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Bima, BimaEkspres.-
Proses penyelidikan kasus dugaan pe-

nyelewengan Anggaran Dana Desa Wadu-
ruka, Kecamatan Langgudu terus digenjot
Penyidik Tipidkor Polres Bima Kota. Kali
ini penyidik memeriksa pejabat Pemkab
Bima yang kini tengah menjabat Kepala
Dinas Sosial Kabupaten Bima, Drs Sira-
judin.

Sirajuddin disebutkan Kapolres Bima Ko-
Baca: Waduruka... Hal 4

ta melalui Kasat Reskrim IPTU Hilmi Ma-
nossoh Prayugo S Ik, bukan diperiksa karena
jabatannya kini, melainkan sebagai saksi
terkait dugaan penyalahgunaan jabatan ke-
wenangan dalam pengelolaan APBDES
Desa Waduruka.

"Yang kebetulan saat itu menjabat seba-
gai kepala BPMDES periode tahun 2017-
2018," kata Hilmi menjawab media ini Rabu
(16/10) kemarin di Mapolres Bima Kota.

Penyidik Periksa
Sirajudin Terkait ADD Waduruka

Kota Bima, BimaEkspres.-
Jajaran Polsek Rasanae Barat kembali

mengungkap kasus peredaran Narkoba.
Kali ini mengamankan jenis Ganda, Rabu
(16/10).

Pengungkapan Narkoba dipimpin oleh
Kanit Reskrim Polsek  Rasanae Barat, IP-
DA Dediansyah, SE.  Barang bukti yang dia-
mankan, narkotika jenis ganja seberat 1 kg.
Selain itu, 26  bungkus narkotika jenis ganja
poket besar. Sembilan poket narkotika jenis
ganja poket kecil.

Selain itu, mengamankan sejumlah hand-
phone, -uang Rp. 55 ribu, klip dan lainnya. Ka-
nit Reskrim Polsek  Rasanae Barat, IPDA
Dediansyah, SE menjelaskan, awalnya tim

Baca: Ungkap Narkoba... Hal 6

Ungkap Narkoba,
Polisi Amankan 1 Kg Ganja

Kota Bima, BimaEkspres.-
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong

Praja dan Damkar Kota Bima, M Nur nya-
ris menjadi bulan-bulanan pegawainya. Dia
dikejar menggunakan senjata tajam jenis
parang oleh salah seorang pegawainya,
Rabu (16/10).

Insiden itu berlangsung sekitar pukul
8.30 Wita di kantor dinas setempat. Tiba-
tiba oknum ASN itu mendatangi dengan
sebilah parang di ruang kerjanya.

Kasat Pol PP Kota Bima, M Nur me-
ngatakan, dirinya tidak mengetahui apa pe-
nyebab kejadian tersebut. Sehingga saat itu,
melarikan diri.

"Saat saya keluar dari ruangan dan mau
salaman dengannya, tiba-tiba saya lihat
ada parang yang dia bawa," katanya.

Karena melihat sebilah parang, me-
ngaku langsung bergegas menyelamatkan
dirinya. Namun, sempat dikejar terduga
pelaku dan nyaris saja parang itu mela-
yang.

Baca: Parang... Hal 6

Sirajudin lanjut Hilmi, baru diperiksa
pertama kalinya dalam dugaan penyalah-
gunaan ADD ini. Dia mulai diperiksa sejak
pukul 09.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita.

"Dalam kasus ini polisi menemukan ke-
rugian sementara ditemukan senilai Rp 300
lebih juta. Tapi nanti untuk kerugian kemung-

24 Unit Kios Pasar Raya Bima Ludes Terbakar

Polsek Rasanae Barat kembali mengungkap kasus peredaran Narkoba. Kali ini mengamankan jenis Ganja, Rabu (16/10).

Kadis Pol PP Dikejar
dengan Parang

Baca: Ludes Terbakar... Hal 4

Kota Bima, BimaEkspres.-
Kebakaran terjadi komplek Pasar Raya

Bima, Rabu (16/10) sekitar pukul 15.40
Wita. Sebanyak 24 unit kios luder terbakar.

Kios yang terbakar di pasar Raya Bima, Rabu.

ngan alat seadanya.
Empat unit mobil Damkar dikerahkan,

termasuk bantuan dari Pemkab Bima. Ke-
rugian sendiri ditaksir mencapai miliaran.
Los yang terbakar berdekatan dengan pa-
kaian bekas di selatan kompleks pasar la-
ma. Pemilik kios berusaha menyelamatkan
barang dagangan.

Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota
Bima, M Nur Majid  didampingi Kabid Dam-
kar, Sugiarto dikonfirmasi mengatakan, be-
lum bisa memastikan penyebab kebakaran.
Apakah akibat korsleting listrik atau lainnya.

“Jumlah yang terbakar sebanyak 24 ki-
os dan baru dapat dipadamkan setelah sa-
tu jam lebih. Itupun dengan mengerahkan
seluruh mobil Damkar, termasuk dari Ka-
bupaten Bima,” ujarnya.

Api baru dapat  dipadamkan sekitar pukulBelum diketahui penyebab si jago merah me-
ngamuk.

Kebakaran  terjadi begitu cepat. Sejum-
lah warga berupaya memadamkan api de-
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CATATAN REDAKSI

SEORANG joki cilik Muhammad Sabila,
9 tahun warga  Desa Roka, Kecamatan Pali-
belo, meninggal dunia setelah mengalami
kecelakaan saat memacu kudanya di arena
pacuan kuda tradisional di Sambina'e, Senin
(14/10/2019) sore. Nyawa siswa yang masih
duduk dibangku Sekolah Dasar tersebut ti-
dak tertolong, usai tertimpa kuda yang di-
tungganginya.

Dia  mengalami cidera berat dibagian
kepalanya. Meski mendapat perawatan me-
dis dan dilarikan ke Mataram, namun nya-
wa sang Joki Cilik tidak tertolong.

Peristiwa itu banyak mengundang res-
pon. Mulai dari rasa belasungkawa, hingga
mempertanyakan soal keamanan para joki
yang tidak memenuhi standar.

Terhadap peristiwa ini juga memuncul-
kan pro kontra. Terutama soal Joki Cilik  yang
mengeksploitasi anak. Ada yang berarguman
ini adalah budaya, tidak bisa dianggap eks-
ploitasi. Jatuh, terluka dan meninggal adalah
resiko arena pacuan kuda.

Pihak Pengurus Persatuan Olahraha Ber-
kuda (Pordasi NTB) juga meresponnya. Por-
dasi NTB, akan mengupayakan asuransi un-
tuk para joki yang kecelakaan dan ketentuan
pembatasan kuda yang ditunggangi dalam
sehari.

Selama ini para joki tekadang menungga-
ngi banyak kuda. Terkadang tanpa jeda, se-
hingga dikuatirkan berdampak pada stamina
dan beresiko terjadi kecelakaan akibat kele-
lahan.

Rencana pembatasan jumlah kuda yang
ditunggangi bisa menjadi salah satu solusi
memperkecil resiko kecelakaan. Insiden ke-
celakaan saat pelarian seperti kemarin dini-
lai tidak ada unsur kesengajaan. Semua ter-
jadi di luar dugaan dan tidak ada yang meng-
harapkan musibah itu.

Menurut Pordasi NTB, selama ini setiap
kejuaraan pacuan kuda tradisional yang di-
selenggarakan di pulau Sumbawa, panitia
sudah berupaya untuk memaksimalkan pe-
ngamanan joki. Setiap kejuaraan ada stan-
dar keselamatan sebelum menuju Bostar, Joki
diwajibkan memakai Helm dan Engkel pe-
ngaman.

Sementara Lembaga Perlindungan Anak
(LPA) Kota Bima, ikut prihatin dengan insiden
tewasnya joki cilik Muhammad Sabila, 9 tahun.
Bagi LPA joki  cilik dalam pacuan kuda adalah
gambaran eksploitasi anak.  Anak dipekerja-
kan joki tanpa memperhatikan resiko keama-
nan anak.

Resiko yang membahayakan akan me-
nimbulkan keadaan yang tidak aman bagi
anak. Nyawa anak digadaikan di tengah riuh
tepuk tangan yang memberikan semangat.

Fenomena joki  cilik memberikan ruang
mengabaikan hak-hak anak. Anak tidak berse-
kolah selama pacuan kuda, bahkan  pada saat
latihan. LPA mengusulkan agar digelar disaat
liburan agar pendidikan anak tidak tertanggu.

Lepas dari adanya pro kontra atas Joki
Cilik, perlu dipikirkan bersama solusi terba-
ik. Agar anak-anak yang menjadi Joki lebih
terjamin keselamatannya. (*)

Joki Cilik

Dompu, BimaEkspres.-
Puluhan masa Koalisi Pe-

muda Anti Korupsi (KA-
PAK) Rabu (16/10) menda-
tangi Kantor Pemkab Kabu-
paten Dompu. Kedatangan
mereka mempertanyakan
terkait adanya dugaan penya-
lahgunaan anggaran yang
dilakukan oleh KNPI Versi.
Dugaan penyelahgunaan itu
oleh BPKAD Dompu.

Korlap aksi, Slamet Santo-
so alias Bdel mengatakan,
anggaran tersebut tidak diper-
gunakan sebagaimana mesti-

nya. Sehingga kuat dugaan
anggaran telah disalahguna-
kan dan berpotensi korupsi.

“Kita minta agar kasus
dugaan penyelewengan ini
diusut," kata Slamet Santoso
dalam orasinya depan kantor
Pemkab Dompu.

Selain itu, Slamet  mengata-
kan, anggaran tersebut mes-
tinya diperuntukan untuk pe-
muda yang tergabung dalam
berbagai Organisasi Kema-
syarakatan Pemuda (OKP).
Namun nyatanya anggaran
tersebut diduga dipergunakan

secara pribadi atau seke-
lompok pemuda tertentu.

Berdasarkan fakta itulah ka-
ta Slamet,  massa merasa diman-
faatkan oleh lembaga KNPI.

“Kita merasa telah diman-
faatkan," ujarnya.

Semua itu terjadi, kata dia,
karena gagalnya Kepala BP-
KAD dan Kabag Humas da-
lam menjalankan tugas dan
fungsinya.

Selain itu mereka men-
duga Ketua KNPI bermain
proyek dengan jabatan itu.
Juga terlalu sibuk bekerja di

KAPAK Demo Dugaan
Penyalahgunaan Anggaran KNPI Dompu

luar dinas.
Sementara Kabag Humas

Dompu, Muhamad Iksan
menanggapi tuntutan massa
aksi. Jika terbukti bersalah,
siap untuk mundur dan dipro-
ses secara hukum.

Kehadiran massa yang
tergabung dalam KAPAK itu
sempat mengagetkan pega-
wai di Pemkab Dompu. Me-
reka melanjutkan aksi di Pol-
res Dompu untuk mengusut
dugaan penyelewengan ang-
garan di KNPI Dompu versi
Papua. (BE03)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Panitia kejuaraan pacu-

an kuda tradisional mempe-
rebutkan piala Wali Kota Bi-
ma dan Pangdam IX/Uda-
yana 2019 di arena pacuan
kuda Sambinae Kota Bima,
menyediakan pelayanan ke-
sehatan untuk Joki Cilik, pe-
milik kuda dan penonton.

"Kami menyediakan pe-
layanan kesehatan sejak
pacuan kuda dimulai, pela-
yanan selaim dikhususkan
bagi joki juga untuk pemilik

dan pelepas kuda," kata Dan-
dim 1608/Bima Letkol Inf
Bambang Kurnia Eka Putra
Rabu (16/10).

Kata dia, pelayanan kese-
hatan ini telah dipikirkan jauh
sebelum pelaksanaan pacuan
kuda. Karena dianggap sa-
ngat perlu, maka pihaknya
bekerja sama dengan Dinas
Kesehatan Kota Bima.

"Kami sediakan empat
petugas kesehatan dan tiga
mobil ambulan untuk evaku-
asi penonton dan joki apabi-

la ada insiden," jelasnya.
Kata dia, pelayanan ini

berjalan hingga selesai ke-
juaraan. Setiap ada kendala
yang dialami para joki, pe-
lepas kuda maupun pemilik
kuda, petugas siap menangani
secara medis.

"Apabila dalam kondisi
darurat, petugas akan merujuk
ke RSUD Kota Bima untuk
penanganan medis secara mak-
simal," ungkapnya.

Selain itu juga, panitia telah
memperketat SOP penonton

tidam bisa masuk dalam areal
lintasan. Terutama tidak boleh
membawa alat untuk menakuti
kuda.

"Lintasan disteriilkan dari
penonton karena akan bera-
kibat fatal bagi perlombaan
dan mengakibatkan kecelaka-
an kuda yang sedang berlom-
ba," katanya.

Untuk para joki sendiri,
panitia telah memperketat
penggunaan pengaman, se-
perti helm, engkel dan topi
kupluk. (BE05)

Panitia Pacuan Kuda Sediakan Pelayanan Kesehatan

Suasana pelayanan kesehatan bagi joki cilik.



KAMIS, 17 OKTOBER 20193

Di Sape-Lambu, Bupati Bima Nyatakan Maju di Pilkada 2020

Bima, BimaEkspres.-
Menjelang Pemilukada tahun

2020 mendatang, Bupati Bima,
Hj Indah Dhamayanti Putri, SE

kini mulai memproklamirkan di-
rinya untuk kembali maju dalam
Pemilukada tahun 2020 menda-
tang.

"Mada informasikan lagi ke
Ita Doho la kaso semua, bah-
wa Mada akan kembali maju
menjadi bupati," ucap wanita can-
tik yang akrab disapa Dae Dinda
dihadapan masyarakat Sape dan
Lambu yang menghadiri acara
syukuran kemenangan Sekretaris
Golkar, Ir Suryadin yang kembali
menduduki kursi legislatif.

Wanita yang juga menjadi
Ketua DPD Golkar Kabupaten
Bima tersebut, meminta dukung-
an lebih awal ke masyarakat Lam-
bu dan Sape karena terhitung dua

kecamatan ini menjadi peraih su-
ara terbanyak sekaligus menjadi
wilayah terbesar.

Untuk Kabupaten Bima sen-
diri kata Bupati, ancang-ancang
Pemilukada sudah mulai dilaku-
kan. Dimana pada Desember ta-
hun 2019 ini, akan digelar Pilkades
serentak pada sebagian besar di
desa pada 18 kecamatan di Kabu-
paten Bima.

Dari Pilkades inilah yang menjadi
barometer kemajuan serta keama-
nan Pemilukada untuk pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun
2020 mendatang.

Menjawab media ini, IDP me-
ngaku saat ini Golkar tengah me-
nyiapkan diri untuk membuka

keran pendaftaran bagi Bakal
Calon Wakil Bupati (Bacawa-
bup).

Karena Bupati sangat menya-
dari koalisi sangat penting dalam
permainan catur perpolitikan
perebutan kursi kepala daerah.
Akan tetapi katanya, dirinya ti-
dak menutup kemungkinan akan
adanya peluang calon perseora-
ngan.

Bupati Bima aktif ini, juga
memastikan akan mulai bergeril-
ya ke partai lain sebagai satu
langkah strategis politik Golkar.

"Semuanya masih memiliki
peluang. Siapapun, kami terbu-
ka," tutup ibu dari Ketua DPRD
Kabupaten Bima ini. (BE09)

Hj Indah Dhamayanti Putri, SE

Kota Bima, BimaEkspres.-
Komisi Pemilihan Umum Re-

publik Indonesia melakukan eva-
luasi dengan memberikan peni-
laian terhadap Rumah Pintar Pe-
milu (RPP), baik di tingkat pro-
vinsi maupun di tingkat kabupa-
ten/kota. Evaluasi tersebut dilak-
sanakan untuk mengetahui sebe-
rapa besar peran RPP sebagai
sarana untuk memberikan pe-
ngetahuan tentang pentingnya
Pemilu dan Demokrasi kepada
masyarakat.

Evaluasi dilaksanakan secara
berjenjang. Untuk menilai RPP
tingkat KPU kabupaten/kota,
tim penilaia terdiri dari Anggota
KPU provinsi. Sementara penila-
ian terhadap RPP KPU provinsi
dilakukan oleh Anggota KPU RI.

Berdasarkan hasil pantauan,
Rabu, (16/10) sore, Tim Penilai dari
KPU Provinsi NTB tiba di RPP
“LAWATA” KPU Kota Bima. Tim
penilai tersebut berjumlah empat
orang dengan Ketua Tim, H Syam-
sudin.

Tim penilai melakukan peni-
laian terhadap kelengkapan fa-
silitas RPP. Mulai dari Ruang
Tunggu  RPP, Ruang Audio Visual,
Ruang Display/Pemeran, Ruang
Simulasi hingga Ruang Diskusi. Se-
mua hasil pemilihan baik saat Pilka-
da Tahun 2018 maupun hasil Pemi-
lu Tahun 2019, ditampilkan dan men-
jadi bahan penilaian.

Ketua  Tim Penilai, H Syam-
sudin menjelaskan, penilaian RPP
untuk seluruh KPU Kabupaten/
Kota di NTB dilakukan oleh lima
anggota KPU NTB. Penilaian
RPP tersebut dilakukan dua hari.
Untuk hari pertama dilaksanakan

untuk semua KPU kabupaten/
kota yang ada di Pulau Lombok,
Selasa (15/10). Sementara peni-
laian hari kedua dilakukan untuk
semua RPP KPU kabupaten/
kota di Pulau Sumbawa.

“Kami berlima sudah dibagi
tugas masing-masing. Saya di-
tugaskan memberikan penilaian
untuk RPP LAWATA Kota Bi-
ma, Ibu Zuhriati menilai RPP
KPU Kabupaten Bima dan Ke-
tua KPU NTB menilai RPP KPU
Dompu,” jelas pria yang akrab
disapa Haji Syam ini.

Dijelaskannya, item penilian
RPP menurutnya sudah ditentu-
kan oleh KPU RI. Anggota KPU
Provinsi diberikan tugas untuk
melakukan penilaian sesuai de-
ngan item tersebut.

“Apa saja yang perlu kami
nilai, sudah jelas panduannya,”
ujarnya.

Lanjutnya, penilaian RPP di-
lakukan sebagai bahan evaluasi
untuk mengetahui, apakah RPP
setiap KPU kabupaten/kota
yang sudah diresminkan, masih
aktif atau tidak.

Apakah informasi hasil Pilka-
da maupun Pemilu terus di per-
baharui atau tidak. Sehingga, apa
yang menjadi tujuan didirikannya
RPP tersebut terpenuhi.

“Berdasarkan hasil penilaian,
tentu ada catatan. Tapi secara ga-
ris besar, RPP LAWATA bagus,”
tegasnya.

Sementara Ketua KPU Kota
Bima melalui Ketua Divisi So-
sialisasi, SDM dan Partisipasi
Masyarakat, Yety Safriati S Sos
menjelaskan, RPP merupakan
sebuah konsep pendidikan pemi-
lih yang dilakukan melalui pe-
manfaatan ruang yang ada di
Sekretariat KPU, untuk melaku-

kan seluruh program dan kegia-
tan yang mengedukasi masya-
rakat. Rumah pintar pemilu me-
rupakan gagasan kreatif terkait
edukasi tentang pendidikan pe-
milih serta pentingnya partisipasi
pemilih dalam menggunakan hak
pilih. RPP juga bisa menjadi “MU-
SEUM” kepemiluan, sehingga
bisa dijadikan sebagai wisata edu-
kasi bagi masyarakat, terutama
pemilih pemula.

Mantan wartawati ini menu-
turkan, RPP LAWATA Kota
Bima diresmikan pada tanggal
26 April 2017 oleh Ketua KPU
NTB, Lalu Aksar Ansori. Sejak
didirikan, RPP LAWATA banyak
melaksanakan kegiatan, baik
RPP In maupun RPP Out.

“RPP In maksudnya, kita
memberikan sosialisasi terhadap
masyarakat yang berkunjung ke
Rumah Pintar Pemilu. Semen-

tara RPP Out, kita mendatangi
kelompok masyarakat untuk mem-
berikan sosialisasi terkait Rumah
Pintar Pemilu yang kita miliki,”
tuturnya.

Lanjut Yety, idealnya, RPP
memiliki beberapa ruangan ter-
sendiri. Mulai dari Ruang Tung-
gu, Ruang Audio Visual, Ruang
Display/Pameran, Ruang Simu-
lasi maupun Ruang Diskusi. Na-
mun karena keterbatasan rua-
ngan yang dimiliki, RPP LA-
WATA KPU Kota Bima hanya
memanfaatkan ruangan yang
ada di Sekretariat KPU Kota
Bima.

“Untuk Ruang Tunggu, Ru-
ang Pemeran dan Perpustakaan
Mini, kami manfaatkan ruang
tamu dan dinding-dinding yang
ada di kantor. Sementara Ruang
Audio Visual dan Ruang Diskusi
kami manfaatkan aula. Untuk
Ruang Simulasi, alhamdulillah
kami memiliki bangunan tersen-
diri,” bebernya.

Ditambahkan Yety, selain
menampilkan semua hasil setiap
tahapan baik saat Pilkada mau-
pun Pemilu, RPP Kota Bima ju-
ga dilengkapi dengan Maket De-
nah TPS dan juga Pohon Demo-
krasi. Kemudian Perpustakaan
Mini yang menyediakan buku
tentang Sejarah Pemilu, Taha-
pan Pemilu maupun Pilkada, dan
juga hasil dari Pelaksanaan Pe-
milu dan juga Pilkada.

“Insya Allah untuk RPP LA-
WATA ke depan, ada beberapa
terobosan yang ingin kami laku-
kan. Mulai dari digitalisasi hingga
rencana RPP Keliling,” pungkas-
nya. (BE04)

RPP LAWATA “Museum” Kepemiluan di Kota Bima Dinilai

Tim Penilai Lomba Rumah Pintar Pemilu (RPP) dari KPU Provinsi NTB tiba di RPP LAWATA.

Kota Bima, BimaEkspres.-
Menanggapi keluhan warga

bantaran sungai Kelurahan Ra-
badompu Barat, Kepala Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota
Bima, Drs H Alwi Yasin, MAP
berjanji di tahun 2020 akan me-
nempatkan countener sampah.

"Kalau untuk saat ini memang
tidak ada, ditahun 2020 akan ada
pengadaan dan akan di tempatkan
dilokasi Bantaran sungai," ujarnya.

Mengenai tidak adanya truk
pengangkut sampah melayani di
lokasi bantaran sungai dibenar-
kan oleh Alwi. Namun dirinya
berkilah, bahwa karena kurang-
nya armada truk sampah.

"Pelayanan mobil sampah ru-

tin di beberapa area tertentu, tapi
ada motor tiga roda kelurahan yang
harus membantu,  sebagai contoh Ra-
badompu Timur,  membuang sam-
pah ke sungai karena masyarakatnya
tidak mau repot, " ungkapnya.

Diakuinya karena keterbata-
san armada tersebut untuk wila-
yah bantaran sungai dilayani oleh
motor tiga roda. Sesekali dilayani
oleh truk sampah.

Sebelumnya,  warga di wakili Ke-
tua RT 12 Kelurahan Rabadompu
Barat, Syahrul mengeluhkan mobili-
tas truk pengangkut sampah di se-
panjang bantaran sungai. Imbasnya
kemudian banyak warga terpaksa
membuang sampah ke aliran sungai.
(BE06)

DLH Janji Tempatkan Bak Sampah di Bantaran Sungai Rabadompu

Drs H Alwi Yasin, MAP
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Si “Hitam Manis”, Kuda Milik Joki Cilik yang Tewas Juara
dengan hari di makam-
kannya Sabillah.

Bocah malang itu tidak
dapat menyaksikan kudanya
menjuarai perlombaan. Si
“Hitam Manis” harus di-
tunggangi oleh joki lainnya
dan seolah menjadi persem-
bahan untuk sang tuan.

"Selain menjadi joki, Mu-
hammad Sabillah, juga me-
miliki kuda pacu. Alhamdu-
lillah, hari ini menempi uru-

Bima, BimaEkspres.-
Rupanya, Joki Cilik yang

tewas, Muhammad Sabil-
lah, memiliki kuda sendiri
yang ikut dalam pacuan
Sambinae. Kuda miliknya
bernama “Hitam Manis”
kelas Dewasa C.

Kuda itu didaftarkan atas
nama ayahnya Sulas, Desa
Roka. Saat Si Manis melaju
dan menjuarai ren terakhir
Selasa (15/10) bersamaan

Waduruka... dari hal.1

kinan besar pasti akan bi-
sa bertambah banyak se-
telah diaudit oleh BPKP,"
terangnya.

Selain Sirajudin, polisi
juga memeriksa sejumlah
pejabat yang serupa dalam
kubu BPMDes Kabupaten

tan pertama dan jauh me-
ninggalkan tiga ekor kuda
lainnya," jelas Sukrin salah
satu kerabat orang tua Sam-
billah di lapangan pacuan
kuda Sambinae Kota Bima,
Rabu.

Kuda kesayangan Sabil-
lah berbulu hitam itu ber-
lomba dengan kuda berna-
ma Tayo milik Firdaus ala-
mat Jatibaru Kota Bima,
Lailala kepunyaan Drs Za-

Bima, dimana sekitar em-
pat orang pejabat.

Seperti diberitakan media ini
sebelumnya, sebelum meme-
riksa Sirajuddin, polisi juga telah
memeriksa kepala desa hingga
perangkat Desa Waduruka
serta tokoh masyarakat hingga

inuddin Muksin, MM asal
Kota Bima, Borju pemilik
Agus asal Sumbawa Besar
dan di ban 5 Hitam Manis
pemilik Sulas alamat Roka
Belo Kabupaten Bima, ber-
hasil menempati urutan per-
tama.

"Setiap  pacuan dimana
saja, almarhum selalu me-
nunggangi kudanya dan ber-
hasil mengikuti final mem-
perebutkan juara di kelasnya.
Pacuan di Penyaring Sum-
bawa kemarin, membawa
pulang hadiah Sapi dan kul-
kas," ungkapnya.

Ludes Terbakar...  dari hal.1

16.30 Wita dan dilanjutkan
dengan proses pendinginan
api.

“Beruntung tidak ada
angin kencang saat keba-
karan terjadi, sehingga api

Keempat kuda yang di-
lepas mulai dari Bostar, kuda
bernama Hitam Manis di-
tunggani Ansyar (joki cada-
ngan) melaju begitu cepat
dan mulai meninggalkan la-
wannya sekitar 15 meter hing-
ga memasuki garis finish.

"Karena joki aslinya su-
dah meninggal akibat insiden
kecelakaan kuda, orang tua
mengganti dengan joki ca-
dangan. Alhamdulillah bera-
da diurutan pertama dan
mendapatkan tiket mema-
suki putaran kedua," ungkap-
nya.

Sementara Sulas kakak
kandung almarhum, tidak
kuasa menahan tangis. Dia
memeluk kuda kesayangan
adik kandungnya itu setelah
menjadi juara.

Puluhan mata fokus me-
mandang kuda milik almar-
hum yang keluar dari linta-
san. Seolah joki aslinya ma-
sih menempel di atas pung-
gung si “Hitam Manis”.

Kepergian Muhammad
Sabillah dalam arena Sam-
binae seolah belum meng-
hapus kesedihan para pe-
cinta kuda pacuan. (BE05)

Kata dia, insiden seperti
kejadian itu di luar dugaan
semua pihak. “Namun apa
hendak dikata, Allah ber-
kehendak lain memanggil dia
dengan cara meninggal saat
menunggang kuda pacuan,”
ujarnya.

"Kami sebagai pecinta
kuda, tidak mengiginkan hal
seperti ini, apalagi sampai
terjadi menghilangkan nya-
wa seseorang yang bertin-
dak sebagai pengendali ku-
da yang berpacu," tambah-
nya.

Pihaknya akan mem-
perhatikan hal-hal yang bisa
mengakibatkan kecelakaan
saat berlomba. Sebab hal itu
akan menghindarkan baha-
ya yang berakibat fatal bagi

Bima, BimaEkspres.-
Ketua dan jajaran Pe-

ngurus Persatuan Olahraga
Berkuda Seluruh Indonesia
(Pordasi) Kabupaten Bima,
turut berduka atas insiden
kecelakaan maut yang dia-
lami salah satu joki cilik,
Muhammad Sabillah.

Ketua Pordasi Kabupa-
ten Bima, Ir H Nggempo,
M. Mt, akan memberikan
santunan kepada keluarga
korban.

"Sebagai Ketua Pordasi
dan pribadi, saya ikut ber-
duka dan merasakan prihatin
atas insiden kecelakaan
berkuda saat kejuaraan di
arena pacuan kuda Sambi-
nae Kota Bima,"  ujarnya,
Selasa (15/10).

siapapun yang menggemari
hobi olahraga ini.

"Kami akan memper-
baiki lintasan, pemagaran
serta standar keamanan lain
di arena pacuan kuda Pan-
da, serta menertibkan peng-
gemar yang lalulintas dalam
lintasan," katanya.

Atas musibah ini menjadi
pembelajaran bagi semua
pihak, standar pengamanan
harus dibahas bersama un-
tuk menjadi rujukan setiap
perlombaan kedepan.

"Kami Pordasi ikut bela-
sungkawa, atas nama pri-
badi dan ketua Pordasi, sa-
ya akan menyerahkan san-
tunan Rabu kepada keluar-
ga korban," pungkasnya.
(BE05)

tidak merambat dan lebih
cepat dipadamkan,” ujarnya.

Dia menghimbau pada
masyarakat untuk lebih ha-
ti-hati. Selalu waspada dan
memastikan keamanan se-

belum meninggalkan rumah
atau tempat usaha.

Terlebih disaat ini cuaca
begitu panas hingga mudah
memicu terjadinya kebaka-
ran. (BE06)

Si “Hitam Manis” paling depan,  meninggalkan  kuda lainnya  di pacuan kuda Sambinae.

tokoh agama.
Dugaan penyalahgunaan

tersebut terkait sejumlah
pembangunan fasilitas desa
mulai dari tembok Puskes-
mas, lapangan serta pemba-
ngunan lain yang diduga tidak
sesuai bestek. (BE09)

Pordasi Kabupaten Bima
Santuni Joki Cilik yang Meninggal

lama hidupnya terbilang
anak yang sopan pada orang
tua dan menghargai teman
sejawatnya.

"Korban anak kedua dari
suami istri Samsu dan Su-
lastri, ratusan orang me-
ngantarkan ke pemakaman
dengan berlinang air mata
dan kesedihan mendalam,"
ungkapnya.

Kata dia, selain warga
Desa Roka sendiri yang me-
ngantarkannya ke tempat
peristirahatan terakhir, hadir
juga Wakil Wali Kota Bima,
Kasdim 1608/Bima, pengu-
rus Pordasi NTB, Pordasi Ka-

Bima, BimaEkspres.-
Muhammad Sabillah (8)

yang tewas akibat diinjak
kuda saat lomba di arena
Sambinae Kota, akhirnya
dimakamkan di TPU Desa
Roka, Kecamatan Belo,
Kabupaten Bima Selasa
(15/10). Isak tangis keluarga
dan warga mengantarkan
proses pemakaman joki cilik
tersebut.

Kades Roka, Ikhsan, SPd
mengatakan, Muhammad
Sabillah yang berusia 8 tahun
masih duduk dibangku kelas
4 Madrasah Ibtidaiyah Desa
Roka, Kecamatan Belo. Se-

bupaten Bima serta pemilik
kuda di Bima dan Dompu.

"Kami turut sedih dan
merasakan kesedihan oleh
orang tua korban, namun
kehendak berkata lain, kita
sebagai manusia tidak bisa
menghindar dari ajal men-
jemput, dimana, kapan dan
dengan cara apa kita di-
panggil,"ujarnya.

Selain menghadiri pema-
kaman,  Panitia dan Peme-
rintah serta Pordasi sudah
memberikan santunan un-
tuk keluarga korban. Ban-
tuan tersebut dapat meri-
ngankan keluarga. (BE05)

Joki Cilik Sabillah, Dikenal Sopan

Suasana saat pemakaman Sabilah dii Desa Roka, Selasa.
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Pimpinan Definitif DPRD
Kabupaten Bima Dilantik Jum'at

Bima, BimaEkspres.-
Sekretaris DPRD Ka-

bupaten Bima, Drs Ishaka
mengatakan, sesuai dengan

surat keputusan (SK) Gu-
bernur NTB nomor 171:-
7557/2019, pelantikan dan
pengambilan sumpah pimpi-
nan definitif DPRD Kabu-
paten Bima periode 2019-
2024 akan digelar pada Ju-
mat (18/10).

Kata Ishaka, dokumen
dan persiapan gedung pe-
lantikan telah rampung
100 porsen dan dipastikan
tidak ada kendala.

"Pelantikan pimpinan
DPRD Kabupaten Bima
akan digelar di ruangan pa-
ripurna utama DPRD Kabu-
paten Bima yakni Jalan Ga-
tot Subroto Kota Bima," je-
lasnya saat dikonfirmasi di

Diduga Diancam Mantan Ipar,
Warga Campa Lapor ke Polisi

Bima, BimaEkspres.-
Lantaran diduga diancam oleh mantan ipar, warga

RT 01 Desa Campa Kecamatan Madapangga, Salmah
(29) melaporkan kasus tersebut ke pihak polisi. “Saya
merasa tertekan dengan ancaman tersebut. Sehingga
harus dilaporkan ke Mapolsek Madapangga,” ujar
Salmah.

Cerita Salmah, dirinya diancam berkali kali oleh
mantan iparnya (NR, red) yang merupakan adik kan-
dung mantan suaminya. Saat itu, NR dengan tegas
mengatakan, jika tidak mengembalikan uang, akan me-
ngambil paksa barang berharga miliknya.

“Saya takut dengan ancaman itu. Solusinya mencari
perlindungan polisi sekaligus melaporkan,” jelasnya.

Kapolsek Madapangga melalui Kanit Reskrimnya,
Bripka Heri Kuswanto, membenarkan kasus tersebut.
Atas laporan saaudari Salmah pihaknya akan menin-
daklanjuti  yakni akan memanggil kedua belah pihak.

“Kita akan upayakan kedua belah pihak islah. Ten-
tunya akan memanggil mereka,”   ujar Heri, Rabu (16/10).

Dijelaskan Heri, laporan dugaan pengancaman
tersebut disampaikan Salmah pada Senin (14/10) lalu.
Menindaklanjuti hal itu, ternyata otak permasalahan
berkaitan dengan harta gono-gini mantan Pasangan
Suami Istri (Pasutri) itu. “Itu kronologi kasus warga
Campa itu. Sebagai penegak hukum, kita akan selesaikan
secara kekeluargaan saja,” pungkasnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Bagi warga Desa Ra-

sabou dan Rato, Kecama-
tan Bolo, yang terlibat me-
ngelola lahan Doro Iku agar
mentaati aturan yang dike-
luarkan pemerintah. Ada
tiga syarat yang harus di-
lakukan oleh warga, per-
tama harus menanam tana-
man tahunan sebagai pohon
pelindung, menanam pohon
lantoro teramba karena mem-
punyai fungsi sebagai po-
hon pelinding.

“Warga juga harus me-
nanam pohon berupa buah
buahan dan pohon besar la-
innya,” ujar Camat Bolo, Mar-
dianah, SH, Rabu (16/10).

Kata dia, jika dalam tiga
tahun tidak ada yang tum-
buh, maka pemerintah akan
mengambil tindakan tegas,
yakni tidak memperboleh-
kan lagi lahan tersebut di-
kelola. “Jika dalam tempo
tiga tahun pohon tidak tum-
buh. Maka Doro Iku akan di-
tutup,” tuturnya.

Selain itu, berkaitan de-
ngan batas wilayah, warga
Desa Rasabou harus mem-
berikan sebagian lahan ter-
sebut kepada warga Rato.
Yakni dari luas lahan 80 hek-
tare lebih, 10 hektare harus
dikelola oleh warga Rato.

“Sebelumnya lahan terse-
but dominan dikelola oleh

warga Rasabou. Sekarang
dibagi, yakni 10 hektare un-
tuk warga Rato tepatnya
bagian tenggara Doro Iku,”
ungkapnya.

Dijelaskannya, saat ra-
pat di aula pada Selasa (15/
10) lalu, warga Rasabou be-
lum menyepakati 10 hektare
lahan Doro Iku dikelola oleh
warga Rato. Namun setelah
dilakukan pertemuan secara
marathon akhirnya disepa-
kati.

“Awalnya warga Rasa-
bou bersikukuh tidak mau
memberikan kepada war-
ga Rato. Tapi alhamdulil-
lah sudah ada titik terang,”
ujarnya.

ruangannya, Rabu (16/10).
Sesuai musyawarah pim-

pinan sementara dan ketua-
ketua fraksi pada 14 Okto-
ber, telah membahas dan
menyusun rencana tata ter-
tib dewan. Termasuk peres-
mian pengangkatan pimpin-
an DPRD 18 Oktober 2019.

Lanjutnya, pimpinan de-
finitif DPRD Kabupaten Bi-
ma periode 2019-2024 yang
akan dilantik yakni Ketua
Muhammad Putera Ferryan-
di SIP (Golkar), Wakil Ketua
masing-masing Muhammad
Aminulah SE (PAN), Yasin
SPdi (Gerindra) dan Hj
Nurhayati SE MSi (PPP).
(BE07)

Lahan Doro Iku Bisa Dikelola, Tapi Ada Tiga Syarat

Sekwan, Drs Ishaka

Lahan Soro Iku yang ditinjau beberapa waktu lalu.

Bripka Heri Kuswanto

Lebih lanjut, kata dia,
usai melakukan rapat yang
ikut dihadiri oleh pihak Di-
nas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Bima saat itu, kita
dan bersama unsur keamanan
TNI dan Polri meninjau lang-
sung lokasi Doro Iku,” tutup-
nya. (BE07)

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)

Hub. 083878927577, 08122771434
WWW.BBCVANTAGE.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
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BPBD Bantu Korban Angin Puting Beliung di Tolouwi

Ungkap Narkoba... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Tim BPBD Kabupaten

Bima, menyerahkan ban-
tuan berupa peralatan dan

mendapatkan informasi
dari masyarakat berinisial
F yang bertemu dengan ang-
gota Polsek sekitar pukul
13.30 Wita. F memberikan
informasi bahwa di Kelura-
han Tanjung ada seorang
warga inisial IR yang diduga
sedang menguasai narkotika
jenis ganja.

Selanjutnya, Kanit Res-
krim  mengumpulkan ang-
gota  dan pukul 14.10 Wita
berkordinasi dengan Ka-
sat NarkobaPolres Bima
Kota IPTU Masdidin, SH
untuk melakukan penggre-
bekan di Kelurahan Tanjung.

Setelah berkordinasi

kemudian Kanit Reskrim
Rasbar dan anggota mem-
berikan pengarahan kepa-
da seluruh anggota dan ber-
siap untuk penggrebekan.
Setelah selesai tim langsung
bergegas menuju lokasi.

Sesampainya tim di  lo-
kasi, langsung melakukan
penggrebekan. Koordinasi
dilakukan dengan RT se-
tempat dan pada saat tim
masuk ke dalam rumah pe-
laku melarikan diri keluar
dari pintu belakang.

Tim melakukan pengeja-
ran, namun pelaku tersebut
melarikan diri. Kemudian
tim dan Ketua RT setem-

Parang... hal.1

"Saya larilah karena
saya takutkan. Mana gak
ada staf lain lagi. Dia juga
mengejar saya tapi Alham-
dulillah saya berhasil lolos,"
sebutnya.

Dia menceritakan kro-
nologisnya, awalnya terdu-
ga pelaku mencari dirinya.
Salah satu staf perempuan
memanggilnya dan mem-
beritahukan dirinya.

"Saya dikasih tahu sama
putri, bahwa  MS mencari
saya, akhirnya saya keluar
dan menghampirinya layak
seorang sahabat, namun
tidak tahu kenapa tiba-tiba
dia seperti itu," ujarnya.

Karena kejadian itu, MS
pun sempat diamankan di
Polres Bima Kota. Namun,
dia menyarankan untuk di-
pulangkan ke rumahnya.

"Sempat diamankan, tapi
kita suruh pulang aja. Apa-
lagi katanya dia mau pergi
berobat ke Mataram hari
ini," cetusnya.

Dia mengaku, dirinya
pastikan untuk memberi-
kan pengaduan tertulis ke
pihak penegak hukum.
Menurutnya, hal itu salah
satu bentuk pengamanan
dirinya terhadap kejadian
tersebut.

"Hari ini saya akan tetap

logistik kepada korban angin
puting beliung, Ahmad dan
Farida di Dusun Oi Lanco
Desa Tolouwi, Kecamatan

Monta, Kabupaten Bima,
Rabu (16/10).

"Kami menyerahkan ban-
tuan berupa selimut, bantal,

sarung, tikar, beras, mie instan,
makanan kemasan untuk dua
korban angin puting beliun,"
jelas kepala Badan BPBD
Kabupaten Bima Aries Mu-
nandar, ST, MT.

Kata dia, bantuan ini se-
bagai bentuk perhatian Bupati
Bima, Hj Indah Dhamayanti
Putri, SE terhadap dua warga
korban bencana angin puting
beliung. Sebelum ada bantuan

bangun rumah, bupati meme-
rintahkan untuk bantuan
tanggap darurat.

"Bantuan yang serahkan
ini, bukti keseriusan peme-
rintah daerah secara cepat
dan tanggap terhadap ben-
cana yang menimpa ma-
syarakat," katanya.

Kata dia, semoga ban-
tuan yang diserahkan itu
dapat dimanfaatkan untuk

melaporkan kejadian ini.
Karena ini bagian dari pe-
ngamanan diri saya juga,"
akunya.

Untuk menghindari ke-
jadian itu berulang kembali,
sebagai pimpinan ia akan
memberikan pembinaan.

"Setelah dia pulang dari
Mataram kita akan tetap
memberikan binaan dan
didikan khusus. Apalagi ini
untuk kedua kalinya. Ke-
marin sebelum saya dilan-
tik dia pecahkan kaca pintu
ruangan saya pas waktu
pagi di hari pelantikan saya
senin kemarin lusa," tutup-
nya. (BE09)

pat serta masyarakat dia-
jak untuk ikut menyak-
sikan jalannya penggele-
dahan dalam rumah pela-
ku.

Saat melakukan peng-
geledahan, tim menemu-
kan barang bukti sejumlah
narkotika jenis ganja yang
di sembunyikan oleh pela-
ku IR di dalam kamar. Te-
patnya dalam lemari milik
pelaku IR dan  mengaman-
kan barang bukti.

Pada pukul 15.50 Wita,
BB diserahkan ke Sat Nar-
koba  Polres Bima kota un-
tuk dilakukan pemeriksaan
lebih lanjut. (BE04)

Mataram, BimaEkspres.-
Program Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (ST-
BM) memerlukan keterli-
batan dari seluruh unsur
masyarakat, seperti peran
perempuan dan kaum disa-
bilitas dalam melaksana-
kan STBM yang terintegrasi.

Hal tersebut disampai-
kan oleh Ketua Tim Peng-
gerak PKK Provinsi NTB
Hj. Niken Saptarini Widya-
wati Zulkieflimansyah,
M.Sc saat membuka dan
menjadi keynote speaker
pada workshop Kesetara-
an Gender dan Inklusi So-
sial dalam program Sanita-
si Total Berbasis Masyara-
kat (STBM), di Hotel Lom-
bok Garden, Rabu (16/10).

Niken menyambut de-
ngan gembira dan menga-
presiasi kegiatan ini, ka-
rena menjadi salah satu upa-
ya yang dilakukan untuk

meningkatkan kesejahte-
raan dan kesehatan keluar-
ga. Ia berharap dengan du-
kungan semua pihak bisa
saling bahu membahu men-
cerdaskan masyarakat un-
tuk mengubah perilaku ma-
syarakat dan mendapatkan
hasil yang baik.

“Saya harap kegiatan ini
tidak berakhir sampai di
sini saja, mari kita lanjutkan
dengan kegiatan-kegiatan
bersama dan berkontribusi
aktif dalam melakukan ke-
giatan sanitasi total berba-
sis masyarakat,” tutupnya.

Sementara, Perwakilan
Yayasan Plan Indonesia,
Heri Ferdinan menjelaskan
workshop tersebut dilak-
sanakan untuk mencari so-
lusi agar akses sanitasi di
NTB terjadi peningkatan.
Hal tersebut juga harus
memperhatikan dan mem-
pertimbangkan aspek-as-

pek kesetaraan gender.
Ia mengatakan masalah

sanitasi bukan hanya tugas
dari pemerintah, namun juga
tugas dari masyarakat NTB.

“Oleh karena itu, ma-
salah sanitasi ini harus di-
tangani oleh kita semua.
Bermitra lintas sektor an-
tar pemerintah dengan
non pemerintah. Sehingga
kita bersama-sama menun-
taskan sanitasi di NTB se-
cara khusus,” jelas Heri.

Heri berharap tahun de-
pan, Provinsi NTB menda-
patkan penghargaan dengan
kerjasama-kerjasama de-
ngan berbagai pihak.

“Mudah-mudahan apa
yang kita dapatkan di aca-
ra workshop kali ini bisa
mendapatkan manfaat ba-
gi kita semua, target yang
ingin dicapai tahun depan
bisa terlaksana dengan ba-
ik,” tutupnya. (BE04)

Program STBM Perlu
Keterlibatan Semua Pihak

kebutuhan hidup sehari-
hari. Pemerintah tidak akan
membiarkan masyarakat-
nya hidup tanpa kebutuhan
hidup dan tempat tinggal.

"Insya Allah Bupati Bi-
ma akan segera mempe-
lajari proposal diajukan
pemerintah Desa soal dua
unit rumah korban angin
puting beliung ini," jelasnya.
(BE05)

Mataram, BimaEkspres.-
Tahapan presentasi dan

wawancara calon Sekreta-
ris Daerah (Sekda) Provinsi
NTB maupun penelusuran
rekam jejaknya berlangsung
hingga 17 Oktober, besok.
Sebelum akhirnya panitia
seleksi akan melaporkan ke-
pada Gubernur 19 Oktober
mendatang.

"Proses-proses yang te-
lah berjalan sudah sesuai jad-
wal. Saya melihat perhatian
publik terhadap calon Sekda
NTB ini luar biasa," kata
Direktur Lembaga Kajian
Sosial dan Politik M16, Bam-
bang Mei Finarwanto, Rabu
(16/10).

Diakui pria yang akrab disapa
Didu ini, lima orang calon Sekda
NTB masing-masing Asisten I
Setda NTB Dra Hj Baiq Eva
Nurcahyaningsih, MSi, Kepala
Distanbun NTB Ir H Husnul
Fauzi, MSi, Kepala Bappenda
NTB, Dr Ir H Iswandi, MSi,
Kepala DPMPTSP NTB, Drs
HL Gita Ariadi, MSi,dan Asisten
II Setda NTB, Ir H Ridwansyah,
MM, MTP memiliki kelebihan
dan kekurangan masing-masing.
Memiliki pengalaman birokrasi
panjang dan terukur.

"Itulah sebabnya penuh
dinamika di publik. Beragam
komentarnya," sambungnya.

Diakui Didu, muncul opini
pemilihan Sekda Provinsi NTB
saat ini tak jauh beda dengan
Pilkada. Masing-masing memil-
iki tim sukses yang seolah-olah
kampanye di darat ataupun on-
line. Beragam cara jualan ke
publik sekda versi mereka.

"Ramai sekali memang.
Saya baca ada komentar-
komentar seperti kampanye
kepala daerah," ujarnya.

"Itu bagus, ada perhatian
dan partisipasi publik. Se-
lama ini soal sekda tidak ba-
nyak yang peduli," sambung
Didu.

Meski begitu, Didu yakin,
panitia seleksi (Pansel)
Sekda bekerja dengan baik
dan profesional. Periode pe-
nelusuran rekam jejak sejak
8 Oktober lalu maupun pre-
sentasi dan wawancara di-
catat secara objektif. Ia pun
tak yakin ada main mata soal
nama tiga besar yang bakal
dibawa ke gubernur.

"Setelah itu nama-nama
bakal dibawa ke Kemenda-
gri. Yang jelas, pansel jangan
kendor. Fokus saja meski ba-
nyak manuver," imbuhnya.

Bagi Didu, Sekda NTB
mendatang bukan individu
yang cuma berada dalam
top off mind publik atau
kepala daerah. Lebih dari
itu, Sekda dengan kemam-
puan mengakselerasi pro-
gram Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB. Termasuk
di dalamnya terlibat dengan
baik dalam urusan tata bi-
rokrasi. Sanggup memeran-
kan diri sebagai leader bagi
para Aparatur Sipil Negara
(ASN) Provinsi NTB.

"Ya, jangan sampai nanti
kayak robot. Sekda tanpa
kreativitas dan inovasi. Pan-
sel harus lebih dalam saat
menelusuri rekam jejak,"
imbuhnya.

Didu mengingatkan, na-
ma tiga Sekda Provinsi NTB

yang telah diputuskan diba-
wa ke pusat 18 Oktober men-
datang prosesnya tetap akan
dinamis. Bisa jadi yang na-
manya paling disebut publik
tak terpilih, sebaliknya yang
kurang disebut justru menja-
di pilihan. Seandainya pun
ada intervensi dari kepala
daerah, bukan jaminan.

Seperti terjadi di Provinsi
Kalimantan Timur beberapa
waktu lalu, Sekda Provinsi
Kalimantan Timur yang di-
putuskan pusat tak sejalan
dengan yang diinginkan ke-
pala daerah. Dampaknya,
Gubernur Kalimantan Timur
tidak mau melantik sekda
pilihan Kemendagri. Akhir-
nya pusat memutuskan un-
tuk melantik sekda tersebut
di Jakarta.

"Kejadian seperti itu juga
terjadi di daerah lain. Di Pro-
vinsi NTB potensi itu bisa
saja terjadi," tandasnya.

Didu mengakui, riuh-riuh
suara dukungan yang ber-
kembang hanya sekadar
penggembira. Hanya ikut me-
ramaikan nama top leader
ASN Provinsi NTB semata.
Bukan menjadi tolak ukur
dan patokan pasti dilantik.

"Kita lihat saja nanti. Yang
penting catatan saya prosesnya
sudah berjalan dalam rel yang
tepat," tutupnya. (BE04)

Pansel Sekda NTB Diminta Fokus dan Bekerja Profesional

Bambang Mei Finarwanto
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Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kecamatan

Bolo melalui Pembina Tek-
nis Pemerintah Desa (PT-
PD) memonitoring hasil pe-
ngerjaan dana desa tahap I
dan II di Desa Rato dan Bon-
tokape, Rabu (16/10).

Kasi Pemerintahan Ke-
camatan Bolo H. Gunawan,
mengatakan, monitoring
tersebut dilakukan untuk
memastikan bahwa semua
kegiatan yang mengunakan
dana desa tahap I dan II pa-
da dua desa tersebut sudah
dilaksanakan dengan baik.

“Kami fokuskan peme-
riksaan hasil pengerjaan
yang menggunakan ang-

garan yang bersumber dari
APBN,” ujarnya.

Kata dia, dari hasil mo-
nitoring tersebut, pihaknya
melihat hasil pengerjaan
pada 2 desa tersebut su-
dah sesuai dengan laporan
administrasi yang disam-
paikan kepada pihak keca-
matan.

“Sudah sesuai dengan
laporan yang mereka sam-
paikan,” katanya.

Setelah ini kata Guna-
wan, dua desa tersebut di-
perbolehkan untuk menga-
jukan permohonan pencai-
ran dana desa tahap III.

Karena pada dasarnya
dana desa tahap III tidak

Pantau Penggunaan Dana Desa, PTPD Sasar Rato dan Bontokape
bergantung pada pengaju-
an yang dilakukan oleh pe-
merintah desa.

“Kalau Desa Bontoka-
pe sudah mengajukan pen-
cairan dana desa tahap 3
lebih awal,” ungkapnya.

Dia membeberkan, da-
lam waktu dekat pihaknya
juga akan turun di desa-de-
sa lain yang ada di kecama-
tan setempat untuk memasti-
kan pembangunan yang meng-
gunakan anggaran negara itu
sudah dilaksanakan dengan
baik atau tidak.

“Insya Allah dalam waktu
dekat kami akan turun ke sel-
uruh desa di Kecamatan Bo-
lo,” bebernya.(BE07)

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

Zulkieflimansyah mengha-
diri acara sosialisasi bea-
siswa NTB ke luar negeri
(Kategori B, S1 tujuan Chi-
na), di Aula Handayani, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi NTB, Selasa (15/10/
2019).

Dalam kesempatan ter-
sebut, Gubernur menguta-
rakan harapannya agar sis-
wa-siswi yang mengikuti
program ini nantinya tidak
hanya diarahkan untuk me-
nekuni bidang studi manaje-
men dan bisnis. Tapi juga
belajar di bidang kimia dan
teknik.

Gubernur Hadiri Sosialisasi Beasiswa ke China
Kasi Pemerintahan Kecamatan Bolo H. Gunawan

Bang Zul, sapaan akrab
Gubernur NTB berpenda-
pat, mengirim siswa-siswi
ke China tidak hanya me-
ngajarkan siswa-siswi ma-
salah kedisplinan ataupun
kecerdasan. Tapi, mengi-
rim siswa-siswi ke luar ne-
geri ini merupakan bagian
dari upaya membangun

cara pandang yang luas.
“Kita tahu bersama,

anak-anak NTB ini cerdas-
cerdas, tinggal kita selaku
orang tua membukakan me-
reka jalan dan memperluas
cara pandang mereka,” ung-
kap Bang Zul.

Lebih jauh, Gubernur
NTB berpesan kepada se-
luruh kepala sekolah yang
juga hadir pada kesempa-
tan tersebut untuk membu-
kakan ruang kepada se-
luruh anak didiknya untuk
melanjutkan studi, tidak ha-
nya di dalam negeri, tapi ju-
ga di luar negeri.

“Anak-anak kita di NTB
ini sangat perlu dikirim ke
luar negeri, karena secara
tidak langsung kita mendi-
dik mereka untuk menjadi
pemimpin bangsa,” tutup
Gubernur.

Sementara itu, Kadis
Dikbud Provinsi NTB,
Rusman, SH, MH, mela-
porkan bahwa, sosialisasi
tersebut merupakan salah
satu tindaklanjut program
kerja gubernur untuk me-
ngirim mahasiswa NTB ke
luar negeri.

Dikbud menjadi dinas

yang diberi tugas tamba-
han oleh gubernur untuk
memfasilitasi segala pro-
ses persiapan dalam men-
dapatkan beasiswa terse-
but.

Lebih jauh, Rusman
mengaku bahwa, Dikbud
sudah menjalankan kerja-
sama dengan LPP NTB
untuk menyeleksi siswa
pada kategori B untuk S1
ke China.

“Kebetulan pada bulan-
bulan ini kedutaan China
sudah mengirim para vol-
unteer untuk mendampingi
program kita guna mengi-
rim siswa-siswi yang ada
di NTB untuk melanjutkan
S1-nya di China,” ungkap
Rusman.

Kadis Dikbud juga me-
nerangkan bahwa salah
satu tindaklanjut program
beasiswa tersebut berupa
penguatan bahasa asing.

“Alhamdulillah untuk
penguatan bahasa asing,
saat ini Dikbud sudah mu-
lai menjalin kerjasama de-
ngan rumah bahasa sejak
empat bulan lalu,” ujarnya.

Selain itu, kepala seko-
lah negeri dan swasta yang

hadir pada kesempatan ter-
sebut mengaku senang dan
mengapresiasi progam Gu-
bernur NTB untuk mengi-
rim ratusan siswa NTB un-
tuk melanjutkan Studi S1
ke China.

Salah satunya, Kepala
Sekolah SMAN 2 Mata-
ram, H. Sahnan. Ia menga-
ku merasa menjadi bagian
dari program pengiriman
mahasiswa ke luar negeri
tersebut.

“Alhamdulillah, program
pengiriman mahasiswa ini
tidak hanya dirasakan di
tataran universitas atau per-
guruan tinggi. Kami bersyu-
kur bisa merasakan program
tersebut untuk mengirim anak
didik kami untuk melanjutkan
studinya. Kami sangat ba-
hagia dan sangat merasakan
program tersebut,” Imbuh-
nya.

Dalam sosialisasi terse-
but, turut hadir Kadis Dik-
bud Provinsi NTB, Kepala
Divisi Kerjasama Lemba-
ga Pengembangan Pendi-
dikan (LPP NTB) beserta
seluruh kepala sekolah ne-
geri dan swasta di Lombok.
(BE04)

Mataram, BimaEkspres.-
Ketua TP. PKK Pro-

vinsi Nusa Tenggara Ba-
rat, Hj. Niken Saptarini
Widyawati Zulkiefliman-
syah SE., M.Sc menerima
audiensi, dari Komunitas
Emak-Emak Sadar Bisnis
di Pendopo Gubernur, Se-
lasa (15/10/19).

Audiensi tersebut ber-
hajat untuk mengundang
Hj. Niken, untuk mengha-
diri acara dan berpartisi-
pasi sebagai motivator pa-
da acara Pelatihan Mas-
ter Leaders, yang akan
dilaksanakan pada tanggal
22-24 November menda-
tang, yang diselenggara-
kan langsung oleh Komu-
nitas Emak-Emak Sadar
Bisnis.

Melalui kesempatan itu,
Hj. Niken menyampaikan
apresiasinya kepada Ko-

munitas Emak-Emak Sa-
dar Bisnis, sebagai pem-
berdayaan ibu-ibu rumah
tangga, dalam membantu
perekonomian keluarga.

Lanjut, Hj. Niken ber-
pesan, selain mengangkat
produk-produk luar daerah,
Emak-Emak Sadar Bisnis
juga diharapkan untuk mam-
pu menjual produk daerah
NTB.

“Saya berharap untuk
kedepannya produk NTB
juga lebih banyak dipasar-
kan dan mendapat perha-
tian yang lebih lagi. Kare-
na kalau bukan kita, yang
memasarkan produk dae-
rah sendiri, siapa lagi” ujar
Hj. Niken.

Sementara itu, Ketua
Komunitas Emak-Emak
Sadar Bisnis, Istikomah,
berharap dengan kegiatan
yang dilakukan oleh komu-

nitasnya, dapat meningkat-
kan kesadaran ibu-ibu, un-
tuk terjun ke dunia bisnis
tanpa meninggalkan tang-

gungjawab sebagai seorang
ibu rumah tangga.

“semoga dengan parti-
sipasi Ibu Niken dalam Pe-

latihan Master Leaders
nanti, kami berharap emak-
emak juga mendapatkan
motivasi serta, dukungan

sehingga semakin terdo-
rong untuk mengembang-
kan bisnis mereka,” tutup-
nya. (BE04)

Komunitas Emak-Emak Sadar Bisnis Bertemu Ketua TP PKK NTB
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Kendala Operasional Alasan Garuda Tinggalkan Bandara Bima

Bima, BimaEkspres.-
Rupanya alasan mas-

Kondisi Membaik, Pasien Gizi Buruk Dirawat Jalan
Bima, BimaEkspres.-

Pasien gizi buruk warga
Desa Tambe, Kecamatan Bo-
lo, MR (3) kondisinya mem-
baik. Untuk mendapatkan pe-
ngobatan lanjutan, Balita yatim
tersebut sekarang rawat jalan.

Dokter spesialis anak RSU
Sondosia, dr. Sri Maya, me-
nyampaikan, pasien gizi buruk
tersebut sudah dipulangkan
dari RSU Sondosia karena
berangsur pulih. “Kita berla-
kukan rawat jalan. Karena
anak itu membaik,” ujarnya.

Meski tak lagi dirawat di
RSU Sondosia, pasien terse-
but tetap dalam pemantauan
sekaligus cek perkembangan.
Tidak hanya itu, agar dapat
mengevaluasi status gizi, asu-
pan kalori dan berat badan-

nya. “Pasien tersebut tetap
kita evaluasi statusnya. Mesti
saat ini jalani rawat jalan,”
pungkasnya.

Orang tua Balita gizi buruk,
Nuraini, mengatakan, buah
hatinya keluar dari RSU Son-
dosia sejak Kamis lalu (10/
10). Berdasarkan keterangan
dokter, kondisi MR membaik
dan diperbolehkan pulang.
Namun, lanjut dia, saat ini buah
hatinya masih menjalani pe-
ngobatan lanjutan yakni rawat
jalan. "Sebelumnya dirawat di
RSU Sondosia lebih kurang
dua pekan. Tapi masih jalani
pengobatan lanjutan," tuturnya
di kediamannya, Rabu (16/10).

Masih seperti yang disam-
paikan dokter, selang empat
hari MR harus dibawa ke

kapai Garuda Indonesia ti-
dak lagi beroperasi di Ban-

dara Sultan Muhammad
Salahuddin Bima, terhitung

sejak 1 September 2019,
karena masalah sistem ope-
rasional.

Kepala Bandara SMS
Bima I Kadek Yuli Satria-
wan SI. Kom. SSIT, di ru-
ang kerjanya Rabu (16/10)
mengatakan, sebelumnya
menegemen Garuda Indo-
nesia telah mengurangi jad-
wal terbang dari 7 kali dalam
sepakan menjadi 4 kali.

"Sebelum di-Off-kan pe-
ngoperasian Garuda di Bima
1 September itu, jauh sebe-
lum itu mereka sudah me-
ngurangi jadwal pengang-
kutan penumpang rute Bima-
Lombok," ungkapnya.

Alasan diberhentikan
operasional pesawat itu,
kata Kadek, berdasarkan
surat disampaikan pihak
maskapai Garuda ke Ban-
dara Bima. Bahwa pengo-
perasional di-Off-kan de-
ngan alasan operasional.

Menurutnya, hal ini
bisa saja terjadi,jika inves-
tasi di manejemen  naik tu-
run. Sehingga maskapai
dapat saja menghentikan
operasional.

Namun, kata dia, mes-
ki maskapai Garuda Indo-
nesia tidak beroperasi la-
gi,  tidak menggangu pro-
ses pembangunan Banda-

ra Bima.
“Pemberhentian ini ti-

dak hanya di Bandara Bi-
ma, namun semua Banda-
ra di NTB dan NTT," terang-
nya.

Penumpang di Bandara
Bima, kata dia, masih bisa
ditangani dengan dengan
maskapai yang ada. Sam-
pai saat ini, belum ada mas-
kapai yang menawarkan
untuk operasional di Ban-
dara Bima.

"Aktivitas penerbangan
di Bandara Bima masih
normal dan lancar, tidak
ada kendala," pungkasnya.
(BE05)

Lombok Utara, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub)

Nusa Tenggara Barat (NTB),
Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
meminta agar semua pihak
yang memiliki kewajiban untuk
membuat laporan pertang-
gungjawaban terkait rehabi-
litasi dan rekonstruksi pasca
gempa agar segera menye-
lesaikan tugasnya secepat
mungkin.

“Yang namanya benca-
na ini tidak ada peluang un-
tuk mendapatkan keuntung-
an pribadi, kalau itu terjadi,
pasti akan berhadapan de-

ngan hukum, terlebih lagi
penggunaan uang negara,
pertanggungjawabannya
harus jelas. Semua harus di-
pertanggungjawabkan, ru-
mah yang sudah jadi, harus
segera diselesaikan pertang-
gungjawabannya,” kata Wa-
kil Gubernur saat acara pe-
nyerahan kunci rumah ban-
tuan pascagempa di Desa
Malaka, Kecamatan Peme-
nang, Lombok Utara, Rabu
(16/10/2019).

Lebih lanjut, Wagub NTB
menjelaskan bahwa dalam
pembuatan laporan pertang-

gungjawaban, semua pihak
harus bekerjasama dan ber-
hati-hati agar tidak ada ke-
salahan administrasi yang
berpotensi menyebabkan
persoalan di kemudian hari.

Keaktifan semua pihak,
kata Wagub, harus tetap
diperkuat dan harus dipe-
gang teguh. Tidak boleh ada
perselisihan antara sesama,
karena pemerintah maupun
masyarakat memilik keingi-
nan dan tujuan yang sama,
yakni menyelesaikan pro-
gram rehabilitasi dan rekon-
struksi ini dengan cepat.

Pemprov NTB akan Minta Pertanggungjawaban Rekonstruksi Pascagempa

I Kadek Yuli Satriawan, SI. Kom, S.SIT

“Desa Malaka menunjuk-
kan kekompakan yang luar
biasa, proaktif yang baik, se-
hingga progressnya baik. Hal
itu terjadi karena kerjasama
semua pihak, kalau semua
tidak proaktif, permasalahan
ini tidak akan berhasil. Tidak
ada boleh ada yang klaim ini
keberhasilan sendiri, ini ke-
berhasilan semua pihak, hasil
kolaborasi yang baik dan itu
yang harus kita pegang kede-
pannya,” tegasnya.

Wagub yang biasa disapa
Umi Rohmi ini mengatakan
bahwa ia sangat optimis ter-
hadap masa depan Lombok
Utara usai dilaksanakannya
proses pemulihan pascagem-
pa. Ia mengajak warga Lom-
bok Utara untuk terus maju
dan meningkatkan kerjasama

serta kekompakan dengan
berbagai pihak.

“Semua sama-sama ki-
ta bergandengan tangan,
tidak ada yang tidak bisa
kita lalui, hal ini sudah ter-
bukti di Desa Malaka yang
telah bekerja bersama da-
lam menyelesaikan per-
masalahan ini,” tutur Roh-
mi.

Sementara itu, Bupati
Kabupaten Lombok Utara,
Dr. H. Najmul Akhyar
yang hadir dalam acara
tersebut mengungkapkan
bahwa, proses ini harus
tetap dilaksanakan dengan
cepat.

Namun begitu, dalam pe-
ngerjaannya, semua pihak
diminta berhati-hati dan te-
liti.

RSU Sondosia untuk kontrol.
Akan tetapi, jika kumat dari
penyakit yang dialami, tidak
perlu menunggu selang em-
pat hari tapi secepatnya diba-
wa ke rumah sakit untuk pe-
nanganan medis. "Pasca keluar
dari rumah sakit anak saya sem-
pat panas. Tapi setelah dikontrol,
alhamdulillah pulih," ujarnya.

Dijelaskan dia, hingga saat
ini biaya pengobatan masih
ditanggung pihak pemerintah.
Jika membeli obat di luar akan
diganti uang tersebut asal nota
pembelian disimpan sebagai
bukti. “Kita berterima kasih ke-
pada RSU Sondosia dan pe-
merintah yang telah memban-
tu biaya pengobatan. Sehing-
ga beban yang dialami saat ini
bisa teratasi,” tutupnya. (BE07)

“Kita harus fokus untuk
bisa melaksanakan kegiatan
ini dengan cepat, namun
tidak meninggalkan kaidah-
kaidah laporan keuangan
yang ada,” kata Bupati.

Najmul mengucapkan
terimakasih kepada Peme-
rintah Provinsi NTB, ka-
rena telah memperhatikan
Lombok Utara ini dengan
baik yang dibuktikan de-
ngan banyaknya kegiatan-
kegiatan provinsi di Lom-
bok Utara.

Perlu diketahui, rumah
jadi yang diserahkan hari ini
sebanyak 1.469 unit. Jumlah
rumah yang dalam progres
sebanyak 35.000 unit. Dari
jumlah tersebut, sebanyak
8.000 unit yang siap ditempa-
ti. (BE04)

Kondisi pasien gizi buruk yang mulai membaik.


