Selasa, 22 Oktober 2019

Nomor: 5356/Tahun XIX

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Joki Cilik Bukan
Ekspoitasi Anak

Feri Sofiyan, SH

Bima, BimaEkspres.Ketua Pordasi Kota Bima, Feri Sofiyan, SH dan Ketua Pordasi Kabupaten
Bima Ir. H Nggempo, M. Mt, menegaskan tidak pernah melegalkan kegiatan
perjudian di arena pacuan kuda. Mereka
juga berpandangan anak-anak tidak pernah dipaksa menjadi joki cilik, karena dianggap hobi.
"Kami tidak pernah melegalkan kegiatan perjudian di arena pacuan, itu hanya
ulah pelaku berbagai jenis perjudian yang
hadir di arena pacuan kuda, tidak ada relevansinya dengan kasus ekploitasi anak,"
ujar Ketua Pordasi Kota Bima, Feri Sofiyan, SH beberapa waktu lalu.
Baca: Joki Cilik... Hal 6

Dililit Utang, Kaur Desa
Woro Ingin Jual Ginjal
Bima, BimaEkspres.Kisah memilukan dari salah seorang
aparat Pemerintah Desa (Pemdes) Woro
Kecamatan Madapangga, Mulyadin Jufri,
(42) mengaku cukup sulit karena dililit
utang. Akibatnya, Mulyadin mengambil
jalan pintas yakni ingin menjual ginjal agar
bebas dari utang tersebut.
“Betul, saya ingin menjual ginjal untuk
melunasi hutang,” ujar Mulyadin, saat diwawancarai, Senin (21/10).
Kata dia, meski pun menjual ginjal
mungkin berujung kematian, namun hal
ini adalah satu satunya solusi untuk melunasi hutang. “Saya pasrah sekalipun ginjal
harus dilepas. Yang penting bebas dari utang,”
ujarnya.
Dia menjelaskan, bahwasanya hutang
yang sungguh tidak bisa dilunasi yakni sebesar Rp 25 juta. Hutang itu dari pedagang
beras warga Desa Mpuri.
Awalnya, lanjut dia, utang tersebut tidak
diketahuinya yakni dilakukan oleh sang istri
Baca: Jual Ginjal... Hal 6

E-mail: redaksibimeks@yahoo.co.id

Unit Tipidter dan Inafis Polres Bima Kabupaten, saat melakukan penyelidikan terhadap kebakaran di Taman Nasional Tambora, Senin.
Berita di halaman 5.

Lahan Tebu Terbakar,
PT SMS Rugi Rp 10 Miliar
Dompu, BimaEkspres.Pasca-kebakaran hebat yang melahap
ribuan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT.
Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu beberapa hari lalu, nampaknya berdampak luas.
Si jago merah juga nampaknya menjalar
hingga ke bibit yang sudah disiapkan untuk
masa tanam tahun 2020 mendatang. Akibatnya kerugian akibat kebakaran men-

capai Rp 10 miliar.
“Kalau kami hitung-hitung, total kerugian Rp 10 miliar. Bahkan kalau dihitung
efek domino yang ditimbulkan bisa mencapai kurang lebih 40 milyar,” jelas Manager
External Relation PT. SMS, Muhammad
Haryanto, Senin (21/10) setelah cek ke lokasi
kejadian di Desa Soritatanga Kecamatan
Pekat.
Dampak kerugian yang cukup besar itu

diakui karena dampak kebakaran sangat
serius. Bibit yang terbakar tersebut diketahui termasuk untuk peruntukan kemitraan
dengan masyarakat. Tentu hal tersebut katanya, mempengaruhi kesiapan masa tanam.
"Peristiwa ini di luar dugaan kita. Upaya
Baca: Rugi 10 Milyar... Hal 3

Pelaku DPO Curas Wilayah Belo Ditangkap Polisi

Bima, BimaEkspres.IB (16) asal Desa Ngali, Kecamatan
Belo, Kabupaten Bima, ditangkap anggota
Buser Reskrim Polres Bima di Desa se-

tempat Ahad (20/10). Pelaku merupakan
DPO Polres Bima terkait kasus Curas di
wilayah hukum Polsek Belo.
"Anggota Buser Reskrim menangkap

DPO Kasus Curas di Desa Ngali Kecamatan Belo, pelaku berinisial IB," jelas
Kapolres Bima melalui Kasubag Humas
IPTU Hanafi Senin (21/10).
Kata dia, anggota opsnal mendapatkan
informasi bahwa IB sedang berpesta Miras bersama temannya dipinggir jalan depan rumah salah satu warga. "Anggota
menindak lanjuti informasi tersebut dan
langsung mengamankan IB yang sedang
kondisi mabuk," katanya.
Dikatakannya, saat ditangkap, tersangka tidak melakukan perlawanan. "Anggota
langsung membawa pelaku ke Mapolres
Bima untuk diproses hukum," katanya.
Kata dia hasil introgasi, pelaku mengaku sudah enam kali melakukan pencurian
dengan kekerasan. Pihak penyidik akan
melakukan pendalaman untuk mencari
Baca: DPO Ditangkap... Hal 4
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Walikota Bima Hadiri Forum Innovasi Global Tahun 2019

OPD Mandul
SEJUMLAH Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) lingkup Pemkot Bima, dinilai tidak mampu
merealisasikan kebijakan Kepala Daerah. Seperti bantuan usaha Rp 12 miliar dan Bangun
Masjid Agung Almuwahidin Rp 10 miliar, belum
terealisasi.
Kenyataan itu disesalkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Sementara, Syamsurih,
SH. Dalam pandangannya, kepala daerah
akhirnya menjadi pihak yang disudutkan,
karena ketidakmampuan OPD ini. Padahal,
eksekutif dan legislatif telah menunjukkan
political will dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran.
Dalam kenyataannya, OPD lamban dalam
menerjemahkan dan melaksanakan visi-misi
dan program kepala daerah yang menjadi janji
politik saat kampanye.
Bantuan usaha senilai Rp12 miliar yang
akhirnya turun menjadi Rp 7 miliar, akibat lambannya realisasi. Bahkan akhir Oktober belum
ada tanda akan dilaksanakan.
Bantuan usaha ini, terkait dengan janji politik menciptakan 10 ribu lapangan kerja. Maka,
jika terus molor, janji politik ini semakin kecil dapat terpenuhi. Ini mengindikasikan, ketidaksiapan atau ketidakmampuan SDM yang dimiliki.
Agar janji politik dapat terealisasi cepat,
maka butuh SDM yang lincah. Kepala daerah
harus lebih berfikir kea rah daya dukung program, ketimbang menempatkan orang hanya
kerena balas politik. Namun mengorbankan
janji politik itu sendiri.
Di tahun pertama kepemimpinan Lutfi-Feri,
harusnya penuh lanju. Apalagi mengusung jargon perubahan. Perubahan harus menunjukkan
kea rah positif, konstruktif dan penuh gairah.
Masyarakat tentu saja lebih menyorot kepala daerah dan janji politiknya, meski kekurangan itu ada pada OPD. Karena kepala daerah memiliki kebijakan untuk menempatkan siapa yang tepat dalam membantunya. Jika yang
ditunjuk tidak memiliki kemampuan, maka kepala
daerah dianggap gagal mengelola SDM yang
ada.
Kita berharap, kepala daerah bisa bersikap
tegas terhadap OPD yang dianggap menghambat
upaya mewujudkan perubahan itu. Sebelumnya
diklaim janji politik sudah banyak terpenuhi
dalam kebijakan anggaran, namun kenyataanya
lemah pada eksekusi.
Maka kebijakan harus didukung oleh sumber
daya yang ada. Karena percuma kebijakan itu
ada, namun tidak mampu direalitakan.
2019 juga sudah ada dipenghujung, maka
evaluasi menjadi suatu keharusan. Waktu terus
bergerak, maka jangan disia-siakan, jangan
sampai akhirnya banyak tidak terealisasi secara
maksimal. 10 ribu lapangan kerja bukan jumlah
kecil, jika setahun tidak satupun bisa diwujurkan,
maka dipastikan “gagal”.
Belum lagi akan dihadapkan pada berbagai
masalah dan dinamika sosial, ekonomi, politik,
serta sosial. Maka pilihannya, mengubah SDM
yang ada atau mempertahankannya dengan
kenyataan yang ada. (*)

2

Kota Bima, BimaEkspres.Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE menghadiri acara Pembukaan Forum
Innovasi Global Tahun 2019
bersama Ketua DPRD Kota
Bima Alfian Indrawirawan,
S.Adm, Kepala Bappeda dan
Litbang Ir Fakhrunraji, ME,
di Kota Daejeon, Korea Selatan.
Wali Kota hadir bersama
utusan dari 30 negara lainnya
dan dari berbagai universitas.
Salah satunya dari Indonesia
di Wakili Pemkot Bima.
Walikota Bima Hadiri Welcome Reception untuk Peserta Forum Innovasi Global
2019 di Kota Daejeon Korea.

Rombongan Wali Kota Bima terlebih dulu mengikuti
Welcome Reception sebagai
pembuka kegiatan Global Innovation Forum 2019 yang diselenggarakan oleh UNESCO dan World Technopolis
Association (WTA) di Kota
Daejeon Korea pada Minggu
20 Oktober 2019.
Welcome Reception dibuka langsung oleh Secretary
General World Technopolis
Assosiation (WTA) Prof Byuung
Joo Kang. Kegiatan inti Forum
Innovasi Global yang bertemakan "Menuju Kota Cerdas dari
Konteks Keberlanjutan" akan
Senin 21 Oktober 2019 sampai
dengan Rabu 23 Oktober 2019.

Pada forum ini nantinya
akan dipaparkan berbagai
rencana pembangunan berkelanjutan melalui promosi
budaya inovasi, teknopreneurship, dan transfer pengetahuan serta teknologi. Global Innovation Forum akan
menyediakan beragam perspektif wawasan tentang pengembanganKotaPintar (Smart
City) dengan berbagi trend
global dan pengalaman kebijakan Kota Pintar lainnya di
dunia.
Pertemuan ini diikuti oleh
30 Negara di Dunia salah
satunya Indonesia yang juga
didalamnya termasuk Kota
Bima.

Melalui pers release-nya,
Humas Pemkot Bima, A Malik, menyampaikan, acara dibuka oleh Walikota Daejeon
sekaligus Presiden World
Technopolis Association
(WTA) Mr Her Tae Jeong.
Dalam sambutannya Walikota Daejeon mengucapkan
terima kasih atas kehadiran
seluruh perwakilan dari 30
negara di dunia dan perwakilan dari berbagai universitas-universitas.
Ditekankannya mengenai
pentingnya program smart
city untuk pembangunan
berkelanjutan. Diharapkannya program smart city ini
akan berdampak positif dalam semua aspek baik itu aspek budaya lingkungan dan
sosial kemasyarakatan.
"Pada akhirnya program
smart city diharapkan dapat
membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bermanfaat untuk generasi masa
depan," ujar Walikota Daejeon.
Walikota Daejeon Mr Her
Tae Jeong memberikan apresiasi khusus kepada Walikota
Bima atas kehadirannya.
Setelah acara pembukaan
Walikota Bima beserta seluruh
partisipan lainnya mengunjungi standinnovasi. (BE06)

Pemuda Harus Miliki Gambaran Masa Depan
Kota Bima, BimaEkspres.Pemuda sekarang harus
memiliki gambaran tentang
masa depan. Salah satunya
dengan penguasaan Teknologi Informasi.
Hal itu disampaikan Asisten 1 Setda Kota Bima, Drs
Supratman, MAP saat Diskusi Publik Refleksi Sumpah
Pemuda yang diadakan Rumah Cita dan Bima Bagus di
Kota Bima, Senin (21/10).
Dengan menguasai IT, kata
dia, maka dunia ada dalam
genggaman pemuda. Namun
penguasaan teknologi harus
dilakukan secara bijak.
Karena saat ini, kata dia,
banyak muncul berita hoax
yang dapat memecah pemuda antarsuku. “Pemuda juga
harus merumuskan bagaimana pembangun bangsa kedepannya,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah siap menfasilitasi
kegiatan pemuda. Karena
generasi mudalah yang dapat
memberi warna untuk bangsa dan negara.
“KNPI adalah organisasi
yang menaungi organisasi kepemudaan dapat merumuskan agenda-agenda kepemudaan kedepannya. Apakah pemuda saat ini masih
dibutuhkan, kembali ke diri
masing-masing untuk menjawab,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur

Rumah Cita, Muhammad
Yunus, mengatakan, kegiatan
dengan tema “Pemuda, Radikalisme, Aktor Perdamaian” sebagai upaya untuk menggugah kembali peran pemuda
dalam memahami nilai kebangsaan.
“Perjumpaan ini (dskusi,
red) adalah perjumpaan ide
dan pemikiran, perjumpaan
seperti ini sangat penting untuk memajukan daerah. Refleksi sumpah pemuda sengaja kemudian dilaksanakan pada
tanggal 21 Oktober 2019 yang
mestinya pada tanggal 28 Oktber
sebagi puncak hari sumpah
pemuda,” ujarnya.
Dikatakannya, lagu Indonesia Raya merupakan hal

yang sangat dekat dengan isi
sumpah pemuda itu sendiri.
Didalamnya menjelaskan
tentang bangsa, bahasa dan
tanah air.
“Ada tiga hal pokok, yaitu
bertanah tumpah darah satu,
tanah air satu. Diksi di dalamnya merupakan visi pemuda
dan kehendak merdeka untuk
membangun negerinya. Didalamnya menjelaskan berbangsa satu bangsa Indonesia,”
terangnya.
“Konsepsi negeara kita
tidak sama dengan konsepsi
negara-negara lain, negara
kita memakai negara bangsa. Indonesia adalah taman
sari peradaban, karena ada
banyak kebudayaan yang ma-

suk di Indonesia yang telah melakukan alkuturasi,” tambahnya.
Lanjutnya, ada konsepsi
kebhinikeaan, bahwa satu
kekayaan yang dimiliki. Indonesia berbeda dengan negara lain.
Direktur PUSKAB NTB,
Muhammad Tahir, MPd mengatakan, bicara radikal, seharusnya memiliki pemahaman
mendalam. Orang yang berfikir
mendalam dan mengakar, seharusnya menjadi lebih bijak,
bukan sebaliknya brutal.
“Kalau ada yang brutal,
maka pemahamannya tidak
radikal, tapi dangkal. Orang
yang berfikir radikal, maka
akan akan melahirkan sikap
bijak,” ujarnya. (BE04)
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Kesetrum Listrik, Dua Pekerja Bangunan Terlempar dari Lantai Dua
Bima, BimaEkspres.Jon (48) dan Irfan (20) Warga
Desa Tenga, Kecamatan Woha,
Kabupaten Bima, kesetrum aliran listrik dan terlempar dari lantai
dua. Mereka pekerja di areal Puskesmas Woha, Senin (21/10). Aki-

bat kecelakaan kerja itu, keduanya
mengalami luka bakar serius.
"Iya, benar ada kejadian tadi,
dua orang pekerja salah satu bangunan di areal Puskesmas Woha terjatuh dari lantai dua bangunan, dan dirawat di Puskesmas

Woha langsung," jelas Aris salah
satu pengunjung Puskesmas Woha.
Kata dia, kedua pekerja bangunan itu terjatuh akibat kersetrum
kabel tegangan tinggi. "Jon memplaster tembok lantai dua bagian
depan, tiba-tiba besi yang dipe-

Wakil Ketua Dewan “Murka” Saat RDP Pembangunan Masjid Agung

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Bima.

Kota Bima, BimaEkspres.Wakil ketua DPRD Kota
Bima sementara, Syamsurih, SH
terlihat begitu “murka” saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang rencana pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin Bima.
Kekesalan duta PAN itu ditumpahkan di depan Sekda dan
jajaran OPD diruang rapat dewan, Senin (21/10). Ternyata sampai saat ini tidak satupun dokumen
administrasi selesai dibuat. Seperti
akte hibah, hasil audit pembatasan
oleh BPKP dan audit struktur bangunannya.
“Sehingga jangan proses mem-

bangun, pelelangan tak bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Saat RDP Pemkot Bima diwakili Sekda, Kepala PUPR, Inspektorat, MUI, BPPKAD, Kesra,
PPK pembangunan masjid, serta
konsultan pembangunan.
Berdasarkan Permendagri
pengadaan barang dan jasa, harusnya sudah bisa dilakukan pelelangan, tidak perlu menunggu
APBD disahkan.
Sementara sekarang sudah
bulan Oktober tahun 2019 tinggal
hitungan hari berakhirnya pembelanjaan APBD tahun 2019.
Apalagi, kepala daerah sering

Rugi 10 Milyar... dari hal.1

Kondisi tanaman tebu yang habis terbakar.

pemadaman juga sudah maksimal
sejak muncul api sampai malam hari
dengan tim Damkar, TNI dan Polri,"
paparnya. Kendati demikian katanya, setelah peristiwa yang pertama sejak pabrik tebu PT SMS beroperasi di Kabupaten Dompu ini
tidak akan mempengaruhi kelanjutan masa tanam.
Sesuai jadwal urainya, masa
tanam untuk perusahaan dan kemitraan tetap 2020. Karena masih banyak bibit yang selamat dibanding yang terbakar.
Sementara itu kepala keamanan PT. SMS Wastu Sunyoto
yang berada di lokasi saat kejadian Sabtu (19/10) lalu mengatakan, api berasal dari luar kawasan HGU. Tepatnya dari kawasan Usaha Tani Lestari (UTL)
yang dikelola oleh masyarakat.
Api sulit dibendung karena terpaan angin puting beliung kearah
puntu tujuh pendakian Tambora,

menjalar ke pintu pendakian Gunung Tambora.
“Saya lihat angin puting beliung yang bawa api menjalar lebih
cepat. Sulit sekali dipadamkan.
Sehingga lahan kita yang berbatasan dengan UTL ikut terbakar,”
kata Wastu.
Api pun lanjutnya menjalar ke
kawasan PT. SMS di pintu enam,
pintu lima, pintu empat, hingga
pintu tiga dengan luasan 100 hektar. Karena sulit dibendung, api
tembus hingga ke kawasan yang
lebih luas di pintu dua mencapai
200 hektar.
Kondisi terkini, masih kata
Wastu, hingga Pukul 07.00 Wita
api sudah padam total. Namun
tim security masih terus mengontrol lahan bersama tim Damkar
PT.SMS, tim Polsek Pekat, Polres Dompu, dan Kodim Dompu
untuk mencegah munculnya sumber api baru. (BE09)

menyampaikan pada warga tentang masjid agung sebagai ikon dan
kebanggaan Kota Bima. Sudah 17
tahun menanti sebuah perubahan.
“Seharusnya OPD mampu
merealisasikan. Kenyataan setahun tak kunjung dilaksanakan,” ujarnya.
“Tugas kami di lembaga mengalokasikan, tinggal OPD melaksanakannya,” ujarnya.
Dia merasa kasihan kepada
kepala daerah, karena bawahannya
tidak mampu melaksanakan. Untuk
itu dewan memberikan warning
untuk dilaksanakan secepatnya.
(BE06)

Korban saat dievakuasi warga.

gang tersangkut menyentuh kabel tegangan tinggi," katanya.
Salah satu rekan kerja yang
melihat kejadian itu, langsung menolong dengan cara menabrak badannya kearah tubuh temannya
yang sedang kesetrum kabel.
"Melihat rekannya tersengat
aliran listrik, Irfan berusaha menolong dengan cara menabrakan
dirinya kepada Jon hingga terjatuh dari lantai dua,"katanya.
Akibat kejadian itu, Jon, mengalami luka bakar serius di kaki

dan perut, oleh petugas Puskesmas merujuk ke RSUD Bima. Sementara Irfan, mengalami luka bakar
ringan pada paha sebelah kanan,
masih dirawat di PKM Woha sampai
siang, setelah itu dijemput oleh keluarga dan membawa pulang.
Pantauan BimaEkspres, pascakejadian itu, tidak ada lagi aktivitas
pekerjaan di bangunam tersebut.
Pihak Puskesmas Woha yang dihubungi belum bisa memberikan
penjelasan soal kejadian dimaksud.
(BE05)
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“Kita Bangga dengan Joki Cilik Sebagai Simbol Budaya”
Bima, BimaEkspres.Keberadaan joki cilik
sebagai penunggang kuda
pacuan, menjadi satu-satunya di NTB. Tidak ada
di daerah atau Negara lain.
Sebagai simbol budaya, perlu
ada kebanggaan tersendiri.
"Kita harus bangga dengan joki cilik sebagai simbol budaya daerah, tidak
ada di daerah dan Negara
manapun, kecuali di NTB
khususnya pulau Sumbawa," jelas Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah,
Senin (21/10).
Diakuinya, pacuan kuda tradisional melibatkan
joki cilik di pulau Sumba-

Dr H Zulkieflimansyah

wa, khususnya di Bima
menjadi soal. Karena insi-

den kecelakaan kuda mengakibatkan salah satu jo-

ki meninggal dunia saat
kejuaraan di arena pacuan
kuda Sambinae Kota Bima. Keterlibatan joki cilik
dinilai tanpa standar keamanan.
Dia juga menyesalkan
sorotan atas pernyataannya, bahwa ada kebanggaan keliru dengan joki
cilik.
“Pernyataan saya Soal
Joki Cilik adalah kebanggaan yang keliru dikutip
nggak utuh,” ujarnya.
Kata dia, semestinya,
joki cilik pada pacuan kuda menjadi kebanggaan
masyarakat. “Bahwa kita
bangga dengan joki cilik

sebagai simbol budaya, keselamatan dan pendidikan
joki beberapa tahun terakhir mulai diperhatikan
untuk diprioritaskan,” katanya.
"Kita tidak hanya sebatas bangga memiliki budaya dan tradisi pacuan kuda
melibatkan joki cilik, tapi
kita sudah berbuat untuk
memperhatikan keselamatan dan pendidikan dua tahun terakhir," tambahnya.
Sebagai wujud kebanggaan dengan budaya joki
cilik, Gubernur NTB secara pribadi memiliki lahan
arena pacuan dan setiap
event selalu mengunakan

joki cilik. Jokinya selalu
mengunakan helm dan
engkel.
“Pada saat event di Penyaring Sumbawa, disiapkan sekolah untuk para joki cilik, memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan, serta pengamanan
saat menunggang kuda,"
ujarnya.
Pordasi NTB menaungi
Pordasi Kabupaten dan
Kota, sudah merumuskan
standar joki dan keselamatan joki, termasuk asuransi dan pendidikan harus
ada selama kejuaraan pacuan kuda berlangsung.
(BE05)

Pembangunan Jembatan Palisondo Dikerjakan Akhir Tahun
Bima, BimaEkspres.Pembangunan jembatan Palisondo yakni penghubung daerah permukiman dan area persawahan
serta TPU setempat dikerjakan akhir tahun ini. Hal
itu dibuktikan dengan kehadiran pihak Dinas PUPR Kabupaten Bima menancapkan tiang besi penyangga di lokasi setempat, Sabtu (19/10) lalu.
Kepala Desa Sondosia,
Jauhari Irfani SP, membe-

narkan kehadiran pihak
PUPR yang memasang
besi penyangga untuk dibangunnya jembatan tersebut.
Hal itu membuktikan
bahwa pembangunan jembatan tersebut mulai kerjakan.
“Jembatan itu sudah
sekitar belasan tahun rusak. Penyebabnya terdampak banjir. Bahkan kerusakannya tersebut sudah ditinjau langsung oleh Bupati

Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Dinas
PUPR Tahun 2017 lalu,”
terangnya, Senin (21/10).
Dengan dibangunnya
jembatan tersebut, pihaknya berterima kasih kepada Bupati Bima. Karena telah mewujudkan janji
politiknya tersebut.
Yakni salah satunya
akan membangun jembatan yang merupakan akses
bagi warga setempat.
“Kita berterima kasih

DPO Ditangkap... dari hal.1
pelaku lain.
Kasus pencurian dengan
kekerasan dilakukan pelaku pada 23 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, di
jalan raya lintas perbatasan

Desa Ngali dan Monta.
Saat itu korban pulang ke
Monta setelah mengambil
rumput.
"Korban dicegat oleh pelaku dan temannya Tohari,

kemudian salah satu pelaku
memukul korban sebanyak
satu sehingga korban jatuh
dari sepeda motor yang dikendarainya dibawa kabur,"
katanya. (BE05)

Tenaga Teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Bima saat tancapkan
tiang penyangga.

karena mewujudkan sesuai harapan warga setem-

pat,” ungkapnya.
Dijelaskannya, jembatan

ini merupakan akses bagi
warga dusun Palinsondo
menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lainnya.
Pasca jembatan tersebut rusak warga setempat
sangat kesulitan mengantarkan jenazah. Yakni mereka harus membawa jenazah tersebut dengan menggunakan sampan.
“Saat jembatan itu rusak. Warga kami benar benar kesulitan dalam mengantarkan jenazah ke TPU,”
tuturnya.
Terkait dengan anggaran untuk pembangunan
jembatan tersebut berdasarkan informasi dari pihak Dinas PUPR yakni sekitar satu miliar. Dengan panjang 50 meter dan lebar 1,5
meter. “Untuk pelaksananya
yakni jembatan gantung,”
pungkasnya. (BE07)
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Taman Nasional Tambora
Terbakar, Polisi Olah TKP

Bima, BimaEkspres.Kawasan Taman Nasional Tambora Wilayah Desa Kawinda Toi, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, Ahad (20/10) terbakar.
Terkait hal itu, Unit Tipidter
dan Inafis yang dipimpin
langsung Kasat Reskrim Polres Bima, IPTU. HendryChristianto S, Sos, melakukan olah
TKP.
"Polisi sudah gelar olah
TKP terkait masalah itu
yakni setelah kejadian," ujar
Kasubag Humas Polres Bima, IPTU. Hanafi, Senin
(21/10).
Dijelaskannya, petugas
dari Unit Tipidter dan Inafis

melakukan olah TKP berdasarkan Laporan infomasi (LI) Nomor:5/X/Reskrim/
2019,tgl 20 Oktober 2019 ,
Sprin Lidik/363/X/Reskrim/
2019,tgl 20 Oktober 2019 dan
Sprin gas/532/X/Reskrim/
2019, tgl 20 Oktober 2019.
Olah TKP diikuti Kasat Reskrim Polres Bima, Anggota
Tipidter dua Personil, Anggota Inafis dua Personil, Kanit
Reskrim Tambora dan satu
anggota, Anggota TNI satu
personil dan perwakilan Taman Nasional Tambora empat personil," jelasnya.
Lanjutnya, adapun hasil
giat tersebut yakni melakukan pemotretan di TKP, me-

ngumpulkan barang bukti
berupa sisa kayu dan daun
yang terbakar.
Mengumpulkan informasi dari pihak yang mengetahui kejadian kebakaran tersebut dan melakukan
introgasi terhadap tiga orang
saksi dari pihak Taman Nasional Tambora.
"Berdasarkan fakta bahwa kebakaran lahan terjadi
Sabtu, 19 Oktober 2019, bertempat di kawasan taman
nasional tambora dengan titik
koordinat S: 08. E: 118. 3.455'4
yang terletak di Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora dengan luas lahan yang
terbakar untuk wilayah ta-

man nasional sekitar kurang
lebih 1 Ha. Dan di luar kawasan sekitar kurang lebih
10 Ha," ungkapnya.
Kebakaran lahan tersebut diduga karena api dari
sisa pengasapan masyarakat yang mengambil madu,
karena di lokasi tersebut terdapat sarang madu yang belum sempat diambil dan sisa
sarang madu yang berserakan ditanah, yang mana sisa
pengasapan tersebut membakar dedaunan yang sudah
mengering di lokasi sehingga
merambat ke lokasi taman
nasional tambora.
Pada saat kejadian terdapat kesulitan dari tim taman
nasional dalam hal pemadaman karena letak geografis
lokasi yang cukup terjal dengan kemiringan lahan 75
derajat dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul
06.00 Wita, Ahad (20/10)
Kapolres Bima AKBP.
Bagus S.Wibowo, S. IK, menyampaikan lanjut dia, rencana tindak lanjut tim adalah
mencari dan mengumpulkan alat bukti dan terduga
pelaku.
"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak buka lahan dengan cara membakar. Kepada warga pencari madu untuk tidak menggunakan api," tutupnya. (BE07)

Guru Keluhkan Dana Tunjangan Sertivikasi Belum Cair

Syaifudin S.Pd

Bima, BimaEkspres.Keterlambatan pencairan

Sertivikasi guru di wilayah
kecamatan Madapangga ta-

hap tiga dikeluhkan beberapa
guru di Kecamatan Madapangga. Pasalnya, selain dana
seritifikasi tahap tiga 2019, ada
juga dana yang sama di tahun
2018 yang belum diterima beberapa guru.
Salah satu guru di Kecamatan Madapangga, NS,
mengaku dana tersebut
memang sebagainnya belum
cair. "Untuk sertifikasi tahap
dua Tahun 2019 sudah cair.
Yang belum cair tahap tiga,"
tuturnya, Senin (21/10).
Selain dana tahap sertifikasi tahap tiga, dana yang
sama di tahun 2018 belum
kunjung diterima yakni tahap
tiga dan empat. "Semua guru
keluhkan belum cair dana
sertifikasi. Hanya saja merekamemilihbungkam,"jelasnya.

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

Kepala UPT Dikdubpora
Kecamatan Madapangga SyaifudinS.Pd,saatditemuiSenin(21/
10), pihaknya mengaku tidak
mengetahui secara jelas masalah
tersebut. Namun kata dia, jumlah
penerimadanasertifikasisebanyak
106. "Saya tidak tahu masalah
merekabelumcairdanasertifikasi.
Karenabukankewenangansaya,"
tutupnya. (BE07)
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TNI Padamkan
Api di Kawasan TNT

Bima, BimaEkspres.Personel gabungan dari TNI Kodim 1608/Bima,
Polri Polres Bima KPH Resor Tambora, Pol PP
Kecamatan Tambora dan masyarakat Oi Bura, memadamkan puluhan titik api yang membakar hutan
di wilayah kawasan Taman Nasional Tambora (TNT),
Senin (21/10).
“Anggota TNI di Koramil Donggo dipimpin
Kapten Inf Seninot Sribakti dan jajaran Posramil
Tambora dipimpin Pelda Tasrif ikut memadamkan
puluhan titik api kawasan TNT," jelas Dandim 1608/
Bima letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra.
Kata dia, tim berjumlah puluhan orang itu dibantu
anggota Polsek Tambora, Dalmas Polres Bima,
KPH Resor Tambora, Pol PP Kecamatan Tambora
dan masyarakat Desa Oi Bura.
"Petugas gabungan tersebut memadamkan api
dengan peralatan sedanya, petugas kewalahan karena gumpalan asap tebal di lokasi," katanya.
Bambang mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran lahan.
Tidak sembarangan membuang puntung rokok terutama disaat kondisi kering seperti saat ini.
"Musim kemarau seperti ini rentang terjadi kebakaran termasuk kebakaran lahan dan hutan, kita
harus menjaga lingkungan dengan tidak membakar
secara sengaja maupun tidak sengaja," ujarnya.
Bambang menjelaskan, jika terjadi Karhutla masyarakat tidak bisa beraktifitas seperti biasa. Karhutla berdampak sangat buruk bagi kesehatan maupun lingkungan makhluk hidup.
"Mari kita stop untuk membakar hutan dan lahan
karena lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat
merupakan kebutuhan yang harus kita jaga bersama
selamanya," ajaknya. (BE05)

SELASA, 22 OKTOBER 2019

6

Wali Murid Keluhkan Aturan Sekolah Denda Siswa Rp 5 Ribu Jika tidak Hadir
Bima, BimaEkspres.Wali murid mengeluhkan
aturan sepihak yang dibuat
oleh jajaran SDN Rada Kecamatan Bolo. Pasalnya, jika siswa tidak hadir tanpa
keterangan maka akan didenda Rp. 5 ribu per hari.
“Aturan itu membebani
kita sebagai wali murid.
Sudah susah mencari uang
belanja siswa, sekarang harus dihadapkan dengan denda yang dibuat sepihak oleh
sekolah yakni sebelumnya
tanpa berkoordinasi dengan
kita selaku wali murid,” ujar
Asmawati, wali murid kelas I, Senin (21/10).
Kata dia, awalnya putrinya tidak masuk sekolah

karena ikut acara keluarga.
Keesokan harinya anaknya
berangkat sekolah dan dimintai uang denda.
“Saat masuk sekolah,
anak saya dimintai uang Rp.
5 ribu sebagai denda. Saat
itu menyerahkan ke teman
sekelasnya, mungkin sesuai
arahan pihak sekolah,” ujarnya.
Dirinya menyesalkan
sikap sekolah setempat seperti itu. Mestinya jika ada
aturan yang mau diberlakukan undang kita sebagai
wali murid sehingga tidak
terjadi simpang siur.
“Pada prinsipnya kita
menerima apapun aturan
yang diberlakukan. Tapi se-

Junaid H. Awahab

belumnya harus mengundang kita saat rapat terkait
masalah itu,” harapnya.
Koordinator Pendidikan

Insklusif SDN Rada, Junaid
H. Awahab, ikut menyesalkan ulah sekolah setempat
memberlakukan denda bagi

siswa yang tidak hadir tanpa ijin.
Mestinya kata dia, pihak
sekolah harus mencari solusi lain untuk membuat efek
jera bagi siswa yang tidak
hadir bukan memberlakukan
denda.
“Aturan itu tidak efektif.
Tapi justeru membebani
wali murid,” ujarnya.
Sebelumnya kata dia,
pihaknya sempat menegur
Kepala SDN Rada terkait
masalah itu yakni pada
saat rapat beberapa waktu
lalu. Namun saat itu, Kepala SDN Rada dan Komite bersikukuh bahwa aturan itu supaya ada efek jera
bagi siswa yang meliburkan

diri.
“Saya minta aturan itu
harus ditiadakan. Apalagi
menurut informasi dari wali
murid, terkait aturan itu tidak ada koordinasi sebelumnya,” pintanya.
Bukan saja menegur
Kepala SDN Rada, pihaknya juga telah menyampaikan masalah itu pada Kepala Dinas UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo sebagai bentuk koordinasi.
“Saya sudah sampaikan
masalah itu pada UPT.
Dinas Dikbudpora dan Insya Allah akan menyampaikan masalah ini ke Dinas
Dikbudpora bahkan ke Bupati Bima,” tutupnya. (BE07)

Liburkan Siswa Karena Ada Proyek, Wali Murid Protes
Bima, BimaEkspres.Orang tua siswa memprotes kebijakan Kepala
TK Negeri Pembina yang
meliburkan siswa karena
alasan sejumlah ruangan di
sekolah setempat direhab.
Padahal, masih ada tiga ruangan kelas yang tidak direhab dan masih bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Salah satu orang tua murid, Arni Astuti mengatakan,
sejak pengerjaan rehab
sekolah mulai Senin (14/10)
lalu, anaknya diliburkan sekolah. Sehingga, terhitung
hingga saat ini siswa di sekolah setempat sudah tidak
mendapatkan pembelajaran

lebih dari satu minggu.
“Mulai hari senin minggu
lalu. Sekarang sudah hari
Senin lagi,” ujarnya, Senin
(21/10).
Kata dia, harusnya pihak
sekolah tidak meliburkan
siswa karena alasan sejumlah ruangan yang direnovasi. Pasalnya, masih
ada 3 ruang kelas yang tidak direnovasi dan itu bisa
dipakai untuk kegiatan belajar mengajar.
“Apalagi ini TK negeri,
harusnya tidak bisa meliburkan siswa sembarangan seperti itu,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua
murid yang lain Ahmad.

Kepala sekolah setempat
sudah meliburkan siswa
mulai dari Senin pekan lalu dengan alasan sekolah
sedang renovasi. Padahal
masih ada sejumlah ruangan yang masih bisa digunakan untuk kegiatan
belajar mengajar.
“Harusnya bisa ditaktisi dengan cara yang arif agar
anak-anak tetap bisa belajar
di sekolah,” ujarnya.
Kata dia, saat itu pihak
sekolah menyampaikan
kepada orang tua siswa
agar aktivitas belajar mengajar di sekolah setempat diliburkan, karena takut siswa-siswa kena paku atau yang lainnya.

Kebakaran dan Pengundulan Hutan Topik Hangat Warga
Dompu, BimaEkspres.Kerusakan hutan yang
begitu massif terjadi di Kabupaten Dompu dan kebakaran hutan menjadi topik
hangat oleh warga. Bahkan menjadi trending topik
dibeberapa media massa.
Bahkan keprihatinan itu
diungkapkan warga melalui media sosial. Apalagi sa-

at ini cuaca sangat panas
akibat pembakaran lahan.
“Mestinya pemerintah
harus melakukan pembatasan agar tidak semua kawasan hutan dijadikan ladang,” kata Samsudin warga Kelurahan Bada, Senin
(21/10).
Harapan senada juga diungkapkan warga Desa Ma-

tua, Hamzah yang meminta agar pemerintah hadir untuk dapat memberikan peringatan pada masyarakat agar tidak merusak hutan. Karena jika tidak segera dilarang, tahun
depan mungkin makin parah.
“Ini tergantung kebijakan pemerintah," ujarnya.
(BE03)

harusnya tetap dilaksanakan,” harapnya.
Kepala TK Negeri Pembina Erni Wahyuni, S.Pd
yang dikonfirmasi menyampaikan, siswa di sekolah setempat diliburkan karena 2
ruangan sedang direnovasi.
Sehingga dikhawatirkan
barang-barang bekas dan
tajam saat renovasi akan
mencelakai siswa.

“Memang siswa tidak
masuk sekolah sejak hari
Senin pekan lalu,” ujarnya.
Kata dia, sekolah setempat mendapatkan bantuan rehab 2 lokal ruang
kelas yang bersumber dari
APBD-DAK tahun 2019.
Dengan anggaran sebanyak Rp. 147.300.000.
“Waktu pengerjaan selama
120 hari,” katanya. (BE07)

ngaku, meski pun hutang
yang dialaminya itu atas dasar komunikasi sang isteri
dengan pedangang itu juga
tanpa diketahuinya. Sebagai
sang suami tetap bertanggung jawab.
“Saya tidak akan lari dari
tanggung jawab. Walau pun

tidak mengetahui asal usul
utang tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya lanjut dia,
utang tersebut sempat dibayar yakni hasil jual motor merupakan fasilitas anak
saya yang sekolah di SMAN
1 Madapangga. Kini motor
telah dijual, namun belum
mencukupi untuk melunasi
utang,” ujarnya.
Dia berharap, kepada
para pemerhati dan pemerintah kiranya menggunggah hati hingga memberikan jalan keluar atas permasalahan ini. Apalagi atas masalah ini sang putra pun berencana putus sekolah.
“Semoga permasalahan
yang saya hadapi dapat berlalu. Terlebih berharap adanya bantuan dari pemerhati
dan pemerintah,” tutup peria
pendiam itu. (BE07)

Jual Ginjal... hal.1

Joki Cilik... dari hal.1
Menurut dia, anak-anak
yang tampil sebagai joki bukan karena dipaksa, tetapi
karena hobinya yang berjalan seiring dengan tradisi
budaya leluhur Bima.
“Soal pacuan kuda tidak
pernah ada label owner
yang tugasnya mengaji para
pekerja seperti yang berlaku
pada Perusahaan Swasta,"
katanya.
Masih lanjut dia, anakanak yang terlibat sebagai
joki pada setiap event pacuan kuda tradisional Bima, selain sebagai hobi juga
memiliki kuda pacuan.
"Pacuan kuda adalah
budaya dan tradisi warisan
leluhur sejak dulu, soal biaya tidak menjadi soal bagi
joki meskipun itu hanya seberapa, asalkan mereka bi-

“Dulu alasannya takut
siswa kena paku saat orang
renovasi,” ungkapnya.
Dia berharap, sekolah
segera mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. Sehingga hak siswa untuk
mendapatkan pembelajaran dan pencerdasan di sekolah tetap terpenuhi.
“Apalagi itu TK negeri.
Kegiatan belajar mengajar

sa menunggang kuda seperti di rumah dan kandang
kuda," katanya.
Feri juga mengimbau jangan mengkaitkan pacuan
kuda tradisional dengan kegiatan judi.
"Judi di arena pacuan
kuda sama sekali tidak ada
kaitanya dengan budaya
ini, tanpa pacuan kuda, judi
juga merebak kemana-mana," terangnya.
Sementara Ketua Pordasi Kabupaten Bima, Ir H
Nggempo, M. Mt, mengatakan Pordasi tidak pernah
melegalkan kegiatan judi.
Joki cilik sebagai penunggang kuda pacuan bukan
saja karena hobinya, tetapi
mereka juga pemilik kuda.
"Pordasi tidak pernah
membuka ruang bagi penjudi,

itu terpenting, selama ini
juga banyak kok kuda joki
cilik berhasil menjuarai
event pacuan kuda
tradisional khususnya di
Bima,"jelas Nggempo, Senin
(21/10).
Dia mengatakan, adanya pemilik kuda, membuka lapangan pekerjaan
bagi masyarakat pengangguran.
Anak-anak dijaminkan
pendidikannya, bahkan sampai berumah tangga.
"Masyarakat Dusun Kalaki Desa Panda menjadi
masyarakat moderen karena aktivitas memelihara kuda, mereka banyak yang
sekolah dan baik segi ekonominya karena mendapatkan gaji dari memelihata
kuda," pungkasnya. (BE05)

Mulyadin Jufri

untuk dagang beras.
“Utang tersebut bermula dilakukan oleh istri saya.
Namun usaha yang dilakukan isteri saya pun gagal dan
tidak bisa melunasi utang
yang dimaksud,” ceritanya.
Pria yang dikenal sosok
pendiam dan lembut ini me-
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Dua Jurnalis Media Asing Dijemput dan “Diinterogasi” Imigrasi Bima
Kota Bima, BimaEkspres.Dua orang jurnalis yang
bekerja untuk media asing,
terpaksa dijemput petugas
dari Kantor Keimigrasian
Wilayah Bima dari hotel
tempatnya menginap, Ahad
(20/10) siang sekitar pukul
14.00 Wita. Keduanya dibawa menuju kantor Imigrasi Bima.
Kedua jurnalis tersebut
merupakan seorang wartawan berkewarganegaraan Perancis, berinisial Pi
dan seorang rekan jurnalis
asal Indonesia, berinisial
RH yang juga bekerja pada media asing serupa.
Saat dijemput di Hotel
Lambitu, Pi asal Prancis
diminta untuk membawa
kamera dan laptopnya.
Mereka diperiksa dan
dimintai keterangan di ruang Tim Pemantau Orang

PI dan RH saat menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Bima.

Asing (TIM PORA). Awalnya yang dimintai ketera-

ngan PI, selanjutnya RH
dan SO.

Malam keduanya bertemu dengan Ketua Pordasi

NTB, Drs Dahlan M Nor,
MPd. Mereka diundang untuk jamuan makan malam.
Kepala Imigrasi Wilayah Bima, Dedy, SH yang
dikonfirmasi via ponsel
membenarkan adanya penjemputan terhadap seorang
WNA di sebuah hotel di
Kota Bima.
Dia mengaku, dua orang
yang dijemput tersebut merupakan Pi yang merupakan
warganegara asal Perancis
dan RH seorang jurnalis Indonesia yang bekerja untuk
media asing.
Dedy mengaku keduanya dimintai keterangan
terkait aktifitas atau keberadaannya selama di Kota
Bima ataupun aktifitas kewartawanan mereka.
"Ada dugaan menyalahi
aturan, terkait kegiatan
bagi jurnalis asing di Indo-

nesia," ungkap Dedy.
Informasinya, kedua jurnalis yang bekerja untuk
media asing tersebut berada di Kota Bima untuk meliput aktivitas pacuan kuda
tradisional, yang berada di
Wilayah Pacuan Sambina'e
Kota Bima.
Keberadaan Pi cukup
heboh, karena sedang bertepatan dengan pro dan kontra keberadaan joki cilik dalam pacuan kuda setelah
meninggalnya seorang joki
beberapa waktu yang lalu.
Senin (20/10) keduanya
sudah meninggalkan Bima.
Informasi yang diperoleh,
mereka dilepas dengan catatan oleh pihak imigrasi.
Apa yang mereka liput
tidak boleh ditayangkan di
media mereka, kecuali ada
persetujuan dari pemerintah lokal. (BE09)

Kepala dan Ketua Komite SDN Rada Dinilai Buat Aturan Sepihak
Bima, BimaEkspres.Kepala SDN Rada, Ma'ani,
S Pd, SD DAN Ketua Komite,
Muhammad Nor dinilai membuat aturan sepihak terkait
libur tanpa ijin. Bagi siswa
yang libur tanpa ijin, akan
dikenakan denda Rp5.000.
Namun, Kepala SDN Rada, Ma'ani, S Pd, SD DAN
Ketua Komite, Muhammad

Nor membantah membuat
aturan sepihak itu. Aturan
tersebut disepakati oleh wali
murid.
“Kesepakatan aturan itu
saat penerimaan PIP beberapa
bulan lalu di sekolah setempat.
Semua orang tua siswa sepakat
aturan itu diberlakukan,” ujar
Kepala SDN Rada, Ma'ani, S.
Pd, SD, Senin (21/10).

Kata Ma'ani, aturan itu
sengaja diberlakukan supaya
tingkat kehadiran siswa
meningkat dari sebelumnya.
“Alhamdulillah pasca aturan
denda itu diberlakukansiswa
tidak ada lagi malas sekolah.
Biasanya siswa malas masuk
sekolah, kadang alasannya ikut
orang tua kerja,” tuturnya.
Diakui dia, terkait hal itu

Ini Alasan OPD Menjadi Kendala
Pembangunan Masjid Almuwahidin
Kota Bima, BimaEkspres.Rencananya pembangunan Masjid Al Muwahidin
sampai saat ini tidak kunjung
terealiasi. Ternyata masih
ada berbagai kendala dan itu
terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar DPRD Kota Bima, Senin
(21/10).
Sementara berdasarkan
tahapan dan syarat baik dokumen teknis dan adminitrasi harus lengkap sebelum
memasuki tahap pelelangan
dan pembangunan. Seperti
dokumen akta Hibah, Audit
Pembatasan oleh BPKP
dan audit struktur bangunan
lama.
Audit pembatasan ini urgen karena memang selama
ini pemerintah setiap tahun
terus memberikan hibah untukpembangunanmasjidagung
Almuwahidin. Sehingga perlu
ada audit pembatasan. Pun
dari pihak lain seperti dari
Gubernur Jawa Barat Rp 3
miliar pascabanjir bandang.
Sehingga dapat diketahui

dari mana titik nol pembangunan penyelesaiannya
oleh Pemkot Bima.
Sejumlah OPD terkait
berkaitan rencana pembangunan masjid Agung Al
Muwahidin, PUPR, PPK,
Kesra, Konsultan dan yayasan serta Ispektorat menyampaikan apa saja yang
sudah dan belum sehingga
pelaksanaan tahapan pembangunan masjid Agung
sampai saat ini tak kunjung
dilaksanakan.
Rombongan jajaran Pemkot Bima dipimpin langsung
oleh Sekda Kota Bima, Drs
Muhtar Landa. Kepala Bagian Kesra, lebih awal ditanyakan sejauh mana dokumen hibah diserahkan.
Kabag Kesra, Ahmad,
SAg menyampaikan menerima serah terima Oktober
2018. Itu pun baru berita acara surat serah terima aset
berkiatan dengan pengelolaan masjid dan pengurusan.
Sementara Berita acara perjanjian hibah belum dibuat,

karena dalam berita acara
serah terima aset hanya tertuang aset diserahkan hanya
2, yaitu tanah seluas 1,2 hektar dan gedung dengan areal
70 are.
Hanya sebagian aset diserahkan, artinya masih ada
lampiran aset lainnya belum
diserahkan. Sementara akte
hibah baru dapat diterbitkan,
kalau semua aset sudah diserahkan dan terurai dengan
teliti. Pihaknya sampai saat
inijugateruslakukankomunikasi
bersama Dinas PUPR.
Kepala BPKAD, Zainuddin, mengaku sebagai kepala
OPD membidangi asset, proses penyerahan hibah dari
yayasan Al Muwahidin baru
diterima surat penyerahan.
“Kami dibidang aset fungsinya hanya mencatat," kilahnya.
Kepala Dinas PUPR, M
Amin mengaku sesuai tugas
dan kewenangannya, sudah
melakukan audit kelayakan
konstruksi sebagai syarat kelanjutan pembangunan. (BE06)

Tim Persidom Junior Akan Berlaga di Piala Suratin Cup Tingkat NTB
Dompu, BimaEkspres.Tim bola junior Kabupaten
Dompu atau lebih dikenal dengan tim Persidom akan berlaga dan bertanding pada piala
Suratin Cup tingkat NTB yang
akandigelar diKabupatenSumbawa. Tim Persidom itu sendiri
dilepas oleh Asisten Pemerintahan danAparatur Setda Dom-

pu, Drs H Sudirman Hamid.
Tim junior yang berusia 17
tahun itu akan mewakili Kabupaten Dompu untuk bersaing dengan 9 kabupaten dan
kota diNTB. Ketikamelepas, Sudirmanmemberikanmotivasidan
doronganagarparadutasepakbola
Kabupaten Dompu itu dapat
mengharumkan nama daerah.

“Tumbuhkan semangat dalam bertanding tapi tetap jaga
sportifitas," katanya.
Selain itu, semangat dan
kekompakan serta kerjasama
dalambermain merupakan kata
kunci. Kebersamaan tim dengan official tidak boleh dilupakan dan juga hal utama yang
harus diperhatikan. (BE03)

memang pihaknya didatangi
Kepala UPT Dikbudpora,
setelah diberikan pemahaman Kepala UPT Dikbudpora
justeru mengapresiasi karena melihat absensasi siswa
sudah tidak lagi ada yang
absen. “Pihak UPT justeru
menganggap hal ini adalah
inovasi,” terangnya.
Ketua Komite SDN Ra-

da, Muhammad Nor Ahmad,
SH, membenarkan kalau
aturan itu disepakti bersama
wali murid. Yakni pada saat
penerimaan PIP beberapa
waktu. “Saya justeru mendukung penuh aturan itu diberlakukan karena memang
sebelumnya siswa banyak
yang malas masuk sekolah,”
katanya.

Saat itu juga, lanjut dia,
pihaknya juga mengimbau
wali murid agar memberlakukan wajib mengaji setiap
masuk waktu magrib. Hal itu
disampaikan karena di waktu
itu, siswa terpantau sibuk
menonton TV dan lainnya.
“Sekarang di sekolah ini
banyak perubahan. Semua
karena kekompakan unsur
sekolah berpartisipasi dalam
hal memajukan pendidikan,”
tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris
Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. A. Salam Gani, M. Pd, mengungkapkan,
pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak sekolah setempat. Apalagi terobosan itu demi kemajuan sekolah. “Hal itu patut ditiru karena dapat menekan angka
ketidakhadiran siswa,” jelasnya.
(BE07)

Patungan, Kepala SDN Sanolo Bangun Musala

Bima, BimaEkspres.Karena tidak punya anggaran khusus, Kepala SDN
Sanolo membangun musala
dengan cara patungan yakni
menggunakan anggaran dari
sumbangan masyarakat dan
dewan guru.
Kepala SDN Sanolo Muhdar, S. Pd, SD, mengatakan,
sejak dulu sekolah setempat
tidak memiliki fasilitas ibadah
seperti musala. Sehingga jika
waktu salat tiba, guru dan siswa
akan melaksanakan sholat di
luar sekolah dan harus melewati jalan raya. “Karena melewati jalan raya sehingga

dikhawatirkan ada siswa yang
kecelakaan karena di depan
sekolah jalan negara yang ramai kendaraan,” ujarnya, Senin
(21/10)
Kata dia, atas dasar itu
pihaknya berinisiatif untuk
membangun musala dengan
adanya dukungan anggaran
dari swadaya masyarakat
dan guru-guru di sekolah setempat. “Pembangunan musala ini sudah dimulai sejak
3 minggu yang lalu,” katanya.
Ia membeberkan, jumlah
anggaran yang berhasil terkumpul untuk membangun
musala tersebut sebanyak

Rp. 15 juta. Total tersebut, Rp. 8
juta berasal dari swadaya dan
masyarakat, sementara 7 juta
merupakan swadaya guru-guru
setempat. “Musala ini penting.
Karena tidak ada anggaran khusus, kami swadaya sendiri dan
dibantu masyarakat,” jelasnya.
Selain berupa uang kata
dia, ada juga masyarakat
yang memberi bantuan berupa barang seperti semen, bata, dan pasir, serta tanah untuk penimbunan.
Saat ini pihaknya masih
membutuhkan anggaran untuk mengerjakan dan membeli bahan bagian atap musalah tersebut. Seperti kayu,
seng, kuba, dan platfom. Karena itu, ia berharap Bupati
Bima berkenan memberikan
bantuan untuk menyelesaikan pengerjaan musala itu
agar segera bisa digunakan
untuk beribadah. “Mudahmudahan ibu Bupati Bima
berkenan membantu pembangunan musala yang difondasi oleh almarhum suaminya
9 tahun yang lalu ini,” harapnya. (BE07)
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Pemdes Tambe Fokus Diperhatikan Gizi Balita
Bima, BimaEkspres.Data Balita yang ada di
Desa Tambe Kecamatan
Bolo untuk Tahun 2018 lalu
yakni 147 orang. Sedangkan
tahun 2019 ini 87 orang.
Dari jumlah tersebut hanya satu orang yang mengalami gizi buruk, yakni
warga RT 15 atas nama MR
(3). Itupun statusnya sudah
ditangani langsung oleh Pemerintah Daerah melalui
Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Sedangkan untuk
BPJS nya akan diupayakan
oleh Pemerintah Desa melalui APBDes perubahan
Tahun 2019.

Pj Kades Tambe, Ilham, SH

“Intinya persoalan kesehatan dan pendidikan ini
tetap menjadi fokus utama
penggunaan Dana Desa. Yakni alokasinya sebesar 20
persen. Kalau tidak ada kegiatan tersebut pengusulan
APBDes bakal ditolak,”
ujar Penjabat Kepala Desa
(Kades) Tambe, Ilham SH,
melalui WhatsAppnya, Senin (21/10)..
Kata dia, enanganan gizi
Balita menjadi fokus perhatian Pemdes Tambe. Bahkan dalam beberapa tahun
setelah Dana Desa diluncurkan, masalah gizi Balita
ini tetap dialokasikan peng-

anggarannya.
Salah satunya melalui
kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita.
“Untuk kegiatan tersebut kita alokasikan masingmasing Posyandu Rp. 5 juta. Yakni sebanyak enam
Posyandu desa setempat,”
terangnya.
Selain pemberian makanan tambahan, Pemdes
juga melaksanakan kelas
gizi Balita dan ibu hamil.
Hal itu sebagai upaya
dalam penanganan bidang
kesehatan sebagai amanat dalam penggunaan Da-

na Desa.
“Kalaupun ada yang
muncul balita gizi buruk. Itu
kemungkinan mereka kurang merespon program
tersebut. Padahal kegiatan
posyandu tetap aktif setiap
sekali sebulan,” ungkapnya.
Dia berharap kedepan
para ibu hamil, balita dan
lansia untuk berpatisipasi
ketika adanya kegiatan Posyandu.
“Jangan menunggu sakit
baru diperiksa. Tapi periksalah kesehatan itu rutin setiap
bulannya. Terutama saat kegiatan Posyandu,” pungkasnya.
(BE07)

Kepala SDN Inpres Rasabou II Juara 1 Umum Diklat Tingkat NTB
Bima, BimaEkspres.Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (FKIP) Unram menggelar Diklat penguatan Kepala Sekolah (Kasek) angkatan kedua tingkat Provinsi
NTB di Hotel Idoop Mataram.
Pada gelombang kedua
yang diselenggarakan 9
hingga 16 Oktober 2019, Kepala SDN Inpres Rasabou II,
Nurdin, S. Pd meraih juara 1
kelas B sekaligus juara 1
umum dari empat kelas yang
mengikuti kegiatan tersebut.
Sedangkan juara dua umum
diraih Jurham, S. Pd Kepala
SDN Inpres Kawuwu kecamatan Belo dan juara tiga
umum M. Saleh, S. Pd Kepala SDN Inpres Padolo, kecamatan Palibelo.

Kepala SDN Inpres Rasabou II, Nurdin, S. Pd, menjelaskan, kegiatan tersebut
diikuti sebanyak 160 Kepala SD dan TK. Jumlah tersebut dibagi empat kelas yakni
masing-masing 40 peserta.
"Para peserta yang lulus
sekaligus mendapatkan
Nomor Unit Kepala Sekolah (NUKS). Selain itu dapat piagam penghargaan
bagi yang dapat juara," ujarnya.
Dijelaskannya, dalam
diklat tersebut indikator
penilaian meliputi evaluasi
kualitas modul, pengajar,
Sarana dan prasarana pembelajaran serta evaluasi penyelenggaran Bimtek.
"Aspek penilaiannya.
Yakni sikap, keterampilan
dan pengetahuan. Ketiga
aspek itu penilaian akhir-

nya diformulasikan menjadi 100 persen," ujarnya.
Dirinya bersyukur mampu bersaing dengan Kasek

lain yang ada di Kabupaten
Bima. Bahkan prestasi membanggakan yakni mampu
meraih juara 1 umum dari 160

peserta.
"Ini adalah karunia Allah SWT. Sehingga patut
disyukuri," ungkapnya.

Kepala UPT Dikbudpora Bolo, H. Ahmad, SH,
MSi, ikut bangga dengan
prestasi yang diraih Kepala
SDN Inpres Rasabou II.
Yakni mampu meraih Juara 1 umum pada Diklat
gelombang kedua.
"Kita apresiasi atas prestasi ini. Karena mengharumkan nama Kecamatan
Bolo," jelasnya.
Selain Kepala SDN Inpres Rasabou II, Kepala duta Kecamatan Bolo yang
dapat juara yakni Kepala
SDN 5 Sila, H. Abas, S. Ip.
Yang bersangkutan meraih
juara 1 kelas A.
"Sebelumnya perwakilan
Kecamatan Bolo borong juara Diklat gelombang pertama. Ini semua prestasi membanggakan dan patut disyukuri," tutupnya. (BE07)

Dua Siswa NTB dapat Penghargaan dari Gubernur
WS (Natural Oil/Water
Separator), pembersih
tumpahan minyak di air berbahan serat biduri (Calostropis gigantea L)".
Atas prestasi tersebut
Gubernur memberikan penghargaan yang diserahkan
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi.
Penghargaan berupa uang
tunai itu diberikan Gubernur
sebagai bentuk dukungan
dan terima kasih kepada
anak-anak NTB yang telah
berprestasi.
Gubernur merasa bangga dengan prestasi yang
diukir kedua siswa tersebut.
Orang nomor satu di NTB

Mataram, BimaEkspres.Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NTB, H. Rusman menyambut dua siswa NTB, yang
baru saja meraih prestasi
membanggakan di tingkat
nasional, Minggu (20/10/
2019).
Kedua siswa yang disambut Gubernur di VIP

Bandara Internasional Lombok itu adalah Syarifah Fatimah Nissatuljannah SB
(Nisa) dan Muhammad Farid Andika (Farid).
Dua pelajar SMA 1 Sumbawa ini mempersembahkan
juara satu Nasional di bidang
Matematika Sains dan Teknologi, pada ajang Olimpiade
Penelitian Siswa Indonesia
tahun 2019.
Mereka mewakili Indo-

nesia pada ajang Lomba
Penelitian South East
Asia Matematic Education Organization (SEAMEO), di Jakarta. Lomba
tersebut diselenggarakan
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI, bekerja dengan Lembaga
Pendidikan Asia Tenggara.
Keduanya mengusung
penelitian berjudul "NO-

itu berharap prestasi yang
mengharumkan nama
NTB tersebut dapat dipertahankan.
Bahkan dapat terus ditingkatkan dan ditularkan
kepada anak anak NTB
yang lain.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NTB tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya
ketika menyambut dua
siswa berprestasi tersebut.
"Ini membuktikan bahwa NTB tidak boleh dianggap enteng. Harapan
kami anak-anak ini bisa
menebarkan virus kebai-

kan kepada yang lain,"
ungkapnya.
Mantan Kepala BPSDM NTB itu mengaku
optimis, masih banyak
anak NTB yang memiliki
kemampuan untuk bersaing dan berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional.
Apalagi didukung oleh
kemampuan dan kreativitas guru yang mumpuni. Ia
juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi
NTB tetap berkomitmen
untuk selalu memberikan
penghargaan kepada anak
anak NTB yang berprestasi. (BE08)

