaknya bisa dirasakan,”
ujarnya.

Selain itu, ia menekankan
bahwa peningkatan sumber
daya manusia menjadi hal men-
dasar dan sangat penting untuk
dilakukan. Dengan demikian
masyarakat NTB akan siap untuk
menyambut pembangunan in-
dustrialisasi skala besar, seperti
pembangunan smelter dengan
industri turunannya, pabrik pe-
ngolahan pakan, pengolahan
daging dan pabrik pengolahan
sampah. Agar masyarakat NTB
tidak menjadi penonton di tanah
sendiri.

Terkait dengan kewena-

ngan pengembangan dan perizi-
nan Industri Kecil Menengah
(IKM) yang ada di Kabupaten/
kota, Bang Zul meminta kepala
OPD terkait untuk intens mela-
kukan komunikasi dan koordinasi
dengan dinas perindustrian dan
perizinan di Kabupaten/kota. Hal
ini untuk memastikan percepatan
dalam proses perizinan kepada
IKM untuk percepatan indus-
trialisasi di NTB.

Selain itu, dengan adanya
jalinan komunikasi baik antar
Kabupaten/kota, Pemerintah
Provinsi juga bisa melakukan
pemetaan terhadap apa yang bisa
diintervensi untuk percepatan
industrialisasi di wilayah mereka
masing-masing.

“Kita bangun komunikasi dan
koordinasi untuk mensosialisas-
ikan hal-hal strategis yang bisa kita
lakukan untuk percepat industria-
lisasi di wilayah mereka masing-
masing,” pungkasnya. (BE08)

Gubernur Minta OPD Percepat Program Industrialisasi



RABU, 16 OKTOBER 20193

Joki Cilik Meninggal Saat Pacuan, Dandim-Wawali Ikut Berbelasungkawa

Kota Bima, BimaEkspres.-
Seorang joki cilik Muhammad

Sabila, 9 tahun warga  Desa Ro-
ka, Kecamatan Palibelo, mening-

gal dunia saat memacu kudanya
di arena pacuan kuda tradisional
wilayah Sambina'e Senin (14/10).

Nyawa siswa yang masih du-
duk dibangku Sekolah Dasar ter-
sebut tidak tertolong, usai tertim-
pa kuda yang ditungganginya.
Dia  mengalami cidera berat di ba-
gian kepalanya.

Dandim 1608/Bima Letkol
Bambang Kurnia Eka Putra, yang
menjadi ketua panitia pacuan kuda
mengatakan, insiden tersebut men-
jadi pukulan berat pihaknya lanta-
ran kejadian tersebut diluar dugaan
yang tak disangka-sangka pihak-
nya.

"Takdir berkata lain, anak kita
ini meninggal di tengah jalan se-
kitar wilayah Maronge Sumba-
wa. Kita semua berduka," jelas Dan-
dim kepada wartawan dikediaman-
nya Selasa (15/10) kemarin dengan
raut sedih.

Sesaat setelah terjatuh dari
kudanya lanjut Dandim, tim me-
dis khusus yang sudah standby
di arena pacuan langsung mem-
berikan pertolongan pertama  dan
membawanya ke UGD RSUD
Bima. Hanya saja, lantaran luka
yang berat yang dialami korban,
terpaksa harus dirujuk ke Mata-
ram.Pihaknya mengaku, sudah
memberikan perhatian penuh dan
khusus kepada korban.

"Sejak sore sampai malam dan
dapat kabar ini, kita pantau terus.
Di rumah sakit sampai malam. Wa-
kil Walikota juga langsung turun,"
tuturnya.

Dandim memastikan, semua
kebutuhan pengobatan dan pe-
makaman korban ditanggung oleh
pihaknya sebagai panitia. Pun se-
jenis santunan belasungkawa juga,
telah diberikan pihaknya bersama
Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH.

Demikian pun dalam prosesi
pemakaman yang berlangsung
Senin pagi kemarin pihaknya
langsung turun bersama jajaran
Pemkot Bima.

Atas kejadian ini pihaknya
mengaku, akan dijadikan bahan
evaluasi khusus dan terus mem-
perbaiki pada event dikemudian
hari.

"Tentunya menjadi bahan eva-
luasi khusus kami," tegasnya.

Sementara dari pihak keluar-
ganya diakui Dandim, sudah me-
nerima kejadian tersebut dan me-
ngaku ikhlas.

"Alhamdulillah keluarga kor-
ban juga menerima ikhlas dan ti-
dak mau membesar-besarkan ma-
salah ini. Tapi tetap kita terus
pantau dan berkomunikasi terus
dengan keluarga korban. Apalagi
saat pemakaman pagi ini," kata-
nya. (BE09)

Sang Joki Cilik, Muhammad Sabila.

Bima, BimaEkspres.-
Adanya insiden kecelakaan

joki cilik saat memacu kuda tung-
gangannya mendapat respon dari
Pengurus Persatuan Olahraha
Berkuda (Pordasi NTB).

Pengurus Pordasi NTB, Is-
kandar akan mengupayakan asu-
ransi untuk para joki yang kece-
lakaan dan ketentuan pembata-
san kuda yang ditunggangi dalam
sehari.

"Kami mengupayakan jami-
nan asuransi dan ketentuan pem-
batasan jumlah kuda yang di na-
iki oleh seorang joki dalam satu ha-
ri," jelas Pengurus Pordasi NTB
Iskandan via WA Selasa (15/10).

Sebagai pengurus Pordasi NTB,
pihaknya turut berbelasungkawa

dan prihatin atas musibah yang
menimpa salah satu joki cilik saat

kejuaraan pacuan kuda tradisional
Bima di Kelurahan Sambinae Kota

Bima.
"Insiden kecelakaan saat pe-

larian seperti kemarin tidak ada
unsur kesengajaan, itu semua
terjadi diluar dugaan kita dan ti-
dak ada yang mengharapkan
musibah apalagi sampai mening-
gal dunia," katanya.

Menurut dia, selama ini setiap
kejuaraan pacuan kuda tradisio-
nal yang diselenggarakan di Pu-
lau Sumbawa, panitia sudah be-
rupaya untuk memaksimalkan
pengamanan joki.

"Setiap kejuaraan ada standar
keselamatan sebelum menuju
Bostar, Joki diwajibkan mema-
kai helm dan engkel pengaman,"
ujarnya.

Dia menceritakan insiden

kecelakaan kuda yang mengaki-
batkan meninggalnya salah satu
joki kemarin. Kejadian itu murni
kecelakaan karena kuda kesan-
dung saat melaju di tikungan ke-
tiga.

"Kuda yang ditunggani kesan-
dung, sehingga joki jatuh dan di-
injak kuda," katanya.

Kata dia, pihaknya akan mem-
perhatikan standar jumlah kuda
yang ditunggangi. Untuk meng-
hindari joki kecapaian sehingga
berdampak pada lelah dan letih.

"Helm sudah wajib gunakan
setiap joki, begitupun dengan
engkel kaki dan topi kopluk, na-
mun kami akan memperhatikan
asuransi setiap event," pungkas-
nya. (BE05)

Pordasi NTB Upakan Asuransi Bagi Joki Cilik

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wakil Wali (Wawali) Kota Bi-

ma, Feri Sofiyan, SH melayat dan
menghadiri  pemakaman Joki Cilik
M Sabila yang meninggal akibat
kecelakaan di arena pacuan kuda
Sambinae Kota Bima, Selasa (15/10).

Korban diketahui jatuh dari
kuda ditungganginya dan alami
luka serius. Sempat dirawat dan
dirujuk ke RS Mataram, namun
nyawa korban tidak tertolong.

Wakil Wali Kota Bima, Feri
Sofiyan, SH sekaligus sebagai
Ketua Pordasi Kota Bima,  di-
dampingi Kasdim Bima dan Pe-
ngurus Pordasi Mulyono mela-
yat di di Dusun Embun Desa Ro-
ka RT 02 RW 01 Kecamatan Be-

lo, Kabupaten Bima.
M Sabila ini merupakan putra

pertama dari pasangan Samsul
dan Sulastri dan masih duduk di
kelas 4 SD. Wakil Walikota me-
nyampaikan rasa duka yang men-
dalam atas kejadian yang me-
nimpa almarhum.

"Atas nama pemerintah
daerah beserta jajaran Pordasi
Kota Bima, Sata menyampaikan
turut berbelasungkawa, dan
berdoa untuk almarhum agar
mendapat tempat terbaik di sisi-
Nya," ujarnya.

Kepada keluarga yang
ditinggalkan Wawali berharap
agar bersabar dalam menghada-
pi ujian ini. Kejadian yang me-

nimpa almarhum saat bertanding
di arena pacuan kuda merupa-
kan kehendak yang telah diten-
tukan oleh yang Maha Kuasa.

“Manusia hanya bisa menja-
lani setiap aspek kehidupan, se-
dangkan yang menentukan jalan
hidup adalah Allah SWT,” ujarnya.

"Duka cita mendalam atas
meninggalnya almarhum, dan
semoga keluarga yang ditinggal-
kan diberikan kesabaran dan
keikhlasan," tambahnya.

Wawali memberikan santu-
nan kepada kedua orangtuanya
dan tali asih dari Pemerintah Ko-
ta Bima sebagai bentuk perhati-
an pemerintah atas musibah
yang dialami. (BE06)

Wawali Melayat dan Beri Santunan Orang Tua Joki Cilik

Pengurus Pordasi NTB, Iskandar

Bima, BimaEkspres.-
Saat ini masih banyak sekolah

yang ada di Kabupaten Bima rusak
fasilitasnya, seperti Ruang Kegia-
tan Belajar (RKB), Perpustakaan
dan lainnya. Sekolah tersebut ada
yang belum mendapat alokasi ang-
garan rehab melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Tahun 2019.

Apabila sekolah belum terda-
ta melalui Dapodik untuk men-
dapatkan DAK, maka Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) Bima akan
mengalokasikan anggaran melalui
Dana Alokasi Umum (DAU).

“Pemerintah tidak menutup
mata terkait hal itu. Karena ka-
lau sekolah tidak dapat DAK akan
diupayakan dapat DAU,” ujar
Kadis Dikbudpora Kabupaten Bi-
ma, Zuaniddin, S.Sos, MM, Sela-
sa (15/10).

Kata dia, untuk mendapatkan
anggaran DAK, sekolah harus
perbaiki data Dapodik untuk
Pendidikan dan Tenaga Pendidik
yakni berkaitan dengan mutu,
sarana dan prasarana.

“Kaitan dengan anggaran DAK
tidak ada kaitan dengan dinas.
Karena untuk mendapatkan ang-
garan itu sekolah harus mengisi data
Dapodik dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, jika sekolah belum
tercakup untuk mendapatkan
anggaran DAK padahal data
Dapodik sudah benar, hal itu bisa
saja terjadi karena di Indonesia

masih banyak sekolah yang di
prioritaskan.

“Pokoknya kalau belum dapat
tahun ini. Insya Allah tahun be-
rikut dapat asalkan data Dapodik
sudah valid ,” katanya.

Lanjut Zunaiddin, untuk Ta-
hun 2019 Kabupaten Bima ter-
banyak kedua mendapat alokasi
anggaran DAK yakni lebih dari
seratus sekolah. Tapi kalau di Ke-
camatan Bolo dan Madapangga
totalnya 20 sekolah.

“Alhamdulillah tahun ini mening-
kat dibanding sebelumnya. Total
sekolah yang dapat DAK seratus
lebih,” ungkapnya. (BE07)

Kerusakan RKB, Jika tidak dapat DAK, Lewat DAU

Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima,
Zuaniddin, SSos, MM
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Angin Kencang, Dua Rumah di Desa Tolouwi Roboh
tidak ada korban jiwa saat
angin kencang menghantam
wilayah setempat.

Salah satu korban, Ah-
mad menceritakan kejadian
angin kencang yang menga-
kibatkan rumahnya rubuh.
Sekitar pukul 24.00 Wita, se-

Bima, BimaEkspres.-
Dua unit rumah panggung

milik Ahmad dan Farida
warga Dusun Oi Lanco,
Desa Tolouwi, Kecamatan
Monta, Kabupaten Bima
tiba-tiba rubuh Senin (14/10)
tengah malam. Beruntung

Diperiksa Polda... dari hal.1

Sementara terkait siapa
saja yang menjadi saksi
atau yang diperiksa, ia eng-
gan membeberkannya.
Karena menurutnya masih
berkaitan dengan hal tek-
nis penyelidikan.

Lalu sampai kapan tim-
nya akan berada di Bima
untuk menelusuri dugaan
tersebut, ia enggan menye-
butkan. "Pada intinya, sak-
si saksi yang berkaitan de-
ngan dugaan masalah di Sat
Pol PP itu diperiksa semua,"
pungkas Syamsudin Baha-

dang tidak berada di rumah.
"Angin terasa kencang

pada malam itu, sehingga
dari kejadian ini rumah kami
langsung rubuh akibat terja-
ngan angin,” tuturnya.

Dia mengaku sebagai
masyarakat tidak mampu.

ruddin.
Untuk diketahui, seng-

karut dugaan penyalahguna-
an anggaran di Dinas Satuan
Pol PP dan Damkar Kota
Bima, awalnya disebutkan
ternyata hanya masalah inter-
nal di Pemkot Bima saja. Du-
gaan penyalahgunaan angga-
ran tersebut, saat dijabat Ka-
sat Pol PP Drs M Farid.

Bahkan akibat dugaan
penyalahgunaan anggaran
tersebut, berbuntut sulitnya
pencairan anggaran berikut-
nya sepanjang tahun 2019

Setiap hari hanya mengan-
dalkan upah dari hasil kerja
sebagai buruh tani. Biaya
untuk memperbaiki rumah
yang sudah reyot itu tidak
ada.

"Kami tidak mampu
memperbaiki rumah, karena
kami untuk kebutuhan
sehari-hari saja susah," ung-
kapnya.

Seorang pegawai Pemkot Bima usai diperiksa Polda NTB di ruang Tipidkor Polres Bima Kota.

Top 45...  dari hal.1

"Pemerintah Kabupaten
Bima dalam top 45 inovasi,
pada tahun Anggaran 2020
Pemkab Bima menerima
dana insentif daerah (DID)

Akibat kejadian itu, se-
mua prabot rumah tangga
miliknya tidak ada yang tersi-
sa. Semua sudah rusak ber-
sama rumah yang ditempati.

"Saya mengharapkan
bantuan dari Pemerintah,
membangun kembali rumah
kami, karena kami tidak pu-
nya apa-apa lagi," ujarnya.

Untuk sementara, Ahmad

menumpang di rumah te-
tangga, karena tidak memi-
liki tempat tinggal lagi. Un-
tuk makan minum juga men-
dapatkan bantuan dari ke-
luarga dan tetangga.

"Untuk sementara kami
menginap di rumah tetang-
ga sambil menunggu bantu-
an perbaikan rumah dari pe-
merintah," ujarnya. (BE05)

suma, AP, langsung menge-
cek keberadaan dua rumah
warga yang roboh di Desa
Tolouwi Kecamatan Monta.

"Hasil pengecekan lang-
sung kami, kedua warga
menjadi korban bencana
alam ini, perlu mendapatkan
bantuan untuk membangun
kembali rumahnya," jelasnya.

Kata dia, kehadiran Di-
nas Perkim di lokasi, karena
telah mendapat perintah dari
Bupati Bima, sebagai Ke-
pala Daerah. Ini sebagai  res-
pon cepat terhadap kondisi
warga yang alami musibah.

"Kami minta Pemerintah
Desa mendata kerusakan
dan kerugian, kemudian di-
ajukan ke Pemerintah untuk

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima Hj. Indah

Dhamayanti Putri, SE,  me-
merintahkan  Kepala Bidang
Perumahan Perkim Kabupa-
ten Bima Syaifulllah, S.Sos,
ME dan Kabag Humas dan
Protokol Setda Bima M.
Chandra Kusuma, AP me-
mastikan kondisi warga yang
rumahnya ambruk di Desa
Tolouwi, Kecamatan Mon-
ta, Kabupaten Bima. Pemda
berjanji akan membantu kem-
bali pembangunannya.

Kabid Perumahan Dinas
Perumahan Rakyat dan Ka-
wasan Permukiman, Syaiful-
lah, S.Sos, ME, didampinggi
Kabag Humas dan Protokol
Setda Bima M.Chandra Ku-

ditindaklanhut secepatnya,"
jelasnya.

Lanjut dia, kerusakan
dan kerugian diuraikan da-
lam bentuk proposal. Agar
pihaknya dapat menghitung
jumlah bantuan diberikan
kepada kedua korban.

"Dari data yang disam-
paikan itu, sehingga kami
dapat melaksanakan proses
pembangunan rumah kor-
ban bencana alam ini," je-
lasnya.

Mewakiki Bupati Bima
dia berharap kepada kedua
warga yang mengalami mu-
sibah ini, agar tetap bersabar
menerima cobaan, karena
musibah ini merupakan uji-
an. (BE05)

Pemda Bima Akan Bantu Pembangunan Rumah Rubuh

Pihak Pemda saat meninjau rumah yang rubuh karena angin kencang.

sebagaimana tertuang dalam
DPA dinas. Dimana dugaan
penyalahgunaan anggaran
diantaranya, terkait biaya
HUT Pol PP se-NTB yang
dipusatkan di Kota Bima de-
ngan besaran anggaran ku-
rang lebih Rp 900 juta.

Juga termasuk yang dida-
lamnya pengadaan seragam
lengkap Pol PP. Kemudian
pengadaan baju Linmas de-
ngan kisaran anggaran pulu-
han juta hingga tunggakan
pajak dengan kisaran puluhan
juta. (BE09)

sebesar Rp7,6 miliar," katanya.
Chandra melanjutkan, Ins-

tansi yang berpartisipasi pada
KIPP 2019 juga berkesempa-
tan mengikuti kompetisi tingkat

dunia, yaitu The United Nations
Public Service Awards (UNP-
SA) diselenggarakan PBB yang
dilaksanakan pada tahun 2020.
(BE05)

Rumah yang roboh akibat angin kencang.
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Diduga Akibat Arus Pendek,
Tiga Rumah Ludes oleh Si Jago Merah

Dompu, BimaEkspres.-
Diduga akibat arus pen-

dek listrik, menyebabkan tiga
rumah terbakar dan rata de-
ngan tanah. Kejadian nahas
itu terjadi di lingkungan satu
Kelurahan Kandai dua ba-
gian barat, Kecamatan Woja,
Dompu Selasa dini hari seki-

tar pukul 02.15 Wita.
Salah seorang korban

menduga api bersumber da-
ri listrik. Saat kejadian para
korban panik untuk menyela-
matkan diri.

Beruntung tidak ada
korban jiwa dari peristiwa
nahas itu. Kerugian ditak-

sir ratusan juta.
Bupati Dompu, Drs H

Bambang M Yasin dan Hj
Eri Ariani mengunjungi korban
kebakaran.Memerintahkan
Dinas PU dan PUPR Kabu-
paten Dompu untuk segera
membantu dengan memba-
ngun kembali rumah korban

LPA: Jangan Gadaikan
Nyawa Joki Cilik

Kota Bima, BimaEkspres.-
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima,

ikut prihatin dengan insiden tewasnya joki cilik Mu-
hammad Sabila, 9 tahun. Bocah warga Desa Roka
Kecamatan Palibelo, meninggal dunia saat memacu
kudanya di arena pacuan kuda tradisional wilayah Sam-
bina'e Senin (14/10) sore.

Ketua LPA Kota Bima, Juhriati, SH, MH menga-
takan, joki  cilik dalam pacuan kuda adalah gambaran
eksploitasi anak.  Anak dipekerjakan joki tanpa mem-
perhatikan resiko keamanan anak.

“Resiko yang membahayakan akan menimbulkan
keadaan yang tidak aman bagi anak. Nyawa anak diga-
daikan di tengah riuh tepuk tangan yang memberikan
semangat,” ujarnya, Selasa (15/10).

Dikatakannya, fenomena joki  cilik memberikan
ruang mengabaikan hak-hak anak. Anak tidak berseko-
lah selama pacuan kuda, bahkan  pada saat latihan.

“Jika 720 peserta pada pacuan kuda sama dengan
700 joki anak yang tidak bersekolah. 700 joki anak ini
digadaikan nyawanya selama perlombaan. Siapa yang
bertanggung jawab atas nyawa sang joki,” ujarnya.

LPA meminta, atas nama rasa kemanusiaan, agar
kegiatan lomba yang kini berlangsung dihentikan se-
mentara. Sekaligus bentuk empati kepada keluarga kor-
ban. “Ke depan, joki dewasa sebaiknya mulai dibuda-
yakan, karena pelibatan anak adalah bentuk eksploitasi,”
sarannya.

Jika gelaran pacuan terpaksa menggunakan joki cilik,
maka harus saat libur sekolah. “Faktanya, joki cilik yang
selama ini terlibat mengais duit dari satu pemilik ke pe-
milik kuda lain,” ungkapnya.

“Gubernur NTB yang juga dikenal hobi kuda, saatnya
merefleksi insiden arena Sambinae ini untuk langkah
perbaikan ke depan,” ujarnya.

Panitia melalui pengeras suara, kata dia, faktanya
hanya sebut nama pemilik kuda dan nama kudanya.
Dari sisi bisnis, sperma kuda yang langganan juara akan
bernilai mahal. “Daya tarik pacuan karena joki anak,
tidak sepenuhnya tepat. Faktanya,  sekarang ini kuda
dan event pacuan  telah menjadi semacam fenomena
gaya hidup baru sebagian elit. Mengurus kuda dan tetek
bengeknya berbiaya banyak,” ungkapnya.

Direncanakan, LPA akan mendatangi panitia untuk
membicarakan tentang gelaran pacuan kuda dengan
joki cilik. (BE04)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sejumlah anggota DP-

RD Kota Bima menyakini
realiasi anggaran bantuan
usaha sebesar Rp 12 miliar
yang dipangkas menjadi
Rp 7 miliar gagal direalisa-
sikan. Untuk itu, Wali Ko-
ta Bima perlu melakukan
evaluasi terhadap para pe-
jabatnya.

Selain soal gagalnya re-
alisasi bantuan UMKM,
dewan menyorot Bapedda
Litbang Kota Bima malah
mengambil alih tahapan ve-
rifikasi bantuan dimaksud.

“Lah kok Bapedda laku-

kan verifikasi, itu kan ranah
Dinsos dan Perindag, aneh-
aneh saja dilakukan pemerin-
tah,"  ujar Anggota DPRD Ko-
ta Bima, M Irfan, Selasa (15/
10).

Menurutnya, Bapedda
tidak tahu menahu soal ve-
rifikasi proposal bantuan.
Yang lebih tahu adalah Di-
nas Sosial dan Perindag.

“Harusnya diurus Bap-
peda bagaimana perencanaan
pembangunan Kota Bima, bu-
kan urus proposal bantuan,"
ungkap duta PKB itu.

Dia menilai gagalnya realia-
si bantuan usaha bagi ma-

syarakat Kota Bima, karena
perangkat di bawah tidak
mampu menerjemahkan visi,
misi dan keinginan kepala da-
erah. Faktanya, sudah dialo-
kasikan anggaran dalam AP-
BD murni 2019, malah kemu-
dian gagal dan kemudian ma-
suk kembali ke APBD Peru-
bahan.

“Kalau melihat jeda wak-
tu hanya satu bulan, ang-
garan bantuan tersebut tak
akan mampu di realiasikan.
Kumudian akan  dimasukan
kembali dalam Silva dan di-
rencanakan kembali pada
tahun 2020,” ujarnya. (BE06)

kebakaran dan membersih-
kan material di lokasi keba-
karan.

HBY juga mengingatkan
dengan adanya kejadian itu
bisa diambil pelajaran. Pen-
tingnya agar semua pemu-
kiman dan perkampungan
dibuatkan jalan masuk, agar
akses kendaraan bisa lan-
car jika terjadi musibah.

“Ini perlu menjadi pemikiran
bersama warga untuk membu-
at gang atau jalan," ingatnya.

Bupati menambahkan,
rumah yang terbakar akan di-
bangun melalui program ru-
mah kumuh. Warga menga-
presiasi Bupati Dompu yang
turun ke lokasi terdampak ke-
bakaran.

“Kita sangat berterima
kasih terhadap respon peme-
rintah," ujar warga Kandai.
(BE03)

Bantuan Usaha Gagal, Wali Kota
Wajib Evaluasi Pejabatnya

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat meninjau lokasi kebakaran.

M Irfan, MSi

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE saat membuka
pacuan kuda Sambinae.
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Kapolsek Bolo Redam Aksi Anarkis Warga Tumpu

Blokade Jalan... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Aksi heroik ditunjukkan

Kapolsek Bolo, IPTU. Juanda
saat memimpin pengawalan

digelontorkan oleh Peme-
rintah Desa (Pemdes) ta-
hun 2016 lalu terindikasi
bermasalah.

“Dalam Laporan Per-
tanggung  Jawaban (LPJ)
yang dilakukan beberapa
waktu lalu. Kita menduga
ada manupulasi data se-
hingga kami menduga ada
sebagian anggaran yang
diselewengkan,” ujar Dedi.

Terkait hal ini, pihaknya
menuntut pengurus BUM-
Des menepati janjinya un-
tuk mengembalikan Dana
BUMDes sebesar Rp 37 juta.

“Saat rapat mereka ber-
sedia kembalikan dana se-
besar 37 juta. Namun harus
menunggu pengembalian dari
penerima manfaat item sim-
pan pinjam. Pengurus BU-
MDes harus kembalikan
uang itu. Jika tidak, aksi se-
perti ini tidak akan berakhir,”
ujarnya.

Warga lainnya, Radi-
man, mengungkapkan, pe-
ngurus BUMDes harus ber-
tanggung jawab terkait se-
jumlah anggaran tersebut.

“Kita tidak mau tahu.
Intinya uang itu harus ada
yakni dikembalikan dihada-
pan umum,” katanya.

Sekretaris Desa (Sek-
des) Tumpu, Iksan M. Ta-
hir, menjelaskan, Pemdes
mengalokasikan anggaran
BUMDes sebesar Rp. 50
juta di Tahun 2016. Akan
tetapi saat itu, lanjut dia,
peremajaan pengurus BU-
MDes belum dilakukan,
sehingga awal tahun 2017
dilakukan pembentukan
pengurus BUMDes Baro-
kah.

“Ketua BUMDes, Syah-
budin, S. Pd, Sekretaris,
Rangga dan Bendahara
Dirawan,” tuturnya.

Berdasarkan ketera-

Gagal... hal.1

Kemudian ditambah
lagi tidak ada kesiapan dari
perangkat pemerintah di
bawah, sehingga membuat
realisasi belanja anggaran-
nya mendeg.

“Ini kemudian masuk
dalam APBDP dan seka-
rang sudah masuk perte-
ngahan Oktober dan se-
bentar lagi membahas AP-
BD 2020, waktunya ter-
lalu singkat," ungkap Amir
sapaan akrabnya.

Terlebih jumlah proposal
masuk ada ribuan dan sam-
pai saat ini belum dilakukan
verifikasi vaktual. Seharus-
nya dilakukan verifikasi fak-
tual ke lapangan oleh tim
agar yang menerima man-
faat benar-benar tepat sa-
saran.

“Kalau tidak akan ber-
bahaya bagi pemerintah,
karena dana itu pun akan
dipertanggungjawabkan.
Kami pun akan memper-
tayakannya kalau tak tepat
sasaran," tegas Amir.

Rencana pemerintah
mau menyelesaikannya
dalam waktu yang hanya
beberapa bulan ini, menu-

rut Amir,  sangat sulit.  Ha-
rusnya diverifikasi sejarah
faktual dulu penerima man-
faat ini jangan sampai mun-
cul masalah di kemudian hari.
Apalagi berkaitan dengan
dana bantuan sosial atau
hibah itu berbahaya buat pe-
merintah.

“Ini kan dana APBD
awal kemudian tidak tere-
alisasi ujian dipangkas di

aksi demo yang dilakukan
warga Desa Tumpu terkait
dana BUMDes tahun 2016.
Pasalnya, aksi unjuk rasa yang

dilakukan oleh sejumlah war-
ga, sekitar pukul 08.50 Wita,
Selasa (15/10) itu terindikasi
mengarah ke anarkis.

Sejumlah pendemo hendak
menebang pohon dipinggir
jalan untuk memblokade arus
lalu lintas. Tidak hanya itu, aksi
bakar ban bekas di area kantor
desa mengundang kepanikan
warga lainnya.

Namun hal itu bisa diredam
berkat kegigihan Kapolsek
turun langsung di tengah para
pendemo. Kapolsek  membe-
rikan pemahaman hingga pa-
da akhirnya massa aksi sadar.

“Kita patut apresiasi lang-
kah Kapolsek Bolo turun
langsung di tengah para pen-
demo untuk meredam sua-
sana,” ujar warga Desa Tum-
pu, Syamsudin, Selasa (15/10).

Diakui Syamsudin, kema-
cetan sempat terjadi sekitar 10
menit, akibatnya antrian pan-
jang tidak bisa dihindari. Tidak
lama kemudian, Kapolsek Bolo
yang diketahui berada di dalam
kantor desa langsung menuju
kerumunan massa aksi untuk
mengeluarkan perkakas seba-
gai alat penghadangan jalan.

“Saat itu juga kemace-
tan teratasi yakni berkat upaya

yang dilakukan Kapolsek,”
tuturnya.

Warga lainnya, Alimin
Muhtar, acungi jempol
upaya yang dilakukan Ka-
polsek Bolo saat membe-
rikan pemahaman terha-
dap massa aksi.

“Kapolsek tidak meng-
andalkan personil untuk
mengamankan suasana.
Tapi beliau turun langsung
dan di-backup oleh ang-
gotanya,” ucapnya.

Sebagai warga, saya
apreasiasi langkah pene-
gakan hukum yang dilaku-
kan oleh Kapolsek.

Dimana saat itu, telah
diketahui bersama bahwa
demo yang dilakukan tidak
mendapat ijin dari pihak
Polres Kabupaten Bima.

“Jika saja terjadi anarkis
saat itu. Masalah akan ru-
nyam karena aksi demo
tidak ada ijin dari Polres,”
tutupnya.

Kapolsek Bolo, IPTU.
Juanda, menyampaikan
terima kasih atas kesada-

Amir Syarifuddin, SHI

ran pendemo sehingga ti-
dak terjadi anarkis saat itu.

“Kuatir terjadi anarkis,
saya tidak tinggal diam.
Tapi harus memberikan
pemahamaman terhadap
pendemo karena Negara
kita diatur oleh Undang un-
dang yang melekat,” ujar-
nya.

Setiap kegiatan ini diatur
oleh UUD, lanjutnya, se-
hingga butuh partisipasi se-
mua elemen untuk meng-
hindari segala bentuk tin-
dakan yang melanggar hu-
kum karena merugikan diri
sendiri maupun orang lain.

“Silahkan sampaikan apre-
siasi sesuai dengan prosedur
yang berlaku. Karena hal itu
juga diatur oleh Undang un-
dang,” jelasnya.

Pantauan BimaEkspres,
sekitar pukul 10.40 Wita
Kapolsek meminta kepada
massa aksi untuk melaku-
kan audensi dengan pengu-
rus BUMDes. Saat itu ju-
ga, massa aksi masuk di au-
la kantor desa. (BE07)

APBD perubahan hanya
menjadi 7 miliar dan AP-
BD perubahan itu jangka
waktunya pendek sekali ini
terjadi masalah,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, Wal
Kota harus melakukan
evaluasi perangkat peme-
rintah di bawahnya. Ka-
rena tidak mampu menja-
lankan apa sudah direnca-
nakan. (BE06)

ngan pengurus BUMDes,
ada dua item penggunaan
anggaran tersebut yakni
simpan pinjam dan usaha
dagang.

Sedangkan sisanya
anggaran digunakan untuk
operasional pengurus.

“Terkait masalah itu
kita menggelar rapat de-
ngan melibat beberapa
unsur. Sehingga pada saat
itu dirumuskan bahwa pe-
ngurus BUMDes berse-
dia mengembalikan ang-
garan namun harus me-
nagih dulu ke penerima
manfaat,” jelasnya.

Sekitar pukul 10.30
Wita, massa aksi melaku-
kan audensi dengan pe-
ngurus Bumdes yang di
fasilitasi oleh Sekcam Bo-
lo sekaligus Pj. Kades
Tumpu, Kapolsek Bolo
serta perangkat desa
setempat. (BE07)

Kapolsek Bolo, IPTU Juanda saat berupaya  memberikan pemahaman kepada pendemo.

Bima, BimaEkspres.-
Aksi demo yang dila-

kukan warga Desa Tumpu
Kecamatan Bolo, sekitar pu-
kul 08.50 Wita, Selasa (15/10)
berlangsung aman.

Massa aksi audensi de-
ngan pengurus BUMDes
Barokah difasilitasi oleh Ka-
polsek Bolo dan unsur kea-
manan lainnya.

Audensi yang dilakukan
di aula kantor desa setem-
pat itu berlangsung alot,
hingga berakhir adanya
kesepakatan bahwa peng-
urus BUMDes siap me-
ngumpulkan dana sebesar
Rp. 37 juta sesuai tenggat
waktu selama 35 hari.

“Jika total uang sebesar
Rp. 37 juta tidak diperlihat-
kan ke warga sesuai wak-
tu yang ditentukan. Maka
aksi demo besar besaran

akan dilakukan lagi,” an-
cam Korlap aksi, Dedi, usai

beraudensi , Selasa (15/10).
Kata Dedi, dari total

dana BUMDes yang kita
pertanyakan, sebanyak
Rp. 14 juta lebih sudah su-
dah terkumpul dan seka-
rang berada di tangan pe-
ngurus.

“Uang itu sempat diper-
lihatkan pada rapat sebe-
lumnya yakni tanggal 25
September,” tuturnya.

Lanjutnya, audensi saat
ini merumuskan kesepaka-
tan yakni sisa dana BUM-
Des sebesar Rp. 22 juta
lebih akan diperlihatkan ke
warga yakni sembari me-
nunggu dikumpulkan dulu
oleh pengurus BUMDes
karena alasannya sisa uang

tersebut sudah digunakan
untuk simpan pinjam.

“Mereka berjanji akan
kumpulkan dulu uang itu
selama 35 hari. Jika tidak
direalisasikan, kita tidak
saja akan melakukan aksi
demo, tapi akan melapor-
kan masalah itu ke ranah
hukum,” tuturnya.

Sementara itu, Sekre-
taris Desa (Sekdes) Tum-
pu, Iksan M. Tahir, meng-
ungkapkan, Ketua BUM-
Des Barokah, Syahbudin
mengaku siap untuk me-
ngumpulkan sisa dana BU-
MDes sesuai yang disepa-
kati.

“Dana BUMDes yang
sudah terkumpul sebesar
Rp. 14 juta lebih. Sisanya
Rp. 22 juta lebih akan di-
perlihatkan setelah dikum-
pulkan karena sudah digu-
nakan untuk item simpan
pinjam,” jelas Sekdes.

Dirinya berharap, kepa-
da seluruh lapisan masya-
rakat agar bisa tenang me-
nyikapi masalah ini karena
saat ini momentum Pilka-
des.

“Masalah ini tetap di-
tindaklanjuti. Tapi kesaba-
rannya mengingat saat ini
jelang Pilkades,” harapnya.
(BE07)

Warga Tumpu Desak Masalah Dana BMUDes Dituntaskan

Warga yang mendesak agar dana BUMDes dituntaskan.
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Bima, BimaEkspres.-
Untuk pemenuhan kebu-

tuhan air bersih bagi warga,
BPBD Kabupaten Bima
terus distribusikan ke ber-
bagai kecamatan. Selasa (
15/10) kembali distribusikan
air bersih di tiga wilayah ke-
camatan, yaitu Bolo tepat-

nya di Desa Sanolo, Palibelo
di Desa Ntonggu dan Ke-
camatan Palibelo yakni di
Desa Teke.

Menurut Kaban BPBD
Kabupaten Bima, Aries
Munandar, ST, MT, penya-
luran air bersih di ini sebagai
upaya pemerintah daerah

BPBD Terus Bantu Distribusi Air Bersih Bagi Warga
untuk pemenuhan kebutuh-
an warga.

“Masyarakat sangatlah
membutuhkan air bersih, se-
hingga kami bersama tim
yang ada di BPBD menge-
rahkan tenaga untuk tetap
melayani masyarakat,” ujarnya.

Lanjut dia, masyarakat agar

Mataram, BimaEkspres.-
Iklim yang demokratis

sangat penting bagi pemba-
ngunan Provinsi Nusa Teng-
gara Barat (NTB). Hal ini
dikatakan Direktur Lemba-
ga Kajian Sosial dan Politik
M16 Mataram Bambang
Mei Finarwanto.

Menurut pria yang akrab
disapa Didu, konsep demo-
krasi memberikan ruang yang
besar bagi publik mengawal pro-
gram-program pembangunan
yang sedang dilakukan di
NTB.

Oleh karenanya, kata Didu,
pemimpin di NTB yang juga
dipilih berdasarkan pesta de-
mokrasi perlu memiliki komitmen
dalam menjaga iklim demokratis
di NTB. Didu menilai, pemerin-
tahan Gubernur NTB Zulkie-
flimansyah dan Wakil Gubernur
NTB Sitti Rohmi Djalillah atau
Zul-Rohmi memberikan ruang
bagi masyarakat untuk ikut me-
ngawal program pembangunan.

"Zul-Rohmi cukup demo-
kratis dan tidak anti-kritik, itu

merupakan modal yang bagus
dalam pembangunan di NTB
sekaligus menaikkan indeks
demokratisasi dan transpa-
ransi ,"ujarnya, Selasa ( 15/10
) di Mataram .

Zul-Rohmi, kata Didu, ju-
ga tidak tampak canggung
dalam berinteraksi dengan
masyarakat, baik secara lang-
sung lewat program jumpa
Bang Zul dan Umi Rohmi se-
tiap Jumat atau lewat akun
media sosial (Medsos).

"Sudah mau berinteraksi
dan mendengarkan keluhan
atau aspirasi lewat medsos
itu langkah yang inovatif,"
kata Mantan Direktur Walhi
NTB dua periode ini.

Meski begitu, Didu berha-
rap Zul-Rohmi tidak menga-
baikan peran media arus uta-
ma (mainstream) baik cetak
maupun media online.

Pasalnya, kata Didu, me-
dia arus utama masih menjadi
rujukan bagi masyarakat
dalam mencari informasi
yang valid dan kredibel.

Mi6 Apresiasi Proses Demokratisasi
dan Keterbukaan Era Pemerintahan Zul-Rohmi

P R O F I T  H A R I A N  B A R U

Mau punya penghasilan tetap dan dibayar
perhari (maaf bukan MLM)

H ub .  08 38 78 92 7577,  08 12 27 7 1434

WWW.BBCVANTAG E.COM

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA,

4 KT, 2 KM, DAPUR,
RUANG TAMU, GARASI MOBIL

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137

dapat menggunakan air bersih
ini dengan sebaik baiknya. Kare-
na pada saat ini Bima sedang
dilanda musim kamarau.

“Kami juga terus melaku-
kan koordinasi dengan pihak
terkait untuk kerjasama dalam
penyaluran air bersih kepada

masyarakat,” jelasnya.
BPBD juga, kata dia, telah

menyiapkan tandon untuk
menampung air bersih. (BE07)

Petugas BPBD Kabupaten Bima saat  membagikan air bersih.

Didu menambahkan,
interaksi kepala daerah
dengan masyarakat lewat
media sosial merupakan
ikhtiar yang baik dan lang-
kah awal dalam proses ke-
terbukaan informasi kepada
publik. Didu berharap upaya
transparasi dan keterbukaan
informasi yang dilakukan Zul
juga diikuti oleh para kepala
dinas dengan menghadirkan
informasi yang aktual dan
informatif.

"Sudah saatnya para ke-
pala dinas lebih membuka
diri, menyampaikan progres
program kepada publik se-
cara berkala," imbuhnya

Didu berharap interaksi
Zul-Rohmi melalui medsos
atau berjumpa langsung de-
ngan masyarakat terus di-
lakukan secara berkesinam-
bungan.

"Dari pertemuan dan aspirasi
secara langsung, masyarakat
tentu merasa lebih lega jika ke-
luhannya bisa didengar secara
langsung," tukasnya. (BE04)

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah, berharap
Universitas Islam Negeri
(UIN) memiliki peran besar
di tengah arus informasi dan
teknologi yang berkembang
pesat saat ini. Terutama,
dapat menjadi penyejuk jiwa
yang dapat membimbing
seluruh masyarakat ke arah
hidup yang lebih baik dan
bermanfaat.

Seruan itu disampaikan
Gubernur saat soft launch-
ing proyek pembangunan
sembilan gedung baru dan
infrastruktur pendukung UIN
Mataram, Selasa (15/10/
2019). Sembilan gedung
UIN yang diresmikan Men-
teri Agama bersama Guber-
nur NTB, Rektor UIN, Prof.
Dr. Mutawalli antara lain,
gedung klinik, auditorium,
laboratorium, ruang kelas,
perpustakaan, IC city cen-
ter, training center dan les-
son center.

Dihadapan Menteri Aga-
ma RI, Lukman Hakim Sai-
fuddin dan seluruh civitas
akademika UIN Mataram,
orang nomor satu di NTB itu
mengatakan, banyak lulusan
perguruan tinggi yang lebih
memilih untuk aktif di media
sosial. Maka katanya, kalau
tidak hati-hati dalam me-
nyebarkan informasi, masya-
rakat bisa tersesat.

"Beberapa hari yang lalu,
Majelis Ulama Indonesia
(MUI) melaksanakan Ra-
kernas di Mandalika Nusa
Tenggara Barat. Dimana
ada harapan yang begitu
membuncah dari masyara-
kat, bahwa institusi keaga-
maan, termasuk UIN ini bisa
menjadi mercusuar yang
akan membimbing manusia
di abad modern yang gelisah
ini," jelasnya.

Mahasiswa UIN di masa
yang akan datang, dengan
kemajuan artificial intelli-
gent, harus bisa menjawab
tantangan. Sebab di era se-
macam ini, orang sudah tidak
bisa membedakan mana
yang asli dan mana yang tidak.

"Kemajuan artifical in-
telligent dan kemajuan tek-
nologi, memerlukan petunjuk
agar tidak salah arah," tegas
Gubernur yang pernah me-
nimba ilmu di berbagai nega-
ra di dunia ini.

Dengan kehadiran gedung
baru UIN kata Gubernur, UIN
mampu menghadirkan interaksi
yang menyejukkan bagi masya-
rakat.

Sementara itu, Menteri
Agama berharap bahwa di
akhir tahun ini pembangunan
gedung UIN Mataram bisa
diselesaikan 100 persen. Sehingga
seluruh gedung yang dibangun di
kampus baru tersebut bisa dira-
sakan manfaatnya oleh seluruh

civitas akademika UIN Mataram.
Dia berpesan agar gedung

baru itu dapat dimanfaatkan
dengan baik. Sebab, meski benda
mati, namun bermanfaat atau
tidaknya tergantung sungguh pada
seluruh civitas akademika UIN.
Ia mengajak seluruh pihak untuk
memaknai gedung baru tersebut
dengan merawatnya.

"Launching atau peluncuran
gedung ini adalah awal kita untuk
memberikan makna kepada
gedung baru ini, dengan cara me-
manfaatkan gedung baru ini se-
hingga kita bisa merasakan man-
faat baik civitas akademika mau-
pun masyarakat sekitar. Oleh ka-
rena itu saya titipkan, berikan nya-
wa/ruh kepada gedung ini dengan
cara merawat gedung ini sebaik-
baiknya dengan menjunjung tinggi
kebersamaan," pesannya.

Lukman juga menambahkan
bahwa seluruh bangunan dan
sarana prasarana yang dimiliki oleh
kampus ini adalah milik bersama.
Maka bangunan beserta sarana-
nya harus dijaga sebaik-baiknya.

Dia juga menyinggung cara
mahasiswa menyampaikan
aspirasi yang cenderung terpan-
cing emosi bahkan merusak
fasilitas umum dan kampus. Dia
berharap kepada mahasiswa
agar dalam menyampaikan as-
pirasi haruslah dengan cara
yang intelektual dan tidak
berperilaku anarkis yang dapat
merusak fasilitas kampus.
(BE08)

Gubernur NTB Resmikan
Sembilan Gedung Baru UIN Mataram

Jakarta, BimaEkspres.-
Menteri Ketenagake-

rjaan M. Hanif Dhakiri me-
nyerahkan penghargaan
Indeks Pembangunan Kete-
nagakerjaan (IPK) terbaik
Nasional Kepada Gubernur
NTB, Dr.H. Zulkuefliman-
syah karena dinilai berhasil
meningkatkan pembangu-
nan ketenagakerjaan sela-
ma memimpin NTB. Pe-
nganugerahan IPK tersebut
diserahkan Menteri M.Ha-
nif di Jakarta, Senin (14/10/
2019)

Provinsi Nusa Tenggara
Barat meraih Penghargaan
Indeks Ketenagakerjaan
Terbaik Berdasarkan Kate-
gori Akselerasi karena me-
ngalami peningkatan indeks
secara signifikan selama 3
tahun berturut-turut, dengan
indeks 57,84 poin. Nilai IPK
itu meningkat tajam jika di-
bandingkan tahun 2017 se-
besar 46,41 dan meningkat
lagi menjadi 50,55 di tahun
2018.

Kepala Dinas Tenaga
kerja dan Transmigrasi Pro-
vinsi NTB, H. Agus Patria,
SH.MH yang mewakili Gu-
bernur di jakarta mengung-
kapkan Pengukuran Indeks
Pembangunan Ketenaga-
kerjaan (IPK) dilakukan oleh
Tim  Badan Perencanaan
dan Pengembangan  Kemen-
terian Ketenagakerjaan RI.

Ia menjelaskan ada 9
indikator yang dinilai dalam
menentukan nilai IPK itu.
Diantaranya Perencanaan
Tenaga Kerja, kemudian
Penduduk dan Tenaga Ker-
ja, Kesempatan Kerja, Pe-
latihan dan Kompetensi Ker-

ja, Produktivitas Tenaga
Kerja serta  Hubungan In-
dustrial, Kondisi Lingkung-
an Kerja dan Pengupahan
hingga aspek Kesejahtera-
an Pekerja dan Jaminan So-
sial Tenaga Kerja.

“Alhamdulillah NTB me-
raih penghargaan terbaik”,
ujar Agus.

Menaker Hanif dalam
sambutannya mengingatkan
pentingnya masalah tenaga
kerja atau ketenagakerjaan.
Menurutnya tolok ukur ke-
berhasilan kepemimpinan
kepala daerah, salah satu-
nya bisa dilihat dari keber-
hasilannya membangun du-
nia ketenagakerjaan seperti

kesempatan kerja dan me-
ngatasi pengangguran di
wilayahnya masing-masing.

Ia menegaskan Penganu-
gerahan Penghargaan In-
deks Pembangunan Kete-
nagakerjaan Tahun 2019 di-
dasarkan pada pemetaan
intensitas dan beban kerja
urusan pemerintahan daerah
bidang ketenagakerjaan
berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Da-
erah.

Penghargaan diberikan
kepada 3 provinsi dengan
indeks tertinggi pada ka-
tegori urusan ketenagaker-
jaan besar, 3 provinsi dengan
indeks tertinggi pada kate-
gori urusan ketenagakerjaan
sedang, dan 3 provinsi de-
ngan indeks tertinggi pada
kategori urusan ketenaga
kerjaan kecil.

Selain itu, diberikan juga
penghargaan kepada provin-
si yang memiliki indeks de-
ngan akselerasi terbaik atau
provinsi yang mengalami pe-
ningkatan indeks signifikan
selama kurun waktu minimal
2 tahun terakhir. (BE04)

NTB Raih Penghargaan Akselerasi
Indeks Ketenagakerjaan Terbaik Nasional
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Rekruitmen CPNS Dibuka Oktober 2019

Bima, BimaEkspres.-
Kepala BKD Kabupa-

Harga Ayam Pedaging Melambung
Kota Bima, BimaEkspres.-

Berdasarkan pantauan
Pemkot Bima melalui Di-
nas Perindustrian dan Per-
dagangan (Perindag) un-
tuk kenaikan harga kebu-
tuhan pokok masih norma-
tif. Hanya saja untuk har-
ga ayam pedaging selama
dua pekan terakhir masih
melambung.

Kepala Dinas Perindag,
melalui Kabid Industri  Per-
dagangan, Anik Kartika, SE
pada di ruang kerjanya, Se-
lasa (15/10) mengaku, un-
tuk harga kebutuhan pokok
saat ini yang masih naik ha-
nya ayam ras atau ayam
potong.

Kenaikan ini sudah ter-
jadi selama dua pekan te-
rakhir, harga berkisar pada
Rp 54.000/kg dari harga

normal Rp 44.000/kg.  Se-
mentara untuk harga ba-
han pokok lainnya masih
normal.

Hanya beberapa produk
lainnya alami penurunan,
seperti untuk harga cabai
rawit turun dari Rp 40 ribu
menjadi Rp 35 ribu/kg, pun
untuk harga cabai keriting.
Bawang putih sama turun
dari Rp 30 ribu ke Rp 28
ribu.

Sementara untuk harga
kebutuhan lainnya, seperti
beras, minyak goreng, gula
dan lainnya masih normal
tak ada kenaikan atau pe-
nurunan.

Kemudian kaitan dengan
naiknya harga ayam potong,
dari hasil pengawasan dila-
kukan petugas lantaran per-
soalan stok di Bima sudah

ten Bima, Drs. Syahrul,  me-
nyampaikan,  menerima surat

Kementrian Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI no-
mor B./1.007/S.SM.01.00/
2019, perihal jadwal
pelaksanaan rekruitmen dan
seleksi CPNS Formasi Tahun
2019. Pengumuman dan
pendaftaran akan
dilaksanakan Oktober ini.

Setelah itu, Desember akan
dilakukan pengumuman hasil
seleksi adminstrasi. “Nanti di
Januari Tahun 2020 masuk ma-
sa sanggah sekaligus pengu-
muman jadwal Seleksi Kom-
petensi Dasar (SKD),” ujar
Syahrul, di ruangannya, Sela-
sa (15/10).

Lanjut dia, Februari 2020
akan dilaksanakan SKD
dan pada Maret pengumu-
man hasil SKD serta pelak-
sanaan Seleksi Kompetensi
Bidang (SKB).

“Kemudian pada April in-

tegrasi nilai SKD dan
SKB. Termasuk pene-
tapan NIP dan
pengangkatan sebagai CP-
NS,” ungkapnya.

Sebagai lokasi pelak-
sanaan tes SKD dan SKB,
kita akan menggunakan
lokasi sebelumnya yakni di
Kampus Vokasi Unram.

“Lokasi pelaksanaan te-
tap di Vokasi Unram ka-
rena dinilai strategis,” tutur
Syahrul.

Hal ini, kata dia, me-
nindaklanjuti Keputusan
Menteri PANRB Nomor
82 Tahun 2019 tentang Pe-
rubahan Penetapan dan
Pelaksanaan Seleksi CPNS
Tahun 2019, dan memper-
hatikan usulan kebutuhan/
formasi yang disampaikan
oleh Kementerian/Lemba-

ga/Pemerintah Daerah me-
lalui sistem elektronik (e-
Formasi) sebagian besar
perlu penyesuaian dengan
Surat Menteri PANRB No-
mor B/617/M.SM.01.00/
2019 tanggal 17 Mei 2019 se-
hingga membutuhkan waktu
pengolahan yang relatif lama.

“Oleh karena itu, pelak-
sanaan seleksi CPNS for-
masi tahun 2019 yang se-
mula direncanakan selesai
pada tahun 2019, baru da-
pat  dimulai Bulan Oktober
2019 (jadwal terlampir)
Perubahan jadwal tersebut
telah disepakati dalam ra-
pat di Kementerian PAN
RB tanggal 30 September
2019 yang dihadiri unsur
dari Kementerian PAN
nRB dan lainnya,” ujarnya.
(BE07)

Kota Bima, BimaEskpres.-
Warga bantaran sungai

Kelurahan Rabadompu Ba-
rat, mengeluhkan pelayanan

persampahan Dinas Keber-
sihan dan Lingkungan Hidup

Warga Bantaran Sungai Rabadompu Keluhkan Pelayanan Mobil Sampah

Kepala BKD Kabupaten Bima, Drs Syahrul

(DLH) Kota Bima.DLH di-
nilai tidak pernah merespon
keluhkan warga.

Padahal hanya belasan
meter jarak bantaran sungai
dari kantor dinas tersebut.
Hal itu diungkapkan ketua
RT 12, SYAHRUL  di sela
acara sosialisasi program
Kotaku Skala Kawasan,
Senin (14/10) kemarin.

Menurut Syahrul, Sudah
tidak terhitung usulan dan
laporan disampaikan ke DLH
kaitan dengan masalah sam-
pah di wilayah bantaran sungai.
Namun tidak pernah menda-
pat respon serius dari jajaran
LH, malah sekalipun tak me-

respon atas laporan warga.
“Mulai dari permintaan

bak terlebih sarana pela-
yanan mobil truk sampah.
Di sisi lain, pemerintah ke-
rap menyampaikan larang-
an membuang sampah ke
sungai,” ujarnya.

Inilah kemudian kata
Syahrul akhirnya banyak
sampah di sepanjang alur
sungai kelurahan Raba dom-
pu Barat.

Lantaran tidak ada pe-
layanan mobil sampah
akhirnya warga terpaksa
membuang ke dalam su-
ngai. Sementara kalau di-
simpan hanya akan me-

habis, sehingga pihak pe-
masok terpaksa mendatang-
kan dari pulau Lombok. Kon-
disi jarak dan biaya transpor-
tasi menjadi alasan kenaikan
harga terjadi.

Tambah Anik, bahwa un-
tuk kebutuhan ayam potong
saat ini sangat tinggi, untuk
satu hari saja dibutuhkan
7000 ekor, dibagi untuk tiga
wilayah, Kota dan Kabupa-
ten Bima serta Dompu.

Namun untuk perkem-
bangan harga pihaknya te-
tap lakukan pemantauan
dan pengawasan guna me-
mastikan kepastian harga
dan langkah-langkah akan
dilakukan. Dan biasanya
untuk kenaikan harga dila-
kukan operasi pasar, na-
mun untuk saat ini belum
dilakukan.(BE06)

nimbulkan bau busuk.
"Pak kalau warga mau

jaga kebersihan sungai dan
lingkungan, bagaimana mau
menjaganya, sementara mo-
bil sampah hanya sekali sebu-
lan mengambil sampah war-
ga," keluhnya.

Untuk itu, selaku RT,
Syahrul memberikan masu-
kan, agar Dinas LH bukan
hanya beretorika dengan pro-
gram mengurus sampah,
kalau faktanya sampah dide-
kat kantornya saja tak terurus.
Solusi terbaiknya hanya ba-
gaimana penyediaan bak dan
pelayanan mobil sampah ru-
tin. (BE06)

Anik Kartika, SE

Sampah yang menumpuk di bantaran sungai.


