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Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc akhirnya
bertemu langsung dengan gerakan rakyat membangun menagih janji bupati sambas.
Pertemuan digelar di Ruang Reformasi Birokrasi Kantor Bupati Sambas, Selasa (6/11).
Kedatangan masyarakat dari kecamatan jawai dan jawai selatan itu, dalam rangka menagih
janji kampanye Bupati Sambas untuk membangun jalan di dua kecamatan itu.
Kedatangan Geram Menjabu merupakan untuk kedua kalinya. Pertama kali, kedatangan
warga tersebut dilaksanakan pada akhir Oktober 2018 tanpa disambut Bupati langsung. Hal
tersebut dikarenakan Bupati Sambas masih dalam tugas dinas menghadiri Sosek Malindo di
Sibu Malaysia.
Bupati Sambas, tidak hanya bertemu dengan perwakilan Geram Menjabu di ruangan RB
kantor bupati, Atbah turut menyambut kedatangan perwakilan Geram Menjabu yang
memenuhi halaman depan kantor Bupati Sambas. Tampak perwakilan masyarakat yang hadir
menyambut baik kehadiran bupati ditengah-tengah mereka. Bahkan tetap ada yang
menyempatkan diri berswafoto bersama Bupati.
Diruangan RB, Bupati didampingi langsung Asisten II sebagai moderator pertemuan, Asisten
III, Kepala Dinas PU PR, dan Kepala Bappeda Kab Sambas. Ada 15 orang yang menjadi wakil
dari perwakilan Geram Menjabu melakukan dialog tertutup di ruangan RB. Hadir juga Wakil
Rakyat dari Dapil Kecamatan Jawai-Jawai Selatan.
Inti dari pertemuan kedua Geram Menjabu dengan Pemerintah Daerah Kab Sambas itu adalah
meminta jawaban langsung Bupati Sambas terhadap kepastian pembangunan jalan segmen
Sungai Batang Kecamatan Jawai Selatan menuju Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai.
Disebutkan Kadis PU PR Kab Sambas, Ir Sabib, pemerintah daerah telah mengalokasikan
sejumlah dana untuk pembangunan ruas jalan yang menjadi tuntutan Geram Menjabu.
“Untuk semua segmen jalan di jawai selatan dan jawai, tahun 2019 sudah dialokasikan 16
milyar rupiah,” ujar dia. Hanya saja diakui Sabib, angka tersebut masih terdapat kekurangan
untuk menutupi panjang jalan sekitar 3 kilo meter lebih. Bupati Sambas dalam pernyataannya,
memastikan akan memenuhi kekurangan pendanaan yang mencapai panjang 3 kilometeran
tersebut.
Atbah menyebutkan, sangat memahami atas semua yang dikeluhkan perwakilan Geram
Menjabu. “Hutang adalah janji, Insya Allah karena ini untuk kepentingan rakyat, bukan
kepentingan sekelompok orang, itu akan kita akomodir. Karena ini memang kebutuhan,” sebut
dia. Bupati mengajak Wakil Rakyat yang merupakan perwakilan Daerah Pemilihan Jawai
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Jawai Selatan turut memperjuangkan ini pada pembahasan APBD 2019.
Selain itu, Atbah mengingatkan agar masyarakat harus punya rasa memiliki terhadap apa
yang dibangun nanti. “Jika nanti jalan sudah bagus, saya mengajak untuk kita semuanya
menjaga jalan tersebut. Jangan sampai muatan kendaraan berlebihan. Karena itu akan cepat
merusak kondisi jalan,” sebut dia.
Tidak hanya itu, Atbah memastikan dirinya akan memberikan perhatian penuh pada
pembangunan jalan tersebut. Dia menyebutkan siap mengawal semua tahapannya. “Insya
Allah nanti saya akan pantau prosesnya. Tiap pekan saya minta laporannya,” imbuh dia.
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