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Kota Bima, BimaEkspres.-
Diduga tengah asyik menikmati barang

haram narkotika jenis sabu-sabu, 5 pela-
jar terpaksa digelandang tim Opsnal Sat
Resnarkoba Polres Bima Kota, Selasa (10/
9) siang pukul 14.00 Wita.

Kelima pelajar tersebut diduga tengah
berpesta mengonsumsi dan mengedarkan
Narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan 5
pelaku yang masih sekolah ini berawal dari

Baca: Pelajar Nyabu... Hal 4

laporan masyarakat yang merasa resah de-
ngan ulah pelaku.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Nar-
koba Iptu Masdidin SH menyebutkan, pe-
nangkapan itu menindaklanjuti laporan ma-
syarakat. Tim selanjutnya langsung ke lokasi
TKP Lingkungan Manggemaci RT. 01 RW.
01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpun-
da Kota Bima dan melakukan penggerebekan.

"Saat penggerebekan para terduga se-

Asyik Pesta Sabu,
Lima Pelajar Digelandang Polisi

Bima, BimaEkspres.-
Selama musim kemarau tahun 2019 di

Kabupaten Bima, terdapat 30 desa yang
mengalami kekeringan. Semuanya terse-
bar di 10 kecamatan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima,
Drs Sirajudin, MAP, MM, mengaku, ada
30 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Bi-
ma yang alami kekeringan. Data kekeringan
ini berdasarkan pemetaan melalui dinas tek-
nis.

"Berdasarkan pemetaan BPBD Kabu-
paten Bima, ada 30 Desa di 10 Kecama-
tan yang alami kekeringan di Kabupaten
Bima," ujarnya di Kantor Bupati Bima, Se-
lasa (10/9).

Baca: Kekeringan... Hal 6

30 Desa Alami
Kekeringan

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

tri, SE, menghadiri acara penandatanga-
nan naskah dan berita acara serah terima
hibah barang milik Negara dari Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegi-
atan berlangsung di Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ge-
dung Cipta Karya Lantai 1 Jakarta Selatan,
Selasa (10/9).

Pemda Bima mendapat hibah dari pe-
merintah pusat dengan total Rp10,2 Mili-
ar.“Saya hari ini menghadiri penandatangani
naskah dan berita acara serah terima hibah
barang milik Negara untuk Kabupaten
Bima dengan total Rp10,2 Miliar," ujarnya
pada BimaEkspres, via WA.

Kata dia, kegiatan ini dihadiri oleh Bu-
pati dan Walikota, Gubernur dan para pe-
jabat lingkup Kementerian PUPR. Kabu-
paten Bima menerima hibah pembangu-
nan TPA sistem penyehatan lingkungan

Baca: Hibah... Hal 6

dang duduk melingkar akan melakukan pesta
Narkoba," ungkapnya kepada wartawan Se-
lasa (10/9) kemarin.

Seperti biasa katanya, sebelum dilaku-
kan penggeledahan, timnya memanggil Ketua
RT setempat untuk menyaksikan proses peng-
geledahan.

Bandar Narkoba dan Kurirnya Ditetapkan Tersangka

Kota Bima, BimaEkspres.-
Seorang ibu muda  di Kelurahan Tan-

jung yang digelandang bersama ketiga
pria yang merupakan kurirnya beberapa

Lima pelajar yang diamankan polisi besama barang bukti sabu.

Pemkab Bima dapat
Hibah Rp 10,2 Miliar

Baca: Bandar Narkoba... Hal 7

hari yang lalu akhirnya ditetapkan menjadi
tersangka oleh penyidik Satresnarkoba
Polres Bima Kota. Keempat masing-ma-
sing, FF (24), AM (33), ER (16) dan IP (19).

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Nar-
koba, IPTU Masdidin menyebutkan, keem-
patnya sudah ditetapkan pada tanggal 7 Sep-
tember kemarin. Untuk FF katanya me-
langgar pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2 dengan
maksimal seumur hidup karena dia berpe-
ran sebagai pengedar.

"Kemudian AM melanggar pasal 112,
132 dan 127 ancaman maksimal 12 tahun
dan ER melanggar pasal 114 ayat 2, 112
ayat 2 dan 132 ancaman maksimal 15 ta-
hun. Sedangkan IP melanggar pasal 112
ayat 2, dan 127 ayat 1 junto 132 ancaman
15 tahun penjara," ungkapnya, Selasa (10/
9) kemarin.

Lebih jauh dikatakan Kasat, mereka di-
tangkap di Kelurahan Tanjung oleh Tim Res-
krim Polsek Rasanae Barat, dalam penang-

Kasat Narkoba, IPTU Masdidin

Drs Sirajudin, MAP, MM
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CATATAN REDAKSI

PEMERINTAH Provinsi NTB, saat ini
gencar untuk mengirimkan sumber daya
manusianya untuk melanjutkan pendidikan ke
luar negeri. Kebijakan ini tentu sebagai lom-
patan besar. Kisah Kaisar Jepang  pascale-
dakan Bom Hirosiba, yang menanyakan guru
yang tersisa menjadi bukti pentingnya pening-
katan kualitas pendidikan.

Namun, baru-baru ini, ada temuan yang di-
sampaikan Ombudsman Perwakilan Nusa Teng-
gara Barat, terkait dugaan penyimpangan dalam
prosedur program beasiswa ke  Korea Selatan
(Korsel). Kesimpulan itu berdasarkan tindaklan-
jut dari keluhan yang disampaikan masyarakat
terkait pengiriman pelajar ke Korsel.

Meski ada temuan itu,bukan berarti se-
mua harus terhenti. Namun, lebih memilih ke-
hati-hatian, agar SDM NTB lebih Gemilang.

Bahwa sesuai amanat konstitusi tugas men-
cerdaskan bangsa adalah tugas negara, ter-
masuk di dalamnya adalah pemerintah daerah.
Amanat ini tertuang mulai dari UUD RI 1945,
UU Sistim Pendidikan Nasional, hingga UU Pe-
merintah Daerah.

Terkait pemerintah daerah, karena itulah
dalam melaksanakan tugas memberikan pen-
didikan kepada warga masyarakat pemerin-
tah daerah diberikan keleluasaan untuk ber-
kerjasama dengan daerah lain, bahkan de-
ngan negara lain, atau lembaga di luar negeri.

Sesuai ketentuan bentuk-bentuk hubungan
kerja sama antara pemerintah daerah dengan
pemerintah luar negeri ataupun lembaga luar
negeri harus tunduk pada ketentuan UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri, serta UU Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional. Dalam ketentuan
UU Nomor 23 Tahun 2014 (mulai Pasal 363 hing-
ga Pasal 367 dan dipertegas dalam turunannya
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah mulai Pasal 23 hingga
Pasal 39) antara lain mewajibkan kegiatan per-
janjian kerjasama dengan lembaga luar negeri
harus dimulai dengan adanya persetujuan DPRD
yang diikuti adanya naskah kerjasama yang di-
ketahui pemerintah pusat melalui kementerian ter-
kait yang akan memverifikasi dan memberikan per-
timbangan tertulis kepada pemerintah daerah
hingga pada akhirnya menyetujui menjadi sebuah
materi kerjasama.

Provinsi NTB telah memulai proses sesuai
mekanisme yang diatur peraturan dan perun-
dang-undangan tersebut. Setelah penandata-
nganan LoI antara Gubernur NTB dan Presi-
dent of Chodang University, Gubernur NTB
pada tanggal 19 Februari 2019 mengirimkan
Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama
ini ke DPRD NTB. Kemudian pada tanggal 22
April 2019 Sekretaris Daerah Pemprov NTB,
mengirimkan Permohonan Persetujuan Ker-
jasama ke Mendagri cq Kepala Pusat Fasilitas
Kerjasama Setjen Kementerian Dalam Negeri.
Permohonan ini dilegkapi dengan lembar
Rencana Kerjasama. Namun demikian sampai
pada saat 18 calon mahasiswa diberangkatkan
pada Maret 2019, proses perolehan persetujuan
pemerintah terhadap permohonan Kerjasama
belum selesai, yang berarti belum terbitnya Per-
janjian Kerjasama.

Dalam catatan Ombudsman, rencana Pro-
vinsi NTB yang membangun kerjasama dengan
University of Chodang, Korea Selatan tahun
2019 ini harus disambut positif. Rencana ini
adalah rencana mulia, sangat baik, dan patut
didukung sepenuhnya oleh setiap pihak. Ka-
rena itulah berbagai dinamika, opini dan kekis-
ruhan yang terjadi di ruang publik harus dite-
mukan jalan keluar penyelesaiannya. (*)

Memacu SDM NTB

Jakarta, BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, H Mu-

hammad Lutfi SE menan-
datangani Naskah Hibah dan
Berita Acara Serah Terima
Hibah Barang Milik Negara
dari Direktorat Jenderal Cip-
ta Karya Kementrian Peker-
jaan Umum dan Perumahan
Rakyat, pada Selasa 10 Sep-
tember 2019 di Ruang Pen-
dopo Kementerian PUPR,
Kebayoran Baru Jakarta Se-
latan.

Kota Bima mendapatkan
hibah sebesar  Rp 5,5 miliar
lebih. Dana hibah ini digu-
nakan untuk pembangunan
drainase yang ada di Kota
Bima.

Sebelumnya, Wali Kota
Bima juga melakukan bebe-
rapa  pertemuan, seperti asis-
tensi dan pertemuan dengan
Deputi Bidang Reformasi Bi-
rokrasi Akuntabilitas Aparatur
dan Pengawasan Kemenpan
RB, Muhammad Yusuf Syeh.

Wali Kota Bima
Terima Dana Hibah Pusat

Rehab Rekon (RR) Infras-
truktur di Kota Bima untuk
tahun 2020 mendatang.
(BE04)

Kota Bima, Bima Ekspres.-
Untuk membantu usaha

masyarakat yang baru mu-
lai berkembang, Pemerintah
Kelurahan Penanae mulai
membagikan dana Bantuan
Kelompok Usaha Bersama
(Kube), Selasa (10/9).

Kepala Kelurahan Pena-
nae, Kecamatan Raba, Nur-
hayati menyampaikan, bantu-
an tersebut bersumber dari
dana APBN 2019  Kemensos
RI. Untuk dibagikan kepada
usaha bakulan, perkiosan dan
Usaha Kecil Menengah (UKM)
lainnya.

"Alhamdulillah masyara-
kat kami dapat bantuan da-
na KUBE tahun ini bagi li-
ma kelompok," ujarnya.

Diantaranya KUBe per-
kios-kiosan 2 kelompok, dan
masing-masing 3 kelompok
untuk usaha jajanan, tenun
dan pandai besi.

Dana bantuan yang di-
berikan tidak berbentuk
uang. Tetapi berbentuk ba-
rang, yang disesuaikan ke-
butuhan dan jenis kelompok
usaha.

Contohnya bantuan bagi
KUBe jajanan akan diberi-

kan alat kelengkapan usaha
jajan, kemudian pandai besi
akan diberikan alat pemban-
tu membuat besi, kemudian
tentunan berupa alat tenun
atau kain.

Sedangkan bantuan bagi
usaha perkiosan, akan di-
berikan produk yang akan
dijual.

"Bantuan Kube yang di-
berikan ini merupakan sa-
lah satu upaya pemerintah
daerah, dalam mengentas-
kan masyarakat tidak mam-
pu. Serta menggerakan ro-
da perekonomian, bagi usa-

Kelurahan Penanae Bagikan Bantuan KUBe APBN

Kunjungan Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE di Jakarta.

ha kecil di setiap kelurahan,"
ungkapnya.

Ditambahkan Nurhaya-
ti, berdasarkan aturan tek-
nis 5 KUBe yang menerima
bantuan dana tersebut ber-
jumlah 50 orang. Dengan rin-
cian setiap kelompok berjum-
lah 10 orang.

"Bagi kelompok KUBe
yang menerima manfaat ini,
tentu telah memenuhi sya-
rat dan prosedur. Karena
sebelumnya telah mengaju-
kan proposal permohonan
bantuan, pada tahun sebe-
lumnya," tambahnya. (BE06)

Selain itu, Pertemuan de-
ngan Detektif Manajemen
Penanganan Bencana dan
Kebakaran Kementerian Da-

lam Negeri Republik Indone-
sia. Silaturahmi dan pertemu-
an dengan Sekretaris Utama
BNPB Terkait Usulan Dana
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Wawali-BNN NTB Bahas Strategi Berantas Narkoba
Kota Bima, BimaEkspres.-

Wakil Wali (Wawali) Kkota
Bima, Feri Sofiyan, SH meneri-
ma kunjungan Kepala BNNP
Nusa Tenggara Barat, Drs Gede
Sugianyar Dwi Putra MSi ber-
sama Kepala BNNK Bima di Ru-
angan Kerjanya,  Selasa (10/9).

Kunjungan ini untuk menyatu-
kan persepsi bersama Pemda gu-
na pemberantasan Narkoba. Tidak

saja melalui penindakan pun de-
ngan pendekatan dan sosialisasi
efek bahaya Narkoba sejak dini pa-
da generasi muda.

Wakil Walikota didampingi pula
oleh Staf Ahli Walikota Bidang
Kemasyarakatan, Kesra dan SDM
Drs H M Farid MSi dan Asisten
Bidang Pemerintahan dan Kese-
jahteraan Sosial Setda Kota Bima
Drs H Supratman M.AP.

Bima, BimaEkspres.-
Yayasan Islam (Yasim) Bima

dan Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Kabupaten Bima, Senin
(9/9), membina aparat masjid se-
Kecamatan Wawo. Aparat yang
dibina adalah Lebe Nae, khatib,
bilal, dan marbot untuk masjid be-
sar Nurul Hidayah Kecamatan
Wawo, sedangkan untuk masjid
Jami pada sembilan desa diikuti
Cepe Lebe, bilal, dan marbot.

Kegiatan yang dihadiri Camat
Wawo dan Kepala Desa se-Ke-
camatan Wawo, bendahara Ya-
sim, Nurdin Hidu, S.Sos, Muhidin
Mahmud, Ketua DKM masjid
besar Nurul Hidayah Maria-Wa-
wo, M Ali H Ismail, dibuka oleh
Ketua Yayasan Islam Bima, H
Muhammad AR, BA, sekaligus
menyampaikan sejarah terben-
tuknya Yayasan Islam Bima. Ura-
ian yang sangat menarik itu mem-
buka wawasan bagi pengurus mas-
jid dan aparat masjid untuk mem-
benahi dan me-manage berbagai
kegiatan ibadah dan pembinaan
sosial keumatan di masjid.

“Saat ini Yasim Bima tengah
menangani 800 lebih guru mulai
dari Raodatul Atfal hingga Ma-
drasah Aliyah. Selain itu membi-
na 21 Lebenae dan ratusan apa-
rat masjid di Kabupaten Bima dan
Kota Bima,” ujarnya di masjid be-
sar Nurul Hidayah Maria, Senin.

Hal senada dikemukakan Ke-
tua Bidang Sosial Keagamaan dan
Dakwah Yasim Bima, Drs HM Sa-
leh Karim. Berbagai persoalan yang
muncul di masjid besar dan masjid
jami banyak berkaitan dengan ma-
salah aparat masjid, seperti imam
yang kurang peduli terhadap usulan
makmum.

Dia mencontohkan makmum
meminta agar salat Subuh dilaku-
kan kunudan, tetapi tidak dihirau-
kan, sehingga protes itu disampa-
ikan kepada pengurus Yasim Bi-
ma. Ada juga yang berani mena-
rik imam oleh imam masjid yang
sudah mulai melaksanakan salat,
dan lainnya.

Tentu hal semacam ini, kata

dia, tak akan muncul jika imam
yang ditetapkan lebih awal bera-
da di masjid karena waktu salat
jangan sampai tertunda karena
terlambat imam tetap.

Ini semua, katanya, perlu ada
koordinasi antara aparat masjid
agar jangan sampai jamaah men-
cari-cari imam. Apabila ada koor-
dinasi maka jika terlambat imam,
bilal dan marbot siap maju menja-
di imam atau yang lain yang di-
anggap mampu menjadi imam.

“Jangan sampai hal kecil men-
jadi masalah bagi jamaah. Apa-
lagi hingga pelaksanaan shalat
tertunda. Kita minta imam dan
aparat masjid lain lebih awal bera-
da di masjid dibandingkan dengan
jamaah,” katanya.

Lain halnya dengan pemateri
dari MUI Kabupaten Bima, Dr
A Sathur, meminta kepada aparat
masjid agar menjadi pejuang me-
ningkatkan takmir masjid melalui
ikhtiar meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan bagi jamaah. Apalagi,
masalah iman dan taqwa itu posisi-
nya ada dalam hati dan hanya Al-
lah dan yang bersangkatan yang
mengetahuinya. Karena itu, perlu
terus dijaga melalui salat berjama-
ah. Jika ingin menyaksikan kuantitas
umat Islam itu maka lihatlah pada
saat salat Jumat, salat Idul Fitri dan
Idul Adha, tetapi jika ingin menge-
tahui kualitas umat maka lihatlah
pada saat salat Subuh.

Dia juga mengingatkan agar
aparat masjid senantiasa bersa-
bar menghadapi tugas dan kewa-
jibannya. Sesungguhnya bagi orang
yang beriman itu menghadapi ke-
baikan maupun musibah senan-
tiasa menghadapinya dengan ra-
sa syukur Alhamdulillah. Karena
semua yang terjadi hatta jatuhnya
selembar dedaunan di bumi se-
mua dalam pengetahuan Allah.

“Kita harus memaknainya apa
yang dikehendaki Allah terhadap
kebaikan dan musibah yang kita ha-
dapi. Jangan sekali-kali berprasangka
buruk terhadap Allah karena kita
tidak tahu apa yang dikehendaki Al-
lah terhadap kita,” katanya. (BE02)

Dalam kunjungan sekaligus
silaturrahmi ini dibicarakan ber-
bagai strategi penanggulangan
pemberantasan penyalahgunaan
dan  peredaran Narkoba di Kota
Bima. Kunjungan ini juga sekali-
gus untuk mengkoordinasikan me-

MUI dan Yasim Bina Petugas
Masjid se-Kecamatan Wawo

ngenai pembuatan payung hukum
yang menguatkan program pembe-
rantasan penyalahgunaan dan pe-
redaran Narkoba.

"Kami menyambut baik keda-
tangan Kepala BNNP NTB da-
lam rangka membahas langkah-

langkah pemberantasan penya-
lahgunaan dan peredaran Narko-
ba. Dukungan dan peranan se-
luruh stakeholders akan diting-
katkan untuk bersinergi dalam
menyelamatkan generasi muda
di Kota Bima," ujar wawali. (BE06)
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Pemdes Ndano dan Warga Gotong Royong Perbaiki Pipa Air

Kata dia, saat ini untuk
memenuhu kebutuhan air

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Desa (Pem-

des) Ndano Kecamatan
Madapangga dan warga
setempat bergotong royong
perbaiki pipa air yang rusak
atau bocor. Hal itu dilaku-
kan agar air yang mengalir
ke desa setempat lancar.

Kepala Desa Ndano, Mul-
yadin H. M. Syukur, menga-
takan, sejak 5 hari yang lalu
air yang mengalir dari mata
air Madapangga untuk me-
menuhi kebutuhan warga
desa setempat macet. Hal itu
disebabkan karena ada be-
berapa pipa yang bocor jiga
pecah akibat adanya penge-
rukan pasir secara ilegal di
DAM Madapangga 1.

“Pipanya ada yang bo-
cor juga ada yang pecah.
Makanya air macet,” ujar-
nya, Selasa (10/9).

Pelajar Nyabu... dari hal.1

Setelah dilakukan peng-
geledahan, tim menemu-
kan barang bukti yang di-
sembunyikan di bawah se-
buah bantal. Selanjutnya
para terduga dan barang
bukti dibawa untuk dia-
mankan di kantor Satres-
narkoba Polres Bima Kota
untuk dilakukan penyidi-
kan lebih lanjut.

Para pelaku dibeberkan
Masdidin, berinisial AK, 19
tahun berstatus pelajar,
warga Kelurahan Tanjung
RT. 02 RW. 01 Kecamatan
Rasanae Barat. Terduga se-

ini,” ujarnya.
Dia mengungkapkan,

pengerukan ilegal yang di-
lakukan oleh oknum kon-
traktor proyek aspirasi mi-
lik DPRD Kabupaten Bima
Sakura tersebut sangat me-
rugikan warga Madapang-
ga. Pasalnya, selain warga
desa setempat, sejumlah de-
sa yang lain juga mengala-
mi kekeringan dan krisis air
bersih. “Hampir semua de-
sa ambil air dari sini melalui
PDAM,” ungkapnya.

Dari awal pengerukan
dilakukan kata dia, pihak-
nya telah datang dan mem-
berikan teguran. Kendati
demikian pengerukan tetap
dilakukan yang mengaki-
batkan pipa air pecah.

“Aktivitas pengerukan ba-
ru berhenti setelah ada reaksi
warga,” pungkasnya. (BE07)

bersih warga, pihaknya di-
bantu oleh PT Lam-Lam.

Itupun hanya dinikmati oleh
warga 1 RT saja.

“Kami targetkan air ha-
rus kembali mengalir hari

lanjutnya berinisial BF, 17 ta-
hun pelajar, asal Kelurahan
Manggemaci RT. 01 RW. 01
Kecamatan Mpunda, MI, 18
tahun warga Kelurahan Ra-
badompu Kecamatan Raba.

Terduga keempat beri-
nisial SS, 16 tahun juga ma-
sih pelajar asal Kelurahan
Manggemaci RT. 01 RW.
01 Kecamatan Mpunda
dan pria berinisial MS, 16
tahun pelajar alamat Kelu-
rahan Penaraga RT. 01 RW.
01 Kecamatan Raba Kota
Bima.

"Ada banyak bukti mu-

sejak 15 tahun yang lalu na-
mun pemerintah tidak mem-
punyai niat baik untuk me-
nyikapinya,” ujarnya, Sela-
sa (10/9).

Harusnya kata dia, de-
ngan potensi air yang ada
di Kecamatan Madapang-
ga, tidak ada alasan menga-
lami kekeringan. Namun
hingga saat ini pemerintah
tidak memiliki niat baik un-
tuk mengatasinya dengan
serius. “Kan bisa membuat
sumur bor atau sejenisnya
untuk mengatasi kekering-
an,” katanya.

Dijelaskannya menjelas-
kan, beberapa waktu lalu
pihak BWS pernah datang
ke desa setempat dan me-
nyurvei lokasi pembuatan

Bima, BimaEkspres.-
Kekeringan dan krisis air

bersih melanda warga De-
sa Rade Kecamatan Ma-
dapangga menjadi langgan-
an setiap tahunnya. Kea-
daan tersebut sudah ber-
langsung sejak dua pekan
yang lalu namun pemerin-
tah seakan tutup mata un-
tuk mencari solusi dalam
mengatasi keluhan warga.

Warga Desa Rade, Il-
yas, mengatakan, setiap
tahun warga desa setempat
selalu mengalami kekeri-
ngan dan krisis air bersih.
Namun tidak ada upaya
serius dari pemerintah un-
tuk mengatasi hal tersebut.

“Bayangkan saja, kondi-
si ini sudah berlangsung

lasnya.
Ilyas membeberkan, un-

tuk memenuhi kebutuhan
air, saat ini warga desa se-
tempat mengambil air di
masjid dan sejumlah rumah
warga lain yang memiliki
sumur bor pribadi. “Kami
minta pemerintah harus bu-
ka mata untuk bantu warga
Rade,” katanya.

Selain itu kata dia, warga
berharap pemerintah agar
segera berkoordinasi dengan
PDAM untuk memperbaiki
pipa air PDAM yang bocor
sejak  dua minggu yang la-
lu. “Intinya, krisis air bersih
harus segera ditangani de-
ngan serius supaya warga
tidak lagi mengeluhkan hal
ini,” tegasnya.(BE07)

sumur bor. Bahkan masya-
rakat telah memberikan
dan mewakafkan tanah

untuk dijadikan lokasi su-
mur. Namun hingga saat ini
tidak ada tindak lanjut dari

pemerintah.“Warga bahkan
sudah membuat surat me-
wakafkan tanah dulu,” je-

Pemda Diminta Segera Tangani Krisis Air Bersih di Rade

lai dari berupa 1 plastik klip
berisi sabu-sabu, 1 bungkus
plastik klip, 1 buah tabung
kaca, 1 buah Sumbu, 3 buah
Bong, 1 buah Sendok pipet,
1 buah kotak rokok Surya,1
buah HP, 1 buah Hp Tablet,
3 buah korek api gas, 1 buah
Gunting, 1 buah Pisau Cut-
ter, 1 buah dompet hitam,
Ketapel Panah beserta 10
anak panah," urainya.

Saat ini Pelaku dan ber-
bagai barang bukti diaman-
kan di Sat Resnarkoba Pol-
res Bima Kota untuk proses
lebih lanjut. (BE09)

Warga Desa Rade, Ilyas

dan qariah dengan lagu dan
variasi yang memukau.

Anggota Seksi Musaba-
qah, Nur Iryanti, S.Pd, me-
ngatakan, para finalis ca-
bang tilawah golongan re-
maja qari adalah Farhan (304)
dari Kecamatan Rasanae
Barat, Miftahul Huda (308)
Asakota, dan Dimas (309)
Kecamatan Raba. Qariah
Fatimah (309) Kecamatan
Raba, Ega Lita Ratnasari
(303) Asakota, dan Salfa
Anggelia (305) Rasanae Ba-

KotaBima, BimaEkspres.-
Penampilan Finalis qari

dan qariah cabang tilawah
golongan remaja dan de-
wasa pada Musabaqah Ti-
lawatil Quran (MTQ) Kota
Bima 2019 di halaman masid
agung Al Muwahiddin Kota
Bima, Selasa (10/9) tadi ma-
lam, memukau ratusan pen-
dengar yang memadati are-
na MTQ. Suara menyebut
asma Allah menggema pada
setiap ayat yang dibaca.
Apalagi jika penampilan qari

rat. Sementara finalis go-
longan dewasa qari, Wahyu-
din Abdullah (Kecamatan
Raba), Mukhlis (Asakota),
dan Syarifuddin (Mpunda).
Qariah,  Nining Kurniati (Asa-
kota), Sri Yulianti (Raba), Rah-
mawati (Mpunda).

Saat tampil, katanya,
para finalis hanya diberi ke-
sempatan untuk melihat
maqra  yang diundi selama
10 menit.

Namun bisa didampingi
pembina hingga naik mim-

bar tilawah. Lain halnya
dengan dewasa masih di-
berikan kesempatan lebih

Finalis Golongan Remaja dan Dewasa MTQ Kota Bima Tampil Memukau

luas dibandingkan dengan
remaja. Namun, golongan
dewasa memilih maqra lang-

sung dengan paket lima lagu
dengan durasi waktu sembi-
lan hingga 10 menit.

“Itulah aturan baru dari
LPTQ Nasional dan berlaku
untuk seluruh tingkatan Pro-
vinsi dan Kota Kabupaten di
seluruh Indonesia,” ujarnya
di arena MTQ tadi malam.

Untuk finalis golongan
anak-anak dan tartil sudah
dilakukan Selasa pagi. De-
mikian juga cabang tahfiz,
syarhil, fahmil, dan lainnya.
Pantauan Bimeks ada ba-
nyak pejabat yang menyak-
sikan penampilan finalis,
terutama beberapa camat
yang memiliki duta yang
tampil sebagai finalis. pen-
dengar meluber hingga di
jalan raya dan berlangsung
hingga pukul 23.00 Wita.
(BE02)
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Wabup Serahkan Bantuan Tanggap
Darurat untuk Korban Kebakaran

Bima, BimaEkspres.-
Wakil Bupati (Wabup)

Bima, Drs H Dahlan M.
Noer, MPd, didampinggi
Kalag BPBD Kabupaten
Bima dan Kepala Dinas So-
sial Kabupaten Bima, me-
nyerahkan bantuan tanggap
darurat kepada korban ke-
bakaran yang mengalami
musibah bencana kebaka-
ran di Desa Naru, Kecama-
tan Woha Kabupaten Bima,
Selasa (10/9).

Wabup prihatin terha-
dap musibah kebakaran
meninpa korban di Desa
Naru. Dia meminta untuk
mengikhlaskan segala se-
suatu yang menjadi takdir.

"Semoga kita diberikan
kesabaran, ketabahan meng-
hadapi musibah ini, kami atas
nama pemerintah Kabupa-
ten Bima turut berduka atas
musibah kebakaran ini," ujar-
nya.

Dahlan juga mengim-
bau kepada masyarakat,
agar berhati-hati menggu-

nakan listrik dan kompor.
Sebab dapat membahaya-
kan dan mengakibatkan
musibah.

"Kami mengingatkan
kepada masyarakat untuk
berhati-hati dalam pema-
kaian kompor dan listrik,
semoga yang mendapat mu-

sibah diberikan kesabaran
dan ketabahan serta bisa bang-
kit untuk kedepannya," ka-
tanya.

Wabup juga menyalur-
kan bantuan lain dari Di-
nas Sosial dan Badan Pe-
nanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupa-

Bima, BimaEkspres.-
Suksesi Pemilihan BPD Keterwakilan Wilayah

maupun Perempuan di Kecamatan Bolo masih ada
lima desa yang belum selesai. Yakni Desa Rasabou,
Rada, Nggembe, Sanolo dan Rato. Sedangkan sem-
bilan desa lainnya sudah tuntas pemilihan BPD.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Bolo, H. Gu-
nawan, M. Pd, saat dikonfirmasi via selulernya, Se-
lasa (10/9), mengatakan, sesuai tahapannya, pemi-
lihan BPD diberi waktu hingga tanggal 18 bulan Sep-
tember akan datang.

"Insya Allah semuanya akan terselesaikan jika
dilihat dari tenggat waktu," ujar H. Gun sapaannya.

Berdasarkan hasil pantauan saat ini, lanjutnya,
pesta demokrasi tingkat dusun sangat aman tanpa
ada hambatan. Sehingga menurutnya, dinamika po-
litik BPD bisa dijadikan adukasi politik.

"Semoga momentum pemilihan BPD yang bagus
ini dijadikan pembelajaran oleh masyarakat karena
terpantau aman terkendali," jelas dia.

Hal ini tentunya karena tingkat kesadaran ma-
syarakat dalam melaksanakan Pemilihan BPD sa-
ngat bagus dibanding suksesi pemilihan lainnya.

"Patut diapresiasi karena pemilihan BPD dilaksa-
nakan sesuai amanat regulasi dan mekanisme," ujarnya

Terkait Kamtibmas selama pelaksanaan Pemilihan
BPD, dirinya mengatakan tidak ada masalah, bahkan
lanjutnya, masyarakat terlihat bereforia tidak berlebihan
sehingga tidak nampak saling siku satu sama lainnya.

"Momentum pemilihan BPD betul betul dinikmati
oleh masyarakat. Karena saat pemilihan BPD terlihat
warga meluapkan perasaan suka ria," tutupnya. (BE07)

Lima Desa di Bolo Belum
Selesaikan Pemilihan BPD

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak lima calon

Kepala Desa Tambe dite-
tapkan panitia Pilkades se-
tempat, Selasa (10/9). Me-
reka tersebut Yakni Zulkar-
nain S Sos, Chandra Nan
Arif SPd, Syamsuddin, Drs
Muh Tasrif dan Atalib.

“Dari enam yang men-
daftar sebagai Bacakades
satunya tereliminasi yakni
Sudarmin Awad. Sedang-
kan lima ditetapkan seba-
gai calon berhak dipilih De-
sember mendatang,” ujar
Ketua Panitia Pilkades Tam-
be, Drs Syafruddin saat di-
temui usai penetapan ter-
sebut di Aula Kantor Desa
Tambe, Selasa (10/9).

Kata dia, berdasarkan
ketentuan dan aturannya
bahwa apabila ada Baca-
kadesnya lebih dari enam
orang. Maka salah satu-
nya harus tereliminiasi de-
ngan seleksi tambahan me-

lalui penilaian tiga kriteria.
Yakni kualifikasi usia, pen-
didikan dan pengalaman
kerja. Dari penilaian terse-
but setelah dikonversikan
semuanya bahwa Zulkarna-
in S Sos raih skor 89, Chan-
dra Nan Arif SPd raih skor
86, Syamsuddin raih skor 80,
Drs Muh Tasrif skornya 80,
Atalib skornya 74 dan Su-
darmin Awad skornya 66.

“Kita eliminasikan Su-
darmin karena skornya pa-
ling rendah dari lima calon
lainnya,” terang Syafruddin,
kemarin.

Dijelaskannya, selaku
panitia dalam penetapan ini
hanya melaksanakan atu-
ran yang telah ditentukan.
Tidak ada sama sekali ke-
wenangan panitia dalam
menentukan hal tersebut.

“Kita hanya melaksana-
kan sesuai acuan Tata Ter-
tib dalam Pilkades ini,” te-
gasnya.

Diakuinya, memang da-
lam aturan ini pihaknya me-
nilai memangkas hak demo-
krasi warga untuk dipilih.
Karena apabila lebih dari
orang calon dipastikan akan
ada yang tereliminasi.

“Bagi kami ini ada pem-
batasan hak warga. Tapi
mau gimana lagi kita hanya
melaksanakan aturan dan
mewajibkan salah satu ha-
rus ada yang tereliminasi apa-
bila lebih dari lima orang ca-
lon,” ungkapnya.

Sementara itu, Bacaka-
des Tambe, Sudarmin Awad
menyorot bahwa aturan ter-
sebut tak obyektif dan meng-
gugurkan hak demokrasi war-
ga untuk dipilih. Apalagi di
dalam aturan tersebut tak
dibahas secara detail. Baik
itu menyangkut usia, pendi-
dikan dan pengalaman ker-
ja. “Masa pengalaman kerja
puluhan tahun dengan yang
sehari saja bekerja skornya

Lima Calon Kades Tambe Ditetapkan
hanya beda enam. Belum
lagi menyangkut usia dan
pendidikan,” tegasnya.

Dengan kondisi itu di-
sesalkannya bahwa pihaknya
meminta pada pemerintah di
atas untuk meninjau kembali
aturan tersebut. Sebab ini
sangat merugikan warga yang
memenuhi syarat sebagai cal-
on. Namun dipangkas hak de-
mokrasinya dengan aturan itu.

“Kalau lebih dari lima, le-
bih baik dites tertulis saja. Tak
perlu dinilai berdasarkan kri-
teria seperti ini. Atau paling
tidak dimasukkan semuanya
tanpa dibatasi seperti ini. Se-
bab ini sama saja membatasi
hak warga negara untuk di-
pilih,” pungkasnya. (BE07)

ten Bima yang berupa tarpal
serta perlengkapan lainnya.

Selain itu, Pemda telah
mengerahkan petugas BP-
BD, Pol PP, Dinas Sosial,
Pemerintah Kecamatan Pol-
ri dan TNI, untuk member-
sihkan sisa puing kebakaran.
(BE05)

Kasi Pemerintahan Kecamatan Bolo, H. Gunawan, M. Pd

Drs Syafruddin
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Pemilihan BPD di Madapangga Hampir Tuntas

Kekeringan... dari hal.1

Dari 30 desa yang ala-
mi kekeringan di Kabupa-
ten Bima, Desa Ndano Nde-
re Kecamatan Soromandi
dan Desa Kalampa Keca-
matan Woha terparah.Lanjut
dia, pendistribusian air bersih
dilakukan oleh petugas demi
pelayanan kepada masya-
rakat.

"Kendala yang kami ha-
dapi  mendistribusikan ban-

tuan air tidak ada anggaran
khusus," jelasnya.

Kata dia, karena kondisi
kekeringan ini terjadi setiap
tahun, maka pihaknya akan
mengajukan anggaran khu-
sus pendistribusian air ber-
sih pada tahun 2020 nanti.

"Kami akan menyusun
perencanaan anggaran un-
tuk pendiatribusian air beraih
tahun ajan datang, supaya ti-

Hibah... hal.1

permukiman pembangu-
nan TPA Wadu Wani seni-
lai Rp 7,1 Miliar dan Pengem-
bangan Kawasan Permuki-
man Peningkatan kualitas
permukiman kumuh kawa-
san Tente Kabupaten Bima
senilai Rp 3,1 Miliar.

"Pembangunan TPA Wa-
du Wani yang sesuai dengan
kebutuhan memiliki tujuan
dan sasaran untuk mengelola
timbunan sampah, diharap-
kan memiliki manfaat ter-
ciptanya Kabupaten Bima
yang bersih dan bebas sam-

pah," ujarnya.
Bupati juga mengata-

kan, program peningkatan
kualitas permukiman kumuh
kawasan Tente Kabupaten
Bima senilai Rp3,1 M, ma-
syarakat diharapkan senanti-
asa memberikan support dan
ide terutama mengawasi se-
cara proporsional pada se-
tiap program pembangunan.

"Gubernur Provinsi Bali
yang mewakili Daerah, me-
minta Pemerintah Pusat me-
lalui Kementerian PUPR un-
tuk terus melanjutkan pem-

Bima, BimaEkspres.-
Suksesi Pemilihan BPD

Keterwakilan Wilayah ma-
upun Perempuan di Keca-
matan Madapangga ham-
pir tuntas. Dari 11 desa yang
ada di kecamatan setempat
tinggal Desa Mpuri yang be-
lum menyelesaikan pesta
demokrasi tingkat dusun itu.

Camat Madapangga, Mu-
hammad Syafi’i, SH, MAp,
saat dikonfirmasi, Selasa (10/
9), mengatakan, selain Desa
Mpuri semua desa sudah me-
nyelesaikan tahapan pemili-
han BPD. Yakni dimulai di
Desa Campa pada Oktober
lalu. “Alhamdulillah pelak-
sanaan Pemilihan BPD di
Madapangga berjalan aman,
tertib dan lancar sesuai hara-
pan bersama,” tuturnya.

Terwujudnya pesta de-
mokrasi yang baik ini tentu-
nya karena dukungan dan
peran serta masyarakat, un-
tuk itu lanjut dia, sebagai
orang nomor satu di keca-
matan setempat tidak lupa
mengucapkan terima kasih

“Pesta demokrasi tiap du-
sun ini patut diapresiasi
karena menunjukan adanya
kecerdasan dalam berpoli-
tik,” jelas dia.

Terkait Kamtibmas se-
lama pelaksanaan Pemili-
han BPD, dirinya menga-
takan tidak ada masalah,

Bima, BimaEkspres.-
Jumlah warawan yang

terpilih menjadi anggota
BPD bertambah. Salahsa-
tunya, Isnaini, calon BPD
di Dusun Durian Desa Sa-
nolo Kecamatan Bolo.

Berdasarkan hasil peng-
hitungan suara, Isnaini men-
dapat suara sebanyak 137. Ra-
sid, S. Pd mendapat 132 suara.

“Empat kandidat lainnya
mendapat suara di Isnaini dan
Rasid,” ujarFurkan, Selasa
(10/9).

Dua wartawan lainnya

yakni M. Khardi kru Bi-
meks dan Supriyadin per-
sonil Kahaba Net mampu
menyaingi rivalnya bahkan
berada di posisi pertama da-
lam hal raihan suara.

“Kita bangga atas ke-
berhasilan tiga wartawan
itu. Hal ini menggambar-
kan bahwa wartawan me-
rupakan sosok yang diper-
hitungkan di mata masya-
rakat pada umumnya,” ujar-
nya.

Sumarlin, wartawan, me-
ngungkapkan rasa bangga

Jumlah Wartawan
Terpilih Sebagai BPD Bertambah

yang amat dalam.
“Tingkat kesadaran ma-

syarakat dalam melaksana-
kan Pemilihan BPD sangat
bagus dibanding suksesi pe-
milihan lainnya,” ungkapnya.

Diharapkannya, pesta
demokrasi tingkat dusun ini
menjadi edukasi politik di
tengah tengah masyarakat,
karena menurutnya, pesta

demokrasi Pemilihan BPD
sukses dilakukan dan patut
dijadikan contoh.

“Kita acungi jempol ca-
ra berpolitik masyarakat
saat ini. Walau pun berbe-
da pilihan namun tetap kom-
pak dalam segala hal,” ujar-
nya.

Di tempat yang berbe-
da, Kapolsek Madapang-

ga, IPDA. Rusdin, menga-
presiasi tingkat kecendru-
ngan masyarakat dalam
memberikan hak pilih ter-
kait Pemilihan BPD. Di ma-
na menurutnya, antusias war-
ga sangat tinggi bahkan mi-
nim sekali suara batal setiap
TPS yang ada.

dak terjadi kendala pada
saat memberikan pelaya-
nan kepada warga," katanya.

Meski demikian, soal
pendistribusian air, tidak
hanya pada 30 desa ter-
parah. “Di luar 30 desa yang
alami kekeringan juga tetap
akan kami layani. Namun
kami meminta harus ada
koordinasi dengan Pemdes,"
pungkasnya. (BE05)

bangunan ke Daerah, sam-
butan itu kami amini semua,"
katanya.

Lanjutnya, kehadiran
kepala daerah dalam acara
ini, sebagai bentuk komit-
men dan keseriusan Peme-
rintah Daerah dalam me-
ngawal pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah
pusat.

"Kami memiliki komitmen
dan keseriusan mengawal
program pembangunan dari
pemerintah Pusat ke Daerah,"
pungkasnya. (BE05)

Gorontalo, BimaEkspres.-
Momentum perayaan

Hari Akasara Internasional,
Lion Air Group mengenalkan
dunia penerbangan pada
anak-anak di Panti Asuhan
Darul Mutmain Tibawa Go-
rontalo, Ahad (8/9). Kegiatan
dengan tema “Terbang Ting-
gi” didukung pesan moral
“aku pasti bisa”.

Kegiatan Lion Air Care
meliputi kunjungan, berbagi
pengalaman dan pengetahu-
an serta santunan. Dengan
demikian, diharapkan dapat
memberikan nilai lebih bagi
anak-anak dan sebagai wu-
jud kepedulian perusahaan
terhadap lingkungan sekitar.

Corporate Communica-
tions Strategic of Lion Air
Group, Danang Mandala
Prihantoro mengatakan,  ini
merupakan bentuk apresiasi
Lion Air Group terhadap
anak-anak bahwa konsep
dari ilustrasi terbang adalah
berbagai upaya, proses, moti-
vasi, semangat dan hasil
yang dicapai guna menda-
patkan pengalaman baru se-
makin menyenangkan serta

sesuai tujuan.
Program atau agenda ter-

sebut fokus pada dasar lite-
rasi yang dilaksanakan be-
rupa membaca, menghitung,
menulis, pengenalan video
penerbangan, melihat berba-
gai tipe pesawat udara dari
miniatur (model aircraft),
bercerita dan ulasan bagai-
mana bepergian bersama
Lion Air Group.

Hal ini juga bertujuan un-
tuk menggugah minat pada
anak terhadap penerbangan,
membantu menciptakan kre-
ativitas dan meningkatkan
semangat berkompetisi posi-
tif. “Terbang Tinggi” dan “aku
pasti bisa” memiliki konsep
yaitu mengedepankan dan
menanamkan nilai edukasi,
yakni generasi mudah harus
mempunyai keinginan kuat,
pengembangan bakat agar
bisa lebih maju yang ditem-
puh melalui karya dan belajar.

“Nilai sosial, bahwa penuh
rasa percaya diri, saling me-
ngingatkan dan saling meng-
hargai antarsesama, sehing-
ga berdampak positif terha-
dap kehidupan sehari-hari an-

tara lain membentuk kehar-
monisan dan suasana kon-
dusif. Nilai budaya yaitu
menjunjung tinggi kearifan
lokal serta menekankan dari
kemampuan baca, tulis, hi-
tung dan harus cerdas me-
manfaatkan teknologi salah
satunya menyampaikan be-
rita baik sekaligus tanggap
atau kritis menerima setiap
informasi,” ujarnya dalam
siaran pers yang diterima
BimaEkspres.

Agenda seperti visualisa-
si momentum Hari Aksara
Internasional yang bersifat
seasonal dapat terus dikem-
bangkan, karena dapat me-
nginspirasi dan membentuk
karakter pada anak.

Optimis, mampu menjadi
salah satu sarana memahami
dunia aviasi termasuk jenis
pesawat, profesi awak kabin,
pilot, petugas layanan di darat
dan sebagainya lebih mudah.

Selain itu, memungkinkan
bagi anak-anak yang belum
pernah merasakan perjala-
nan dengan pesawat ter-
bang bisa mengenal lebih
awal. (BE04)

bahkan lanjutnya, riak riak
kecil pun tidak nampak se-
lama suksesi Pemilihan
BPD tingkat dusun yang ada
di Madapangga.

“Pemilihan BPD di Ma-
dapangga tidak menuai ma-
salah. Hal ini sesuai harapan
bersama,” tutupnya. (BE07)

Camat Madapangga, Muhammad Syafi’i, SH, MAp

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA,

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

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137

atas keberhasilan mereka
dalam pemilihan BPD.

“Sebagai insan Pers kita
bangga terpilihnya tiga war-
tawan tersebut,” ucap mar-
lin sapaannya.

Dirinya berharap, tiga
wartawan tersebut mampu
menjalankan tugas dan ke-
wajibannya dengan baik, se-
hingga apa yang diharapkan
oleh masyarakat tercapai.

“Saya berpesan, jaga ama-
nah masyarakat. Sekaligus
marwah dunia Jurnalistik akan
harum,” tutupnya. (BE07)

Hari Aksara Internasional di Gorontalo,
Lion Air Kenalkan Dunia Penerbangan
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Problem Dana Kelurahan, Bappeda Harus Bertanggungjawab?
Kota Bima, BimaEkspres.-

Proses dan tahapan da-
na kelurahan di Kota Bima
kini tengah berjalan, bah-
kan disebagian besar kelu-
rahan pekerjaan fisik yang
digawangi Kelompok Ma-
syarakat (Pokmas) sudah
selesai untuk tahap per-
tama pencairan anggaran-
nya.

Anggaran yang digelon-
torkan pusat sebesar ku-

rang lebih dari Rp 14 miliar
di Kota Bima tersebut, di-
tengarai banyak menuai ma-
salah.

Mulai dari proses awal,
pemahaman terhadap dasar
peraturan pelaksana sebagai-
mana tertuang dalam Permen-
dagri nomor 130 tahun 2019
hingga pada Juklak dan
Juknisnya. Belum lagi soal
teknis, RAB dan besaran
anggaran.

Bandar Narkoba...  dari hal.1

kapan itu tim mengamankan
barang bukti sekitar 32 gram
narkotika jenis sabu-sabu.
Kini penyidik sedang meleng-
kapi berkas perkaranya untuk
dikirim ke Kejaksaan Negeri
Bima.

"Kami sedang melengka-
pi berkas perkaranya, dalam

Salah satu wakil rakyat
di lembaga DPRD Kota Bi-
ma, M Irfan kepada warta-
wan mengatakan, ada ma-
salah dana kelurahan mulai
dari tahap awal hingga pe-
ngerjaan dan realisasi fisik-
nya. Bisa diploting aparat
hukum sebagai temuan yang
mengarah ke tindak pidana
korupsi dan mal administrasi,
maka ditegaskannya yang ber-
tanggungjawab penuh adalah

Mataram, BimaEkspres.-
Para pimpinan dari 64

Lembaga Penyiaran Pu-
blik, baik TV Nasional sis-
tem siaran jaringan (SSJ)
dan TV Lokal maupun Ra-
dio siaran yang ada di NTB
memiliki komitmen yang
sama untuk ikut mengawal
dan mensukseskan program-
program pembangunan me-

wujudkan NTB Gemilang.
Terlebih  semua lemba-

ga penyiaran publik  aktif
yang memiliki izin siaran dan
terdaftar di KPID NTB itu,
hampir seluruhnya memiliki
situs laman daring yang da-
pat digunakan untuk mengisi
informasi tentang program
unggulan NTB Gemilang.

Sehingga cakupan infor-

masinya jauh lebih efektif
menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.

Komitmen tersebut di-
sampaikan para pimpinan
media penyiaran se-NTB,
saat berdiskusi dan bersila-
turahmi dengan Penjabat
Sekda NTB, Dr.Ir.H.Is-
wandi M.Si bersama KP-
ID NTB, difasilitasi oleh Plt.

Lembaga Penyiaran Publik Berkomitmen Wujudkan NTB Gemilang

waktu dekat kami akan me-
ngirim ke jaksa," jelasnya. Ia
pun menghimbau agar ma-
syarakat tetap membantu Po-
lisi untuk memberikan in-
formasi tentang adanya tran-
saksi jual beli Narkoba di wi-
layah hukum Polres Bima
Kota.

Bappeda selaku perencana.
Lho kok? Duta PKB yang

kembali duduk di rumah rak-
yat itu, menimpali karena
Bappeda sebagai sutradara
soal regulasi dana kelurahan.

"Bayangkan sejak awal
bergulirnya dana kelurahan,
legislatif sudah dicekoki ke-
bohongan oleh eksekutif.
Kami tidak diberikan dasar
aturan soal dana kelurah-
an., baru diberitahu setelah

Penjabat Sekda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi M.Si (tengah) bersama KPID NTB.

APBD disetujui. Inikan se-
ngaja dimanipulasi," kritiknya.

Tidak itu saja kata Irfan,
Bappeda sebagai perenca-
na tidak bisa lepas diri dari
persoalan dana kelurahan.
Karena, Bappeda lah yang
memahami dan mengatur
tata kerja serta tahapan so-
al dana kelurahan.

Jikapun ada masalah dan
berakibat hukum bantah-
nya pula, tergantung titik

masalahnya.
Tidak bisa serta merta

ditimpalkan pada Bappeda
sebagai perencana.

"Jika salahnya di soal pe-
kerjaan fisik ya pelaksana
pekerjaan yang disalahkan.
Jangan kita semua dong,

"timpalnya sembari mena-
nyakan masalah apa saja
yang telah muncul dalam pe-
laksanaan dana kelurahan
tersebut. (BE09)

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

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

Hub. 083878927577, 08122771434
WWW.BBCVANTAGE.COM

Karena katanya membe-
rantas Narkoba bukan saja
tugas Polisi, namun itu tugas
semua elemen untuk menye-
lamatkan generasi bangsa
dari bahaya virus Narkoba.

"Mari sama-sama menjaga
bangsa ini dari bahaya virus
Narkoba," ajaknya.(BE09)

Mataram, BimaEkspres.-
NTB patut berbangga,

karena salah satu atlet lari-
nya, Lalu Muhammad Zoh-
ri, disebut-sebut menjadi
kandidat peraih medali da-
lam Kejuaraan Dunia 2019
di Doha dan Olimpiade Tok-
yo 2020.

Dilansir  dari laman Fa-
cebook KONI NTB, ba-
wah situs resmi olimpiade,
Olympic Channel, menya-
takan Zohri bisa menjadi
salah satu dari tiga atlet
Asia yang mampu mengu-
asai lomba lari nomor 100
meter. Nama Zohri berada
diantara dua atlet negara

maju Asia, yakni Xie Zhe-
nye (China) dan Yuki Koi-
ke (Jepang). Meski demi-
kian, pelari Indonesia itu
tetap menjadi salah satu
calon kuat yang bisa me-
ngalahkan dua atlet lainnya.

Pelari kelahiran Lom-
bok Utara tersebut, me-
mang merupakan salah
satu manusia tercepat se-
antero Asia Tenggara. Hal
ini berdasarkan torehan
waktunya yang berselisih
0,3 detik dari peraih medali
emas Olimpiade 2004, Jus-
tin Gatlin, dalam kejuaraan
Seiko Golden Grand Prix
di Osaka, Jepang, 19 Mei

2019 lalu.
Keberhasilan Zohri ke-

tika memenangi medali emas
di ajang World U20 Cham-
pionships di Finlandia, bahkan
juga membuatnya dinobat-
kan sebagai pelari Indonesia
pertama yang meraih medali
sejak 32 tahun lamanya.

Atlet Nusa Tenggara Ba-
rat ini nampaknya memang
benar-benar akan mampu
kembali menorehkan sejarah
baru mewakili Indonesia di
berbagai ajang kejuaraan
atletik dunia, seperti Olimpi-
ade Tokyo 2020 dan IAAF
World Championship 2019.
(BE04)

Zohri Siap Hadapi Kejuaraan Dunia di Doha

Kepala Dinas Komunika-
si, Informatika dan Statistik

Provinsi NTB, Gde Putu
Aryadi, S.Sos.MH di Bale

Sea Food Mataram, Senin
(9/9-2019).(BE04)

Mataram, BimaEkspres.-
Tradisi emas PON un-

tuk NTB dari voli pasir, se-
pertinya akan terus berlanjut
di PON XX Papua tahun
2020. Ini karena voli pasir
NTB berhasil meloloskan
empat tim sekaligus ke pes-
ta olahraga empat tahunan
tanah air itu.

Kepastian lolosnya em-
pat tim voli pasir NTB itu
ditentukan pada Kejurnas

Voli Pasir yang berakhir ke-
marin (Sabtu) sore, di Jaka-
baring Sport City Palem-
bang, Sumatera Selatan.

Kejuaraan Nasional itu
sendiri telah berlangsung
tanggal 4-7 September 2019.
Hasilnya, NTB meraih satu
medali emas untuk tim putri
dan perak untuk tim putra.

Dilansir laman Face-
book KONI NTB, empat
tim voli pasir NTB yang lo-

los PON XX Papua terdiri
dari dua tim putra dan dua
tim putri, yaitu: 1. Desi Rat-
nasari-Allysah Mutakha-
rah (putri/medali emas Ke-
jurnas). 2. Syarah Novita Ba-
hari - Komang Putri Sri Dewi
(putri). 3. Danangsyah Yudis-
tira P - Tio Kesuma Sentosa
(putra/medali perak kejur-
nas). 4. Ade Dimas Setiano
- I Komang Aditya (putra).
(BE04)

Empat Tim Voli Pasir NTB Lolos PON XX Papua 2020
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Jelang Pelantikan, Sekretariat Dewan Dipercantik
Bima, BimaEkspres.-

Menjelang pelantikan
anggota DPRD Kabupaten
Bima yang tinggal 15 hari
lagi, Sekretariat DPRD Ka-
bupaten Bima kini terus di-
percantik.

Rencananya pada tang-
gal 25 September nanti, se-
banyak 45 Caleg terpilih pe-
riode 2019-2024, akan diku-
kuhkan sebagai anggota DP-
RD Kabupaten Bima.

Pantauan Bima Ekspres
Selasa (10/9) kemarin, ru-
mah rakyat tersebut kian ra-

pih dan indah. Kesibukan
mulai nampak di rumah rak-
yat gedung DPRD jalan Ga-
tot Soebroto Kota Bima ter-
sebut.

Meski disibukan pula de-
ngan sejumlah agenda ker-
ja dewan, mulai dari pari-
purna hingga klinis komisi,
persiapan jelang penguku-
han terus digenjot Sekretari-
atan Dewan.

Persiapan yang terpan-
tau, pengecatan gedung
dan pembersihan di sejum-
lah titik di wilayah gedung

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sekertariat DPRD Ko-

ta Bima, Senin (9/9)  meng-
gelar rapat persiapan Peng-
ambilan Sumpah dan Janji
Anggota DPRD Kota Bima
Periode 2019-2024 yang di-
rencanakan 24 September.
Berbagai persiapan juga su-
dah dilakukan, demi kelanca-
rannya.

Rapat dipimpin oleh Ke-
tua DPRD Kota Bima, Syam-

dewan.
Pemandangan yang me-

nyegarkan begitu terlihat di
gedung wakil rakyat itu.Cat

Sekretariat DPRD Kota Bima Rapat
Persiapan Pelantikan Anggota Dewan Baru

warna-warni disejumlah pi-
lar dan tembok sepertinya
ingin menjelaskan warna
dan suasana baru di periode
wakil rakyat lima tahun ke-
depan.

Sebagaimana disampa-
ikan Sekretaris DPRD Ka-
bupaten Bima, Drs Ishaka,
untuk mempersiapkan se-
gala sesuatu terkait pengu-
kuhan, telah membentuk pa-
nitia kecil.

Tugas kepanitiaan itu
jelasnya, selain menyiapkan
prosesi pengukuhan dan ad-

surih, SH. Hadir juga jajaran
Polres Bima Kota, Dinas Per-
hubungan Kota Bima, Pol PP,
Dinas Kesehatan, Bagian
Umum Setda Kota Bima, ser-
ta Bagian Humas dan Proto-
kol Setda Kota Bima.

Ketua DPRD Kota Bi-
ma, Syamsurih, SH  menyam-
paikan terimakasih kepada
panitia yang melakukan per-
siapan.

“Saya berharap kerja sa-

Drs Ishaka

Bima, BimaEkspres.-
Setelah melewati sejum-

lah tahapan Pemilihan Kepa-
la Desa (Pilkades), panitia
mulai memutuskan nama-
nama calon yang memenuhi
syarat.

Kepala Dinas PMDES Ka-
bupaten Bima melalui Kabid
Pemdes, El Faisal, SEI, MM,
mengatakan, sesuai regulasi,
Selasa (10/9) mulai penetapan
nama-nama bakal calon men-
jadi calon.

“Senin 9 September 2019
kemarin, panitia melakukan
tahapan rapat verifikasi akhir
kelengkapan dan keabsahan
berkas bakal calon Kades,” ujar-
nya di Kantor Pemkab Bima.

"Jika hasil rapatnya me-
mutuskan bahwa semua ba-
kal calon Kades yang men-
daftar telah memenuhi per-
syaratan administrasi, maka
panitia melakukan penanda-
tanganan berita acara pene-
tapan bakal calon kades yang
memenuhi persyaratan, itu
dilakukan kemarin," tambah-
nya.

Lanjut dia, namun jika 4
bakal calon Kades yang men-
daftar, panitia memutuskan 3
nama yang memenuhi admi-
nistrasi. “Panitia melakukan
penandatanganan dua jenis

berita acara secara terpisah,
yaitu berita acara penetapan
bagi yang memenuhi persya-
ratan dan berita acara bagi
yang tidak memenuhi persya-
ratan," ujarnya.

Bagi panitia desa yang
menetapkan bakal calon Ka-
des memenuhi persyaratan
lebih dari 5 orang, maka pa-
nitia melakukan seleksi tam-
bahan dan menghasilkan pe-
rengkingan bakal calon Ka-
des.

Faisal mencontohkan,

apabila ada enam bakal ca-
lon yang memenuhi per-
syaratan, dan dirangking
berurut maka dapat lang-
sung menetapkan semua-
nya. Namun jika perhitungan-
nya menghasilkan rengking 1,
2, 3, 4, 4 dan 4 maka 3 orang
yang rengking sama dimak-
sud, dilakukan tes potensi aka-
demik.

Sehingga penetapan bakal
calon Kades yang memenu-
hi persyaratan menjadi calon
kades ditunda.(BE05)

Panitia Pilkades Tetapkan Nama Calon

El Faisal, SEI, MM

ma dari semua unsur panitia,
sehingga berjalan dengan
lancar dan sukses, “ ujarnya.

Syamsurih juga menam-
bahkan, agenda ini sangat sa-
kral dan akan disaksikan oleh
seluruh masyarakat Kota Bi-
ma.

“Oleh karena itu, ka-
mi meminta agar panitia
mempersiapkannya seca-
ra matang,” pungkasnya.
(BE06)

ministrasi juga memperin-
dah suasana dan tampilan
gedung dewan.

Sekwan juga menjelas-
kan, sebelum pengukuhan
akan ada gladi bersih tata
cara pengukuhan, terma-
suk persiapan pendukung
lainnya.

"Untuk beberapa persi-
apan semisal keamanan
dan lalu lintas kendaraan,
bekerjasama dengan Pol-
res Bima Kota dan Dinas
Perhubungan Kota Bima,"
terangnya Ishaka.(BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Suksesi Pemilihan BPD

Keterwakilan Wilayah De-
sa Mpuri Kecamatan Ma-
dapangga dilaksanakan, Se-
lasa (10/9) dan akan dige-
lar Rabu (11/9). Namun ada
hal yang berbeda dengan
suksesi Pemilihan BPD di
desa lain, pasalnya khusus
pemilihan BPD keterwaki-
lan perempuan tidak dipilih
namun direkomendasikan.

“Khusus BPD keterwa-
kilan perempuan tidak dipilih
tapi direkomendasikan oleh
Majelis Taklim dan PKK de-
sa setempat,” ujar Ketua Pa-
nitia Pengisian Keanggotaan
BPD Mpuri, Syaiful, S.Pd,
Selasa (10/9).

Kata Syaiful, rekomen-
dasi keanggotaan perem-
puan ini berdasarkan kese-
pakatan semua unsur yang
ada sehingga tidak menuai

kritik dari pihak mana pun.
“Alhamdulillah khusus

keterwakilan perempuan
tidak dipilih namun direko-
mendasikan. Hal itu sangat
membantu pihak panitia se-
hingga tidak repot melaksa-
nakan rangkaian pemilih-
an,” ucapnya.

Dijelaskannya, hasil re-
komendasi majelis Taklim
dan PKK yakni saudari Sur-
yati, kebetulan lanjutnya,
yang bersangkutan berke-
cimpung di kelembagaan itu.

“Rekomendasi tersebut
tidak serta merta tapi dasar
hukumnya yang bersangku-
tan dipandang mampu men-
jadi parlemen keterwakilan
perempuan sekaligus nama-
nya ada di dua lembaga itu,”
ujarnya.

Lebih lanjut, jelas dia,
hasil pemilihan BPD keter-
wakilan wilayah di Dusun

I, Nasrullah nomor urut 2
dapat suara terbanyak de-
ngan suara 125, posisi ke

dua yakni Suradin nomor
urut 1 total suara 88.

Sedangkan Junaidin no-

mor urut 4 dapat suara 66
dan berada diposisi terak-
hir yakni Emi Rahmah no-

mor urut 3 meraih suara 60.
“Total pemilih yang be-

rikan hak suara 339 semua-
nya tidak ada yang batal.
Sedangkan yang diambil dua
orang,” sebutnya.

Untuk dusun lainnya akan
dilaksanakan pada Rabu (11/
9) yakni Dusun III dengan
nama kandidat Supartman
dan Fitriyani, Dusun IV calon
BPD ada tiga orang yakni no-
mor urut 1 Ihwadiansyah,
urut 2 Usman dan urut 3 Jah-
rudi dan Dusun V jumlah
kompetitornya tiga orang yak-
ni nomor urut 1 Abakar, nomor
urut 2 Akmal Amar dan urut
3 Muhdar. “Untuk Dusun II
sudah dilaksanakan pemilihan
hanya saja hingga saat ini be-
lum ada data lengkap terkait
jumlah perolehan suara. Se-
dangkan kepanitiaan dibagi
dua dari 11 anggota yang ada,”
tutupnya. (BE07)

Anggota BPD Keterwakilan Perempuan di Mpuri tidak Dipilih

Panitia pengisian BPD Mpuri.


