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Kota Bima, BimaEkspres.-
Lantaran dinilai sudah sejahtera serta

dianggap sudah tidak layak untuk mene-
rima bantuan, ratusan Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) dalam Program Keluar-
ga Harapan (PKH) di Kota Bima, terpak-
sa dicoret untuk tahun 2019 ini.

"Untuk proses penggantinya dari ra-
tusan yang dicoret ini, kita tengah usulkan
ke pusat," jelas Kepala Dinas Sosial Kota

Baca: Dicoret... Hal 4

Bima, Drs H Muhidin, Kamis (19/9).
Usai mencoret ratusan penerima ter-

sebut, pihakny kata Muhidin, mengirimkan
keputusannya ke pusat dan pusat lah se-
bagai penentu akhir siapa penentuan siapa
penerima yang dimaksud.

Lebih lanjut dijelaskan Muhidin, aksi
pencoretan ini karena penerima manfaat,
dinilai telah berhasil sejahtera setelah di-
bina dalam program PKH.

Ratusan Penerima
Manfaat PKH di Kota Bima Dicoret

Kota Bima, BimaEkspres.-
Akhirnya Pansus Laut Ama Hami, me-

narik kesimpulan atas penimbunan dan ber-
dirinya bangunan di pesisir Kota Bima itu.
Dari hasil kajian, semua aktivitas yang ber-
langsung selama ini ilegal.

Pansus pun meminta lembaga DPRD
Kota Bima merekomendasikan kasus ter-
sebut untuk mulai ditangani melalui ranah
hukum. Rekomendasi itu disampaikan me-
lalui Sidang Paripurna DPRD Kota Bima,
Kamis (19/9).

Pansus menilai aktivitas penimbunan dan
pembangunan serta kepemilikan lahan ile-
gal. Putusan  itu dibacakan Ketua Pansus
DPRD Kota Bima, H Armansyah, SE.

Baca: Penimbunan... Hal 6

Penimbunan Ama Hami
Masuk Ranah Hukum

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi,

SE, akhirnya melaksanakan rekomendasi
Komisi ASN RI. 12 pejabat yang sebelum-
nya didemisi, dikembalikan jabatannya.

Pengembalian jabatan 12 orang itu saat
melantik 76 pejabat  Pimpinan Tinggi Pra-
tama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pe-
ngawas lingkup Pemkot Bima, Kamis (19/9).

Pelantikan merujuk pada Keputusan
Walikota Bima Nomor 821.2/1668/BKP-
SDM/IX/2019 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Ja-
batan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator Dan Jabatan Pengawas Di
lingkungan Pemerintah Kota Bima ini. Pe-
lantikan juga telah berdasar pada Surat Re-
komendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

Walikota Bima H Muhammad Lutfi, SE
mengatakan, mutasi ini tidak ada demosi,
namun lebih relatif kearah promosi. Wa-
likota juga mengakui terkait kesalahan teknis
yang dilakukan hingga adanya  Surat Reko-

Baca: TIndaklanjuti... Hal 6

"Ya karena sudah sejahtera, jadi diang-
gap tidak layak menjadi penerima man-
faat lagi. Artinya, ada perkembangan ke-
sejahteraan yang signifikan," terangnya.

Kini, untuk mengisi ratusan nama yang
dicoret tersebut, saat ini Dinsos sedang me-
lakukan penambahan penerima manfaat se-

Enam Program Strategis Wujudkan NTB Gemilang

Satlantas Polres Bima membagikan air bersih di  Desa Ragi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Kamis (19/9). Berita di halaman 8.

Wali Kota Tindaklanjuti
Rekomendasi KASN

Baca: Satu Tahun... Hal 4

ADA enam program strategis menuju
NTB Gemilang yang dicanangkan pasa-
ngan Gubernur dan Wakil Gubernur pili-
han rakyat NTB ini untuk masa lima ta-
hun, 2019 - 2023. Keenam program stra-
tegis itu, yakni pariwisata sebagai andalan
dan strategis, industrialisasi, pengemba-
ngan daya saing SDM, NTB ramah in-
vestasi, pengembangan konektivitas dan ak-
sesibilitas wilayah NTB dan terakhir, NTB
bersih dan berkelanjutan.

Dalam satu tahun pertama kepemim-
pinan Bang Zul-Umi Rohmi, demikian ke-
duanya akrab disebut di media, keenam pro-
gram tersebut bergerak serentak. Enam pro-
gram ini berjalan beriringan dan antara satu

Paripurna penyampaian kerja Pansus.

Dr. H. Zulkieflimansyah SE. M.Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd

Satu Tahun Bang Zul - Umi Rohmi Memimpin NTB (1)

Kamis, 19 September 2019, Dr. H. Zulkieflimansyah SE. M.Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah M.Pd, tepat satu tahun menjabat sebagai Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB,
setelah dilantik Presiden RI, Ir. Joko Widodo, 19 September 2018 lalu. Banyak hal telah dilakukan
selama satu tahun kepemimpinannya. Ada yang hasilnya sudah terlihat nyata, ada banyak lagi
yang dalam proses menunjukkan hasil nyata dari program lima tahun jabatan mereka dan
sudah dicanangkan sebagai program strategis menuju NTB Gemilang.

Berikut catatan wartawan BimaEkspres, Biro Mataram, Purwandi
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CATATAN REDAKSI

CUACA di Bima, beberapa hari ini terasa
panasnya. Tidak hanya karena musim kema-
rau, namun udara terasa berbeda, karena pela-
dang mulai membakar lahan.

Kita bisa melihat secara kasat mata,
pegunungan mengepulkan asap dan api. Ini
seolah menjadi pemandangan biasa saat
puncak musim kemarau. Itu dilakukan untuk
persiapan masa tanam, ketika mulai hujan.

Membakar lahan atau semak, dianggap
cara mudah dan praktis. Cukup menyalakan
api dan dibantu angin, lahan akan mudah ter-
bakar. Mengenai dampak yang dapat ditim-
bulkan tidak dihiraukan warga.

Gunung yang sudah gersang, bahkan
hanya terlihat bebatuan, tetap dipaksa untuk
bercocok tanam. Bisa diterka apa yang akan
ditanam warga, yakni jagung. Tidak ada
upaya untuk menjaga tanah yang ada di
pegunungan, karena dimusim hujan, sedikit
demi sedikit tanah terbawa air.

Warga Bima seolah menikmati kondisi
yang ada. Meskipun mereka menggerutu,
jika timbul masalah. Seperti banjir dan ke-
keringan. Karena tidak ada lagi pohon seba-
gai penyerap air.

Saat air susah seperti saat ini, warga
menjerit. Namun tidak pernah memikirkan
dari apa yang dilakukan dan dampaknya
seperti apa. Penyedaran kepada masyara-
kat butuh kerja ektra. Karena dihadapkan
pada kebiasaan yang sudah berlangsung
lama.

Merebaknya aksi pembakaran lahan
dan hutan yang banyak dilakukan peladang
dan petani di musim kemarau hingga kini,
membuat banyak dampak dan masalah.
Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Bima, mengimbau
warga khususnya pemilik ladang dan petani
agar tidak membakar lahan dan hutan.
Bahkan, hingga memakan korban jiwa.

Karena cuaca panas dan angin kencang
yang terjadi saat ini, berpotensi 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.

Kedepan perlu dipikirkan, bagaimana
cara membersihkan lahan dengan cara lebih
ramah. Karena semak yang kering bisa di-
jadikan sebagai pupuk alamai. Jika mem-
bakar, tidak hanya mempengaruhi unsur
hara tanah, namun mengurangi kesuburan.

Selain itu, peladang sebaiknya juga
memikirkan bagaimana menghijaukan gu-
nung dengan pohon. Selain sebagai pe-
nyerap air, juga menghambat terjadinya
longsor. Longsor saat ini tidak hanya mate-
rial tanah, namun bebatuan, karena sudah
tidak ada penahannya.

Aparat   juga diharapkan dapat melaku-
kan pengawasan, karena jangan sampai  hu-
tan juga sebagai sasaran pembakaran. (*)

Kebakaran Lahan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Apa kabar proses pengem-

balian fulus kerugian negara
pada Bappeda dan Litbang Ko-
ta Bima? Kabar terakhir me-
nyebutkan, jumlah kerugian
negara temuan Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) hingga
saat ini tak kunjung dilunasi.

Kapolres Bima Kota me-
lalui Kasat Reskrim, Iptu Hil-
mi Manossoh Prayugo meng-
ungkapkan hingga saat ini,
jumlah pengembalian kerugian
negara sudah menyentuh ang-
ka Rp 552 juta dari Rp 1 miliar
lebih yang diwajibkan untuk
dikembalikan ke kas negara.

Artinya, masih ada Rp 482
juta lagi yang harus disetor-

Pengembalian Kerugian
Negara di Bappeda Belum Lunas

nanti, semua pihak telah me-
lunasi pengembalian kerugian
negara? Hilmi menjelaskan,
berdasarkan pasal 2 dan pasal
3 UU Tindak Pidana Korupsi,
apabila kerugian negara tidak
ada maka unsur didua pasal
tersebut tidak terpenuhi.

Sehingga lanjut Hilmi, ji-
ka kerugian negara dikem-
balikan selama proses pe-
nyelidikan berlangsung ma-
ka kemungkinan besar ka-
sus tersebut tidak bisa dina-
ikkan ke tahap penyidikan.

"Tapi itu semua belum
pasti, kita lihat nanti. Yang
jelas, sekarang kami masih
terus lakukan penyelidikan,"
tutupnya. (BE09)

Kota Bima, BimaEkspres.-
“Setelah diberi amanah, be-

kerjalah sungguh-sungguh dan
habiskan waktu untuk mencintai
Kota Bima,” pesan Wali Kota

Bima, H Muhammad Lutfi, SE
usai melantik 74 pejabat lingkup
Kota Bima, Kamis (19/9).

Wali Kota berharap agar
menjalankan tugas dengan baik.

kan para penandatangan SK-
TJM hingga lunasnya jumlah
kerugian negara yang harus
dikembalikan.

Hilmi membeberkan, dari
empat orang yang menanda-
tangani SKTJM, baru dua yang
melunasinya yakni mantan
Kepala Bappeda berinisial AI
dan Sekretarisnya berinisial
Tf.

"Sedangkan dua lainnya
yang berinisial Ns sebesar
Rp 276 juta dan Mh sebesar
Rp 205 juta belum melunasi-
nya," bebernya kepada war-
tawan.

Hilmi menegaskan, mes-
ki kerugian negara sudah
ada yang melakukan pengem-

balian tapi penyelidikan oleh
kepolisian masih terus berja-
lan.

"Sepanjang masih ada ke-
rugian negara, maka kami
masih akan terus melakukan
penyelidikan, " tegasnya.

Hingga saat inipun, unit
tindak pidana korupsi (Tipidkor)
sedang memverifikasi semua
dokumen yang diambil dari
Kantor Bappeda Litbang be-
berapa pekan lalu.

"Dokumennya sudah ti-
dak tersusun rapi. Kami ha-
rus menyusunnya, berdasar-
kan transaksi yang dilakukan
sehingga membutuhkan wak-
tu, " aku Hilmi.

Lantas bagaimana jika

Lutfi: Kerja Sungguh-Sungguh, Cintai Kota Bima
Meminta mengutamakan ke-
telitian dalam setiap pekerjaan.

“Kerjalah dengan penuh
kesungguhan. Habiskanlah
waktu saudara-saudara untuk

mencintai Kota Bima. Saya
yakin, jika ada niat tulus, maka
Allah akan mempermudah-
kan segala perjalanan kita,”
ujarnya. (BE06)

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

hammad Lutfi, SE melantik 76
pejabat lingkup Kota Bima
mulai dari eselon II, Adminis-
trator dan Pengawas. Pelan-
tikan berlangsung di aula Pem-
kot Bima, Kamis (19/9).

Sejumlah pejabat yang
dilantika diantaranya, Abdul
Haris dengan jabatan lama
Sekretaris Diskoperindag de-
ngan jabatan baru Kepala
Diskoperindag Kota Bima,
kemudian Didi Fahdiansyah
dengan jabatan lama Sekreta-
ris  Dinas Perkim dengan ja-
batan baru Kepala Dinas Pe-
rumahan dan Pemukiman Rak-
yat. H Abdul Wahid jabatan
lama Sekretaris BKPSDM de-
ngan jabatan baru Sekretaris
DPRD Kota Bima.

Selanjutnya Rusdhan jaba-
tan lama Sekretaris Dinas Per-
pustakaan dan Kearsipan de-
ngan jabatan baru Sekretaris
BKPSDM, kemudian Syarif
Rustaman yang sebelumnya
menjabat sebagai Sekretaris
Bakesbangpol kini jabatan
baru Sekretaris Bappeda Kota
Bima, kemudian H Tafsir Se-
kretaris Bappeda dengan jaba-
tan baru Sekretaris Dinas Per-
kim Kota Bima.

Kemudian H L Sukarsana
Sekretaris DPMPT-SP dengan
jabatan baru Sekretaris Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan,
kemudian Abdul Haris staf pada
Dinas Sosial dengan jabatan
baru Sekretaris Bakesbangpol,
lalu Abdul Malik Malik pada
DLH dengan jabatan baru Kabid
DPPPA, kemudian Abdul Faruk

Kasi Kerjasama pada Dinas Pol
PP dan Damkar dengan jabatan
baru Kabid pada Dinas Pe-
rumahan Rakyat dan Pemuki-
man.

Adiliyansyah, Kasi Kegia-
tan dan Arsip pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
dengan jabatan baru Kasi
Kebakaran pada Dinas Pol
PP dan Damkar, kemudian
Sulistianto Staf pada Dinas
Pertanian dengan jabatan
baru Kepala UPT Keswan
Kecamatan Rasanae Timur
dan Raba.

Fatimah, Kabid Faisal Kasi
Perekonomian Kelurahan
Kendo menjadi Lurah Tan-
jung, lalu Khaerul Amar Se-
kretaris Lurah Pane menjadi
Lurah Pane.

"Pejabat yang kami lantik

hari ini diharapkan bisa be-
kerja dengan cepat dan efi-
sien dalam menjalankan pro-
gram pemerintah. Dan yang
terpenting adalah amanah
dengan jujur, baik dan ber-
tanggung jawab," ujar Wali
Kota Bima, H Muhammad
Lutfi, SE.

Lutfi menambahkan, se-
mua pejabat yang dilantik ini
merupakan murni kebutuhan
organisasi. Sebab hasil anali-
sa bersama bapak Wakil
Walikota dan jajaran lainnya,
penempatan ini untuk meng-
optimalkan kerja lembaga.

"Pelantikan ini sudah me-
lalui pertimbangan yang ma-
tang, karena dilihat dari ka-
pasitas dan kemampuan da-
lam menjalankan tugas," pung-
kasnya. (BE06)

Ini Nama Pejabat yang Dimutasi
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Sekdes Belo Didemo Warga, Diduga Buat Pemalsuan

Bima, BimaEkspres.-
Puluhan warga Desa Belo,

Kecamatan Palibelo, Kabupaten
Bima, melakukan aksi depan Kan-
tor Desa, Kamis (19/9). Mereka
meminta Sekdes, AA dipecat dari
jabatan karena diduga melakukan
pemalsuan administrasi pemerin-
tahan.

Mereka mendesak Kepala De-
sa dan Pemerintah Kecamatan
dan Pemerintah Kabupaten Bima,
agar mengambil sikap. "Sekdes
terbukti memalsukan administrask

dokumen pemerintah Desa dengan
menerbitkan SK palsu kepada P3A
Sinar Belo untuk mendapatkan pa-
ket proyek irigasi di So Galeso, maka
kami meminta untuk dibekukan,"
ujar Korlap aksi, Ilyas.

Kata dia, anggaran sebesar Rp
195 juta Tahun 2019 yang bersum-
ber dari anggaran APBD I Provinsi
NTB itu harusnya dikerjakan sejak
tahun 2018. Namun tidak jelas siapa
yang menjadi pelaksananya.

"Kami menuding Kades Belo
telah melakukan pembiaran terha-

dap Sekdes Belo yang telah mela-
kukan pemalsuan SK P3A. Pe-
malsuan yang dilakukan oleh Sek-
des Belo itu jelas melawan hukum
karena menyalahgunakan kewe-
nangan demi kepentingan mem-
perkaya diri," katanya.

Lanjut dia, perbuatan Sekdes

itu, merugikan orang banyak, ka-
rena berani membuat SK P3A Si-
nar Belo tanpa sepengetahuan Ka-
des dan lembaga lain.

"Kami meminta Bupati Bima
untuk segera memecat dari jaba-
tan Sekdes," ujarnya.

Karena geram, masa memalang

pintu Kantor Desa, masa mengan-
cam akan terus melakukan aksi
blokade jalan jika pemerintah dae-
rah tidak segera memberikan res-
pon terhadap tuntutan.

Massa juga membakar ban bekas
di ruas jalan, sehingga mengakibatkan
kemacetan lalulintas. (BE05)

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

Bima, BimaEkspres.-
Untuk kesekian kalinya warga

Desa Mbawa Kecamatan Dong-
go menggelar aksi Unjuk Rasa (Un-
ras) yang berkaitan dengan dugaan
Pungutan Liar (Pungli) pembuatan
Prona yang diduga dilakukan oleh
oknum Pemdes setempat. Massa
aksi sekitar 80 orang tersebut mela-
kukan Unras di Kantor Bupati Bima,
sekitar 12.50 Wita, Kamis (19/9).

Korlap Aksi, Ardi, mengung-
kapkan, aksi tersebut meminta
kepada Kapolres Bima pecat ok-
num polisi yang terlibat kongka-
lingkong dengan Kepala Desa (Ka-
des) Mbawa. Mendesak pihak ke-
polisian agar segera menuntas kasus
dugaan Pungli di desa setempat. Se-
lain itu, pihaknya jugan meminta Bu-
pati Bima untuk bertanggung jawab
atas keluarnya SK Sekdes dan Ka-
ur.

“Selain itu kita juga menuntut
tidak adanya pemerataan dan pe-
layanan pemerintah desa setem-
pat dan yang utama kita meminta
kepada pihak BPN Kabupaten Bi-
ma agar segera keluarkan sertifikat
masyarakat setempat,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut dia, warga
merasa resah dengan kondisi sosi-
al yang tejadi sehingga perlu dilaku-
kan aksi seperti ini. “Masa pembuatan
sertifikat Prona ditarik uang sebesar

Rp. 350 hingga Rp. 500 ribu per orang).
Selain itu dugaan Pungli adroinistrasi (1
kali mengurus surat Rp. 100 ribu per
lembar dan dugaan Pungli daftar nikah
Rp. 100 ribu setiap calon pengantin,”
ucapnya.

Berkaitan dengan persoalan ini,
bertentangan dengan dicanangkan
oleh Presiden RI yang telah me-
ngeluarkan UU Perpes no. 87 Ta-
hun 2016 tentang Sapuan Bersih
Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Hal itu menjadi landasan dasar
bagi kita untuk melakukan aksi
saat ini,” katanya.

Oleh karena itu kami minta
kepada Bupati dan Wakil Bupati
Bima bersedia menemui kami
untuk memberikan tanggapan

terhadap apa yang menjadi tun-
tutan kami. Jika tidak memberikan
tanggapan maka kami akan me-
lakukan pemblokiran jalan lintas
Donggo di Desa Mbawa,” ancam
Ardi.

Sekitar pukul 13.05 Wita, Kasi
Pengawasan Satpol PP Kabupa-
ten Bima, Sahrul S.Sos, bersama
Kapolsek Donggo, IPTU. Sukar-
din menemui dan memberikan pe-
mahaman terhadap massa aksi.
Mereka menyampaikan bahwa
Bupati dan Wakil Bupati Bima be-
serta para pejabat Lingkup Setda
Bima sedang tidak berada di tempat
karena ada agenda lain. Usai penyam-
paian tersebut, massa aksi membu-
barkan diri secara teratur. (BE07)

Warga Mbawa Aksi Terkait Dugaan Pungli

Bima, BimaEkspres.-
Wakil Ketua Pilkades Tambe

Kecamatan Bolo, RS, mengundur-
kan diri dengan alasan karena ti-
dak menerima permintaan maaf
Ketua Panitia terhadap salah satu
Balon Kades yang telah dinyata-
kan tidak lolos melalui Skoring.

"Saya sudah serahkan surat un-
dur diri dan diterima oleh anggota
BPD di kantor desa setempat hari
ini," ujar RS di Kantor Desa Tam-
be, Kamis (19/9).

Alasan lain undur diri tersebut,
lanjut RS, karena pihaknya diha-
dapkan dengan banyaknya urusan

kantor. "Saya cukup sibuk dengan
masalah di kantor sehingga harus
melepas jabatan Wakil Ketua Pil-
kades," ungkap RS yang bekerja
di RSU Sondosia itu.

Sebelumnya, salah satu Balon Ka-
des atas nama Sudarmin Awad tidak
lolos melalui Skoring karena pada mo-
mentum hajatan Pilkades Tambe lebih
dari lima orang. Terkait hal itu, yang
bersangkutan melakukan upaya protes
dan mendatangi pihak pihak terkait.

Sementara itu, Ketua Panitia Pil-
kades Tambe, Drs. Syafrudin yang hen-
dak dikonfirmasi terkait hal itu enggan
memberikan pernyataan. (BE07)

Wakil Ketua Pilkades Tambe Undur Diri

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
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CPNS K2 Minta SK, Ancam Duduki Kantor Bupati Dompu
orang nomor satu di Dom-
pu.

“Kami hanya minta sta-
tus kami tidak ngambang
seperti ini," kata Wahidan,
Guru di SD 02 Dompu.

Wahidan juga mengaku
ikut membawa ketiga anak-
nya untuk mendesak Bupati
Dompu, Drs H Bambang Ya-
sin untuk mempercepat pro-
ses penerbitan SK PNS. Sa-
lah seorang anak Wahidan

Dompu, BimaEkspres.-
Ratusan massa yang ter-

gabung dalam Forum CP-
NS K2 Kabupaten Dompu,
Kamis (19/9) mendatangi
Kantor Bupati Dompu. Me-
reka menuntut status CP-
NS yang telah disandang
bertahun tahun.

Selain itu, mereka me-
ngancam menduduki kan-
tor bupati, hingga menda-
pat kepastian langsung dari

Dicoret... dari hal.1

banyak 300 keluarga calon
penerima manfaat.

Dijelaskannya, daerah
hanya memiliki kewenang-
an mendata saja. Kemu-
dian, daerah mengirimkan-

juga terlihat membawa sele-
baran yang bertuliskan “Pak
Bupati tolong jangan tahan
hak kami anak Yatim”.

“Kami tetap melawan sam-
pai hak-hak kami dikemba-
likan,” katanya.

Wahidan mengaku akan
tetap menunggu  bupati de-
ngan teman-temanya. “Kita
hanya minta bertemu bupati
dan bukan pejabat lainya,"
ujarnya.

“Kami akan menempuh
jalur hukum untuk melawan
bupati,” janjinya.

Permintaan yang sama
juga disampaikan Zulkifli
dan Muhamad, dari Kempo.
Meminta supaya bupati tidak

menggantung nasib mereka.
“Kami tidak bersalah dan

semua  persyaratan sudah di-
penuhi. Bupati tolong kemba-
likan hak kami,” ujar Zulkifli.

Pantauan BimaEkspres,
massa juga berusaha me-

nya ke pusat untuk diversi-
fikasi. "Bukan kami yang
menentukan, menerima
atau tidak. Tapi pusat. Kita
hanya kirim data saja, " te-
gasnya. Saat ini, tenaga pen-

Satu Tahun...  dari hal.1

dan lainnya diarahkan untuk
saling mengisi, mendukung
dan melengkapi.

Satu tahun pertama, be-
berapa diantaranya sudah
terlihat hasilnya, nyata. Be-
berapa lagi sedang berpro-
ses, namun terlihat melang-
kah pasti dan terencana.

Di bidang pariwisata,
misalnya. Satu tahun perta-
ma, Bang Zul-Umi Rohmi
berhasil membawa maska-
pai AirAsia melirik NTB
dan menjadikan Bandara
Internasional Lombok se-
bagai hub baru penerbang-
an mereka. Bahkan sudah
ada direct flight Darwin
(Australia) - Lombok (NTB).
Dan, untuk direct flight dari
luar negeri ke Lombok se-
dang diperjuangkan untuk di-
perbanyak. Semua itu tentu-
nya untuk meningkatkan jum-
lah kunjungan wisatawan
mancanegara ke NTB.

NTB juga diarahkan un-
tuk tidak hanya menarik
wisatawan mancanegara
dari adanya penerbangan
direct flight. Tetapi wisa-
tawan nusantara pun pri-
oritas. Untuk mewujudkan
itu, Gubernur dan Wakil Gu-
bernur melakukan gebrakan
dengan pembukaan pelaya-
ran langsung Surabaya -
Lembar (Lombok) dan Su-
rabaya - Badas (Sumbawa).

Khusus pelayaran lang-
sung Surabaya - Lembar,
memang sudah ada dari
beberapa tahun lalu, tapi
hanya tersedia satu arma-

da. Namun, tahun ini pela-
yaran Surabaya - Lembar
sudah terlayani dengan dua
kapal besar dan berlayar se-
tiap hari. Semua itu untuk
memenuhi kebutuhan ma-
syarakat dan wisatawan nu-
santara akan transportasi
murah menuju Lombok.

Sementara untuk pela-
yaran Surabaya - Badas, ba-
ru tahun ini dibuka. Maksud-
nya. untuk memudahkan dan
sebagai alternatif lain bagi
mereka yang ingin langsung
menuju Pulau Sumbawa.
Pembukaan pelayaran ini
juga untuk memudahkan pe-
ngiriman barang dari Pulau
Jawa ke Pulau Sumbawa
dan begitu sebaliknya. Da-
lam artian, meningkatkan
perekonomian masyarakat
dan daerah. Ini yang dimak-
sudkan sebagai pembangu-
nan yang saling mengisi dan
melengkapi antar sektor.

Sektor pariwisata harus
diakui memiliki peran stra-
tegis, karena dapat mendo-
rong peningkatan penda-
patan, membuka lapangan
kerja, menjadi sumber per-
tumbuhan ekonomi yang
kuat, berkesinambungan,
seimbang dan inklusif.

Tidak heran bila kemu-
dian Gubernur menekan-
kan beberapa aspek dalam
pembangunan kepariwi-
sataan daerah. Diantaranya,
destinasi pariwisata harus
mumpuni, pemasaran harus
gencar, industri wisatanya
harus terus bergerak dan or-

ganisasi kepariwisataan harus
kompak.

Bagi Gubernur dan Wa-
kil Gubernur, bidang pari-
wisata begitu berperan da-
lam meningkatkan pereko-
nomian daerah. Maka, ke-
tika ada peluang MotoGP
akan digelar di NTB, se-
ketika semua stakeholder
di pemerintahan diarahkan
mendukung event interna-
sional tersebut. Infrastruk-
tur dari ke dan sekitar ka-
wasan KEK Mandalika yang
dijadikan lokasi MotoGP di-
tingkatkan.

Bandara International
Lombok sebagai pintu utama
kedatangan ke NTB, dia-
gendakan dalam percepatan
untuk dikembangkan infra-
strukturnya. Kemudian, ada
pengembangan jalan dari ban-
dara menuju Kuta (KEK
Mandalika), pengembangan
jalan penghubung Gili Mas -
KEK Mandalika hingga pe-
ngembangan jalan provinsi
yang menghubungkan Bilelan-
do - Awang - Kuta - Selong Be-
lanak - Motong Ajan - Penujak.

Beragam percepatan pem-
bangunan itu menunjukkan
cerminan dari enam misi Gu-
bernur dan Wakil Gubernur
yang benar-benar sangat tera-
rah dan terencana. Yaitu,
membuat NTB tangguh dan
mantap, NTB bersih dan me-
layani, NTB sehat dan cerdas,
NTB asri dan lestari, NTB
sejahtera dan mandiri dan te-
rakhir, NTB aman dan berkah.
(BE08)

rengsek masuk untuk mene-
mui bupati. Namun sayang
bupati tidak berada di tempat
dan saat ini tugas di luar da-
erah. Sehingga aparat kea-
manan meminta massa kelu-
ar ruangan dengan tertib. (BE03)

Bima, BimaEkspres.-
Gempa bumi berkekuatan

6.0 Skala Richter, menggun-
cang wilayah wilayah Tuban
Jawa Timur Kamis (19/9)
sore kemarin. Akibat getaran
gempa bumi dengan kedalam-
an 656 kilometer tersebut, juga
bergetar hingga wilayah Bi-
ma bahkan warga panik ke-
luar ruangan dan rumah ma-
sing-masing.

Selain di Tuban hingga
Bima, gempa yang terjadi
pukul 14.06.31 WIB dan
pukul 14.31.59 WIB tersebut
juga dirasakan di Madura,
Malang, Denpasar, Mata-
ram, Lombok Barat, Lom-
bok Tengah dan Sumbawa.
Selain itu juga terasa getaran
di daerah Cilacap, Purwo-
rejo, Yogyakarta, Lumajang,
Tuban, Trenggalek, Suraba-
ya, Bandung.

"Kenapa bisa dirasakan
hingga di daerah lain? Kare-
na kedalaman gempabumi
ini 656 kilometer atau masuk
kriteria gempabumi dalam
dan dengan kriteria gempa
bumi dalam kedalamannya
300 Km. Jika gempabumi itu
dalam dan magnitudenya
besar, maka dampak gun-
cangan dipermukaannya

juga luas," jelas Kepala
Pusat Gempabumi dan Tsu-
nami BMKG, Rahmat Tri-
yono, ST.,Dipl. Seis., M.Sc.

Lebih jauh dijelaskan,
gempa bumi tektonik terse-
but dengan selisih waktu 25
menit dan jarak episenter 21
kilometer. Dimana katanya
hasil analisis BMKG menun-
jukkan gempabumi ini me-
miliki parameter update de-
ngan  magnitudo Mw=6,1
dan Mw=6,0.

"Dengan memperhatikan
lokasi episenter dan kedala-
man hiposenter, gempabumi
yang terjadi merupakan jenis
gempabumi dalam akibat
aktivitas subduksi. Hasil
analisis mekanisme sumber
menunjukkan bahwa gempa
bumi memiliki mekanisme
pergerakan turun (normal
fault)," urainya.

Sementara katanya titik
Episenter gempabumi perta-
ma terletak pada koordinat
6,1 LS dan 111,86 BT, atau
tepatnya berlokasi di laut
pada jarak 88 km arah timur
laut Kota Rembang, Kabu-
paten Rembang, Propinsi
Jawa Tengah pada kedala-
man 620 km. Episenter gem-
pabumi kedua terletak pada

koordinat 6,24 LS dan 111,84
BT, atau tepatnya berlokasi
di laut pada jarak 75 km arah
timur laut Kota Rembang,
Kabupaten Rembang, Pro-
pinsi Jawa Tengah pada ke-
dalaman 623 kilometer.

Hingga ungkapnya, saat
ini belum ada laporan dam-
pak kerusakan yang ditim-
bulkan akibat gempabumi
tersebut.

Hasil pemodelan menun-
jukkan bahwa gempabumi
ini tidak berpotensi tsunami.

Kepada masyarakat di-
himbaunya, agar tetap te-
nang dan tidak terpengaruh
oleh isu yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Serta agar
menghindari dari bangunan
yang retak atau rusak diaki-
batkan oleh gempa.

"Jangan lupa periksa dan
pastikan bangunan tempat
tinggal anda cukup tahan
gempa, ataupun  tidak ada
kerusakan akibat getaran
gempa yg membahayakan
kestabilan bangunan sebe-
lum anda kembali kedalam
rumah. Dan pastikan infor-
masi resmi hanya bersum-
ber dari BMKG," pungkas-
nya. (BE09)

Gempa Goyang Tuban, Warga Bima Ikut Panik

damping PKH masih me-
ngumpulkan data sesuai
dengan kriteria yang dite-
tapkan. Nantinya, setelah
terkumpul akan langsung di-
kirimkan ke pusat. (BE09)

CPNS K2 yang nasibnya masih menggantung.

Stunting, Rabies, Posyandu
dan lainnya.

Jufrin, ST dari Bappeda
dan Litbang Kabupaten Dom-
pu misalnya menyampaikan,
Visi Kabupaten Dompu tahun
2016 - 2021 yakni terwujudnya
masyarakat Dompu yang man-
diri dan religius. Program itu
berfokus pada pendidikan dan
kesehatan. “Mutu dan  kualitas
harus menjadi target utama,"

Dompu, BimaEkspres.-
Masalah Stunting masih

menjadi topik yang hangat
yang dibahas pada Rapat
Kerja Kesehatan Daerah
(Rakerkesda) hari kedua,
Kamis (19/9) di gedung PKK
Kabupaten Dompu. Selain
masalah Stunting juga keber-
pihakan Anggaran Kesehatan
untuk mendukung penanga-
nan berbagai kasus seperti

katanya.
Kata Jufri, untuk belanja

dan pengeluaran di bidang
kesehatan dan pendidikan
sudah diatur dalam UU. Mi-
salnya anggaran pendidikan
20 persen dan Kesehatan
10 persen dari APBN atau
APBD.

“Tidak perlu dikuatir-
kan tentang anggaran ka-
rena semuanya sudah jelas
dan amanat undang-undang,”
ujarnya.

Mesikpun diakuinya sa-
at ini Kabupaten Dompu ma-
suk Daerah merah kasus
stunting.

Sementara itu anggota
DPRD Dompu, Ihwayu-
din AK juga mempertanya-
kan kenapa Dompu masuk
Zona Merah  Stunting.

“Ini juga bisa disebabkan
masih rendahnya kesadaran
masyarakat," katanya.
(BE03)

Masalah Stunting dan Keberpihakan Anggaran jadi Topik Rakerkesda

Pertemuan hari kedua Rakerkesda Dompu.
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Peserta Lomba Kadarkum
Kabupaten Bima Raih Juara III

Bima, BimaEkspres.-
Peserta lomba Keluarga

Sadar Hukum (Kadarkum)
duta Kabupaten Bima me-
raih juara III tingkat Provin-
si NTB Tahun 2019. Lom-
ba yang diadakan setiap em-
pat tahun sekali itu digelar di
Hotel Grand Legi Kota Ma-
taram selama dua hari yak-
ni Rabu (18/9) dan Kamis
(19/9).

Salah satu peserta Kadar-
kum asal Kabupaten Bima,
Sri Rahmawati, menyampai-
kan, tujuan lomba ini untuk
menyadarkan masyarakat
terkait hukum. “Mewakili
Kabupaten Bima kita ada li-
ma orang personil yakni se-
lain saya, Ilham, Dedi Wah-
yudin, Wahyuningsih dan Nas-
rul Islam Putra. Tiga orang
perwakilan dari Desa Leu

dan dua orang dari Desa
Rasabou Kecamatan Bolo,”
tuturnya.

Selain mendapatkan pi-
ala dan piagam pengharga-
an, kita juga hadiah tamba-
han berupa voucher dan door-
prize. “Saya dapat doorprize
karna berhasil membawakan
drama bertajuk hukum. Se-
dangkan Dedi Wahyudin da-
pat voucher karena menga-

Pertanian Pola Irigasi Tetes, Terobosan
Baru Mewujudkan NTB Gemilang

Bima, BimaEkspres.-
Aparat gabungan TNI

dan Polri memadamkan
lebih dari satu titik api yang
membakar hutan dan lahan
di lokasi HGU milik PT.
Sanggar Agro Karya Per-
sada, di Desa Oi Katupa,
Kecamatan Tambora, Ka-
bupaten Bima, Selasa (17/
9).

Kata Kapolres Bima
melalui Kasubag Humas
IPTU Hanafi, pemadam-
an tersebut dilakukan oleh
personel gabungan Polres
Bima dan Dentasemen Bri-
mob sebanyak 34 orang. Pe-
madaman dipimpin Kasi
Propam Polres Bima, IPTU
Saiful.

Selain itu, kata dia, tim
dibantu Personel Polsek Tam-
bora, Sanggar dan Posramil
Tambora. “Kebakaran terse-
but berdasarkan informasi dari
Gunawan selaku Koordinator
Lapangan Askep PT. Sanggar

Agro, melaporkan lahan HGU
Perusahaan terbakar," kata-
nya.

Dilaporkan pula luas la-
han yang terbakar kurang
lebih 174,29 Ha. Data ter-
sebut diperoleh melalui ci-
tra Satelit GPS yang meman-
tau area dari Blok D32 s/d
Blok D46.

"Disamping itu kawasan
Taman Nasional Tambora
yang berbatasan dengan la-
han Perusahaan juga menga-
lami kebakaran seluas 3 Ha,"
katanya.

Lanjut Hanafi sedang-
kan titik api berlokasi di So
Bili yang terletak antara per-
batasan Kecamatan Sanggar
dan Kecamatan Tambora
sudah bisa dipadamkan de-
ngan menggunakan tujuh unit
truk tangki air milik Perusa-
haan Sanggar Agro.

"Saat kami personil ga-
bungan memadamkan api,
Alhamdulillah di wilayah

Aparat Gabungan Padamkan Api di lahan HGU Sanggar Agro

Desa Oi Katupa dan se-
kitarnya saat itu diguyur
hujan lebat, sehingga api
mampu dipadamkan," ung-
kapnya.

Lahan milik PT Sang-
gar Agro yang terbakar
ditanami pohon kayu putih.
Disamping itu terdapat re-
rumputan kering dan se-
mak belukar yang sangat
mudah  terbakar.

"Awal kebakaran lahan
tersebut. titik api berasal
dari pinggir pantai di BLOK
D32 dan BLOK D40, wak-
tu kejadian yaitu pada hari
Selasa tanggal 17 sekitar pu-
kul 10.30 Wita, angin laut
bertiup sangat kencang se-
hingga titik api cepat menye-
bar ke lokasi lain," katanya.

Lanjut dia, dalam dua
bulan terakhir kebakaran
hutan dan lahan di lahan
milik PT. Sanggar Agro
sudah terjadi 2 kali. Pada
akhir Agustus 2019 ter-

Mataram, BimaEkspres.-
Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah pemerin-

tahan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah, terus mengeluarkan terobosan-terobosan baru
untuk mewujudkan NTB Gemilang. Salah satu tero-
bosan yang baru dikeluarkan, yaitu bertani dengan
menggunakan sistem irigasi tetes.

“Alhamdulillah, hari ini tepat setahun pemerintahan
Zul-Rohmi, kita sudah canangkan industrialisasi di bidang
pertanian dengan memanfaatkan teknologi drip irigation.
Ini pertanian industri 4.0 karena menggunakan artificial
intelligent. Panen yang semula hanya sekali dapat dilipat-
gandakan menjadi tiga kali. Produksinya pun dapat diting-
katkan 20%, sehingga tidak ada lagi alasan lahan kering
tidak bisa ditanami. Mari kita kawal bersama,” ajak Wakil
Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada acara
Pencanangan Industrialisasi Pertanian NTB, Kamis (19/
9/2019 ), di Dusun Batu Keruk Desa Akar-Akar Keca-
matan Bayan, Lombok Utara.

Wagub menyebutkan, penggunaan teknologi-teknologi
yang dapat meningkatkan produktivitas khususnya dalam
bidang pertanian harus digunakan. Terlebih dalam hal
mendukung industrialisasi di bidang pertanian.“Dengan
penerapan teknologi yang tepat, kita akan bisa mening-
katkan produktivitas pertanian baik melalui intensifikasi
ataupun ekstensifikasi pertanian,” jelasnya.

Apa yang kita lakukan hari ini, lanjut Umi Rohmi,
merupakan impian sejak sekian tahun lalu yang terwujud
pada hari ini. “Dengan penggunaan drip irigation atau
sistem irigasi tetes yang kita mulai hari ini, maka kita
akan lebih banyak dapat memanfaatkan lahan-lahan
kering yang ada untuk menambah hasil pertanian di
NTB,” ucapnya. Industrialisasi yang diprogramkan di
NTB, sambung Wagub, pada intinya ditujukan untuk
memberikan nilai tambah terhadap berbagai komoditas
unggulan NTB.

“Selain kita meningkatkan jumlah produksi, kita juga
memberikan nilai tambah terhadap komoditas-komoditas
pertanian kita sehingga kita tidak lagi menjual dalam bentuk
mentahan saja tetapi juga dalam bentuk produk setengah
jadi ataupun produk jadi yang dapat dikonsumsi langsung,”
ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian NTB  Ir. Husnul
Fauzi mengungkapkan bahwa pemilihan Kabupaten
Lombok Utara sebagai lokasi pertama pencanangan in-
dustrialisasi pertanian ini untuk membantu pemulihan Lombok
Utara pasca gempa dan untuk meningkatkan kesejahteraan
petani yang ada di lahan kering. “Dengan penggunaan
sistem irigasi tetes ini, maka petani yang tadinya hanya
bisa panen sekali setahun menjadi tiga kali setahun,” jelasnya.

Selain melibatkan petani, sambung Husnul, peme-
rintah juga melibatkan pihak swasta untuk membantu
menyukseskan industrialisasi pertanian ini.

“Dari pihak swasta nantinya akan memberikan pen-
dampingan kepada petani untuk penggunaan sistem
irigasi tetes ini sekaligus menampung hasil pertanian
petani,” sebutnya. (BE08)

ji,” jelas Sri Rahmawati.
Lebih lanjut, jelas dia,

pada lomba Tahun 2012 kita
juga menjadi duta Kabupa-
ten Bima dan mendapat ju-
ara II. Sedangkan yang men-
dapat juara I saat itu, duta dari
Kota Bima.

“Tahun ini yang meraih
juara I Kabupaten Dompu,
juara II Lotim, juara III Ka-
bupaten Bima dan juara em-
pat Kota Bima. Sedangkan
bertengger di urutan ke lima
yakni Kabupaten Lombok
Utara dan urutan ke enam
Kabupaten Sumbawa Barat,”
ungkapnya.

Walau pun berada di posi-
si ke tiga di bawah Kabupa-
ten Dompu dan Lotim, kita
tetap merasa bangga karena
prestasi ini tidak didapat se-
gampang membalikkan tela-
pak tangan. Akan tetapi, je-
las dia, apa yang diraih saat
ini merupakan buah kerja ke-
ras selama ini. “Kita tidak
merasa berkecil hati. Namun
semua ini kita anggap keme-
nangan yang tertunda,” tu-
tup Sri Rahmawati. (BE07)

bakar seluas 129 Ha, dan
pada 17 September seluas
174, 29 Ha.

"Penyebab terjadinya ma-
sih dilakukan penyelidikan
Kepolisian Sektor Tambora
dan berupaya menggali in-
formasi dan mendalami pe-
nyebab terjadinya kebaka-
ran lahan milik PT Sanggar
Agro," kata dia.

Kepolisian menghimbau
dan mengajak masyarakat
berdomisili di sekitar lahan,
tidak sembarang membu-
ang puntung rokok.

Pastikan api rokok ter-
sebut sudah benar-benar
padam, sehingga tidak me-
nimbulkan kebakaran hu-
tan. (BE05)
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Program Kotaku Kelurahan Rontu Kurangi Wilayah Kumuh

Penimbunan... dari hal.1

Paripurna di pimpinan
Wakil Ketua DPRD Kota
Bima, Sudirman DJ, SH
dan Sekda Kota Bima, Drs
H Muhtar Landa, MH.

Sebelumnya Pansus telah
melakukan pertemuan de-
ngan Direktorat Pengelolaan
Laut Kementerian Perikanan
dan Kelautan RI dan Dinas
Kelautan Provinsi NTB. Se-
jumlah saksi fakta, mantan
Lurah, Lurah, Camat, mantan
Kepala BPN, warga Dara
dan Paruga serta OPD ter-
kait.

“Berdasarkan pernya-
taan beberapa pihak yang
telah kami lakukan dan be-
berapa dokumen tata ru-
ang dan pengembangan ka-
wasan pesisir, pernyataan
mantan dan beberapa peja-
bat baik tingkat pusat, provinsi
dan Kota Bima, maka Pan-
sus telah lakukan kajian,”
ujarnya.

Kesimpulan Pansus,  ka-
ta dia, kawasan yang men-
jadi proyek permasalahan
yaitu wilayah pesisir Ama
Hami dan teluk Bima ada-

lah laut yang ditimbun.
Reklamasi oleh individu,

kelompok masyarakat ma-
upun pemerintah daerah di-
lakukan secara ilegal.

Berdasarkan ketentuan
perundang-undangan, Per-
da 3/2010 tentang RTRW
NTB tahun 2009-2029 .per-
da 12/2017 tentang rencana
zonasi wilayah pesisir dan
pulau kecil NTB tahun 2017-
2037 serta Perda Kota Bima
Nomor 4 tahun 2012 tentang
RTRW 2011-2031, bahwa
wilayah pesisir Ama Hami
merupakan kawasan bagi
pengembangan pariwisata
perkinan,  budidaya serta ka-
wasan konservasi. Bukan
kawasan diperuntukan untuk
perdagangan dan perguda-
ngan.

Aktifitas di Ama Hami
disimpulkan ilegal, tidak mi-
liki ijin reklamasi. Termasuk
pengklaiman sertifikat ada-
lah ilegal.

“Untuk itu Pansus me-
minta pada pimpinan dewan
untuk menerbitkan rekomen-
dasi  ditujukan pada aparat

Ditindaklanjuti... hal.1

Kota Bima, BimaEkspres.-
Program Kota Tanpa

Kumuh (Kotaku) Di Ke-
lurahan Rontu selama be-
berapa tahun terakhir ber-
hasil mengurangi 50 per-
sen wilayah Kumuh sela-
ma ini lamban ditangani.

Lurah Rontu, Ihwan
mengatakan, program Ko-
taku selama ini berjalan lan-
car. Meskipun  ada sedikit
kendala, namun dapat dia-
tasi.

Diakuinya sejak masuk-
nya Program Kotaku telah
mampu mengurangi sejum-
lah wilayah kumuh.

“Paling tidak sudah me-

ngurangi 50 persen wilayah
Kumuh di pemukiman," te-
rang Ihwan di kantor Pem-
kot Bima, Rabu (17/9).

Program Kotaku sela-
ma ini telah menyentuh ber-
bagai pembangunan fisik
langsung di tengah pemuki-
man warga. Seperti, draina-
se, MCK, air bersih, Talud
bahkan gank pemukiman
sudah dapat diakses oleh
warga.

Kalau selama ini warga
terbiasa melewati jalan di-
damping rumah tetangga,
kini pemukiman sudah di-
pastikan mendapatkan ak-
ses jalan hingga memudah-

kan masyarakat berakti-
fitas.

Ini juga kata Ihwan, ka-
rena tak lepas dari adanya

mendasi KASN terkait 12
orang pejabat, yang kini
sudah di tempatkan sesuai
bidangnya.

Bagi Walikota bersama
Wakil Walikota bahwa ti-
dak ada perbedaan apapun
di dalam tubuh ASN. Se-
mua adalah sebuah keluar-
ga dalam satu kesatuan kerja.

“Penempatan yang saya
lakukan hari ini adalah se-
suai dengan kemampuan
dan kepintaran dibidang
masing-masing. Kita butuh
kinerja luar biasa, gagasan-
gagasan tidak akan ada arti-
nya tanpa sumber daya ma-
nusia sebagai penunjangnya”
ungkapnya.

Lombok Utara, BimaEkspres.-
Gubernur Nusa Tengga-

ra Barat (NTB), Dr. H. Zul-
kieflimansyah meresmikan
enam sekolah yang digagas
oleh Yayasan Media Group
bertempat Sekolah Dasar
Negeri 3 Pemenang Timur
Lombok Utara, Rabu (18/
9/2019).

Keenam Sekolah terse-
but diantaranya tiga sekolah
dari Kabupaten Lombok
Utara, yaitu SDN 3 Peme-
nang Timur, SDN 1 Sigar
Penjalin dan MI Ishlahul
Ummah. Dua sekolah di Ka-
bupaten Lombok Barat ya-
itu SDN 2 Kekait dan MI
At-Tahzib serta SDN 5 Poh
Gading Kabupaten Lombok
Timur.

Sekolah-sekolah tersebut
merupakan donasi dari Ya-
yasan Dompet Kemanusia-
an Media Group yang disum-
bangkan oleh pemirsa Me-
tro TV, Pembaca Media In-
donesia, Lampung Post dan
seluruh masyarakat Indone-

sia pada umumnya.
Gubernur dalam sambu-

tannya mengucapkan terima
kasih dan juga apresiasinya
kepada Yayasan Media Group
yang memberikan kontribusi
yang besar bagi pendidikan di
Provinsi NTB.

“Terima kasih Media
Group yang memberikan
perhatian pada pedidikan
karena kita akan senantiasa
menjadi penonton kalau kita
tertinggal di dunia pendidikan
ini,” kata Gubernur yang
kerap disapa Bang Zul itu.

Pada kesempatan itu ju-
ga, Bang Zul menceritakan
rasa takjubnya pada masya-
rakat NTB, khususnya Lom-
bok Utara yang pada saat ter-
jadi bencana alam di Palu dan
Donggala ikut memberikan
bantuan dari hasil panennya.
Padahal, beberapa waktu se-
belumnya, NTB juga ditimpa
bencana alam berupa gempa
bumi.

“Masyarakat KLU yang
belum pulih di atas keterba-

tasannya mau menyum-
bangkan hasil panennya
kepada saudara yang be-
rada di Palu,” sambungnya.

Di hadapan para tamu
undangan, Gubernur juga
kembali menjelaskan mak-
na di balik visi NTB Gemi-
lang. Ia mengungkapkan
bahwa NTB Gemilang ada-
lah kesadaran masyarakat
untuk memastikan bahwa
Provinsi NTB harus ramah
terhadap investasi dan juga
pengunjung.

“Tugas pemerintah itu
adalah melayani, memfa-
silitasi supaya dunia usaha
mau hadir dan nyaman di
tempat kita,” kata Bang Zul.

Sementara Pimpinan
Media Group, Saur Huba-
rat mengatakan pentingnya
pembangunan sekolah di
Indonesia. Menurutnya,
membangun sekolah sama
halnya dengan membangun
masa depan.

“Makin cepat sekolah ini
berdiri, makin cepat anak-

Gubernur Resmikan Sekolah yang Digagas Yayasan Media Group

Walikota Bima kembali
menegaskan tidak ada upeti
apapun dalam kepemimpi-
nannya bersama Wakil Wa-
likota. Termasuk untuk hal mu-
tasi seperti saat ini.

“Kepintaran bahkan ke-
cerdasan tidak akan diper-
hitungkan lagi jika ASN
memperlihatkan perilaku
KKN,” ujarnya.

Walikota berharap ke-
pada pengemban amanah
yang dipercayakan pada
hari ini agar menjalankan
tugas dengan baik, utama-
kan ketelitian dalam setiap
pekerjaan.

“Kerjalah dengan penuh
kesungguhan. Habiskanlah

hukum untuk lakukan pe-
nyelidikan lebih jauh terkait
dengan aktivitas penimbu-
nan, reklamasi penguasa an
dan kepemilikan lahan pe-
sisir Ama Hami oleh pri-
badi, kelompok masyara-
kat,” ujarnya.

Selain itu, meminta di-
bongkarnya bangunan
pribadi atau kelompok di
kawasan laut Ama Hami,
karena tidak sesuai perun-
tukannya.

Kemudian terhadap
penguasaan laut oleh ok-
num warga di Pantai Bon-
to adalah tindakan ilegal
dan meminta penegak hu-
kum untuk  memerosesnya.

Penimbunan di Wadum-
bolo oleh H Abdara segera
dihentikan, karena akan
mengganggu dermaga Per-
tamina dan ilegal.

“Terakhir meminta ke-
pada pemerintah daerah
dapat menindak tegas dan
mengendalikan aktivitas
penimbunan dan reklamasi
seluruh pesisir Kota Bima,”
pungkasnya. (BE06)

Lurah Rontu, Ihwan

waktu saudara-saudara un-
tuk mencintai Kota Bima.
Saya yakin, jika ada niat tu-
lus, maka Allah akan mem-
permudahkan segala perja-
lanan kita,” tutupnya.

Acara pelantikan dan pe-
ngambilan sumpah ditutup de-
ngan pemberian ucapan sela-
mat kepada seluruh pejabat.

Pelantikan 76 pejabat ling-
kup pemerintah Kota Bima
tersebut turut dihadiri oleh Wakil
Walikota Bima Feri Sofiyan
SH, Sekretaris Daerah Kota
Bima Drs H Mukhtar MH,
Kapolres Bima Kota atau Pe-
jabat yang mewakili serta se-
luruh tamu yang mendapatkan
undangan. (BE06)

anak kembali belajar, makin
cepat anak-anak kembali da-
lam psikologi yang normal,”
tegasnya.

Saur menyebutkan ada
dua sasaran pokok yang di-
lakukan Media Group, yaitu
membangun sekolah dan
membangun Puskesmas. Ia
juga berharap NTB kede-
pannya membangun lebih
banyak lagi rumah tahan
gempa.

Sementara itu, Ketua
Yayasan Media Group, Ali
Sadikin dalam laporannya
menyampaikan bahwa se-
lain membangun sekolah,
Media Group juga ikut mem-
bangun hunian sementara

bagi masyarakat Lombok.
Bantuan lainnya yang juga
turut diberikan diantaranya
berupa sembako, tenda dan
kebutuhan lainnya.

“Di Lombok Utara, Ba-
rat, Lombok Tengah mau-
pun Lombok Timur sekitar
2000 lebih sudah berdiri se-
cara mandiri sehingga ma-
syarakat saat itu sudah tidak
tinggal di tenda,” ungkap-
nya.

Ali Sadikin meminta se-
luruh pihak sekolah agar
dapat menggunakan dan
merawat sekolah tersebut
dengan sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan itu juga,
ia mengagumi rasa keke-

luargaan dan keakraban
yang dimiliki masyarakat
NTB yang memperlakukan
timnya dengan begitu baik
selama berada di Lombok.

“Semoga apa yang kita
lakukan selalu mendapat
kebaikan dan dicatat menja-
di kebaikan kita semua oleh
Tuhan yang maha kuasa,”
harapnya.

Peresmian keenam se-
kolah ditandai dengan pe-
nandatanganan prasasti oleh
Gubernur NTB yang turut di-
dampingi oleh pimpinan Me-
dia Group dan juga Ketua
Yayasan Media Group, serta
disaksikan oleh seluruh tamu
undangan yang hadir. (BE04)

dukungan masyarakat ikut
berpartisipasi dalam men-

sukseskan program kota
ku dikelurahan rontu.

Termasuk partisipasi pe-
muda dalam pekerjaan se-
karang bisa bekerja dalam
program kotaku.

Disampaikan pula, un-
tuk saat ini program kotaku
sudah masuk pengerjaan
tahap dua dan diharapkan
pula program sama tetap
masuk dikelurahan Rontu.

Tambahnya pula, saat
pihak pihaknya sudah di-
sampaikan Pemkot Bima
terkait rencana program
kotaku skala wilayah untuk
penataan bantaran sungai.
(BE06)
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Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah, melaku-
kan groundbreaking me-
nandai dimulainya pemba-
ngunan Bendungan Menin-
ting, di Dusun Bukit Tinggi,
Desa Penimbung, Kecama-
tan Gunungsari, Kabupaten
Lombok Barat, Kamis (19/
9/2019).

Groundbreaking Ben-
dungan Meninting tersebut,
merupakan kado di satu ta-
hun era kepemimpinan Gu-
bernur NTB, Dr. H. Zulkie-
flimansyah, M.Sc dan Wa-
kil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj.
Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Penekanan tombol sirine
dan penandatanganan pra-
sasti oleh Gubernur, didam-
pingi Direktur Jenderal Sum-
ber Daya Air, Danrem/162
Wira Bhakti, Pj. Sekretaris
Daerah Provinsi NTB, Se-
kretaris Daerah Lombok Ba-
rat dan Kepala Dinas PUPR
Provinsi NTB.

Gubernur mengungkap-
kan kebahagiaannya karena
impian dari masyarakat
NTB, untuk dapat mengha-
dirkan sebuah bendungan
yang dapat menyelesaikan
persoalan pengairan dan
ketersediaan air bersih di
NTB, khususnya di Lombok
bagian selatan, dalam wak-
tu yang tidak terlalu lama.

“Ini bukan persoalan
sederhana, tapi tidak ada
yang tidak bisa diselesaikan,
jika ada kemauan yang kuat.
Hari ini kita menjadi saksi
bahwa Bendungan Menin-
ting akan kita lakukan ground
breaking. Mudah-mudahan
dengan adanya Bendungan
Meninting yang sangat isti-
mewa ini, banyak persoalan
perairan dan air bersih bisa
kita atasi bahkan sampai
Lombok Selatan,” ujarnya.

Gubernur menyampaikan
terimakasih dan apresiasi
kepada Direktur Jenderal
Sumber Daya Air, Dr. Ir. Hari
Suparyogi, M.Eng, yang me-
ngetahui detail-detail perairan
di NTB dan menyarankan
daerah-daerah mana saja
yang dirasa cocok untuk di-
bangun.

“Atas nama Pemerintah
Provinsi NTB kami mengu-
capkan banyak terima kasih,
mudah-mudahan kehadiran
bendungan yang istimewa
dan luar biasa ini mampu
menghasilkan pembangu-
nan yang berkesinambung-
an, standar hidup yang lebih
baik bagi masyarakat yang
ada di Nusa Tenggara Ba-
rat,” pungkas Gubernur.

Dalam kesempatan yang
sama, Dirjen Sumber Daya
Air, Kementerian PUPR, Dr.
Ir. Hari Suprayogi, M.Eng,

Gubernur NTB Groundbreaking Pembangunan Bendungan Meninting
dungan Meninting merupakan
salah satu infrastruktur yang
disiapkan untuk menampung
air pada musim hujan. Se-
hingga bisa dimanfaatkan
nanti pada musim kemarau.

Ia menjelaskan, Bendu-
ngan Meninting berada cu-
kup tinggi dari permukaan air
laut. Dengan tinggi spillway
74 meter.

Bendungan Meninting
merupakan bendungan yang
memiliki genangan yang cu-
kup dalam, sehingga bisa da-
pat mengalirkan air hingga
ke Lombok Selatan.

Bendungan Meninting ini
juga akan dapat mengairi
daerah irigasi Desa Penim-
bung seluas 454 hektar, da-
erah irigasi Ketapang Orong
40 hektar dan sistem irigasi
Jangkuk 1.065 hektar.

Selain fungsi irigasi, ben-
dungan ini juga  akan men-
jadi sumber air baku SPAM
regional, yang direncanakan
kurang lebih 150 liter/detik
dan tersedia energi listrik 2
x 0,4 Mega Watt.

Sedangkan untuk angga-
ran pembangunan, Bendu-
ngan Meninting diperkirakan
akan menelan anggaran se-
besar Rp 1,4 Triliun. Dengan
waktu pengerjaan selama 4
tahun, dimana tahapannya su-
dah dimulai pada tahun 2018.
(BE08)

Bima, BimaEkspres.-
Komisi Pemilihan Umum

(KPU) dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Bima menggelar
rapat kordinasi terkait persi-
apan tahapan Pemilihan Bu-
pati Bima 2020 mendatang,
di Ruang Media Center KPU
setempat, Rabu (18/9).

Rapat yang didasari Su-
rat Edaran Komisi Pemili-
han Umum (KPU) nomor:
1917/PL.01.9-SD/06/KPU/
IX/2019 tanggal 3 September
2019 sebagaimana diubah
dengan Surat Edaran KPU
nomor: 1932/PL/01.9-SD/06/
KPU/IX/2019, membahas
tentang tahapan dan jadwal
pencalonan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati.

Meski Surat Edaran (SE)
tersebut tidak menyebut me-
rubah Peraturan Komisi Pe-

Rakor Persiapan Pilkada, Bawaslu Ingatkan KPU Taat Azas

milihan Umum (PKPU) no
15 2019, tetapi di dalam SE
tersebut menyebutkan terkait
tahapan jadwal Pemilu 2020.

Terkait persoalan terse-

but, anggota Komisioner Ba-
waslu Kabupaten Bima, Ju-
naidin, SPd., menyarankan,
agar SE tidak selalu dijadikan
senjata untuk merubah ke-

putusan yang telah ditetap-
kan. Semestinya, kata Joe,
sapaan akrabnya, yang ha-
rus direvisi adalah PKPU,
bukan meralat dengan surat

edaran.
“Memperhatikan SE ter-

sebut, SE yang bernomor
1932 itu meralat SE nomor
1917, tidak meralat PKPU.
Jadi semestinya harus di-
pertegas, mengapa tidak
langsung merubah PKPU-
nya saja,” sarannya.

Terkait dukungan calon
perseorangan, Joe mengi-
ngatkan agar KPU Kabu-
paten Bima bisa lebih teliti
dalam memverifikasi iden-
titas kependudukan bagi
pendukung.

Karena terkadang du-
kungan melalui identitas
tersebut ada yang didapat
dengan cara yang tidak ba-
ik dan benar.

“Kami berharap kawan-
kawan (KPU,red) bisa lebih
teliti serta dapat menaati se-
mua ketentuan yang ada,

termasuk tidak melampaui
sesuatu yang belum diatur.
Dan kami tegaskan, bahwa
kami akan melakukan penga-
wasan yang melekat, demi
terwujudnya Pemilu yang
berkualitas,” pungkasnya.

Saran dan masukan Ba-
waslu tersebut ditanggapi baik
oleh KPU Kabupaten Bima.
Anggota KPU setempat, Wah-
yudinsyah, S.H., M.H., me-
ngaku akan mengordinasikan
dengan KPU Provinsi NTB
dan KPU RI terkait persoalan
surat edaran yang dipersoal-
kan oleh Bawaslu.

Sementara terkait perso-
alan lainnya, Edo sapaan ak-
rab anggota komisioner KPU
ini, mengaku, akan melaksa-
nakan tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik, sesuai
dengan ketentuan yang ada.
(BE04)

menyampaikan ucapan sela-
mat atas satu tahun kepemim-
pinan Gubernur NTB. Ia me-
ngatakan bahwa Provinsi NTB
merupakan daerah yang me-
miliki bendungan paling ba-
nyak di Indonesia. Menurut
data Kementerian PUPR,
sebanyak 73 bendungan ke-
cil dan bendungan besar, NTB
menempati peringkat perta-
ma di Indonesia.

Ia menjelaskan, Bendu-
ngan Meninting mampu me-
nampung debit air dengan
kapasitas 8 juta kubik. Yang
nantinya akan dimanfaatkan

sebagai air irigasi dan air
baku. Selain itu, keberadaan
dari bendungan ini juga akan
dikembangkan menjadi salah
satu destinasi pariwista, yang
akan menjadi nilai tambah
dalam mengangkat ekonomi
masyarakat di sekitarnya.

“Hari ini kita berada di
Bendungan Meninting, ben-
dungan ini memiliki tampu-
ngan lebih dari 8 juta yang
manfaatnya adalah untuk
irigasi dan jangan lupa untuk
air baku, selain itu juga se-
bagai pengembangan pari-
wisata dan untuk mengang-

kat ekonomi masyarakat di
wilayah bendungan,” ujarnya.

Ia berharap, dengan Ben-
dungan ini, pada tahun 2022
nanti, akan menghijaukan
wilayah hulu di Pulau Lom-
bok. Untuk itu, masyarakat
Lombok harus kompak mem-
bangun bendungan tersebut,
sebagai salah satu bentuk
dukungan terhadap program
Gubernur dalam memba-
ngun Nusa Tenggara Barat.

Sebelumnya, Kepala Di-
nas Pekerjaan Umum Prov.
NTB, Ir. Azhar M.M, dalam
laporannya menuturkan, Ben-

Mataram, BimaEkspres.-
Program zero waste atau

bebas sampah menjadi salah
satu program prioritas Peme-
rintah Provinsi NTB dengan
target 70 persen pengelolaan
dan 30 persen pengurangan
sampah di tahun 2023 nanti.

Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka semua ele-
men masyarakat harus terli-
bat dan mengambil peran
nyata untuk mengendalikan
dan mengelola sampah.

Tidak hanya Pemprov
NTB dan kabupaten/kota,
tetapi juga para tokoh agama,
para da'i, ormas, pemuda dan
pihak lainnya harus dilibatkan.
Termasuk SMA/SMK/SLB
harus menjadi pusat informasi

zero waste di lingkungan
masing-masing, sehingga ke
depan, sampah tidak lagi me-
nimbulkan masalah, tetapi jus-
tru dipandang sebagai potensi
yang bermanfaat.

Wakil Gubernur NTB, Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah, me-
minta agar seluruh perangkat
daerah lingkup Provinsi NTB
memperkuat sinergi untuk
menjalankan program zero
waste. Hal tersebut disampa-
ikan Wagub, dalam rapat ber-
sama seluruh pimpinan pe-
rangkat daerah lingkup Pro-
vinsi NTB di Ruang Anggrek
Kantor Gubernur NTB, Ra-
bu, (18/9/2019).

Menurut Wagub, dalam
program prioritas zero waste

ini harus ada acuan dan
evaluasi yang jelas. Regulasi
tingkat Provinsi NTB tentang
sampah harus segera dibuat-
kan aturan pelaksanaannya
dalam bentuk Peraturan Gu-
bernur (Pergub).

"Ada 14 hal yang perlu
diatur di dalam Peraturan Gu-
bernur tersebut, sehingga je-
las mengenai siapa melaku-
kan apa", tegasnya.

"Dengan demikian, selu-
ruh perangkat daerah menjadi
tahu tugas masing-masing.
Karena jelas rumusan apa yang
menjadi tugas provinsi dan ka-
bupaten/kota, bagaimana ang-
garan dan apa yang harus di-
anggarkan," tanbah Wagub.

Dalam rapat tersebut, Wa-

gub  menyampaikan bahwa
sebagai program prioritas, zero
waste adalah gawe bersama
seluruh pemda untuk disuk-
seskan. Tidak ada pembeba-
nan terhadap perangkat da-
erah tertentu. Masing-masing
perangkat daerah harus me-
miliki andil dalam mensukses-
kan program ini.

Sebagai contoh, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
(Dikbud) NTB harus memas-
tikan agar program zero was-
te dapat diterapkan di seko-
lah-sekolah. Dalam hal ini
Dinas Dikbud diminta bertang-
gung jawab untuk menyiapkan
desain pengelolaan sampah di
tingkat SMA/SMK/SLB.

Kemudian, untuk Dinas

Rakor KPU dan  Bawaslu Kabupaten Bima membahas persiapan Pilkada.

NTB Libatkan Semua Kekuatan untuk Sukseskan Zero Waste
Komunikasi Informatika dan
Statistik (Diskominfotik) NTB
dan Humas Pemprov NTB, ha-
rus  memasifkan sosialisasi pro-
gram ini kepada masyarakat.

"Buat materi sosialisasi terkait
zero waste, baik dalam bentuk
video, leaflet, poster dan lain –
lain, yang menarik, mengedukasi
dan mudah dipahami", pinta
Wagub.

Pembuatan materi itu, kata
Wagub, bisa dimulai dengan
materi pengelolaan zero waste,
kemudian pembuatan eco-brick,
pengolahan sampah organik
dan lain-lain.

Selain itu, Dinas Pariwisata
diminta untuk memastikan pe-
nerapan zero waste di setiap
Desa Wisata. Juga bertanggung

jawab untuk menyiapkan desain
pengelolaan sampah di destinasi
wisata, hotel, restoran dan fasilitas
pendukung wisata lainnya.

Demikian pula DPMPD
NTB, bertanggung jawab un-
tuk menyiapkan desain penge-
lolaan sampah di tingkat desa.

Sedangkan Biro Kesra diberi
tugas dan  tanggung jawab untuk
menyiapkan desain pengelolaan
sampah di tempat ibadah dan
ormas keagamaan. "Sehingga
setiap tempat ibadah/ormas ke-
agamaan harus memiliki tempat
sampah yang representatif. Se-
kaligus juga terkoneksi dengan
bank sampah terdekat terkait
pengolahan sampah yang ada
di tempat ibadah," terangnya.
(BE08)
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Polri Ajak Generasi Muda Miliki Jiwa Patriotisme
Bima, BimaEkspres.-

Lomba lintas medan je-
lajah keindahan alam Bima
digelar Satlantas Polres Bi-
ma dalam rangka menyam-
but HUT ke-64 Lantas ta-
hun 2019. Selain memberi-
kan edukasi aturan lalu lin-
tas dan Narkoba pada pe-
serta, juga ingin menanam-
kan jiwa patriotisme kepada
pejaran.

“Lomba lintas medan
ini, selain memberikan edu-
kasi aturan lalu lintas dan
Narkoba pada peserta, tu-
juan kami juga ingin mena-
namkan jiwa patriotisme
kepada peserta untuk lebih
dekat mengenal lingkung-

an dan alam," kata Kasat
Lantas Polres Bima IPTU
Agus Pujianto, S. Pd, Ka-
mis (19/9).

Bima, BimaEkspres.-
Satlantas Polres Bima

bhakti sosial dengan mem-
bagikan air bersih kepada
warga terdampak kekeri-
ngan di Desa Ragi, Keca-
matan Palibelo, Kabupa-
ten Bima, Kamis (19/9).

Kegiatan sosial dilaku-
kan memeringati HUT ke-
64 Lantas. Warga yang me-
lihat kedatangan mobil tangki
berkerumun. Mereka mem-
bawa wadah seperti ember
dan bak plastik.

Satlantas Polres Bima Bagikan Air Bersih pada Warga
"Pembagian air bersih

ini, salah satu bentuk per-
hatian Personil Satlantas
Polres Bima kepada warga
yang mengalami kekurang-
an air bersih, akibat kema-
rau berkepanjangan," ujar
Kapolres Bima melalui Ka-
sat Lantas IPTU Agus Pu-
jianto, S. Pd.

Dikatakannya, pembagi-
an dua tangki air bersih yang
masing-masing berisi 4000
liter tersebut, dilakukan se-
bagai rangkaian dari peringa-

tan HUT Lantas. Agus ber-
harap, melalui bantuan air
tersebut, bisa membantu me-
menuhi kebutuhan masyara-
kat akan air bersih.

"Kami berharap dengan
bantuan air bersih yang sea-
danya, akan dapat memban-
tu warga memenuhi kebu-
tuhan air bersih," ucapnya.

Pembagian air bersih
kepada sejumlah warga di
Kabupaten Bima hampir
tiap tahun dilakukan oleh
Satlantas. Setiap kegiatan

                           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

Dalam kegiatan lintas
medan digelar selama dua
hari ini, tentu semua pe-
serta dan panitia akan be-

rada di alam terbuka. Pi-
haknya ingin memberikan
edukasi kepada semua ter-
masuk pelaksana, bahwa ma-

nusia adalah bagian terkecil
di muka bumi ini.

"Kita akan sama-sama
belajar, setelah semua me-
renungi betapa besarnya alam
diciptakan Allah ini dan ti-
dak ada yang perlu disom-
bongkan," katanya.

Melalui lomba lintas
medan ini, Agus berharap
pada peserta untuk men-
jadi bagian dari pemuda
pemudi penantang alam
Bima.

"Kami juga mengingin-
kan pada kegiatan ini agar
lebih mendekatkan pemu-
da pemudi maupun ma-
syarakat dengan Polri,"
jelasnya.

Dia juga menilai, bela-
kangan ini terjadi kebaka-
ran lahan dan hutan di
wilayah Kabupaten Bima,
untuk mencegah kejadian
yang sama kedepan, pi-
haknya ingin menanamkan
rasa tanggungjawab dan
perhatian kepada masya-
rakat dan peserta untuk
menjaga lingkungan dan
alam.

"Kita harus bertang-
gung jawab terhadap keru-
sakan lingkungan, meles-
tarikan kembali fungsi hu-
tan sebagai paru-paru du-
nia itu adalah kewajiban
kita bersama,"pungkasnya.
(BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Kepengurusan  sumur

bor di Desa Rasabou Ke-
camatan Bolo diremajakan.
Peremajaan sumur bor ini
mengingat akan kepenting-
an masyarakat setempat
tentang air bersih.

Di desa setempat ada tiga
titik sumur bor yakni sumur
bor SPB 241 meliputi wila-
yah pemakai berada di RT
05, 06, 13 dan 14.

Sekretaris Desa (Sek-
des) Rasabou, Hairil An-
syar, menyampaikan, se-
lain satu titik tersebut, pe-
manfaatan sumur bor SPB
242 dan SPB 243 yakni un-
tuk pengairan lahan perta-
nian setelah Musim Hujan
(MH) di wilayah So Doro,
Ni’u, Mbadu dan lainnya.

“SPB 241 untuk kebutu-
han warga Dusun Kamasi

dan Nggaro Lembo. Sedang-
kan SPB 242 dan 243 yakni
untuk lahan pertanian,” jelas
Hairil Ansyar.

Lanjutnya, azas manfaat
sumur bor SPB 242 dan SPB
243 yakni dalam rangka me-
mudahkan petani mengairi
jenis tanaman pertanian se-
perti Kacang Hijau, Kacang
Kedelai, Jagung, Semangka
dan sayuran lainnya,” ung-
kapnya.

Sesuai hasil musyawarah
mufakat, di aula kantor desa
setempat, Rabu (18/9) kema-
rin, Ketua Pengurus sumur
bor adalah Wahyudin, Wakil
Ketua Alatif Azis, Sekertaris
Nurmansyah, S.Pd. Wakil Se-
kretaris Juraidin.

Bendahara Yunus, S.Ag.
Untuk Operator Sumur Bor
di tiga titik adalah SPB 241
Abdollah Muhammad, SPB

242 Amalik Anwar dan SPB
243 Mawardin Muhtar.

“Pelindung penasehat Ke-
pala Desa Rasabou, BPD,
LPMD dan Kaur Pembangu-
nan Ekonomi,” ucapnya.

Ketua Pengurus sumur
bor  yang lama yakni Muh-
tar, Sekretaris Syamsurijal
dan Bendahara Muhidin.

“Peremajaan dilakukan
supaya lebih efektif dan
juga ketua yang lama telah
meninggal dunia. Semen-
tara masa bakti kepengu-
rusan dalam jangka waktu
tiga tahun,” tutur dia.

Dirinya berharap, pengu-
rus yang telah diamanahkan
ini bisa menjalankan tugas
dengan baik sehingga kese-
jahteraan masyarakat terwu-
jud. “Kita harap mereka be-
kerja sesuai fungsinya,” tu-
tupnya. (BE07)

Pengurus Sumur Bor di Rasabou Diremajakan

Kasat Lantas Polres Bima IPTU Agus Pujianto, SPd, bersama personel, Kamis (19/9).

sosial dari Polres Bima pun
mendapatkan sambutan yang
hangat dari sejumlah masya-
rakat karena merasa terban-
tukan.

"Tujuan dari kegiatan
sosial ini untuk membantu
masyarakat yang kekura-
ngan air bersih juga me-
ningkatkan citra Polri di

tengah-tengah masyara-
kat, dan meningkatkan si-
nergitas Polri  terutama Sat
Lantas dengan masyara-
kat," katanya.(BE05)


