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Kota Bima, BimaEkspres.-
Defisitnya anggaran di Pemkot Bima

senilai Rp 18 Miliar berdampak pada pe-
ngurangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)
untuk pembentukan 10 ribu tenaga kerja di
Kota Bima yang seharusnya sebesar Rp
12,5 Miliar.

Tidak main-main, jumlah dana yang di-
pangkas bahkan hingga setengahnya, yakni
Rp 5,5 Miliar dari Rp 12,5 Miliar. Karena untuk

Baca: Dipangkas... Hal 4

diketahui Pemerintah Kota Bima menggebrak
khayalak dengan anggaran bantuan sosial
bernilai fantastis senilai Rp 12,5 miliar untuk
mewujudkan visi misi wali kota dan wakilnya.

Anggaran ini telah diketok sejak AP-
BD murni tahun 2019. Namun, hingga me-
masuki anggaran perubahan justru angka Rp
12,5 miliar itu tak kunjung dieksekusi. Iro-
nisnya, anggaran yang digadang-gadang se-
bagai terobosan besar kepemimpinan Lutfi

Dana Bansos Dipangkas,
Alokasi Rp12,5 Miliar Berkurang

Bima, BimaEkspres.-
DPRD Kabupaten Bima, akhirnya  me-

nyetujui anggaran untuk penyelenggaraan
Pilkada 2020 senilai Rp28 miliar. Jumlah itu
jauh di bawah usulan KPU dan Bawaslu Ka-
bupaten Bima sebesar Rp45 Miliar.

"Kami sudah memutuskan serta mene-
tapkan dana Pilkada Kabupaten Bima se-
besar Rp28 Miliar," jelas anggota Komisi
II DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis,
Rabu (18/9).

Sebelumnya, KPU mengajukan renca-
na dana Pilkada Kabupaten Bima sebe-
sar Rp28 miliar dan Bawaslu Rp17 miliar
lebih. Jumlah itu diusulkan kedua lembaga
sesuai kebutuhan dan memaksimalkan per-

Baca: 28 M... Hal 6

Rp28 M untuk Pilkada
Kabupaten Bima

Bima, BimaEkspres.-
Usaha simpan pinjam yang menjadi pro-

gram usaha milik Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Bajo Kecamatan Soromandi
dikeluhkan karena dijalankan seperti gaya
rentenir. Pasalnya, setiap warga yang me-
minjam uang pada BUMDes tersebut harus
membayar bunga yang cukup tinggi, yakni
20 persen.

Padahal, sejatinya hadirnya BUMDes
selain untuk menambah PADes juga ber-
fungsi untuk membantu masyarakat.

Informasi yang dihimpun, puluhan war-
ga telah mengambil pinjaman di BUM-
Des untuk menambah modal usaha. Na-
mun, setiap warga yang meminjam diwa-
jibkan untuk memenuhi persyaratan beru-
pa menjaminkan barang berharga milik
warga seperti TV dan lain-lain.

Warga yang memperoleh pinjaman da-
na sebesar Rp 1 juta diwaijbkan memba-
yar iuran Rp120.000 per bulan dalam jang-
ka waktu 10 bulan. Sehingga total uang yang

Baca: Gaya Rentenir... Hal 6

- Feri itu, kini jumlahnya telah berkurang
dalam APBD Perubahan 2019. Dari Rp 12,5
Miliar, anggaran tersebut kini berkurang
menjadi Rp 7 miliar. Hampir setengah dari
angka awal, hilang terpangkas.

Sebelumnya, pemangkasan anggaran
ini sudah diungkap oleh Anggota DPRD Kota

Distributor Pupuk Dikejar Usai Rapat di Dewan

Bima, BimaEkspres.-
Rapat koordinasi Komisi II DPRD Rabu

(18/9) bersama seluruh Distributor mulai dari
wilayah Kota dan Kabupaten Bima hingga

Miras yang  berhasil diamankan aparat kepolisian. Berita di halaman 8

BUMDes Bajo
Gaya Rentenir?

Baca: Dikejar... Hal 4

Kabupaten Dompu, diwarnai kericuhan.
Sejumlah distributor yang hadir nyaris

menjadi bulan-bulanan sejumlah pemuda
yang kecewa akan sikap mereka. Itu  lan-

taran masalah kelangkaan pupuk yang ti-
dak kunjung usai diberbagai wilayah Bima.

Sejumlah pemuda beteriak sehingga
membuat suasana rapat gaduh. Aksi teri-
akan warga ini berlangsung selama ku-
rang lebih setengah jam.

Puncaknya usai rapat berlangsung, su-
asana pecah dan bertambah panas. Para
warga mengejar dan mencari sejumlah dis-
tributor pupuk lainnya yang tengah bersem-
bunyi.

"Kejar-kejar mereka, jangan sampai lo-
los, mereka harus bertanggungjawab," teri-
ak mereka.

Untungnya aksi kericuhan dihalau oleh
sejumlah anggota dewan dari Komisi II DP-
RD Kabupaten Bima, hingga para distributor
lari keluar menuju mobil mereka masing-

Edy Muhlis, SSos

Suasana saat rapat Komisi II dengan Distributor pupuk, Rabu.
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CATATAN REDAKSI

PEMANDANGAN  banyak kursi kosong
saat sidang paripurna DPRD Kabupaten
Bima, bukan hal baru. Namun, berbeda de-
ngan  suasana rapat paripurna dengan agen-
da pengesahan Raperda APBD Perubahan
Selasa 17 September 2019.  Paripurna kemarin
merupakan paripurna terakhir yang harus
diikuti anggota dewan periode 2014 - 2019.

Saat paripurna, banyak kursi kosong.
Sebagian besar kursi kosong itu, karena ang-
gota dewan tersebut tidak terpilih lagi. Na-
mun disidang sebelumnya, ada juga anggota
dewan terpilih yang tidak nongol.

Meski banyak terlihat kosong, pimpinan
sidang Ketua DPRD Kabuapten Bima, Murni
Suciyanti menyatakan rapat paripurna quo-
rum sehingga dapat dilanjutkan dan dibuka
untuk umum. Murni sendiri adalah  anggota
dewan yang tidak terpilih lagi, namun masih
mau hadir.

Padahal agenda pengesahan Raperda
APBD Perubahan 2019 sangat penting. Se-
perti memastikan adanya perimbangan  pos
anggaran belanja langsung dan tidak lang-
sung.

Sementara pimpinan sidang, Murni Su-
ciyanti tidak bisa menahan kesedihan ketika
menutup rapat. Bahkan sempat meneteskan
air mata karena sebentar lagi harus berpisah
dengan anggota DPRD lainnya yang sudah
dianggap keluarga.

Pimpinan sidang II yang juga Wakil Ketua
DPRD, Drs. Syamsuddin juga memberikan
sambutan terakhir sebagai anggota DRPD.
Dia menitipkan pesan kepada anggota de-
wan lama yang terpilih kembali agar terus
menjalin silahturahmi.

Terhadap anggota dewan yang tidak
terpilih, namun masih mau hadir, patut dia-
presiasi. Namun mereka yang melepas tang-
gungjawab sebelum berakhir masa perio-
denya patut disesalkan. Itu tidak menunjuk-
kan sebagai wakil rakyat yang tidak bertang-
gungjawab.

Karena seharusnya tidak hanya berfikir
untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Namun ada tanggungjawab besar, yakni nasib
rakyat dan daerah kedepannya. Mestinya mere-
ka dapat memberikan pengabdian terbaik diu-
jung masa jabatan, bukan sebaliknya.

Maka terlihat adanya ketidakdewasaan
sebagai seorang politisi. Maka, kita berha-
rap pada anggota dewan yang terpilih lagi
dan yang baru menjabat dapat menjaga ama-
nah dengan baik.

Menunjukkan pengabdiannya dan men-
jalankan tiga fungsi dewan dengan optimal.
Fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.
Maka, anggota dewan mendatang harus me-
miliki mental sebagai wakil rakyat, bukan pri-
badi dan kelompoknya.

Mereka harus memahami esensi menjadi
wakil rakyat, memperjuangkan kepentingan
publik demi tercapainya kemakmuran dan kese-
jahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan ang-
gota dewan saja. (*)

Mental Legislator

Bima, BimaEkspres.-
Untuk kelancarakan ke-

giatan, Lintas Medan Alam
Bima oleh Sat lantas Polres
Bima, sejumlah personel me-
matangkan persiapan jalur.
Karena kegiatan di alam be-
bas, maka dibutuhkan persia-
pan maksimal.

Kegiatan Lintas Medan
Alam Bima ini dalam  rang-
ka menyambut HUT ke-64

Sat Lantas Matangkan
Persiapan Lintas Medan Alam Bima

kenyamana dan keamanan
bagi peserta nanti,” ujarnya.

Kata dia, karakter jalur
yang akan dilalui, yakni pe-
mukiman warga, pegunu-
ngan, perkebunan, sungai,
lembah dan persawahan.

“Jalur yang akan dilalui
dapat digunakan untuk melatih
fisik para peserta sambil me-
nikmati keindahan alam Bi-
ma," katanya. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Panitia lomba lintas me-

dan digelar Satlantas Polres
Bima dalam rangka memeri-
ahkan HUT ke-64 Lantas
tahun 2019, menyiapkan ber-
bagai kegiatan hiburan dan
hadiah menarik. Untuk itu, pe-
lajar diajak untuk ikut meme-
riahkan kegiatan ini.

“Lomba lintas medan ini
kami sediakan kegiatan per-
kemahan, api unggun, nonton
bareng bioskop, games makan
pisang susu, tebak kata, pin-
dahkan tepung, games Kapol-
res momen kebangsaan," jelas
Kasat Lantas Polres Bima,
IPTU Agus Pujianto, S.Pd, Ra-
bu (18/9).

Tidak hanya itu, personel
Satlantas akan menanam-
kan wawasan dan pemaha-
man tentang lalulintas kepa-
da peserta.

“Kegiatan ini melibatkan
pelajar, kami akan menanam-
kan edukasi berlaluluntas
kepada peserta. Harapan ka-
mi, apa yang diberikan dapat
diteruskam ke siswa lainnya,"
ujarnya.

Kata dia, ini merupakan
lomba beregu atau tim. Sa-
tu tim terdiri dari lima pe-
serta putra maupun putri.

“Selain memberikan edu-
kasi pembelajaran lalulinta,
kami juga akan memberikan
edukasi tentang Narkoba,"
katanya.

Kata dia, peserta diwa-
jibkan membawa seragam

Lantas tahun 2019.
Kasat Lantas Polres Bi-

ma, IPTU Agus Pujianto, SPd
mengatakan, kegiatan Lintas
Medan Jelajah Alam Bima ini
akan dilaksanakan dua hari.
Yaitu 21 dan 22 September 2019.

"Panitia dari personel Sat-
lantas Polres Bima saat ini
sedang mematangkan persi-
apan jalur giat lintas medan
yang akan diselenggarakan

selama 2 hari Sabtu dan Ming-
gu," jelasnya.

Kata dia, kegiatan ini
melibatkan pelajar. Satu tim
terdiri dari lima peserta. Sam-
pai saat ini antusias peserta
mendaftarkan ke sekretariat
panitia luar biasa.

“Selain membuat jalur
lintas medan, kami juga mem-
persiapkan lokasi perkema-
han yang dinilai memberikan

Beragam Hadiah Disiapkan untuk Lomba Lintas Medan Alam Bima

IPTU Agus Pujianto, SPd

lintas medan. Hari pertama,
menggunakan baju olahra-
ga masing-masing sekolah,
celana pramuka, sepatu
olahraga, penutup kepala
bebas.

Sementara seragam di
hari kedua, Agus menjelas-
kan peserta wajib menggu-
nakan seragam pramuka
lengkap dengan TKU, se-

patu olahraga dan penutup
kepala bebas.

"Setiap peserta diwajib-
kan membawa perlengka-
pan, mandi, tidur seperti to-
pi, jaket, selimut, tikar, sa-
rung, pakaian ganti," kata-
nya.

Selain itu, peserta harus
juga membawa perlengka-
pan salat alat tulis dan tem-
pat minuman. Seluruh pe-
serta tidak diperbolehkan
membawa dan mengkon-
sumsi rokok, alkohol, Nar-
koba dan sajam lainnya.
Penginapan (tenda) peserta
disiapkan oleh panitia.

"Transportasi peserta di-
siapkan oleh panitia khusus
sekolah-sekolah yang ter-
jauh, konsumsi, makan,
minum, snack di tanggung
panitia," terangnya.

Selama pelaksanaan ke-
giatan seluruh peserta dini-
lai oleh tim juri yang ditun-
juk oleh panitia. Seserta wa-
jib mematuhi perarturan lom-
ba dan keputusan panitia ti-
dak bisa diganggu gugat oleh
pihak manapun. (BE05)
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Peladang Diimbau Tidak Bakar Lahan dan Hutan
Kota Bima, BimaEkspres.-

Merebaknya aksi pembakaran
lahan dan hutan yang banyak d-
ilakukan peladang dan petani di musim
kemarau hingga kini, membuat banyak
dampak dan masalah. Untuk itu Ba-
dan Penanggulangan Bencana Da-
erah (BPBD) Kota Bima, mengim-
bau warga khususnya pemilik ladang
dan petani agar tidak membakar lahan
dan hutan.

Kepala BPBD Kota Bima, Ir
H Sarafuddin MM kepada war-
tawan, Rabu (18/9) kemarin  me-
ngungkapkan, saat ini kerap mun-
cul dan terjadi kebakaran. Bahkan,
hingga memakan korban jiwa.

"Jangan membakar. Kalaupun
membakar, maka lakukan pada
malam hari karena suhu sedikit
dingin dan jangan lupa dikontrol,"
imbaunya.

Sarafuddin mengakui, saat ini
warga yang memiliki lahan tegalan
dan di perbukitan sedang bersiap
menyambut musim tanam. Untuk
membersihkan lahan itu, pemilik
lahan banyak yang membakar
alang-alang yang tumbuh liar.

Disarankannya juga, ketika pemi-
lik lahan membakar maka harus me-
nyiapkan banyak orang untuk me-
ngontrol arah api. Sehingga tambah-

nya, api tidak meluas ke lahan orang
lain atau ke pemukiman warga.

"Jadi jangan sampai tidak diken-
dalikan, karena tidak adanya orang
yang mengontrol api itu selain mereka
sendiri," tegasnya.

Selain lahan, Sarafuddin juga
memberikan atensinya pada kejadi-
an kebakaran di pemukiman. Meski
tidak menjadi domain utama BPBD,
tapi itu patut menjadi perhatian semua

pihak.
Karena cuaca panas dan angin

kencang yang terjadi saat ini, berpo-
tensi terjadinya kebakaran hebat.
Sehingga, warga diminta berhati-hati
ketika menggunakan kompor, listrik
atau membakar lahan.

"Kebakaran kecil, bisa jadi besar
dan meluas karena pengaruh cuaca
dan angin kencang. Jadi harus hati-
hati," tutupnya. (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

Kota Bima, BimaEkspres.
Korban kebakaran di lingkungan

Sarata, Kelurahan Paruga Senin
kemarin, mendapat bantuan tanggap
darurat. Bantuan berupa kebutuhan
pokok dan terpal dari Pemkot Bima
melalui Dinas Sosial dan BPBD.

Lurah Paruga, Haerunas Rabu (17/
9) membenarkan adanya bantuan ter-
sebut. “Iya sudah diberikan bantuan pa-
da korban," terangnya di Pamkot Bima.

Bantuan diberikan berupa terpal,
beberapa jenis makanan dan beras.
Bantuan tersebut kata Haerunas
diserahkan oleh BPBD, Dinas So-
sial dan Ketahanan Pangan.

Untuk sementara ini, kata dia,
korban mengungsi disekitar lokasi

kebakaran dengan tidur beratapkan
terpal. Namun sangat diharapkan
ada bantuan lain dari pihak terkait.

“Karena kejadiannya kebakaran
kemarin rumah terbakar saat itu di-
tempati oleh korban yang berstatus kon-
trak, sementara pemiliknya posisi se-
benarnya pun mau menempati rumah
tersebut karena waktu kontrak telah
habis namun terjadi musibah kebaka-
ran,” ujarnya. Kata Haerunas, menge-
nai rumah masih dibicarakan secara in-
ternal antara pemilik dan yang mengon-
trak. Untuk itulah ada harapan ban-
tuan lain dari dinas terkait. Apakah
dibangunkan kembali rumah walau
seadanya.“Karena pemilik rumah pun
secara ekonomi sama,” ujarnya. (BE06)

Korban Kebakaran di Sarana dapat Bantuan Tanggap Darurat

Lurah Paruga, Haerunas

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur Nusa Tenggara Barat,

Dr. H. Zulkieflimansyah, memimpin
rapat dengan agenda E-Kinerja dan
Program Strategis, di Ruang Rapat
Utama Kantor Gubernur, Selasa
(17/9/19).

Gubernur yang didampingi Wakil
Gubernur, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah dan Asisten II, Ir. Ridwan
Syah, menyampaikan bahwa visi
dan misi NTB Gemilang tidak ha-
nya diusung oleh Pemerintah Pro-
vinsi saja, namun bisa juga diapli-
kasikan oleh Kabupaten/Kota di
Nusa Tenggara Barat.

Program-program strategis yang
dicanangkan NTB tahun 2019-2023
meliputi pariwisata andalan dan
strategis, industrialisasi, pengemba-
ngan daya saing SDM, NTB ramah
investasi, pengembangan konektivitas
dan aksebilitas wilayah NTB dan
NTB bersih dan berkelanjutan. Se-
hingga manfaatnya bisa dirasakan
langsung oleh masyarakat NTB.

"Kita harus punya strategic
planning yang terukur untuk me-
nyusun hal-hal yang dibutuhkan un-
tuk mengembangkan daerah wisata
di NTB, karena seperti yang kita
tahu sektor pariwisata memiliki
peran strategis yang dapat men-
dorong peningkatan pendapatan
NTB," jelas Gubernur.

Melanjutkan penjelasannya, Gu-
bernur menginginkan agar destinasi
wisata dapat dipromosikan melalui
media sosial dengan visualisasi gam-
bar atau video yang menarik, sehingga
meningkatkan sektor pariwisata.

"Mandalika dan MotoGP men-
jadi potensi besar NTB untuk me-
ningkatkan sektor pariwisata, pe-
ngembangan Tambora Geopark
Nasional, pengembangan wisata
halal kelas dunia dan penanggu-
langan kemiskinan dengan pende-
katan Community Based Tourism,"
tuturnya.

Menurut Gubernur, melalui in-
dustri pengolahan dan permesinan,
nilai tambah bahan baku/mentah
dapat ditingkatkan. Dengan demiki-
an, warga NTB tidak lagi menjual
bahan mentah, tetapi diolah menjadi
barang setengah jadi atau barang

jadi.
"Industralisasi bukan identik

dengan pabrik-pabrik besar, de-
ngan mengusahakan hasil produk/
jualan yang mentah untuk diting-
katkan menjadi barang setengah
jadi atau barang jadi kemudian
dijual di daerah sendiri," jelasnya.

Begitu pula dengan pengem-
bangan daya saing SDM di NTB, yaitu
dengan menjalankan program be-
asiswa NTB ke beberapa negara di
luar negeri, juga dengan melakulan
revitalisasi Posyandu dengan tu-
juan mengoptimalkan fungsi dan
strata Posyandu.

Revitalisasi SMK juga diha-
rapkan dapat mendongkrak kua-
litas tenaga kerja NTB dan mem-
berikan dampak positif terhadap
peningkatan mutu SMK dengan
dua orientasi baru.

Gubernur mengatakan salah
satu bentuk pengembangan ko-
nektivitas yang saat ini sangat mem-
bantu, yaitu adanya direct flight
dari Perth ke Lombok sehingga
meningkatkan wisatawan mancane-
gara datang ke NTB.

"Selain itu juga pembangunan
by pass dari BIL ke Kuta untuk
menunjang event internasional
MotoGP merupakan bentuk pe-
ngembangan yang akan diupaya-
kan rampung sebelum event ber-
langsung," ujarnya.

Oleh karena itu, untuk mendu-
kung terencananya program-pro-
gram strategis tersebut, penge-
lolaan sampah berbasis pengura-
ngan jumlah sampah harus terus
diupayakan. Pengurangan sejum-
lah sampah dengan cara daur

ulang sampah dan mengubah
sampah menjadi sesuatu yang
bernilai jual merupakan salah satu
upaya agar NTB dapat bersih dan
berkelanjutan.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj.
Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd me-
negaskan ketika terjadi perubahan
pada pelaksanaan program, harus
segera dilakukan musyawarah dan

diselesaikan sesegera mungkin.
"Semua pihak harus duduk ber-

sama untuk menyelesaikan ber-
bagai hal, utamanya jika terjadi
masalah," pungkas Wagub.(BE08)

Gubernur NTB Rapat Bahas E-Kinerja dan Program Strategis

Suasana rapat yang dipimpin Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah.
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Jika Pupuk Langka, Distributor Harus Siap Dicabut Izinnya
dari tiga daerah, dewan ju-
ga memanggil Dinas Per-
tanian dan Diskoperindag
Kabupaten Bima. Hasil ra-
pat menyetujui beberapa
poin penting yang tertuang
dalam beberapa rekomen-
dasi.

"Salah satu kesepakatan
disetujui, jika kembali terja-
di kelangkaan pupuk dan
para distributor dianggap
melanggar harus siap dica-
but izinnya oleh yang ber-
wenang," jelas ketua Ko-

Bima, BimaEkspres.-
Problema klasik kelang-

kaan pupuk di wilayah Bi-
ma bahkan Dompu dari ta-
hun ke tahun, menjadi ma-
salah utama bahkan hingga
menimbulkan kericuhan.

Tidak ingin masalah ini
terus berlarut, Komisi 2 DP-
RD Kabupaten Bima Rabu
(18/9) memanggil para dis-
tributor dari wilayah Kota dan
Kabupaten Bima bahkan
hingga Kabupaten Dompu.

Selain para distributor

Dipangkas... dari hal.1

Bima M Tajil dari PDI
Perjuangan. Pria yang akrab
disapa Dae Andang itu me-
ngungkap, adanya pemang-
kasan ini sehingga pernyata-
an kepala daerah tentang Rp
12,5 dinilai menyesatkan.

Kepala Bappeda Kota
Bima H Fakhrunroji MM
yang dikonfirmasi mengakui
dipangkasnya anggaran Ban-
sos Rp 12,5 miliar. "Benar,
dipangkas. Sekarang tinggal
tujuh miliar saja," ujar man-
tan Kepala DLH Kota Bima ini.

Diakuinya, pemangkasan
anggaran tersebut dilakukan

misi 2, Edi Mukhlis kepada
wartawan usai rapat Rabu
kemarin.

Ancaman itu sebut Edi
didampingi sejumlah ang-
gota komisi 2 DPRD Ka-
bupaten Bima lainnya, bu-
kan sekadar ancaman atau
bualan semata.

Melainkan para distri-
butor tersebut harus mem-
bubuhkan tanda tangan di
atas kertas bermaterai leng-
kap disaksikan stakeholder
lainnya termasuk dengan

pupuk Kaltim.
"Dan itu telah menjadi

rekomendasi komisi kami.
Jadi bila ditemukan lapo-
ran hingga tembus ke ko-
misi 2, maka siap dikenai
sanksi hukum juga," tegas-
nya diruangannya Rabu si-
ang kemarin diamini para
anggota lainnya.

Anggota komisi 2 lain-
nya, Ahmad Yani menye-
butkan, sikap tegas terse-
but lanjutnya terpaksa di-
ambil lantaran berkaca dari

fenomena langkanya pupuk
saban tahun bahkan ditiap
kali musim tanam tiba.

Akibat kelangkaan pu-
puk ini juga bahkan terka-
dang membuat ribut warga
dan pemerintah.

"Semoga dengan reko-
mendasi ini kedepan tidak
ada lagi masalah kelang-
kaan pupuk dan keributan.
Apalagi sampai petani me-
rugi dan ribut trus," ucap-
nya.

Dia berharap dengan

karena dampak dari defisit
anggaran tahun ini. Dijelas-
kannya, realisasi anggaran di
tahun awal APBD 2019 ka-
rena proses perekrutan pen-
damping yang dilakukan di-
nas teknis. Kemudian, ang-
garan tersebut harus dibuat-
kan Peraturan Wali Kota
(Perwali) sebagai dasar pe-
nentuan penerima manfaat.

"Bagaimanapun, tujuan-
nya ini untuk menekan angka
kemiskinan dan membuka
lapangan pekerjaan. Jadi kita
harus realisasikan," tandas-
nya. Saat inipun Bappeda

Dikejar...  dari hal.1

masing. Aksi warga pun tidak
sampai disitu, selain ada yang
mengejar para distributor, me-
reka juga mengamuk didalam
ruangan Komisi II.

"Jangan main-main de-
ngan kelangkaan pupuk gini.
Kasian kita masyarakat kita,
apalagi kita yang petani gini,"

teriak mereka sambil melem-
par botol minuman di atas meja.

Warga menduga, feno-
mena kelangkaan pupuk be-
lakangan ini yang tak kunjung
usai akibat dari permainan
para distributor serta para pe-
ngecer. Mereka menilai ha-
nya yang memiliki uanglah

yang mereka utamakan.
Aksi kericuhan berubah

damai setelah sejumlah ang-
gota dewan lainnya menjelas-
kan hasil rapat. Namun mere-
ka mengaku kecewa berat
lantaran tidak berhasil berte-
mu langsung dengan para dis-
tributor. (BE09)

Tambe pada Wakil Bupati
Bima.

“Kita berterima kasih pa-
da Wakil Bupati Bima yang
telah langsung menindaklan-
juti harapan warga,” tutur-
nya.

Diakuinya, memang kon-
disi lapangan Fajar ini butuh
diperhatikan. Agar kondisi
benar-benar sesuai standar.
Baik itu pagarnya, drainase-
nya maupun penimbunan-
nya.

“Semoga kedepan Lapa-
ngan Fajar alokasi untuk per-
baikan. Dan sesuai petunjuk
tim survei akan kita tindak-
lanjuti. Yakni mengajukan
kembali surat dan proposal
pada Pemerintah Kabupaten
Bima,” pungkasnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Tim Administrasi Pemba-

ngunan (AP) Kabupaten Bi-
ma turun menyurvei kondisi
Lapangan Fajar Desa Tam-
be. Kehadiran mereka terse-
but menindaklanjuti aspirasi
pemuda setempat yang di-
sampaikan langsung pada
Wakil Bupati Bima, Drs
Dahlan saat bersilaturrahmi
dengan warga Tambe, Sela-
sa (17/9).

Salah satu Pemuda Desa
Tambe, Abdurrahman Adi
menyampaikan bahwa La-
pangan Fajar ini merupakan
salah satu aset yang dimiliki
Desa Tambe. Bahkan setiap
tahun lapangan ini rutin me-
nyelenggarakan turnamen
sepak Bola Bupati Bima

Cup dan Fajar Cup.
“Lapangan ini merupakan

aset desa. Kondisinya perlu
dibenahi dan ditata agar ba-
kat dan potensi generasi mu-
da dibidang sepak bola terus
dikembangkan,” ujarnya.

Dalam pertemuannya de-
ngan Wakil Bupati tersebut
dia berharap agar Lapangan
Fajar Tambe ditata dan dibe-
nahi. Yakni penimbunan dan
pembangunan drainasenya.

“Kita hanya minta Lapa-
ngan Fajar  Tambe diperhati-
kan,” pintanya.

Sementara itu, Penjabat
Kepala Desa Tambe, Ilham
SH membenarkan adanya tim
AP yang menyurvei Lapang-
an Fajar. Mereka menindak-
lanjuti harapan para pemuda

Tim AP Survei Lapangan Fajar Tambe

tengah menggarap Perwali.
Namun dipastikannya, Per-
wali tersebut akan selesai
dalam bulan ini sehingga ve-
rifikasi proposal segera di-
lakukan.

Sementara Kadis Sosial
Kota Bima H Muhidin me-
ngaku saat ini sedang mem-
verifikasi proposal yang su-
dah masuk ke dinsos. "Kita
masih verifikasi. Jumlah pro-
posal yang masuk, sudah
mencapai ratusan," urainya.
Namun Muhidin memasti-
kan, realisasi Bansos bisa di-
raih tahun 2019 ini. (BE09)

Sekretaris DPRD Ka-
bupaten Bima, Drs Ishaka
mengatakan, pelantikan
anggota DPRD terpilih di-
laksanakan 25 September
2019 di gedung DPRD Ka-
bupaten Bima.  Dalam pelan-
tikan ini terdapat dua tipe
undangan, yaitu kode A untuk
tamu yang berada dalam ru-
ang pelantikan termasuk war-
tawan dan sementara kode B

Bima, BimaEkspres.-
Setelah KPU Kabupa-

ten Bima menetapkan na-
ma-nama calon anggota
DPRD Kabupaten Bima
terpilih masing-masing Da-
pil, maka Sekretariat De-
wan mulai menyiapkan se-
gala sesuatunya. Termasuk
lokasi parkir tamu undang-
an yang akan menghadiri
pelantikan.

untuk undangan yang berada
di luar ruang sidang DPRD
Kabupaten Bima.

"Masyarakat yang ingin
menyaksikan pelantikan
tidak harus hadir di tempat,
namun bisa melihat melalui
live video melalui media so-
sial Facebook dan Youtube
yang disiarkan melalui ka-
nal Humas dan Protokol Se-
kretariat DPRD Kabupaten
Bima," katanya.

Dikatakannya, untuk lo-
kasi parkir bagi undangan
pelantikan, panitia menyi-
apkan di lahan bekas kan-
tor Bupati Bima dan Masjid
Nurul Qolbi. Pada saat pe-
lantikan, persimpangan di
traffic light bagian selatan
dan utara akan ditutup.

"Tutup jalan mulai seki-
tar pukul 07.00 Wita dan
pintu masuk di bagian uta-
ra. Kecuali yang bisa parkir
di dalam area DPRD For-
kopida, Bupati Bima, Wakil
Bupati, Dandim, Kapolres
dan Gubernur NTB," pung-
kasnya. (BE05)

Sekretariat Dewan Mantapkan
Persiapan Pengukuhan Anggota DPRD Terpilih

Sekwan Kabupaten Bima, Drs Ishaka

adanya rekomendasi dewan
ini, semua pihak dan stake-
holder agar mengawasi ber-
sama dan melaporkan jika
ada distributor nakal bah-
kan pengecer nakal yang se-
ngaja bermain, hingga ke-
langkaan pupuk terus ter-
jadi.

"Pokoknya kalau ada
masalah sama distributor-
nya, laporkan langsung ke
kami. Biar kami rekomen-
dasikan dan dicabut izinnya,"
imbuhnya. (BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Anggota Komisi II DPRD

Kabupaten Bima, Edy Muhlis,
meminta Dinas Pertanian Ka-
bupaten Bima dan Distributor
pupuk, untuk menambah jum-
lah pengecer di setiap desa.

Hal itu dinilai sangat perlu
untuk mencegah terjadinya
kelangkaan pupuk dan per-
mainan harga tingkat pe-
ngecer.

"Saya minta Dinas Perta-
nian dan Distributor untuk
melakukan identifikasi desa
yang luas wilayah, apabila
keberadaan pengecer masih
dirasa kurang, sehingga tidak
dapat memenuhi RDKK,

maka seharusnya ditambah
untuk memenuhi hal itu," ka-
tanya, Rabu (18/9).

Menurutnya, ini untuk men-
jawab permasalahan ditingkat
petani. Petani hampir semua
desa mengalami kelangkaan
pupuk dan penentuan harga
oleh pengecer yang tidak se-
suai HET.

“Bagi Desa yang belum
ada pengecer pupuk, harus
ada, kalau di Desa masih ku-
rang pengecer, tambahkan,
hal ini untuk memberikan
pelayanan yang baik kepada
masyarakat," ujarnya.

Seharusnya pengecer yang
bergantung pada petani, bukan

sebaliknya. “Kami akan me-
ngawasi supaya pengecer
akan bergantung pada petani
dan tidak lagi ada kelangkaan
pupuk di Kabupaten Bima,"
jelasnya.

Pihaknya sudah memba-
ca simpul persoalan. Kata
Edy, ada dugaan permainan
ditingkat pengecer sehingga
mempengaruhi kelangkaan
pupuk.

“Jumlah pupuk di penge-
cer dengan tingkat kebutu-
han pupuk masyarakat jauh
ibaratkan langit dan bumi,
sehingga membuka peluang
pengecer bermain dengan
harga," katanya. (BE05)

Pengecer Pupuk Minta Ditambah
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PKM Mpunda
dapat Akreditas UTAMA

Kota Bima, BimaEkspres.-
Prestasi membanggakan

ditorehkan Puskesmas (PKM)
Mpunda, Kota Bima. Sesuai
surat Komisi Akreditasi Ke-
menterian Kesehatan RI telah
menetapkan Puskesmas Mpun-
da mendapatkan status akre-
aditasi Utama.

Sebelumnya Pemkot Bi-
ma melalui Dinas Kesehatan
mampu mengantarkan RS-
UD Kota Bima mendapat-
kan akreditasi tinggi dari ba-
dan akreditasi Independen.
Kini pun PKM Mpunda men-
dapatkan penilaian Utama
ditahun 2019.

Kepala Dikes Kota Bima,
Drs H Azhari mengatakan,
akreditas Utama ini merupa-
kan Lompatan luar biasa dari
sebelumnya yang hanya ting-
kat Dasar.

Hasil ini tidak naik berta-
hap mengikuti anak tangga,
tapi lompatan melewati dua
anak tangga hingga peroleh
nilai Utama.

"Insya Allah ke depan ting-

gal satu langkah akan meraih
tingkatan tertinggi yaitu Pari-
purna. Amiiin," harapnya.

Tentunya Raihan ini tak le-
pas dari kerja keras seluruh
jajaran ada di PKM Mpunda
selama ini. Salah satunya da-
lam hal pelayanan serta berbagai

informasi telah diciptakan.
Kata Azhari, penetapan

PKM Mpunda dengan akre-
ditas UTAMA berdasarkan
putusan dari Kementerian
Kesehatan RI, Direktorat
Pelayanan Kesehatan, Ko-
misi Akreditas Pelayanan

Bagi-bagi Uang Dinilai
dapat Mancing Konflik

Kota Bima, BimaEkspres.-
Meriahkan HUT ke-74

TNI,  Pemkot Bima mela-
lui Dinas Pariwisata akan
menggelar parade kuda dan
pawai rimpu, 12 Oktober
2019.

Kepala Bidang Pema-
saran dan Ekonomi Krea-
tif, Dinas Pariwisata Kota
Bima, Yuliana pada warta-
wan diruang kerjanya Ra-
bu (17/9) mengaku untuk
agenda Oktober 2019 su-
dah terjadwal berbagai ke-
giatan promosi pariwisata
khususnya dibidang kebu-
dayaan.

Rangkaian kegiatan ter-
sebut sekaligus juga me-
meriahkan HUT TNI. Be-
berapa agenda kegiatan akan
digelar selama dua hari ber-
turut-turut, mulai tanggal 12
sampai 13 Oktober.

Untuk 12 Oktober akan
digelar Parade Kuda Pa-
cuan dan akan diikuti oleh
ratusan kuda. Termasuk
dengan joki ciliknya.

Gagasan digelarnya pa-
rade kuda pacuan ini ada-
lah dalam rangka menyam-
paikan slogan “Ingat Kuda
Ingat Bima". Karena Bima
terkenal dengan pacuan ku-
da serta joki ciliknya.

“Kalau tak ada halang-
an semua kuda akan berla-
ga di pacuan kuda kota Bi-
ma akan mengikuti para-
de," ujar Yuliana.

Oktober Dispar Kota Gelar Parade Ratusan Kuda Pacu

Kuda yang  ikut parade
nantinya akan dihias layak-
nya berlaga di arena. Tidak
saja parade kuda, bersama-
an  dengan pawai rimpu.

Untuk pawai rimpu ini
sesuai rencana akan di-
ikuti oleh 15 ribu perserta.
Mulai dari kelurahan, ke-
camatan, seluruh OPD, se-
kolah dan siswa serta guru-
guru. Untuk rute dari lapa-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Aksi bagi-bagi uang Wali Kota Bima, HM Lutfi SE kepada

warganya beberapa hari terakhir, terus mendapatkan res-
pon beragam dari berbagai kalangan. Kali ini giliran Pe-
merhati Sosiologi Pembangunan Kota, Makruf, MSi.

Makruf menilai aksi pembagian uang tunai yang
disebutkan Wali Kota sebagai gaji selama satu tahun
dia menjabat tersebut, dilakukan sebagai tunas atau
bibit yang berpotensi menumbuhkan kemiskinan baru
bahkan bisa memicu timbulnya konflik.

“Uang tunai kekuasaan surplus kemiskinan, defisit
kemakmuran,” sorotnya kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, keberadaan masyarakat Kota sifatnya
heteregon akan mengakibatkan kecemburuan sosial.
Karena katanya yang diberikan, hanya menyentuh
sejumlah atau kalangan masyarakat tertentu saja.

“Karena seharusnya menyentuh semua. Tidak bisa
ada masyarakat yang dianakemaskan dan ini bisa
berpotensi menciptakan konflik. Ini konsekuensi logis-
nya,” papar Magister Sosiologi Pembangunan Univer-
sitas Muhammadiyah Malang ini.

Selain itu, pejabat atau oknum birokrat yang mem-
bagikan uang tunai di ruang publik, diluar jam dinas de-
ngan dikelilingi banyak kamera, sama halnya menghina
kultur yakni Tangan dibawah lebih baik tangan diatas.

“Saya kira hal semacam ini harus lebih dipahami
sebelum bertindak. Wali Kota itu adalah pemimpin,
bukan masyarakat biasa,” ujarnya. Ia berpendapat, oknum
pejabat daerah yang membagikan uang tunai tanpa pen-
dalaman atau penjabaran dari visi-misinya, meskipun meng-
gunakan dalil beramal ataupun sebagainya bisa disebut narsis.

“Beramal itu tidak sampai heboh dan diketahui orang
banyak. Apalagi sampai difoto hingga diberitakan,” te-
kannya.

Makruf menyarankan kepada Wali Kota termasuk
pejabat daerah lainnya, jika ingin beramal harus ada
tempatnya. Misalnya di pantai jompo atau panti yatim
piatu atau di lokasi masyarakat yang sedang tertimpa
musibah.

“Dan cara ini pun harus pertama dan utama oleh
yang bersangkutan supaya dapat menjadi role model
bagi yang lain,” tutupnya. (BE09)

Kesehatan Tingkat Pratama
dengan nomor YM.02.01/
VI.14/706/2019.

Tambah Azhari, akreditas
UTAMA diraih PKM Mpun-
da Kota Bima setelah diusul-
kan melalui Dinas Kesehatan
provinsi NTB. Kemudian di-
tindaklanjuti penilaian  oleh   tim
akreditasi.

“Ada 5 status kelulusan ak-
reditasi puskesmas di Provinsi
NTB, salah satunya Puskes-
mas Mpunda dan meraih akre-
ditasi utama,” ujar Azhari.

Dengan penetapan status
tersebut sambungnya, maka
bagi Puskesmas yang terakre-
ditasi akan diberikan sertifikat
akreditasi Puskesmas dan re-
komendasi hasil survei.

Tidak puas sampai disitu,
lanjutnya, bahwa untuk selan-
jutnya, pihaknya akan terus
mendorong PKM lainnya ada
di Kota Bima mendapatkan
predikat sama. Dan tentunya
tak lupa akan terus tingkatkan
pelayanan pada masyarakat.
(BE06)

Kepala Dikes Kota Bima, Drs H Azhari

Wali Kota Bima saat membagikan uang ke warga

ngan Serasuba kemudian fin-
ish di lapangan Lawata.

Lanjut Yuliana, tidak sam-
pai disitu, di pantai Lawata
akan dilanjutkan dengan pen-
tas budaya. Seperti Ntumbu
Tuta, Buja Kadanda, Sere
dan berbagai tarian khas Bi-
ma.

Seluruh masyarakat nan-
tinya bisa ikut berpatisipasi
sekaligus menyaksikan
langsung berbagai kegiatan
kebudayaan akan digelar
Pemkot Bima melalui Dinas
Pariwisata.

Setelah itu, akan dilan-
jutkan dengan lomba Tryath-
lon dan Twoathlon. Renca-
nanya akan dihadiri Pang-
dam Udaya. (BE06)

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

Yuliana
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Tingkatkan Kewaspadaan, KLB Rabies Disosialisasikan

28 M... dari hal.1

siapan dan pelaksanaan Pilkada.
“Kami ketuk palu dengan

angka 28 Miliar karena ada pe-
nambahan dari dana hibah, tidak
ada lagi perubahan, semua su-
dah diputuskan," jelasnya.

Dia mempertegas, dana
sebanyak itu tidak hanya untuk
KPU dan Bawaslu saja. Namun
diperuntukkan juga bagi aparat
keamanan, baik Polri dan TNI.

“Dana sebesar itu  akan

diarahkan untuk berbagai
unsur yang terlibat mendu-
kung terselenggaranya Pil-
kada seperti KPU, Bawaslu,
TNI dan Polri," terangnya.

Edy juga mengatakan, dana
Pilkada ini masih akan diso-
sialisasikan di tingkat  Pemprov
NTB. Sekaligus pengesahan
ditingkat provinsi.

"Hanya saja berapa estimasi
dana untuk KPU, Bawaslu, Polri

Gaya Rentenir... hal.1

Kota Bima, BimaEkspres.-
Bagian Kesejahteraan

Masyarakat (Kesra) Setda
Kota Bima menggelar ke-
giatan sosialisasi Kewas-
padaan Dini terhadap Ke-
jadian Luar Biasa (KLB)
Pada Manusia di Kota Bi-
ma.

Kegiatan ini dibuka oleh
Asisten Bidang Perekono-
mian dan Pembangunan Set-
da Kota Bima, Ir. Hj. Rini
Indriyati, Rabu (18/9) di Au-
la Kantor Dinas Pertanian
Kota Bima.

Asisten Bidang Pere-
konomian dan Pembangu-
nan Setda Kota Bima Ir.
Hj.Rini Indriyati menyam-
paikan apresiasi kepada
Kabag Kesra selaku lead-
ing sektor kegiatan sosiali-
sasi zoonosis.

Penyakit anjing gila atau
rabies merupakan penya-
kit hewan menular akut yang
dapat menular dari hewan ke
manusia (zoonosis) melalui
gigitan hewan tertular.

Setiap kejadian kasus
rabies umumnya terjadi ka-
rena kurangnya kesadaran
masyarakat tentang bahaya

rabies segera laporkan
agar segera ditangani oleh
Dinas terkait, demikian
pula jika ada masyarakat

rabies. Oleh karena itu, so-
sialisasi tentang penyakit
rabies penting dilakukan.

"Pembasmian rabies su-
lit dilakukan tanpa kesada-
ran masyarakat itu sendiri,”
ujarnya.

Untuk mengendalikan
rabies di Kota Bima setiap
tahunnya Pemerintah me-
laksanakan program penang-
gulangan rabies dan menga-
lokasikan dana pengendalian
rabies. Program tersebut di
antaranya penyediaan vaksin
anti rabies, operasional dan
logistik vaksinasi, monitoring,
serta koordinasi pelaksanaan
program.

Tujuan dari adanya ke-
giatan ini ungkap Asisten un-
tuk mengetahui, mencegah
dan meningkatkan upaya per-
lindungan dari ancaman penu-
laran dan penyebaran Zoono-
sis penyakit rabies.

Rini berharap kepada
Camat dan Lurah agar bisa
mensosialisasikan kepada
masyarakat tentang ciri-ciri
penyakit rabies dan binatang
penyebar penyakit rabies
dan apabila ada masyarakat
yang terkena gigitan anjing

agar cepat di tangani/diatasi
secara medis.

"Camat dan lurah ha-
rus berperan aktif menso-

sialisasikan kepada ma-
syarakat tentang ciri-ciri
penyakit rabies, apabila di-
temukan binatang penyebar

yang kiranya terjangkit
penyakit ini segera dibantu
untuk ditangani secara medis,"
pesannya.(BE06)

harus dikembalikan warga
sebesar Rp 1.200.000.

Parahnya lagi, dana yang
dipinjam oleh warga tidak serta
merta dicairkan. Namun akan
dikenakan lagi pemotongan.
Praktek tersebut sudah berlang-
sung lama, mulai tahun 2017
hingga 2019.

Bendahara BUMDes Ba-

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub)

Nusa Tenggara Barat, Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah,
menggelar pertemuan ber-
tajuk “Temu Wakil Guber-
nur Nusa Tenggara Barat,
Meningkatkan Sinergi &
Kemitraan Pemerintah De-
ngan Komunitas Lingkung-
an Hidup dan Influencer”
di Pendopo Wakil Gubernur
NTB, Selasa (17/9/2019).

Wagub yang terlihat sa-
ngat anggun mengenakan
jilbab dan baju yang berwar-
na senada, menyampaikan
rasa bangga dan terima ka-
sihnya, kepada para peserta
yang tampak bersemangat
mengikuti pertemuan ter-
sebut. “Saya sangat berbaha-
gia, dapat bertemu dengan
bapak/ibu semua, banyak dari
bapak/ibu yang sudah pernah
ketemu dengan saya dan
sekarang kita berkumpul lagi
di sini, dengan frekuensi yang
sama,” tutur Wagub.

Wagub menilai bahwa
satu pemikiran atau pema-
haman dengan peserta di-
rasa sangat penting. Sehing-
ga akan terbangun sinergi
yang baik, dan akan mem-
permudah eksekusi penanga-
nan sampah di lapangan nan-
tinya.

Lanjut Wagub, Provinsi,
Kabupaten dan yang terpen-

ting adalah masyarakat, ha-
ruslah bersinergi dengan

Sukseskan Zero Waste, Wagub Gandeng Komunitas Lingkungan Hidup dan Influencer

jo Ratna yang dikonfirmasi
soal itu tidak membantahnya.
Bahkan mengakui adanya sis-
tem simpan pinjaman dengan
mengembalikan 20 persen
yang dijalankan oleh BUM-
Des tersebut.  “Iya benar,” ja-
wabnya singkat.

Namun saat ditanyakan
apakah sistem tersebut dilak-

dan TNI belum kita ketahui.
Estimasi akan dibuka setelah
evaluasi di Provinsi, pembahasan
APBD P baru selesai kemarin,
kami akan bawa ke provinsi
besok," katanya.

Dia mengaku, dana Pilka-
da yang disahkan tahun ini
lebih besar dari sebelumnya.
Sebab tingkat pengamanan
dan hal teknis lebih banyak di
Pilkada ini. (BE05)

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Bagian Kesra Setda.

sanakan berdasarkan kesepa-
katan atau regulasi yang berla-
ku, Ratna memilih bungkam
dan meminta agar hal itu dita-
nyakan langsung kepada Ketua
BUMDes. “Untuk jelasnya ta-
nyakan ke ketua aja,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua BUM-
Des Bajo hingga saat ini belum
berhasil dikonfirmasi. (BE07)

kokoh. “Kita semua yang satu
frekuensi tentang sampah ini,
kita harus berjuang supaya
sampah, bukan menjadi pe-

nyakit, bukan menjadi mu-
sibah, tetapi menjadi sumber
daya,” terang Wagub.

Tidak hanya itu, Wagub
juga menyampaikan opti-
mismenya dalam penanga-
nan sampah di NTB dapat
terselesaikan dalam 5 tahun.

“Saya optimis dan kita
harus optimis, optimis kita
bisa 2023, 70% penanganan
30% pengurangan,” lanjut
Wagub. Edukasi harus terus
dilakukan, sehingga pema-
haman kepada masyarakat
akan tumbuh baik.

Sementara itu, Ir. Mada-
ni Mukarom, B. Sc.F, Ke-
pala Dinas Lingkungan Hi-
dup dan Kehutanan (LHK)
menyampaikan salah satu
progresnya terkait Zero
Waste, yang secara umum
telah diselesaikannya, yakni
Perda No. 5 tahun 2019 ten-
tang pengolahan sampah di
Nusa Tenggara Barat.

Madani juga menyampai-
kan impiannya bahwa de-
ngan sampah banyak per-
masalahan dapat teratasi di
masyarakat. “Kedepan im-
pian kami, pembayaran SPP
SD, SMP, hingga perguruan
tinggi dari sampah, begitu juga
ibu-ibu pengajian dan Posyan-
du bayar obatnya pakai sam-
pah, Bapak-Bapak jamaah
masjid, iuran masjid pakai
sampah,” harap Ir. Madani.

Lanjutnya, edukasi akan
terus menerus dilakukan, agar
pemanfaatan pengolahan sam-
pah dapat terpenuhi dan juga
akan melibatkan teknologi-
teknologi dalam perwujudan-
nya. Wagub lalu mengajak
seluruh peserta untuk berdis-
kusi. “Kita bisa berdialog,
dan nanti akan dipandu, su-
paya ada dua arah, mungkin
ada ide yang ingin disampa-
ikan. Kami Zul-Rohmi ter-
buka, untuk semua masu-
kan-masukan. Karena kami
ada, untuk kita bersama-sa-
ma menyelesaikan masalah
di NTB ini,” ujar Wagub.

Komunitas dari berbagai
kalangan tersebut, sangat ber-
semangat dan antusias me-
nyampaikan masukan-masukan
serta membagi pengalamannya
terkait zero waste.

Tidak hanya itu, mereka
juga mengutarakan kesia-
pannya bersinergi bersama
pemerintah, untuk bersama-
sama menggaungkan serta
bergerak dalam penuntasan
sampah di NTB.

Di penghujung acara, Wa-
gub menyampaikan bahwa
semua membutuhkan proses.
Terlebih dalam menyukses-
kan Zero Waste dan tentunya
dalam proses tersebut dibu-
tuhkannya kesabaran, kete-
kunan dan sinergi dari berba-
gai pihak. (BE04)
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Dompu, BimaEkspres.-
Untuk menyukseskan

Program Kesehatan me-
nuju Dompu sehat berha-
sil, harus mampu mengu-
bah pola pikir masyarakat
. Yakni dengan menggeser
semua tanggungjawab itu
ke masyarakat.

Hal itu dikatakan Bupa-
ti Dompu, Drs H Bambang
M Yasin saat membuka acara
Rapat Kerja Kesehatan Da-
erah (Rakerkesda) di Gedung
PKK Dompu, Rabu (18/9).

Perlunya   menggeser tang-
gung jawab,  kata bupati, agar
setiap permasalahan yang
terjadi masyarakat memiliki
tanggung jawab moral. Con-
tohnya, saat eliminasi Anjing
Rabies, bukan hanya oleh
pemerintah, namun juga

masyarakat.
“Justru yang terjadi, war-

ga sendiri yang melarang
menembak anjing,” katanya
seraya menambahkan bagai-
mana kasus Rabies bisa tun-
tas jika kesadaran warga
tidak ada.

Contoh lain, kata bupati,
untuk imunisasi saja petugas
kesulitan untuk mencari
anak. Padahal kebutuhan
untuk sehat adalah warga.

Begitu juga korban an-
jing rabies, padahal yang
memerlukan obat dan ha-
rus sembuh itu  warga, tapi
petugas yang kesulitan men-
cari korban untuk diobati.

“Itulah pentingnya kesa-
daran masyarakat itu," te-
gasnya.

Untuk itu, bupati minta

Pola Pikir Masyarakat Tentang Kesehatan Harus Diubah
kepada Dinas Kesehatan
Dompu melakukan penda-
taan warga sehat dan sa-
kit. Sakitnya apa, sehingga
diketahui solusinya.

“Harus dimulai dengan
Basic data yang kuat, lalu di-
olah, baru diputuskan. Saya
sepakat hidup sehat tapi juga
harus hemat," katanya .

Sementara itu Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten
Dompu, Hj Iris Juita Kastanti
SKM, M.Km  mengatakan, di-
harapkan Rapat Kerja  Kese-
hatan Daerah mampu menya-
tukan presepsi semua pihak
terkait kesehatan. Berbagai
capaian terus diraih oleh jajaran
Dinas Kesehatan Dompu.

“Kita yang pertama di NTB
yang melakukan repitalisasi
Posyandu," katanya. (BE03)

Dompu, BimaEkspres.-
Berbagai kegiatan di-

gelar dalam Rapat Kerja
Kesehatan Daerah yang di-
pusatkan di Gedung PKK
Dompu, Rabu (18/9). Raker-
kesda selama dua hari itu
juga menampilkan inovasi
Puskesmas dan Cek Kese-
hatan gratis.

Bupati Dompu, H Bam-
bang M Yasin meninjau
pameran dan inovasi Pus-
kesmas 9 Puskesmas di Ka-
bupaten Dompu ditambah
UPTD Rumah Sakit Prata-
ma Manggelewa.

Puskesmas Dompu Ba-
rat misalnya  menampilkan
inovasi berupa aneka jenis
tanaman obat keluarga (To-
ga). Juga aneka minuman
herbal yang dikonsumsi lang-
sung oleh pengunjung.

“Kita  juga menyajikan
Pos Bimbingan Terpadu,"
kata Kepala Puskesmas Dom-
pu Barat Muzakir S.Km.

Demikian juga stan Pus-

kesmas Dompu Kota, me-
nyediakan  Inovasi Bubur Ja-
gung Kelor Ikan dan Tempe
(Bujarit) yang juga bisa dinik-
mati peserta. Bujarit ini juga
dilengkapi brosur cara mem-

buatnya yang bisa dibawa
pulang.

Sementara untuk Pus-
kesmas Dompu Timur yang
terletak paling ujuang jalan
masuk gedung PKK tidak

mau kalah. Terlihat menam-
pilkan inovasi olahan ma-
kanan sehat.

Demikian juga Puskes-
mas Kempo, Puskesmas
Kilo menampilkan aneka

makana,n seperti ikan la-
wa, Dodol Karampi, Pa-
ngaha Sinci, dan Teh Mo-
ringa Kidom.

Puskesmas Calabai me-
nyiapkan pelayanan dan

penyuluhan kesehatan gra-
tis. UPTD Rumah Sakit Pra-
tama Manggelewa menye-
diakan check-up kesehatan
fisioterapy.

Puskesmas Soriutu me-
nyediakan olahan masakan
IBUJARI dan aneka jenis
TOGA sebagai obat kelu-
arga yang ditanam di lahan-
lahan pekarangan.

Puskesmas Ranggo me-
nyajikan inovasi olahan ma-
sakan IBUJARI. Puskes-
mas  Rasabou memberikan
pelayanan kesehatan dan
inovasi pembalut sehat ba-
gi wanita hasil pelatihan
dari  Carlos seorang rela-
wan berkebangsaan Spa-
nyol yakni

Pembalut wanita yang
bisa dicuci lagi kemudian bi-
sa dipakai lagi setelah dise-
trika. “Ini bisa digunakan lagi
dan langsung dibuang,"  kata
Siti Akmal, A. Md. Kep dari
Puskesmas Rasabou  Hu'u.
(BE03)

Rakerkesda  Dompu Tampilkan Inovasi Puskesmas

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

hammad Lutfi SE menye-
rahkan sejumlah bantuan
untuk masjid Al Mujahidin
Kampung Sumbawa Ke-
lurahan Tanjung, Selasa
(17/9). Penyerahan bantu-
an dihadiri pula oleh Ketua
TP PKK Kota Bima Hj
Ellya HM Lutfi, Kepala
Bagian Kesra Setda Kota
Bima, Camat Rasanae
Barat Hj Suharni dan PLT
Lurah Tanjung.

Adapun bantuan yang
diberikan yakni sebesar Rp
50 juta yang bersumber
APBD 2019. Walikota Bi-
ma juga menyerahkan sum-
bangan pribadi sebesar Rp
10 Juta untuk membantu
pembangunan Masjid Al
Mujahiddin Kampung Sum-
bawa. Selain sumbangan
berupa dana diserahkan
pula bantuan berupa Al-
Qur'an, buku Iqra dan Bu-

Sejumlah Bantuan Diserahkan di Tanjung

ku Fiqih Islam untuk TPQ
Se- Kelurahan Tanjung ma-
sing-masing sebanyak 75
buah.

Usai memberikan bantuan
di Masjid Al Muwahiddin

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat membuka acara Rakerkesda di Gedung PKK
Dompu, Rabu (18/9).

Kampung Sumbawa Kelu-
rahan Tanjung, Walikota
Bima H Muhammad Lutfi
SE beserta Ketua TP PKK
Kota Bima Hj Ellya HM
Lutfi melakukan blusukan

dibeberapa wilayah di Kam-
pung Sumbawa Kelurahan
Tanjung diantaranya RT 08,
RT 07 dan RT 02. Kehadi-
ran Walikota beserta istri ini
disambut hangat oleh masya-

rakat kelurahan Tanjung.
Walikota Bima beserta

istri juga berbagi rezeki ke-
pada warga masyarakat
kelurahan Tanjung dari Gaji
dan tunjangan yang dipero-

lehnya selama setahun.
Dijenguknya pula salah

seorang warga kelurahan
Tanjung yang mengalami
sakit keras di RT 05 Kelura-
han Tanjung. (BE06)
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Polsek Madapangga Sita 60 Botol Miras
Bima, BimaEkspres.-

Sebanyak 60 botol mi-
numan keras (Miras) ber-
hasil disita oleh anggota Sa-
tuan Kepolisian Sektor (Pol-
sek) Madapangga, Rabu
(18/9) sekitar pukul 09.30
Wita.

Kapolsek Madapangga
IPDA Rusdin mengata-
kan, 60 botol Miras terse-
but terdiri dari 32 botol Mi-
ras jenis Bir Bintang dan
28 botol Miras jenis Arak.

Miras tersebut disita da-
ri 2 rumah warga kecama-
tan setempat. “Disita dari
rumah SM (40) warga Desa
Dena dan NF (27) warga De-
sa Woro,” ujarnya.

Dirincinya, di rumah SM
menyita 3 botol Miras jenis
Bir Bintang dan 4 botol Mi-
ras jenis Arak. Sementara
di rumah NF pihaknya me-
nyita 29 botol Miras jenis
Bir Bintang dan 24 botol Mi-
ras jenis Arak. “Total Miras

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak 34 kandidat

akan berkompetisi pada Pe-
milihan Kepala Desa (Pilka-
des) di Kecamatan Bolo De-
sember mendatang. 34 orang
tersebut akan berkompetisi
pada delapan desa, yakni Desa
Tambe, Rasabou, Kananga,
Leu, Bontokape, Nggembe,
Sanolo dan Tumpu.

Kasi Pemerintahan Ke-
camatan Bolo, H.Guna-
wan, M. Pd, menyampaikan,
sebanyak 34 orang tersebut
terdiri dari 5 orang mengikuti
Pilkades Tambe, Rasabou 4
orang, Kananga 5 orang, Leu
3 orang, Bontokape 4 orang,
Nggembe 3 orang, Sanolo 5
orang dan Tumpu 5 orang.

“Di Kecamatan Bolo ti-
dak ada calon kepala desa
yang lebih dari 5 orang di
setiap desa yang melaksa-
nakan Pilkades,” ujarnya,

34 Kandidat Bertarung
Pada Pilkades di Kecamatan Bolo

Rabu (18/9).
Kata dia, di Desa Tambe

adapun calon yang akan ber-
kompetisi yakni Syamsuddin,
Chandra Nan Arif, Zulkar-
nain, Tasrif H. Azis dan A.
Talib. Di Desa Rasabou 4
orang yang akan berkompe-
tisi yakni Suaidin, Julkisman,
Wahyu dan Hikmah.

Di Desa Kananga diikuti
oleh Landa Jafar, Agussaris
Rifaid, Syamsudin H. Nas-
rah, Rahmat Subhan dan
Firdaus.

“Kalau di Desa Leu hanya
diiikuti oleh 3 orang  calon. Yak-
ni Guntur, Muhammad Tau-
fik dan Yusuf,” katanya.

Kemudian di Desa Bon-
tokape kata dia, diikuti 4 orang
calon, yakni Abdul Haris, Il-
yas, Syamsul Arif dan Abdu-
rahman.

Lalu di Desa Nggembe
diikuti 3 orang yakni Yusuf A.

Azis, Jamaluddin H. Mu-
hammad, dan Ishaka Taamin.
Sementara di Desa Sanolo di-
ikuti oleh 5 orang, yakni Us-
man H. Ahmad, Abdurrah-
man, Hamdan, Fahri dan
Muhammad Fuaddin.

“Desa Tumpu diikuti oleh
5 orang juga yakni Mahyu-
din, Aras Fadli, Syahbuddin
H. Muhtar, Juhari Idri dan
Arifin Yasin,” sebutnya.

Dia mengimbau kepada
seluruh calon kepala desa
agar bersaing dan berkom-
petisi secara sehat.

Ajarkan demokrasi yang
baik kepada masyarakat
tampa menimbulkan perpe-
cahan dan menimbulkan ins-
tabilitas di desa masing-ma-
sing.

“Harapnya semua taha-
pan Pilkades ini berjalan
aman dan lancar,” harapnya.
(BE07)

                           PANEN HADIAH SIMPEDES

Perbanyak saldo tabungan BRI Simpedes dan dapatkan hadiah dari  program
Panen Hadiah Simpedes.

Seluruh nasabah Tabungan BRI Simpedes memiliki kesempatan yang sama
untuk mendapatkan hadiah Panen Hadiah Simpedes yang dilaksanakan dengan
periode 2 kali dalam satu tahun di setiap kantor cabang BANK BRI.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi pemenangnya, cukup dengan
memiliki saldo minimal Rp. 100.000,- setiap bulannya, berlaku kelipatan, nasabah
akan mendapatkan poin yang akan diikutsertakan dalam pengundian.

Tersedia total hadiah sebanyak 35 buah, yang terdiri dari:

Grand Prize 1 Mobil Nissan Grand Livina HWS MT
Hadiah Utama 1 Motor Yamaha Aerox 155 VVA
Hadiah Utama II Motor Yamaha Lexi
Hadiah Utama III Motor Yamaha Mio M3 125 SP
Hadiah Biasa I Handphone Samsung Tab P355
Hadiah Biasa II Televisi Polytron TV LED 32D7511
Hadiah Biasa III Speaker Polytron PAS 68
Hadiah Biasa IV Handphone Samsung J4 Plus
Hadiah Biasa V Speaker Polytron PAS 28
Hadiah Hiburan Handphone Samsung J2 Pro

Semakin banyak menabung, semakin besar kesempatan untuk menang hadiah
total Rp. 274.546.500,-
Periode pengumpulan kupon maksimal Agustus 2019
Periode program berlaku mulai bulan September 2019-Februari 2020.
Panen hadiah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 21 September 2019
Jam             : 19.00 WITA - Sampai Selesai
Tempat        : Kantor Cabang BRI Raba Bima

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
                   KANTOR CABANG RABA BIMA
                          Jalan Pintu Gerbang No 1 Bima 84111
  Telepon No. (0374) 43172, 45122, 42997, 43352 FAC No. (0374) 43723

yang disita dari rumah SM
dan NF sebanyak 60 botol,”
katanya.

Kapolsek mengungkap-
kan, penyitaan Miras ter-
sebut bermula dari adanya
informasi warga yang me-
nyatakan bahwa warga atas
nama SM dan NF menyim-
pan barang haram tersebut
di rumahnya.

Menindak lanjuti infor-
masi itu, polisi langsung ber-
gerak dan menggeledak ke-

dua rumah warga tersebut.
“Hasil geledah kami me-

nemukan Miras itu dan ka-

mi sita,” ungkapnya.
Kini, 60 botol Miras ter-

sebut telah diamankan di Ma-

polsek Madapangga, yang
selanjutnya akan diserahkan
ke Mapolres Bima. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Menjelang Pemilihan

Kepala Desa (Pilkades) Ka-
nanga Desember menda-
tang, warga diimbau agar
tetap menjaga keamanan
dan kerukunan.

Pj. Kepala Desa (Kades)
Kananga, Suherman, menga-
takan,  Pilkades akan digelar
16 Desember mendatang
yang diikuti 5 calon. Kelima
calon tersebut, yakni Landa

Jafar, Agusaris Rifai, Syam-
sudin H. Nasrah, Rahmat
Subhan dan Firdaus.

Kata dia, kelima calon
tersebut sudah memenuhi
persyaratan dan sudah di-
tetapkan. Hanya saja, pe-
ngundian nomor urut akan
dilakukan pada hari Sabtu
(21/9) mendatang.

“Jadwalnya kan mulai tang-
gal 20 sampai21. Karena tang-
gal 20 bertepatan dengan hari

Jumat maka kami ambil tang-
gal 21,” katanya.

Menjelang pemilihan Ka-
des kata Suherman, ia me-
ngimbau kepada seluruh ma-
syarakat desa setempat untuk
menjaga keamanan dan ke-
tertiban serta tetap hidup ru-
kun. Kendati memili pada-
ngan politik yang berbeda
serta pilihan yang berbeda
juga, namun halite tidak harus
menjadikan masyarakat ter-
pecah belah dan saling ber-
musuhan.

“Mari kita maknai de-
mokrasi ini sebagai pesta
rakyat. Kita laksanakan de-
ngan riang gembira tampa
ada permusuhan dan perpe-
cahan,” imbaunya.

Selain itu, Suherman
juga mengimbau kepada
Panitia Pilkades agar be-
kerja secara profesional dan
menjunjung tinggi asas in-
dependen. Sehingga dalam
melaksanakan seluruh rang-
kaian dan tahapan Pilkades
tidak menemukan kendala
dan masalah.

“Harapan saya bekerja
secara profesional dan jaga
independensi panitia,” ha-
rapnya. (BE07)

Jelang Pilkades, Warga Kananga Diimbau Jaga Kerukunan

Pj Kades Kananga, Suherman


