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Media Harus Penuhi
Standar Perusahaan Pers

Kegiatan Workshop yang digelar oleh Dewan
Pers RI, Jumat.

Kota Bima, BimaEkspres.Berbagai persoalan pers mengemukan
dalam Workshop yang digelar oleh Dewan Pers RI dengan jurnalis Bima – Dompu,
Jumat (18/10) di Hotel Mutmainnah Kota
Bima. Selain mendorong media memiliki badan hukum sesuai standarisasi Dewan Pers,
juga harus didaftarkan.
“Kita dorong agar media media di Bima dan Dompu penuhi standarisai Dewan
Pers,” kata Hendry CH Bangun, Wakil Sekretaris Dewan Pers RI.
Workshop yang bertemakan Peliputan
pascapemilihan Legislatif dan Presiden itu,
diikuti puluhan jurnalis. Dewan Pers mendorong dan mengingatkan pentingnya meBaca: Penuhi Standar... Hal 6

Polisi Proses Hukum
CV Lewa Mori
Bima, BimaEkspres.Kapolres Bima melalui Kasat Reskrim,
IPTU Hendry Christianto, S.Sos, memeroses kasus dugaan penadahan pupuk bersubsidi yang menyeret CV. Lewa Mori.
Perusahaan ini salah satu yang ditunjuk
sebagai distributor pupuk bersubsidi di
Kabupaten Bima.
"Iya benar, saat ini mobilnya sudah diamankan. kami masih melakukan pendalaman. Apabila pendalaman yang kami lakukan memenuhi unsur pidana, maka akan
mengambil langkah-langkah hukum kepada siapapun yang terlibat melanggar hukum," ujarnya saat dikonfirmasi melalui
WA, Ahad (20/10).
Kata dia, awalnya kasus ini berdasarkan kecurigaan beberapa warga yang melihat mobil mengangkut pupuk membawa
ke Desa Ncandi Kecamatan Madapangga.
"Warga melaporkan temuan dan kecurigaannya ke Polsek Madapangga, akhirnya direspon untuk memastikan informasi
Baca: Lewa Mori... Hal 6

E-mail: redaksibimeks@yahoo.co.id

Pelajar yang diselamatkan dari tenggelamnya Kapal boat jenis ketinting tujuan Pelabuhan Bima yang berlayar dari Desa Kananta Kecamatan
Soromandi, Ahad (20/10) siang.

Gelombang Tinggi, Kapal Boat
yang Dikemudi Pelajar Tenggelam
Bima, BimaEkspres.Sebuah kapal boat jenis ketinting tujuan
Pelabuhan Bima yang berlayar dari Desa
Kananta Kecamatan Soromandi, tenggelam disekitar perairan Selat Nisa Pulau Kambing, Ahad (20/10) siang.
Akibatnya kapal yang memuat ikan dan
lima orang penumpang tersebut, tenggelam
lantaran diduga tidak mampu melawan tingginya gelombang dan angin kencang yang

meniup perairan sekitar siang kemarin.
Untungnya nyawa kelima orang yang
terdiri dari pengemudi dan penumpang boat
tersebut, selamat lantaran cepat diselamatkan tim yang berada di Pos Pol Airud dan
Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima.
"Kelima orang tersebut bernama Aldo,
14 tahun, Pelajar, warga Desa Kananta
Soromandi. Aldo ini adalah pengemudi kapal. Sementara ketiga lainnya juga adalah

pelajar dengan warga yang sama. Hanya
satu orang perempuan yakni Susanti 35
tahun," Plh Kasat Polair Polres Bima Kota,
IPDA Syarifuddin kepada wartawan Minggu
kemarin.
Lebih jauh diceritakan Syarifuddin, kronologis kejadian bermula adanya informasi
Baca: Tenggelam... Hal 4

Pemilik Kuda Tolak Joki Cilik Ditiadakan

Bima, BimaEkspres.Jika pemerintah meniadakan penggunaan Joki Cilik, maka pemilik kuda akan
protes. "Kami masyarakat pecinta kuda

pacuan tradisional di Bima akan bereaksi
dan tidak akan tinggal diam, kalau tradisi
dan budaya leluhur ini dihilangkan atas pertimbangan kematian salah satu joki cilik,"

ujar salah satu pemilik kuda pacuan, Irfan,
Ahad (20/10).
Dia mengaku, pacuan kuda tradisional
menggunakan joki cilik, dikenal sejak kecil.
Karena itu sudah turun temurun. "Pacuan
kuda menggunakan joki cilik bukan spontanitas terjadi baru ini, dari masa ke masa
anak kecil tetap digunakan sebagai penunggang kuda," katanya.
Kata dia, keterlibatan anak kecil saat ini
pada pacuan kuda memiliki sejarah yang
jelas. Bukan hanya karena hobi, orang Bima
dan kuda menyatu sejak dulu.
"Pacuan kuda dan anak sebagai jokinya
sudah menjadi warisan budaya yang langka, tidak ada di tempat lain," katanya.
Kata dia, pacuan kuda jangan dilihat
dari satu aspek saja. Apalagi ingin dibahas
untuk ditiadakan, karena pertimbangan meBaca: Joki Cilik... Hal 3
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Ratusan Hektar Lahan Tebu di Kaki Gunung Tambora Terbakar

SOP Bagi Joki
PASCAINSIDEN meninggalnya salah
satu joki, Pengurus Persatuan Olahraga Berkuda (Pordasi) Provinsi NTB, merumuskan
dan menentukan standar keselamatannya
dalam kejuaraan pacuan kuda tradisional
di wilayah NTB. Standar itu untuk meminimalisir dampak yang ada.
Standar yang dirumuskan seperti joki
pemula (baru) tidak boleh menjadi joki saat
kejuaraan. Joki harus menggunakan helm
menutup kepala standar SNI, menggunakam
body protector dan engkel kaki.
Hasil rumusan ini final bagi pemilik kuda
pacuan dan joki. Namun harus dilatih untuk
membiasan diri demi keselamatan joki cilik.
Selain itu, untuk menghindari joki mengalami kelelahan dan kecapean, Pordasi NTB
menentukan standar jumlah kuda yang akan
ditunggangi dalam sehari. Hal ini sangat
perlu untuk menjaga kestabilan tubuh joki
saat mengendalikan kuda.
Jumlah kuda yang ditunggai dalam sehari juga diatur, minimal 15 maksimal 20 ekor
dalam sehari. Selain itu, memperketat pengawasan penonton yang mendekat dengan arena, karena dikuatirkan membuat kuda takut
dan dapat menimbulkan kecelakaan.
Karena joki masih dalam usia sekolah,
sehingga mereka harus meninggalkan bangku belajar sepekan. Kedepan akan adakan
guru les untuk joki, supaya ada kegiatan
pendidikan di malam hari bagi para joki,
selain itu joki juga akan diinventaris layak
dan tidaknya menunggang kuda dalam kejuaraan.
Hasil perumusan itu akan mulai diberlakukan di arena pacuan Kuda Sambinae,
Kota Bima. Kebijakan ini tentu perlu diapresiasi, namun masih perlu dirumuskan lebih
detail lagi.
Terpenting dari itu adalah pengawasan
ketat oleh panitia terhadap joki yang akan
menunggang kuda pacu. Jangan sampai ada
kelalaian dalam keamanan joki cilik, sehingga berdampak pada keselamatan.
Selain itu, memastikan arena pacuan benar-benar layak dan aman saat kuda melaju. Apalagi arena pacuan kuda Sambinae,
saat musim hijan digunakan bercocok tanam, sehingga kontur tanah bisa saja berubah.
Persoalan meninggalnya Joki Cilik memang masih terus menjadi polemik. Pro kontra masih terjadi.
Pemerhati masalah anak menginginkan
joki cilik dievaluasi, namun ada juga meminta mempertahankannya.
Kuda pacuan sendiri memiliki beberapa
kelas. Bisa saja mempertimbangkan kuda
dewasa atau besar, tidak ditunggang oleh
joki cilik. Karena tenaga kuda yang dewasa
yang besar.
Namun, harapan publik secara umum,
bagaimana anak-anak tidak dikorbankan
keselamatannya, karena klaim budaya dan
warisan leluhur. (*)
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Petugas saat memadamkan api.

Dompu, BimaEkspres.Sedikitnya ratusan hektar
lahan tebu milik PT. Sukses
Mantap Sejahtera (SMS)
yang berada di kawasan
kaki Gunung Tambora, Kabupaten Dompu terbakar.
Api diduga berasal dari luar
kawasan Hak Guna Usaha
(HGU) perusahaan pabrik
tebu tersebut.
Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran
hebat ini. Namun akibat kebakaran hebat di sekitar
Desa Soritatanga Kecamatan Pekat ini, mengakibatkan perusahaan mengalami
kerugian yang cukup besar.
Hanya saja, ku kepastian
kerugian belum bisa dikalkulasi lantaran tengah dalam proses estimasi.
Kejadian yang berlangsung Sabtu (19/10) kemarin,
api semua disebutkan bera-

sal dari kawasan HGU Milik
Usaha Tani Lestari (UTL).
Namun api terus melalap
tumbuhan tumbuhan kering
sehingga cepat merambat.
Karena tak bisa dikendalikan, api masuk ke dalam
kawasan pintu tujuh.
Menurut Muhammad
Haryanto selaku Manajer
External Relation PT. SMS,
api semakin membesar hingga sekitar Pukul 16.00 Wita
dan mulai masuk ke pintu
enam yang hingga ke pintu
dua yang merupakan kawasan HGU perusahaannya.
“Sampai pukul 16.00 Wita, api sudah masuk ke pintu
enam yang merupakan kawasan HGU milik PT.SMS.
Aparat TNI, Polri, Balai Taman Nasional Gunung Tambora diterjunkan ke lokasi
untuk memadamkan api dan

kami juga mengerahkan
mobil pemadam kabakaran.
Empat armada kami keluarkan semua sampai kemarin malam,” jelas Haryanto.
Namun diakuinya api
sudah menyebarluas sehingga upaya pemadaman semakin sulit. Sampai akhirnya
api berhasil dikuasa sekitar
Pukul 23.00 Wita. Timnya
yang terjun ke lokasi memperkirakan, kawasan yang
terbakar mencapai 300 hektar.
Melihat lokasi lahan tebu
PT. SMS katanya, yang
terbakar diperkirakan mencapai 300 hektar. Rinciannya, pintu 3, 4, 5, 6 yang terbakar 100 hektar. Sedangkan di pintu dua sebanyak
200 hektar.
Dampak kebakaran hebat ini, pihaknya mengaku

merugi dalam jumlah yang
sangat besar. Namun paling disyukurinya, tidak ada
korban dalam kejadian ini.
Sementara pihak aparat
TNI dan Polri bahu membahu turun tangan membantu. Kapolsek Pekat Polres Dompu, Ipda Abdul Malik, SH menyebutkan sumber api awalnya berasal dari
sebelah Utara HGU kawasan PT UTL yang digarap
masyarakat sekitar.
"Dan apinya melebar
luas di kawasan lahan tebu
milik PT SMS. Karena
anginnya bertiup kencang,
akhirnya api kemudian merambat ke lahan Tebu milik
PT SMS," ungkap Abdul
Malik.
Hingga sore sekitar pukul 17.30 Wita, api merambat menuju savana Doromboha. Petugas hingga malam hari berusaha menuntaskan pemadaman api.
Sementara Danramil
1614-05/Pekat Kapten Kav
M. Kasim mengatakan api
terus menjalar, hingga jarak
dengan barak PT. SMS sudah mencapai sekitar satu
kilo meter.
Menurutnya, selain medannya sulit dilalui, mobil
tangki air milik perusahan,
juga karena tiupan angin
yang kencang membuat tebu semakin lunak dijilat api.
Akhirnya sekitar pukul
21.00 sampai Pukul 23.00
Wita, pihaknya bersama
masyarakat setempat dibantu PT.SMS berhasil memadamkan si jago merah.
(BE09)

HP Santri Ponpes Al Ikhwan Digasak Maling
Kota Bima, BimaEkspres.Naas dialami lima siswi
di asrama Pondok Pesantren (Ponpes) Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhwan
Kota Bima. Handphone
mereka hilang digasak maling pada Sabtu malam (19/
10/2019). Kerugian ditaksir
sekitar Rp 5,3 juta.
Salah seorang siswi Siti
Harti mengaku tidak tahu
pasti jam berapa handphone
yang mereka miliki raib. Ia
menceritakan mereka mengetahui kehilangan gadget-nya saat hendak melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid setempat
sekitar pk. 04.30 Wita.
“Waktu bangun mau salat subuh, ternyata HP saya
sudah tidak ada lagi. Begitu
juga dengan empat teman
saya yang lain,” ujarnya.
Guru SMAAl-Ikhwan Kota
Bima, Sahwan, S.Pd membenarkan kejadian tersebut. Ia
mengatakan pencurian HP
seperti ini juga sudah pernah
terjadi sebelumnya, hanya saja

Suasana di asrama

tidak diperpanjang lagi karena
siswa yang kehilangan gadget
sudah merelakannya. Selain
itu, pernah terjadi pencurian
mesin pompa air milik SD dan
SMP Al-Ikhwan Salama Kota
Bima.
“Karena sudah seringkali
terjadi pencurian di lingkup
yayasan dan sangat meresahkan, kali ini kami me-

laporkan kasus tersebut ke
polisi, dengan harapan pelaku tertangkap dan kejadian serupa tidak terulang
lagi,” ujarnya.
Dia menambahkan, setelah mengetahui kejadian
itu pihak sekolah langsung
menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Nae,
Bripka Sukardin. Kemu-

dian Bripka Sukardin mengarahkan pelaporan langsung ke Polsek Rasanae
Barat Kota Bima.
Sementara itu Kanit
Reskrim Polsek Rasanae
Barat, IPDA Dediansyah,
SE membenarkan adanya
laporan tentang terjadinya
pencurian di asrama putri
tersebut. Ia menjelaskan,
polisi sudah menerima laporannya dan langsung
menindaklanjuti dengan
mengerahkan anggota kepolisian untuk mengecek ke
lokasi kejadian. Selain itu
pihaknya juga sudah melakukan interogasi kepada
para siswa yang ada di asrama setempat, sebagai bahan untuk penyelidikan lanjutan guna mengungkap pelaku pencurian.
“Dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak
bersalah, kami akan terus
melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan pelakunya bisa
segera di tangkap,” imbuhnya. (K04)

Penerbit: PT Media Anzam Lestari
Terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor: C-07476 HT.01.01.TH.2006
TERBIT PERDANA 19 JUNI 2000
Pendiri/Pembina: Khairudin M. Ali
Pemimpin Umum: Sofiyan Asy’ari. Pemimpin Perusahaan/Keuangan: Nurdinah. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab/Redaktur Pelaksana: Sofiyan Asy’ari. Kabag Pemasaran:
Sumriyadin. Kabag Umum/Produksi dan Iklan: - , Pengembangan Group: H. M Nasir Ali. Staf Redaksi: Purwandi, HM. Nasir Ali, Junaidin, Hermansyah, Dedy Darmawan,
Muhammad Khardi, Ikra Hardiansyah. Perwakilan Mataram: Purwandi (081 933 143553), Perwakilan Dompu: Junaidin. Pracetak: Yuman Percetakan: Farid, M. Nur, Manda.
Penanggungjawab Group: Bima FM/Bima TV: Khairun Muhammad Bimakini.com: Sofiyan Asy’ari, Kantor Pusat/Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota
Bima, Telp. (0374) 646840. Perwakilan Mataram: Purwandi, Jl. Catur Warga 36 Kampung Jawa Selatan Mataram, Lombok Tlp: 081 933143 553. Perwakilan Dompu: Junaidin, Jl.
Diponegoro, Rasanggaro, Matua, Dompu (0373) 21768. 082 340 033 322 Tarif Iklan: Berwarna (FC) Umum Rp25.000/ milimeter/kolom, Keluarga Rp20.000/milimeter/kolom. Spot
Hitam Putih (BW) Umum Rp. 10.000/milimeter/kolom, keluarga Rp. 7.000 milimeter/kolom.Iklan Mini Rp20.000/baris/hari, maksimum 10 baris. Tarif iklan belum termasuk PPn 10
persen. Harga Langganan Rp.65.000 per bulan (Luar Kota Rp70.000), bayar di muka. Dicetak oleh Percetakan BIMEKS Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota Bima. (isi di luar
tanggungjawab percetakan). Surat-surat dan artikel yang dikirim ke redaksi harus disertai dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku. Artikel diketik spasi rangkap dan
belum pernah dimuat boleh media lain mana pun. Bisa juga dikirim ke e-mail redaksibmeks@yahoo.co.id.
*) Dalam menjalankan tugasnya, wartawan Harian Pagi BimaEkspres dilengkapi dengan KARTU PERS dan tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun.
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Dewan Pers Minta Pemda Seleksi Kerjasama dengan Media
Kota Bima, BimaEkspres.Ada harapan yang disampaikan oleh Dewan Pers kepada Pemerintah Daerah (Pemda), agar
menyeleksi kerjasama dengan media. “Kalau bisa Pemkab seleksi
media yang diajak kerjasama,” ujar
Jamalul Iksan Anggota Dewan Pers

RI, saat acara Workshop di Hotel
Mutmainnah, Jumat (18/10).
Selesi perlu dilakukan, kata dia,
karena jangan sampai itu menjadi
temuan BPK dan juga lembaga
hukum lainnya. Karena yang digunakan itu adalah uang negara
dan penggunaanya harus jelas

dan dipertanggungjawabkan.
“Kecuali mereka menggunakan uang pribadi," katanya.
Media yang bisa diajak kerjasama adalah memiliki Badan hukum jelas sesuai dengan standar
Dewan Pers. Yakni berbadan hukum Perseroan terbatas atau PT .

Dikatakannya, memang sekarang
belum ada masalah melakukan kerjasama dengan media yang belum memiliki badan hukum. Tapi dikuatirkan
suatu saat akan menjadi temuan. “Jika
ada masalah hukum Dewan Pers
tidak bertanggung jawab," katanya
seraya mengingatkan serta men-

dorong seluruh media yang belum memilikiBadan hukumsesuaistandar Dewan Pers untuk segera mengurusnya.
Selain itu, konsekwensinya jika
media belum memiliki badan hukum,
jika ada masalah dengan tugas tugas
jurnalistik, Dewan Pers tidak bisa bertanggungbjawab. (BE03)

Duh, OPD tidak Mampu Laksanakan Kebijakan Kepala Daerah
Kota Bima, BimaEkspres.Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Bima, dinilai tidak mampu
merealisasikan kebijakan Kepala Daerah. Buktinya, bantuan usaha Rp 12 miliar dan Bangun Masjid
Agung Almuwahidin Rp 10 miliar,
belum terealisasi.
“Kan sudah masuk dalam APBD 2019, itu namanya ada Political Will Wali dan Wakil Wali Kota

Bima, kalau sampai saat ini belum
terealisasi, itu ranah pelaksanaannya," tegas Wakil Ketua DPRD
Kota Bima Sementara, Syamsurih,
SH.
Lanjutnya, jika program sudah
masuk dan dianggarkan dalam
APBD Kota Bima, menunjukan
ada tekad kepala daerah merealiasikan apa menjadi visi dan
misinya. “Kemudian pertayaannya kenapa anggaran bantuan

usaha dan bangun masjid agung
belum dilaksanakan sampai saat
ini. Itu lebih pada pelaksanaannya. Kok sudah dianggarkan
tak mampu dibelanjakan, uang
ada kok tak dikerjakan, ini juga
akan dipertanyakan dewan melalui RDP dan bisa saja dewan
merekomendasi untuk di evaluasi para kepala OPD," ujarnya.
Jangan sampai ketidakmampuan OPD ini, kata dia, menim-

bulkan polemik di masyarakat.
“Niat Wali Kota sudah tegas
disampaikan dalam APBD 2019
diketok tahun 2018. Kemudian
sejak Januari sampai Oktober
tidak direaliasikan, itu karena
ada kendala ditingkat OPD melaksanakannya,” katanya.
Untuk itulah dewan akan memanggil para kepala OPD dan
Sekda. Dewan akan pertanyakan dan membuka ke masyara-

kat apa alasan mereka tidak melaksanakannya.
Imbas dari ini, ungkap Syamsurih, dewan dan pemerintah
sudah lakukan rasionalisasi pos
anggaran bantuan usaha, dari Rp
12 miliar menjadi Rp 7,5 miliar.
Karena tidak segera mampu dilakukan.Dari rasionalisasi itu dana di rasionalisasi akhirnya dialokasikan untuk pembelian 5 ambulans. (BE06)

Program Tumpang Sari Keinginan Petani
Bima, BimaEkspres.Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima, Mansyur, SP mengungkapkan bahwa program Tumpang Sari merupakan keinginan
petani. Yakni khusus lahan tegalan yang bisa ditanami padi dan
jagung.
“Kriteria penerima manfaat
program ini khusus lahan yang
bisa ditanami padi dan jagung.
Jadi tidak semua bisa mendapatkannya,” ujar Mansyur, Jum’at (18/
10).
Kata dia, bahwa di awal Tahun 2019 lalu pihaknya mena-

nyakan sejumlah program di Pemerintah pusat. Baik itu di Direktorat Serealia, Direktorat Perbenihan dan Direktorat Aneka Kacang-Kacangan dan Umbian
(AKB). Dari ketiga Direktorat
tersebut hanya satu yang memiliki program yakni Serealia sedangkan yang lain kosong.
“Sebelumnya kita tidak serta
merta terima program tersebut.
Namun kembali koordinasikan
dengan UPT Se-Kabupaten Bima,
apakah mereka menerima atau
tidak karena program monokultur
tidak ada. Sehingga memberi waktu satu pekan kepada UPT agar
menanyakan ke petani setiap wila-

yah masing masing,” jelasnya.
Penolakan terhadap program
Tumpang Sari Karena tidak memungkinkan jagung dan padi ditanam satu lahan pada Musim
Kemarau (MK) satu dan dua.
Alasannya, lanjut dia, karena di
musim tersebut dipastikan kekurangan debit air untuk mengairi
lahan pertanian.
“Pemerintah pusat menawarkan program Tumpang Sari saat
itu. Saya tolak dengan alasan
kondisi tidak memungkinkan karena debit air tidak mencukupi,”
terang Mansyur.
Setelah itu, para UPT menyampaikan hanya tujuh kecamatan

yang menerima program tersebut.
Sehingga mereka mengusulkan
Calon Petani Calon Lahan (CPCL). CPCL tersebut diverifikasi
oleh Dinas Pertanian Provinsi NTB.
Sekaligus direkomendasikan oleh
Provinsi untuk diajukan ke Pemerintah Pusat.
“Setelah diproses oleh Pemerintah Pusat. Kabupaten Bima
mendapatkan jatah 14.144 hektar. Yakni untuk jagung bantuan
perhektarnya sebanyak 15 kg.
Sedangkan padi perhektarnya
sebanyak 25 kg,” ungkapnya.
Jika ditilik dari rumor yang
beredar bahwa ada kepentingannya terkait program tersebut,

pihaknya membantah karena
keberadaan bantuan tersebut
murni atas permintaan dan keinginan petani.
“Saya tidak ada kepentingan
terkait program ini. Soal informasi penimbunan juga tidak benar karena bibit itu disimpan dulu
sebelum disalurkan ke titik penerima bantuan,” tuturnya.
Bibit itu juga, sebutnya, sebelumnya diperiksa oleh BPSB selaku mempunyai kewenangan
untuk menguji sample. “Bibit juga
tidak disalurkan begitu saja. Tapi
ada tahapan yang harus dilalui
yakni akan diuji oleh BPSB,” tutupnya. (BE07)

KPU Kabupaten Bima Luncurkan Pilkada 2020, 7 November
Bima, BimaEkspres.Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Bima akan digelar
2020 mendatang. KPU Kabupaten Bima akan memulai peluncuran 7 November 2019 bersamaan dengan pengumunan lomba desain maskot dan cipta lagu.
"Kami akan memulai rangkaian tahap awal Pilkada, rencananya akan diluncurkan 7 November 2019, pada saat bersamaan akan
mengumumkan pemenang lomba
sekaligus menyerahkan hadiah,"
jelas Komisioner KPU Kabupaten
Bima Ady Supriadin, SPdI, Jumat Ady Supriadin, SPdI
(18/10), di ruang kerjanya.
kan launching tahapan awal Pilkada
Kata dia, KPU RI sudah melaku- dimulai bulan November secara

bupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada. "Sudah dilaunching
secara Nasional di Jakarta, makanya
kami luncurkan 7 November tanda
tahapan akan dimulai," katanya.
Lanjut dia, diharapkan lomba

Nasional dengan menghadirkan
Ketua dan Komisioner KPU di Ka-

Joki Cilik... dari hal.1
libatkan joki cilik dan diasumsikan
eksploitasi anak.
“Ingin hilangkan pacuan kuda
dengan alasan eksploitasi anak,
itu pandangan yang keliru, karena
banyak aspek kehidupan masyarakat yang diuntungkan, anak tetap diutamakan disisi pendidikan,"
ujarnya.
Pernyataan Gubernur NTB
mengatakan joki cilik adalah kebanggaan yang keliru, Irfan menolaknya. Sebab bukan hanya terjadi
saat ini, bahkan Gubernur NTB saat
ini sudah lama menggemari hobi ini
dan menggunakam joki cilik sejak
dulu dengan belasan kuda pacu
yang dimiliki.

"Sejak kapan Gubernur NTB
menggemari pacuan kuda tradisional
ini, jangan politisir kasus ini untuk mengamankan diri dari posisi jabatan,"
jelasnya.
Dia mengaku, jika pacuan kuda
tradisional Bima menggunakan joki
cilik dipersoalkan. Masyarakat Bima memiliki kuda pacuan akan
mengambil sikap mempertahankan
nilai luhur budaya ini.
Sementara pemilik kuda asal
Kecamatan Sape Kabupaten Bima
Rukmini, mengatakan, pacuan kuda
sudah menjadi tradisi yang melekat
dengan kehidupan masyarakat
Bima. Masyarakat pengangguran
mendapatkan pekerjaan dan digaji

dengan memelihara kuda.
"Ribuan masyarakat pengangguran dikerjakan melalui event pacuan
kuda, tiga orang pengangguran digaji
mengurus satu ekor kuda, kalau dihilangkan, apakah Pemerintah mampu mengganti rugi dan menyediakan
lapangan pekerjaan," katanya.
Pemerintah seharusnya mendorong tradisi pacuan kuda ini untuk
lebih berkembang lagi, untuk mengurangi angka pengangguran.
"Aspek ekonomi masyarakat
banyak dihidupkan dari berkuda,
kesejahteraan masyarakat meningkat karena joki cilik ini, ini semua
lahir dari tradisi pacuan kuda," ujarnya. (BE05)

desain maskot dan cipta lagu Pilkada
bisa meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bima. "Berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2019,
Pilkada Kabupaten Bima akan digelar23September2020,"katanya.(BE05)
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Diduga Masalah Asmara, Gadis Tumpu Tewas Minum Racun
Bima, BimaEkspres.Lantaran diduga masalah asmara, gadis Desa Tumpu Kecamatan Bolo, IM (30)
nekat meneguk racun serangga jenis Dupont La Natte, Jum’at sore (18/10) lalu.
Akibatnya, IM meninggal
dunia dan dikebumikan pada Sabtu (19/10).
Ironisnya, sebelum dievakuasi oleh warga sekitar, korban ditemukan dalam keadaan mulut berbusa di area kuburan ibu kandungnya.
Berdasarkan keterangan keluarga dekatnya, korban yang masih berstatus
single. Diketahui nekad
mengakhiri hidup diduga
akibat putus cinta dan ma-

salah keluarga.
“Korban diduga putus
cinta. Sehingga nekat meminum racun serangga,”
ujar Ipar korban, Megawati, Sabtu (19/10).
Sebelum melakukan aksi nekad itu, sekitar pukul
3.30 Wita, korban diketahui
berangkat ke Pasar Sila. Sepulang dari Pasar Sila, korban meminta pamit untuk
berjiarah ke kuburan ibu
kandungnya dan membawa
satu botol air mineral tanggung.
“Kita menduga korban
ke Pasar Sila untuk membeli racun serangga dan meneguk di kuburan,” tuturnya.
Megawati juga mengatakan, setelah meneguk ra-

cun tersebut, korban sempat
menelpon salah seorang,
untuk memberi tahu dirinya telah minum racun.
“Mendapat informasi itu,
salah seorang yang ditelpon
korban langsung bergegas
menuju TKP bersama warga lainnya,” jelasnya.
Sekitar pukul 18.40 Wita, warga tiba di TKP dan
melihat korban dalam keadaan terkapar diatas kuburan orang tuanya dengan
kondisi mulut berbusa.
“Melihat korban seperti
itu. Warga langsung membawa ke Puskesmas Bolo
untuk mendapatkan perawatan medis,” ungkapnya.
Warga lainnya, Alimin
Muhtar, mengatakan, kor-

Capaian PAD Kota Bima Triwulan
ke Tiga Dinilai Belum Memuaskan
Kota Bima, Bima Ekspres.Capaian Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Bima
pada triwulan ke tiga belum
memuaskan. Secara akumulatif baru mencapai Rp
38 miliar dari total target Rp
58 Miliar atau baru 65.45
persen.
Kepala BPPKAD Kota
Bima, Zainuddin kepada
BimaEkspres, Jum’at (18/
10) mengatakan, sebenarnya kondisi capaian saat ini
dibandingkan dengan pada
APBD awal sudah sangat
memuaskan perkembangannya.
Sementara untuk triwulan ke tiga ini baru mencapai
Rp 38 miliar dari total target Rp 58 miliar atau baru
65.45 persen. Seharusnya
sudah mencapai kondisi
ideal yaitu 75 persen.
Diakui Zainuddin, sebenarnya kondisi capaian ter-

sebut jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD 2019 awal, sudah sangat bagus perkembangannya. Karena jika disandingkan dengan target awal sebesar Rp 50 miliar, maka posisi sebenarnya sudah 75
persen, sehingga mempengaruhi tingkat capaian pada 30 November.
Tetapi karena ada penambahan target PAD sebesar
Rp 8 miliar lebih pada pada
APBD 2019. Imbasnya pada
pencapaian pada triwulan ke
tiga. Selain itu masih ada
beberapa perangkat daerah
capaianya masih sangat rendah.
Bahkan diakuinya, saat
rakor beberapa waktu lalu,
Sekda memberikan ultimatum pada OPD masih rendah capaiannya untuk meningkatkan capaian realisasinya.

Sesuai data capaian PAD
sampai dengan triwulan ke
tiga, dari 12 OPD masih minim capaiannya, Dinas Lingkungan Hidup dari target, Rp
1,25 miliar terealiasi Rp 260
juta atau 20.83 persen. Dinas
Perhubungan dari target Rp
1,1 miliar baru terealisasi Rp
309 miliar atau 25.83 persen.
Dinas Kelautan dan Perikanan dari target Rp 225
juta baru terealisasi Rp 73
juta atau 32.54 persen. Dinas Koperindag dari target
Rp 2.5 miliar baru terealiasi
Rp 891 juta atau 34.44 persen.
Sementara OPD telah
melebihi capaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari
target Rp 110 juta capaiannya
Rp 115 juta atau 104.55 persen. dinas Kominfo dari target Rp 187 miliar dan tercapai
Rp 190 juta atau 101.69 miliar. (BE06)

Tenggelam... dari hal.1

Pelajar yang menjadi korban kapal tenggelam.

dari beberapa buruh yang
melakukan aktifitas bongkar muat bawang di Pelabuhan Laut Bima. Melihat
adanya beberapa orang tenggelam di sekitar Perairan Selat
Nisa Pulau Kambing-Bima,
selanjutnya petugas menggunakan speed boat langsung
menuju lokasi dan menyelamatkan para korban.

"Dengan kapal Boat Ketinting ini mereka bertujuan
menuju Pelabuan Laut Bima untuk menjual ikan. Namun di pertengahan perjalanan tepatnya di sekitar perairan Selat Nisa Pulau Kambing kapal dihantam gelombang besar dan angin kencang sehingga terbalik," tuturnya.

Akibat kejadian tersebut, kerugian materiil diperkirakan Syafruddin sekitar Rp 15 juta. Pihaknya
mengimbau kepada para
masyarakat pesisir pantai
agar lebih waspada dan hati-hati melakukan aktifitas di
laut karena saat ini musim
gelombang tinggi dan angin
kencang. (BE09)

Korban saat mendapat perawatan medis.

ban memang diduga nekat
membunuh diri karena hubungan asmara. Setelah berada di Puskesmas Bolo,
korban dipastikan telah meninggal dunia.
“Korban diduga mening-

gal saat menuju Puskesmas,”
katanya.
Setelah dipastikan meninggal dunia di Puskesmas,
mayat korban disemayamkan ke rumah duka dan
keesokan harinya (Sabtu,

19/10, red) korban dikebumikan di TPU desa setempat.
“Karena waktu tidak memungkinkan. Akhirnya mayat korban dikebumikan
esok hari,” ujarnya. (BE07)

SENIN, 21 OKTOBER 2019

Masalah Bibit Jagung,
Kantor Dinas Pertanian Disegel

Penyegelan Kantor Dinas Pertanian.

Bima, BimaEkspres.Sekelompok orang menyegel kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Jum’at (18/
10) lalu. Diduga aksi penyegelan tersebut terkait masalah bibit jagung Premium 919
merupakan program Tumpang Sari Tahun 2019.
“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan
kita karena Dinas Pertanian dan Perkebunan belum
menarik bibit jagung Premium 919 yang notabenenya tidak sesuai pengusu-

lan petani,” ujar salah seorang yang menyegel, Solihul Hadis, di kantor Dinas
Pertanian dan Perkebunan,
Jum’at (18/10).
Aksi penyegelan ini dilakukan karena pihak Dinas
Pertanian dan Perkebunan
sebelumnya sepakat menarik bantuan tersebut, bahkan
dibuatkan surat pernyataan
bersama.
“Karena pihak Dinas
Pertanian dan Perkebunan
apatis menyikapi masalah
ini. Kita sebagai perpanjangan tangan petani tidak

tinggal diam sekaligus
menyegel ruangan kepala
Dinas dan kabid Tanaman
Pangan,” tutur Igen
Prakosa sapaannya.
Sebelum menyegel ruangan Kadis dan kabid Tanaman Pangan, kita ikut
rapat bersama seluruh komponen di aula kantor Dinas
Pertanian dan Perkebunan.
Akan tetapi rapat tersebut
tidak membuahkan hasil
bahkan tidak ada gunanya
sama sekali karena tidak ada
poin yang bisa diambil untuk
kesejahteraan petani. “Kita

keluar dari rapat karena tidak ada satu poin untuk kesejahteraan petani,” tegasnya.
Begitu pun dikatakan,
Andi Gunarso, aksi penyegelan dilakukan secara
spontan karena kesal aspirasinya tak disikapi dengan
baik padahal sebelumnya
sudah ada kesepakatan akan
menarik bantuan itu.
“Sebelumnya kita datangi Kadis di ruangannya.
Saat itu meminta bantuan
bibit jagung Premium 919
ditarik karena bukan yang
diusulkan petani. Sedangkan yang diusulkan petani
adalah bibit jagung varietas
Bisi 18, Pioner, NK dan lainnya,”ujarnya.
Ditegaskannya, aksi seperti ini tidak akan berakhir
jika aspirasi petani yang
disampaikannya belum diakomodir oleh pemerintah
melalui Dinas Pertanian
dan Perkebunan. “Kita tidak akan berhenti memperjuangkan hak petani. Apalagi terkait bantuan ini alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah sangat
besar,” tutup dia.
Pantauan wartawan, sejumlah aktivis menyegel ruangan Kadis dan Kabid Tanaman yakni pintu ruangan
dipaku palang dengan menggunakan kayu dan bambu.
(BE07)

Kantor Disegel, Kadis Pertanian Buka
Bima, BimaEkspres.Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima,
Jumat (18/10) lalu disegel.
Namun, akhirnya dibuka
oleh Kepala OPD setempat,
Ir. Indra Jaya.
Penyegelan dilakukan
lantaran aspirasi sekelompok
orang tidak diakomodir berkaitan bantuan bibit jagung
varietas Premium 919.
“Penyegelan sudah dibuka. Hal itu harus dilakukan
karena kantor ini fasilitas
umum sebagai tempat pelayanan,” ujarnya, Jum’at (18/
10).
Kata dia, terkait aksi itu
sangat disesalkan, karena
tidak terpuji. “Kalau ada
masalah selesaikan dengan
baik. Jangan main segel

fasilitas Negara,” tuturnya.
Disinggung terkait masalah bibit jagung varietas Premium 919 yang ditolak sejumlah aktivis, pihaknya tidak
bisa mengambil kesimpulan
secara sepihak. Yakni akan
berkoordinasi dengan Kabid
Tanaman Pangan dan tujuh
UPT yang dapat bantuan itu.
“Saya tidak boleh ambil
kesimpulan sendiri karena
berkaitan dengan masalah itu
ada bidang masing masing.
Yakni dalam hal ini menggelar rapat dengan semua unsur kompoten,” ujarnya.
Akan tetapi terkait program Tumpang Sari, lanjutnya, pihaknya dengan tegas
menyampaikan bahwa tidak
pernah diusulkan. Karena diusulkan petani sebelumnya

yakni program monokultur.
Tetapi dalam hal ini mungkin
ada program pusat sehingga
dikatakan sebagai program
berkelanjutan.
“Program ini memang
tidak diusulkan. Akan tetapi
alternative karena tahun ini
diinformasikan tidak ada program monokultur,” jelasnya.
Lebih lanjut, jelas Indra
Jaya, sebagain petani di kecamatan menerima bantuan
ini bahkan sudah menandatangi berita acara. Karena
pada prinsipnya terkait bantuan ini bukan serta merta
diterima namun berdasarkan
keinginan petani sendiri.
“Bantuan ini atas permintaan petani kok. Buktinya ada
berita acara yang ditandatangani petani,” ungkapnya.

DIJUAL CEPAT
RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA, 4 KT, 2 KM, DAPUR,
RUANG TAMU, GARASI MOBIL
HUBUNGI: HP 0852 4102 5137
PROFIT HARIAN BARU
Mau punya penghasilan tetap dan dibayar perhari (maaf bukan
MLM)

Hub. 083878927577, 08122771434
WWW.BBCVANTAGE.COM

Program ini bersumber
dari pemerintah pusat melalui
provinsi dan kita hanya menerima azas manfaat karena kita
hanya menyiapkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) saja.
Sedangkan penerima manfaat
hanya tujuh kecamatan yakni
Sape, Bolo, Soromandi,Ambalawi, Sanggar, Tambora dan
lainnya,” katanya. (BE07)
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Desa Campa Kekeringan,
Polisi Distribusikan 10.000 Liter Air Bersih

Distribusi air bersih yang dilakukan kepolisian.

Bima, BimaEkspres.Upaya menanggulangi musibah kekeringan yang
dialami warga yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bima instens dilakukan pihak Kepolisian Resor (Polres) Bima. Mendapat informasi bahwa di
Desa Campa Kecamatan Madapangga alami kekeringan, Polres Kabupaten Bima mendistribusikan
air bersih menggunakan dua unit mobil tangki yakni
sebanyak 10.000 liter. Kegiatan tersebut dilakukan
jajaran Polres Kabupaten Bima, sekitar pukul 11.30
Wita, Sabtu (19/10).
Kasubag Humas Polres Kabupaten Bima, IPTU.
Hanafi, mengungkapkan, penyaluran air bersih diperuntukan warga yang mengalami kekurangan air yaitu di
Dusun II dan III desa setempat. Selain disalurkan kepada warga, juga disalurkan untuk kebutuhan di Masjid
Nurul Huda untuk keperluan beribadah.
Pendistribusian atau penyaluran air bersih kita
menggunakan dua unit mobil tangki. Yakni milik Sat
Brimobda Den A Bima dan I unit milik Polres Kabupaten Bima. “Penyaluran air dilaksanakan oleh dua orang
anggota Sat shabara Polres Bima, tiga orang anggota
Sat Brimob Den A Bima dibantu oleh anggota Polsek
Madapangga dibawah pimpinan Kapolsek setempat,”
jelasnya.
Lanjut dia, warga yang menerima bantuan air bersih
menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolres
Bima yang telah membantu atasi kekurangan air dan
mengharapkan agar tetap dilakukan penyaluran air
bersih karena masih terdapat sebagian warga yang belum mendapatkan air bersih,” ungkapnya.
Mengutip kata Kapolres Bima AKBP. Bagus S.
Wibowo, S. IK, IPTU. Hanafi, menjelaskan, Polres
Kabupaten Bima selalu berkomitmen membantu warga
yang saat ini mengalami krisis air bersih walaupun letak
wilayahnya jauh dari Mapolres. “Kita tetap berkomitmen bantu warga yang alami kesulitan air bersih.
Walau pun akses perhubungan jauh dan sulit dilalui,”
tutupnya. (BE07)
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Wali Kota Bima dan Kominfo Kunjungi Command Center Lintasarta

Kota Bima,BimaEkspres.Untuk menunjang rencana kerja dan pengembangan lebih lanjut program
Smart City, Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi,
SE dan jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika

(Kominfo) melakukan kunjungan ke Command Center Lintasarta di Jakarta Kamis, (17/10).
Kunjungan ini dilakukan
dalam rangka mendengarkan presentasi dan berdiskusi langsung mengenai

Penerapan program Smart
City dan Command Center. Tujuannya mempercepat tata kelola pemerintahan
yang lebih baik dan efektif
di Kota Bima.
Wali Kota Bima didampingi oleh Kadis Kominfo

Kota Bima Drs Supawarman, Unsur Bappeda Kota
Bima, Kabag LPSE Setda
Kota Bima, Unsur PUPR,
dan perwakilan dari Kabag
Administrasi Pemerintahan
Kota Bima.
Wali Kota menghadiri

undangan pertemuan dan
konsultasi mengenai Peta
Dasar dan Potensi Pemanfaatannya dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Walikota Bima didampingi oleh
Kepala Dinas Kominfo Kota Bima, Bappeda, PUPR,
dan Kabag LPSE.
Pertemuan ini ditujukan
untuk berkonsultasi dan
koordinasi mengenai pembuatan peta dasar dan potensi pemanfaatannya guna pembangunan di Kota
Bima. Walikota Bima diterima langsung oleh Deputi
Bidang Informasi Geospasial Dasar Bapak Mohammad Arief M Eng SC di Kantor Badan Informasi Geospasial di Bogor Jawa Barat.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar secara khusus mengapresi-

asi keinginan pemerintah
Kota Bima untuk mendorong
kerjasama antara Pemerintah
Kota Bima dan BIG dalam
penggunaan infomasi geospasial dalam pengambilan
keputusan.
Pada konsultasi ini, BIG
juga akan membantu pemerintah Kota Bima dalam
pembuatan Peta dasar Kota
Bima yang terintegrasi dengan berbagai aspek/bidang
dalam sistem Pemerintahan
Kota Bima sebagaimana yang
diamanatkan dalam Perpres
nomor 94 Tahun 2011.
Lutfi berharap ada pendampingan dari BIG untuk penyusunan RT/RW Kota Bima dan
untuk penataan Kota Bima
yang lebih terencana dan nantinya akan disinkronkan dengan program Smart City.
(BE06)

Hari ini, Dewan Panggil OPD Terkait Pembangunan Masjid Al Mujahidin
Kota Bima, BimaEkspres.Dinilai lamban, lembaga
DPRD Kota Bima, Senin
(21/10) memanggil OPD
terkait rencana pembangunan Masjid Agung Almuwahidin. Pasalnya, hingga saat
ini belum direalisasikan.
Wakil Ketua DPRD Kota Bima sementara, Syamsurih, SH pada wartawan

mengatakan, terkait lambannya proses pembangunan
masjid Agung Al Muwahidin
menjadi pertanyaan masyarakat. Padahal di APBD tahun 2019 sudah dialokasikan
anggaran awal sebesar Rp
10 Miliar.
Sesuai rencananya akan
dikerjakan sistem multiyear
selama tiga tahun dengan to-

tal alokasi Rp 30 miliar. Untuk melaksanakannya telah
dilakukan serah terima pengurusan masjid Agung dari
yayasan kepada Pemkot
Bima.
Walaupun memang ada
beberapa persoalan belum
dituntaskan, seperti hasil audit pembatasan sampai saat
ini ditunggu. “Makanya

dewan akan panggil Pemkot
Bima lakukan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) guna dimintai
klarifikasi," ujar duta PAN itu.
Ini penting, kata dia, agar
dapat disampaikan pada
masyarakat apa sebenarnya
menjadi kendala. Apa langkah
yang harus diambil, sehingga
pembangunan masjid Agung
dapat segera terlaksana.

“Termasuk dewan akan
mempertayakan juga sejauh
mana tahapan penyerahan
statusnya, dari sisi administrasi maupun asetnya. Ini
agar semua jelas dan terang
dan tak hanya menjadi
asumsi saja,” ujarnya.
Sementara sebelumnya,
beberapa kesempatan pihak
Dinas PUPR Kota Bima

melalui Kabid Cipta Karya,
Fahat ST mengatakan pelaksanaan lelang dan pekerjaan masjid agung Almuwahidin belum dapat dilaksanakan.
Alasannya, pihaknya
masih menunggu hasil audit
pembatasan dari BPKP dan
analisis truktur bangunan oleh
pihak Unram. (BE06)

PCS Tausyiah Agama di Masjid Besar Nurul Hidayah Wawo
Bima, BimaEkspres.Jamaah masjid besar
Nurul Hidayah Kecamatan
Wawo, Jumat (17/10) malam, kedatangan tamu Polisi Cinta Sunnah (PCS) Kabupaten Bima bersama santri Pondok Pesantren Asyafiiyah Kota Bima. Tausyiah
agama disampaikan Ustadz
Gunawan, LC. Usai ceramah anggota PCS menyerahkan satu set paket mushaf Al
Quran dan beberapa buku
Hadits Bulugul Maram kepada Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul
Hidaya Kecamatan Wawo,
M Ali H Ismail.
Kegiatan yang dihadiri
Camat Wawo, Drs Aidin,
Kapolsek Wawo, IPTU
Jufrin dan personel Polsek
Wawo, Babin Kamtibmas,
kepala desa (Kades), jamaah masjid, dan elemen masyarakat lainnya. Kegiatan

dimulai setelah salat Magrib
dan dilanjutkan setelah shalat
Isya.
Saat ini, kata Gunawan,
Lc, kondisi keamanan di negara yang terbesar jumlah
orang Islam di dunia patut
disyukuri. Keamanan itu
tidak terlepas dari keimanan
yang dimiliki rakyat Indonesia karena keimanan seseo-

rang akan senantiasa menciptakan rasa aman.
Apalagi Islam senantiasa
membawa keselamatan
bagi umatnya dan dapat
menciptakan kenyamanan
bagi warga lain yang berbeda agama dengan umat Islam. Belum beriman seseorang yang membuat tetangganya tidak aman. Bangsa

ini sudah teruji dengan berbagai cobaan yang dahsyat
mengenai kerukunan antar
umat beragama, kerukunan
antar umat seagama, dan lainnya. Namun, dapat dilewati
dengan ukhuwa kenegaraan.
Tidak hanya itu, katanya,
ketaatan kepada pemimpin
juga diperintahkan Al Quran
dan Al Hadits. Kehancuran
umat sebelum ini karena
selalu ada pemberontakan
bahkan memunuh pemimpin. Pada Zaman Khalifah
Abu Bakar Ash-Shiddiq terjadi pemberontakan dan kemurtadan karena mereka tidak ingin membayar zakat
yang diperintahkan Al Quran
dan Alhadits yang dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW.
Demikian juga Pada Kha-

lifah Umar Ibnu Khattab
yang dibunuh saat melaksanakan shalat. Pada masa
Khalifah Usman Bin Affan,
Ali Bin Abi Thalib, juga banyak menghadapi pemberontakan dan mereka dibunuh oleh sesama Islam.
“Ini semua harus menjadi
ibrar buat kita semua, bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan untuk menciptakan
kedamaian. Bukan menumbuhkan kebencian antara sesama,” katanya.
Saat ini, katanya, umat Islam di Indonesia harus bersyukur masih bisa bersatu
dalam keragaman suku, ras
dan agama.
Sementara banyak bangsa lain yang hancur berantakan karena diadu domba.

Lewa Mori... hal.1

Penuhi Standar... dari hal.1
dia untuk memiliki badan hukum berupa PT. Juga meminta wartawan dalam menjalankan tugasnya profesional dan taat kode etik.
“Tidak boleh perusahaan media berbadan hukum
CV, Yayasan atau Koperasi,” ingat Hendry.
Pentingnya standarisasi
pers, kata dia, karena dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan akan
menemui masalah.

Bagi wartawan yang berkerja di media yang telah memiliki badan hukum, maka
Dewan Pers akan terlibat, jika ada masalah.
“Tapi jika tidak Dewan
Pers tidak bertanggung jawab,” katanya.
Hal senada juga disarankan CEO Bimeks Grup,
Ir Khairudin M Ali, MAP.
Meminta seluruh media agar
memenuhi standarisasi perusahaan sesuai dengan per-

mintaan Dewan Pers.
“Silakan dipenuhi dan
mendaftarkan media medianya masing-masing ke
Dewan Pers," katanya.
Selain membahas masalah legalitas perusahaan, dua narasumber dari
Dewan Pers juga menyinggung pemberitaan pascaPemilu Legislatif dan Presiden. Serta arah posisi Pers
pada Pilkada serentak 2020.
(BE03)

Negeri Saba yang diceritakan al Quran hidup makmur
loh zunawi. Konon Ibu-ibu
yang ingin metik buah-buah
hanya menjunjung baskom
dan menggerakan sedikit
kerindanan pepohonan yang
berbuah ramun bisa memenuhi baskom. Namun, karena masyarakatnya kurang
bersyukur negeri itu dihancurkan Allah menjadi negeri
yang tandus, gersang dan
menjadi negeri gurun pasir.
“Bemoga kita belajar untuk mengambil hikmat agar
kita bisa menata negeri ini
menjadi negeri yang baldatun thaibatun warabbun
ghafur,” kata ustadz dari
Kecamatan Sape ini. Usai
ceramah dibuka sesi tanya
jawab. (BE02)

IPTU Hendry Christianto, SSos

tersebut," katanya.
Karena berbelit-belit dan

tidakbisamenunjukanizinsesuai
RDKK, jajaran Polsek Mada-

panggalangsungmengamankan
satu unit mobi pick up warna
hitam serta barang bukti 9 sak
pupuk ke Mapolres Bima.
"Saat ini mobil pick up yang
muatan pupuk bersubsid diduga hasil penadahan atau
penjualan pupuk bersubsidi
secara illegal tersebut sudah
kami amankan," katanya.
Hendry juga mengakui,
penadah berinisial MT pemilik
UD Suci Rahmawati warga
Desa Ncandi Kecamatan Madapangga, mengakui bahwa
dirinya membeli langsung
pupuk tersebut dari CV. Lewa
Mori. (BE05)
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Anik Dikukuhkan Jadi Ketua PERWOSI Kota Bima
Kota Bima, BimaEkspres.Anik Kartika, SE dikukuhkan menjadi Ketua Persatuan Wanita Olahraga
Seluruh Indonesia (PERWOSI) Kota Bima, Jum’at
(18/10) di aula gedung Seni
Budaya. Pengambilan sumpah dilakukan oleh ketua
PERWOSI NTB Yohanna
Nelwan S.IP. dan dihadiri
Wakil Wali kota Bima, Feri
Sofiyan SH.
Selain Kota Bima, bersamaan juga dikukuhkan
pengurus PERWOSI Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu Masa Bhakti
2019-2023 .
Turut hadir dalam acara
tersebut Sekretaris Daerah
Kota Bima Drs H Mukhtar
MH beserta istri, Sekretaris
Pengurus Daerah PERWOSI Provinsi NTB Ninda Apriyanti SE, Asisten
Pemerintahan dan Kesos
Setda Kota Bima Drs H
Supratman M.AP, Asisten
Bidang Pemerintahan dan
Kesra Setda Kabupaten Bima, Ketua Koni Kabupaten
Bima, Ketua Koni Kabupaten Dompu, Ketua TP PKK

Kota Bima HJ Ellya H Muhammad Lutfi SE, Ketua
GOW Kota Bima Jumriah
Feri Sofiyan SH, Ketua
GOW Kabupaten Bima Rostiati Drs Dahlan M Noer, Ketua Iswara Kota Bima Sari
Desiati Alfian Indrawirawan
S.Adm, Pimpinan Perangkat

Mataram, BimaEkspres.Gubernur Provinsi NTB,
Dr. H. Zulkieflimansyah,
menekankan kepada seluruh
jemaah Masjid Hubbul Wathan Islamic Center untuk
selalu siap menghadapi
tantangan-tantangan di
masa depan. Kemajuan sains dan teknologi dapat mem-

berikan dampak negatif apabila tidak dilandasi dengan
ilmu agama yang kuat.
Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini, sangat mengapresiasi kegiatan Tabligh
Akbar Al-Quran Sumber Kekuatan yang diselenggarakan
oleh Ikatan Dai Indonesia
(IKADI) NTB sebagai sarana

Pengukuhan Ketua Porwasi Kota Bima.

Daerah Lingkup Pemerintah
Kota Bima, Pimpinan BUMN/BUMD Cabang Bima
serta seluruh tamu undangan
lainnya.
Pengukuhan diawali dengan Pembacaan Surat Keputusan Pengurus Pusat
PERWOSI oleh Sekretaris

Pengurus Daerah PERWOSI NTB lalu dilanjutkan
dengan Pembacaan Janji
Prasetya PERWOSI, Penyerahan Bendera PERWOSI, Penyematan Lencana PERWOSI dan Penandatanganan Berita Acara
Pengukuhan oleh Ketua Pe-

ngurus Daerah PERWOSI
NTB.
Jumlah Pengurus Daerah
PERWOSI yang dikukuhkan Sekitar 81 orang yang
terdiri dari 33 orang dari Kota Bima, 20 orang dari Kabupaten Bima dan 23 orang dari
Kabupaten Dompu.
Ketua Pengurus Daerah
PERWOSI NTB, Yohanna
Nelwan S.IP. dalam sambutannya menjelaskan terkait
visi dan misi PERWOSI
yaitu mengajak membangkitkan semangat para wanita untuk berolahraga, sehingga menjadikan wanita
Indonesia sehat dan bugar.
“Pada kesempatan ini
dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan hasil Rakernas PERWOSI tahun
2019, Ketua Umum PERWOSI mengajak kepada
semua pengurus PERWOSI baik di Provinsi maupun
di Kabupaten/Kota untuk
bekerjasama dengan organisasi wanita Bhayangkari
didaerah setempat, untuk
melaksanakan kegiatankegiatan yang bermanfaat
bagi masyarakat dan kema-

juan daerah. Karena ibu ketua Umum PPPERWOSIjuga
menjadi Ibu Ketua Umum
Bhayangkari Pusat,” Jelas
Ketua Perwosi NTB.
Wakil Walikota Bima,
Feri Sofiyan, SH yang juga
sebagai Ketua Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bima menyampaikan ucapan selamat
kepada seluruh pengurus
PERWOSI yang dilantik
hari ini melalui proses yang
begitu sakral, tertib dan hikmat.
“Kami dari KONI mengucapkan datang dan selamat bergabung kepada
Pengurus PERWOSI yang
baru sebab PERWOSI merupakan Organisasi cabang
fungsional dibawah naungan
KONI. Mudah-mudahan
hari ini menjadi momentum
penting bagi kita semua khususnya bagi para perempuan untuk lebih giat dan
lebih intens memajukan dunia olahraga agar menciptakan keluarga yang sehat dan
bahagia hingga mencapai
Indonesia Kuat,” Ujarnya.
(BE06)

Gubernur Apresiasi Kegiatan IKADI NTB
berbagi ilmu agama dengan
sesama. Acara ini dilaksanakan di Masjid Hubbul Wathan
Islamic Center Mataram.
"Dengan berkumpul bersama kita bisa mendapatkan
ilmu langsung dari para dai
kita sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita
kepada Yang Maha Kuasa.

Islam menjadi penyejuk di
kehidupan kita. Insya Allah
juga mampu hadirkan kesejukan di Nusa Tenggara Barat," ungkap Bang Zul pada
acara Tabligh Akbar AlQuran, Sabtu (19/10/2019).
Pada kesempatan itu,
Bang Zul menganalogikan
kehidupan di bumi apabila

tanpa ada petunjuk, bagaikan
sebuah kapal di tengah lautan yang diterjang badai dan
tak tahu arah untuk menyelamatkan diri. Karena tidak memiliki petunjuk, maka dari itu ia
berharap kegiatan-kegiatan
positif seperti ini akan banyak
terselenggara di masa datang.
"Semogakedepan,ramainya

ceramah tidak hanya didominasi
olehibu-ibudanbapak-bapaksaja.
Anak-anak muda sebagai penerusbangsajugasangatdiharapkan
kehadirannya. Ceramah dakwah
konvensionaltidakcukup,IKADI
harus kreatif untuk menginovasi
metode dakwah sehingga dapat
menjangkau anak-anak muda di
NTB," harapnya. (BE08)

Pelajar NTB Juara 1 Nasional Bidang Matematika Sains dan Teknologi
Mataram, BimaEkspres.Provinsi NTB kembali
meraih prestasi di tingkat
nasional. Kali ini, prestasi
membanggakan diraih oleh
Syarifah Fatimah Nissatuljannah SB dan Muhammad
Farid Andika. Dua pelajar
SMA 1 Sumbawa ini mempersembahkan juara satu
Nasional di bidang matematika sains dan teknologi, pada
ajang Olimpiade Penelitian
Siswa Indonesia tahun 2019.
Hal itu disampaikan pendamping mereka, Erna Dewi, S.Pd, Sabtu (19/10/2019).
Menurut Erna Dewi, pencapaian dua pelajar SMA 1 Sumbawa inidimulaidaripengajuan
proposalpenelitiandibulanApril
2019. Keduanya mengusung
penelitian berjudul "NOWS
(Natural Oil/Water Separa-

tor), pembersih tumpahan
minyak di air berbahan serat
biduri (Calostropis gigantea L)".
Pada awal seleksi, tak
kurang dari 6000 proposal
yang masuk bersama proposal Nissa dan Farid. Setelah diseleksi, proposal dari
siswa SMA 1 Sumbawa ini
masuk di antara 4000 proposal yang dapat dilanjutkan
ke tahap riset. Lalu keduanya pun mulai melakukan
riset.
Setelah riset selesai, peneliti mengirimkan laporan
hasil penelitian dan log book
atau catatan proses penelitian. “Dari 1200 laporan yang
diterima penyelenggara, siswa kami terpilih sebagai salah satu dari 106 finalis nasional atau salah satu dari 49

finalis di bidang matematika
sains dan teknologi,” tutur
Dewi.
Setiap finalis harus membuat video profil yang diunggah ke Youtube. Kemudian,
melakukan pameran. Dan
pada tahap akhir, finalis melakukan presentasi dihadapan dewan juri. Mereka adalah para pakar dari berbagai
lembaga dan kampus ternama.
Dan, setelah melalui perjuangan yang cukup berat,
seluruh proses itu akhirnya
terbayar. Nissa dan Farid
akhirnya terpilih menjadi
juara satu dan meraih medali
emas di ajang tersebut.
Kepala SMA 1 Sumbawa, Masuji Mando, mengaku sangat bangga dengan
prestasi yang diraih anak

didiknya. Apalagi, prestasi ini
diraih setelah bersaing dengan para pelajar se-Indonesia.
“Takdir Allah. Ini diraih
berkat kerja keras dari siswa,
bapak ibu guru dan orang tua.
Mereka berusaha dengan keras, melakukan simulasidan lain
sebagainya. Saya hanya memfasilitasi mereka berangkat dan
pembinaan,” ujar Masuji.
Masuji juga mengapresiasi dukungan Gubernur NTB
dalam upaya membangun
prestasi anak didiknya. Menurutnya, kebijakan dana
BOS, bersama Peraturan
Gubernur yang memperbolehkan mereka memungut
BPP dari orang tua siswa,
sangat membantu mengembangkan bakat dan potensi
anak didik.
“Perolehan hasil ini tidak

terlepas dari proses intra dan
ekstrakurikuler sekolah,
yang dikhususkan pada pembinaan KIR siswa,” tegasnya.
Prestasi ini juga bukan kali
pertama diraih oleh Syarifah
Fatimah Nissatuljannah SB.
Tahun lalu, Syarifah bersama
tiga rekannya, Nadia Safira,
Lauhul Afiat Kahfi dari SMA
Negeri 1 Sumbawa Besar
dan Andrian dari SMK Negeri 3 Sumbawa Besar juga
membuat NTB bangga.
Mereka mewakili Indonesia pada ajang Lomba
Penelitian South Easth Asia
Matematic Education Organization (SEAMEO), di
Jakarta. Lomba tersebut diselenggarakan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
RI, bekerja dengan Lembaga

Pendidikan Asia Tenggara.
Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah saat menerima Syarifah dan rekan-rekannya, di Pendopo Gubernur, Minggu (14/10/2018) mengemukakan harapannya agar
prestasi semacam ini bisa dijadikan inspirasi bagi para pemuda dan pendidik di NTB.
Gubernur berharap, seluruh sekolah di NTB ini dapat berpacu, meningkatkan
prestasi. Sehingga siswa
NTB yang memiliki kemampuan dan prestasi hebat dapat
diikutkan di berbagai lomba
di tingkat dunia.
"Kepala sekolah harus
mampu menemukan bibitbibit berprestasi di NTB ini,"
ujar Gubernur dihadapan
kepala sekolah dan pembina
siswa tersebut. (BE08)

Capaian PAD Kota Bima Triwulan ke Tiga Dinilai Belum Memuaskan
Kota Bima, BimaEkspres.Capaian Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Bima
pada triwulan ke tiga belum
memuaskan. Secara akumulatif baru mencapai Rp 38
miliar dari total target Rp 58
Miliar atau baru 65.45 persen.
Kepala BPPKAD Kota
Bima, Zainuddin kepada
BimaEkspres, Jum’at (18/10)
mengatakan, sebenarnya
kondisi capaian saat ini

dibandingkan dengan pada
APBD awal sudah sangat
memuaskan perkembangannya.
Sementara untuk triwulan
ke tiga ini baru mencapai Rp
38 miliar dari total target Rp
58 miliar atau baru 65.45
persen. Seharusnya sudah
mencapai kondisi ideal yaitu
75 persen.
Diakui Zainuddin, sebenarnya kondisi capaian tersebut

jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD 2019
awal, sudah sangat bagus
perkembangannya.
Karena jika disandingkan
dengan target awal sebesar
Rp 50 miliar, maka posisi
sebenarnya sudah 75 persen,
sehingga mempengaruhi
tingkat capaian pada 30 November.
Tetapi karena ada penambahan target PAD sebesar

Rp 8 miliar lebih pada pada
APBD 2019. Imbasnya pada
pencapaian pada triwulan ke
tiga. Selain itu masih ada
beberapa perangkat daerah
capaianya masih sangat rendah.
Bahkan diakuinya, saat
rakor beberapa waktu lalu,
Sekda memberikan ultimatum
pada OPD masih rendah capaiannya untuk meningkatkan
capaian realisasinya.

Sesuai data capaian PAD
sampai dengan triwulan ke
tiga, dari 12 OPD masih minim
capaiannya, Dinas Lingkungan Hidup dari target, Rp 1,25
miliar terealiasi Rp 260 juta
atau 20.83 persen. Dinas Perhubungan dari target Rp 1,1
miliar baru terealisasi Rp 309
miliar atau 25.83 persen.
Dinas Keluatan dan Perikanan dari target Rp 225 juta
baru terealisasi Rp 73 juta atau

32.54 persen.
Dinas Koperindag dari target Rp 2.5 miliar baru terealiasi
Rp 891 juta atau 34.44 persen.
Sementara OPD telah melebihi capaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari
target Rp 110 juta capaiannya
Rp 115 juta atau 104.55 persen. dinas Kominfo dari target
Rp 187 miliar dan tercapai Rp
190 juta atau 101.69 miliar.
(BE06)

SENIN, 21 OKTOBER 2019

8

Polres Bima dapat Bantuan Rantis dari Mabes Polri
Bima, BimaEkspres.Personel Polres Kabupaten Bima menggelar latihan penggunaan Kendaraan Taktis Pengendalian
Massa (Rantis). Latihan tersebut melibatkan 150 personil, di jalan raya depan Mapolres setempat, pukul 09.00
Wita, Sabtu (19/10).
Kendaraan ini adalah pengadaan dari Mabes Polri dalam rangka mendukung operasional tugas kepolisian khusus dalam hal melaksanakan
kegiatan pengendalian massa.
“Rantis fasilitas terbaru di
Mapolres ini. Untuk itu patut kita
syukuri dan mengapresiasi
bantuan Mabes Polri karena di
Indonesia hanya lima unit pengadaan dan Mapolres Ka-

Mobil Rantis bantuan dari Mabes Polri.

bupaten Bima termasuk salah
satunya,” jelas Kasubag Humas, IPTU. Hanafi, kutip kata
Kapolres.
Latihan tersebut dilakukan
sebagai wujud nyata kesiapan personel Polres Bima
dalam rangka melaksanakan
pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilihperiode tahun2019–2024.
“Beberapa personel telah mendapatkan pelatihan
khusus untuk mengoperasionalkan Rantis. Mereka
tergabung dalam satu unit
khusus,” tuturnya.
Dijelaskannya, kendaraan Rantis ini memiliki
fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari barigade
pengendalian massa yang

terbuat dari besi baja sampai dengan fasilitas GPS
dan kamera CCTV.
“Kendaraan ini diyakini
lebih efektif dan efisien saat digunakan khusus disaat melaksanakan kegiatan
pengendalian massa. Yakni untuk melindungi anggota dari lemparan benda benda tertentu dari masa aksi unjuk rasa,” ungkap Hanafi.
Kapolres Bima, AKBP.
Bagus S Wibowo, S. Ik, menjelaskan, kata Hanafi, bahwa
kendaraan Rantis ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas lapangan terutama dalam menjaga keselamatan anggota dari segala
ancaman yang datang,” tutupnya. (BE07)

Jurnalis Prancis Wawancara Wabup Bima Soal Pacuan Kuda
Bima, BimaEkspres.Wakil Bupati (Wabup)
Bima, Drs Dahlan M.Noer,
MPd yang juga Ketua Pordasi NTB, diwawancara
jurnalis TV One Perancis
terkait tradisi Pacuan Kuda
Bima.
Wabup menjelaskan, tradisi pacuan kuda di Bima
sudah ada semenjak zaman
nenek moyang. Awal mula
pacuan kuda tradisional, dimulai dengan seleksi pasukan berkuda, dimana kuda
diuji kekuatan dan kecepatannya.
“Tradisi ini berlangsung
secara terus menerus sampai sekarang,” ujarnya, Jumat.

Dipaparkan, bahwa dalam tradisi lomba pacuan
kuda ini, ada ikatan emosional antara joki dan tunggangannya.
Sehingga dalam lomba ini
ada larangan atau pamali
ketika kuda hendak berlaga
dalam arena pacuan kuda,
dimana pemilik tidak boleh
kotor.
“Selama berlangsung lomba pacuan kuda tersebut pemiliknya tidak boleh bersetubuh saat kuda akan turun arena. Ada juga tradisi mencukur
rambut kuda pada hari Jum’at,” terangnya.
Dalam kehidupan masyarakat Bima, kuda mem-

Jurnalis Prancis saat mewawancara Wabup soal tradisi pacuan kuda.

punyai jiwa seperti manusia. Tradisi memanggil “Sando”atau dukun kuda juga dilakukan. Sando akan menjadi
“Ina Jara “ atau ibu dari kuda yang berlaga yang merawat, membimbing, menuntun kuda layaknya seorang ibu yang memberikan belas kasihan pada anakanaknya.
“Dalam pelaksanaan
tradisi pacuan kuda, harus
dipersiapkan lebih baik lagi,
baik penyelenggara, joki
dan pengaman harus lebih
bagus, sehingga pelaksanaan pacuan kuda dapat kita
saksikan secara bersamasama,” harapnya. (BE07)

Masalah Stunting jadi Topik Utama Rakorcam di Wawo

Pertemuan membahas masalah Stunting di Wawo.

Bima, BimaEkspres.Masalah stunting merupakan topik utama yang
dibahas dalam Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Puskesmas Wawo
yang di helat di Kantor Camat Wawo, Jumat (18/10).
Kegiatan yang berlangsung
sehari itu dibuka oleh Camat
Wawo, Drs Aidin dan beberapa poin penting yang disampaikan Kepala Puskesmas Wawo, Masturuddin,
S.KM sebagai agenda Rakorcam.
Pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bima,
Tita Masitha, M.Si, mengatakan, masalah stunting ma-

sih menjadi pekerjaan rumah
yang harus menjadi perhatian
semua stakholder yang harus
dibereskan. Peran kader, orang tua, keluarga, masyarakat, kader Posyandu, dan
pemerintah desa, Kabupaten, dan Provinsi sangat diperlukan untuk ikhtiar mengenai pencegahan hingga
penanganan masalah stunting ini.
Peran penting kader Posyandu dan tenaga kesehatan,
katanya, akan bermakna manakala mereka bukan hanya
peduli dalam mendata ibu
hamil, bayi, balita, dan lainnya
untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan

bayi secara normal hingga
terhindar dari masalah
stunting. Seorang ibu harus
diberi pemahaman yang
benar mengenai perawatan
janin dalam kandungannya
dengan mengonsumsi protein, kalori, dan lainnya,
sehingga anak yang dilahirkan sehat.
Demikan juga perhatian
ibu saat merawat buah hatinya dengan penuh kasih
sayang, memberikan asi
dan makanan yang sehat
dan bergizi, melakukan pemeriksaan dan penimbangan secara rutin, dan lainnya
hingga waktu yang ditentukan.

Pada masa itu, tuturnya,
perawat dan kader Posyandu
bukan hanya pintar mencatat,
tetapi berikhtiar sungguhsungguh bila menemukan bayi yang berat bandanya berada pada garis merah.
“Kita minta jangan hanya
sekadar mencatat, tetapi mendatangi orang tua bayi, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan Puskesmas setempat untuk penanganan masalah itu,” katanya.
Jangan sampai, katanya,
ada bayi yang sudah mencret
dalam beberapa hari dianggap
biasa (supu teka naena), padahal sudah kehilangan cairan
(dehidrasi) yang sudah taraf
membahayakan. Akibatnya,
pertumbahan anak menjadi tidak normal hingga masalah
stunting. Pertumbahan tinggi
badan anak melambat dan

pendek. Karena itu, perlu
ada perhatian serius dari Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran buat kader Posyandu dan Kader lain yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan masalah stunting di setiap desa di Kabupaten Bima.
“Kita berharap Kabupaten Bima terbebas dari masalah stunting dan masalah
kesehatan lainnya,” kata
alummi Gizi IPB Bandung
ini.
Hal senada dikemukakan Camat Wawo, Drs Aidin dan Kepala Puskesmas
Wawo, Masturudin, SKM.
Mereka berharap di daerah
dataran tinggi Wawo bisa
bebas dari masalah stunting
atau paling tidak dapat
menurunkan angka jumlah

stunting. Tentu Puskesmas
Wawo akan mendata dengan baik masalah stunting
dan terus berikhtiar mengajak orang tua agar menjaga
dan merawat buah hatinya
dengan baik sesuai yang harapkan Pemerintah.
“Kalau buka kita siapa lagi yang memerhatikan anak
kita. Aset masa depat yang
tidak ternilai harus diperhatikan pada usia emas mereka.
Kita gencar menggaungkan
Wawo bangkit,” kata Aidin
yang diamini Kepala Puskesmas Wawo, Masturudin,
SKM di Wawo, Jumat.
Tentu saja, katanya, jajaran Pemerintah Desa memerhatikan kualitas manusia
di desa dengan menyisipkan
sebagian anggaran untuk program meningkatkan kualitas
kesehatan ibu dan anak. (BE02)

