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Kota Bima, BimaEkspres.-
Keberadaan pasar Ama Hami di Kelu-

rahan Dara yang menjadi salah satu ikon
Kota Bima, hingga kini kondisinya kian
semrawut dan kumuh. Hal ini tentunya di-
keluhkan para pelaku pasar mulai dari pen-
jual dan para pembeli.

Semrawutnya kondisi pasar yang dires-
mikan Presiden Joko Widodo tersebut hing-
ga membuat Wali Kota Bima, HM Lutfi SE

Baca: Murka... Hal 4

murka. Ia mengaku kesal lantaran kondisi
Pasar Ama Hami yang sejak dulu hingga
kini masih kumuh dan semrawut.

"Mana Kadis Perindag ini? Kok nggak
ada kelihatan. Percuma ini warga ngo-
mong, sampaikan keluh kesahnya kalau
Kadis tidak ada," sentilnya dalam dialog
bersama warga di Halaman Pasar Ama
Hami Kota Bima Ahad (22/9) pagi.

Dalam dialog tersebut, sejumlah peda-

Pasar Ama Hami Kumuh,
Wali Kota Murka

Bima, BimaEkspres.-
Kapolsek Monta IPTU Takim bersama

personelnya membuka paksa jalan yang
ditutup oleh sekelompok warga Desa Sim-
pasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bi-
ma, Sabtu (21/9). Penutupan jalan ini un-
tuk keempat kalinya oleh keluarga korban
pemerkosaan.

Penutupan jalan di Jembatan Desa Sim-
pasai, Kecamatan Monta. Mereka menun-
tut pelaku pemerkosaan menimpa salah
satu warganya di Dusun Sarae Bura Desa
Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten
Bima Selasa 3 September 2019 lalu, segera
ditangkap.

"Mereka menutup jalan karena tuntutan

Baca: Buka Paksa... Hal 6

Warga Tutup Jalan,
Polisi Buka Paksa

Bima, BimaEkspres.-
Kelompok warga Desa Dadibou dan De-

sa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten
Bima  bersitegang, Sabtu (21/9) sekitar pukul
12.00 Wita. Ketegangan antarkelompok
warga ini dipicu pelemparan oleh remaja asal
Desa Kalampa terhadap Saprudin (17) asal
Desa Dadibou.

Kapolsek Woha IPTU Edy Prayitno,
membenarkan adanya ketegangan antar
kedua kelompok warga Desa Kalampa dan
Desa Dadibou. Namun personel Polsek Wo-
ha dibantu Rainmas Polres Bima berhasil
menghalau warga.

"Alhamdulillah berhasil kami tenangkan
dan sudah dikembalikan ke Desa masing-
masing, masalah tidak sampai berkembang
hanya saja ada ketegangan," katanya.

Dia mengaku, kedua kelompok  warga
sudah sangat dewasa dalam memahami
persoalan. Sehingga mampu mengendali-
kan diri untuk menyerahkan masalah ke
polisi.

Baca: Sempat Tegang... Hal 6

gang di Pasar Ama Hami menyampaikan
keluh kesahnya. Terutama, yang berkai-
tan dengan fasilitas Pasar Ama Hami yang
tidak memadai.

Selain itu juga pedagang mengeluhkan
soal kebersihan. Seperti halnya air bersih
hingga keberadaan sewa Los Pasar yang

Satu Tahun Yang Berkesan

Persatuan Sepak Bola Bima (Persebi) raih juara liga III NTB setelah mengalahkan Perselobar di laga final dengan skor akhir 4-1. Pertandingan
berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa Dena, Ahad (22/9). Berita di halaman 3.

Warga Kalampa-Dadibou
Sempat Tegang

Baca: Berkesan... Hal 4

GUBERNUR sendiri dalam sebuah
kesempatan, pernah mengatakan bahwa
apa yang telah dilakukannya untuk mem-
bangun NTB semata-mata untuk masya-
rakat NTB. Untuk itu ia meminta dukungan
dalam menjalankan setiap program pemba-
ngunan yang dilakukan bersama Wakil Gu-
bernur.

Salah satu program pembangunan yang
juga dirasa akan menyentuh langsung ke-
hidupan masyarakat, yaitu menjadikan NTB
sebagai pusat industri. Industrialisasi diang-
gap sebagai sektor yang amat penting dalam
pembangunan di NTB. Ide-ide besar diha-
rapkan mampu memberi terobosan dalam
peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

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

Satu Tahun Bang Zul - Umi Rohmi Memimpin NTB (3)

Satu tahun Bang Zul - Umi Rohmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, diapresiasi
banyak pihak. Semua merasa terkesan. Karena jika diamati secara bijak, program-program
Bang Zul - Umi Rohmi untuk membangun NTB, seluruhnya demi meningkatkan kesejahteraan
hidup masyarakat NTB..

Berikut catatan wartawan BimaEkspres, Biro Mataram, Purwandi
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CATATAN REDAKSI

ADA reaksi yang disampaikan Wali Kota
Bima, H Muhammad Lutfi, SE  setelah meng-
gelar pelantikan pejabat lingkup Pemkot Bi-
ma. Dia menyentil ASN yang takut akan proses
mutasi. Dianggapnya mereka “cemen”, kare-
na kerap reaktif menerimanya.

Kebijakan mutasi dan rotasi  memang men-
jadi momok bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bahkan kontroversi mutasi di lingkup Pemkot
Bima belakangan ini, menjadi heboh karena
diadukan ke Komisi ASN RI.

Wali Kota pun harus mengembalikan jaba-
tan mereka yang didemosi.  Kebijakan itu dila-
kukan semata-mata untuk mengetahui kemam-
puan seorang ASN dalam menjalankan tugas-
nya pada berbagai bidang.

Bagi Wali Kota ASN yang diturunkan ja-
batannya sudah lemah, seolah-olah dunia ini
sudah kiamat. Politisi senior partai berlam-
bang beringin ini, mengatakan jika mutasi
merupakan bagian dari teknik kepala daerah
menilai kinerja aparaturnya. Ditegaskannya
juga semua dilakukan berdasarkan penilaian
kinerja.

Tentu apa yang disampaikan Wali Kota
Bima tidak salah. Karena rotasi dan mutasi
atau demosi menjadi bagian dari kebijakan,
agar roda organisasi berjalan baik. karena
muara dari berjalan baiknya roda pemerin-
tahan adalah menyejahterakan masyarakat.

Jika diinternal aparatur sendiri tidak
dapat  bekerja dengan baik, maka dapat di-
pastikan, masyarakat  mendapatkan dampak-
nya. Namun, proses mutasi, rotasi dan demosi
harus tetap disandarkan pada aturan atau ti-
dak melabrak regulasi.

Karena tindakan mutasi tanpa didasari
pijakan jelas, maka tidak dapat dibenarkan.
Negara pun sudah mengatur cara untuk me-
ngadukan hal itu, salah satunya melalui Komi-
si ASN.

Namun ada kesan belakangan ini, ketika
ada mutasi, ada sikap reaktif yang ditunjuk-
kan oleh ASN. Bahkan secara terbuka  mela-
kukan penentangan, meskipun ada jalur yang
sudah disiapkan, jika kebijakan kepala dae-
rah keliru.

Namun, lebih dari itu, semua ASN harus
memperlihatkan kinerja baik, sesuai dengan
tupoksinya. Karena Wali Kota menilai hanya
sedikit yang  bekerja dengan baik.

Pun ketika ada yang mendapatkan ja-
batan, menurut Wali kota hanya sedikit yang
benar-benar sempurna. Sentilan ini harus di-
maknai dan direnungi oleh ASN di Pemkot Bi-
ma. Agar tidak hanya menuntut jabatan, tanpa
kinerja yang maksimal.

Kinerja yang maksimal, tentu kembali
muaranya adalah masyarakat sebagai pene-
rima menfaat kebijakan atau program peme-
rintah. Program tidak dirancang hanya untuk
menyenangkan ASN saja, baik jabatan dan
beragam fasilitas.

Ukuran  keberhasilan pembangunan, bu-
kan seberapa sejahtera ASN, namun bagai-
mana masyarakatnya. (*)

ASN Jangan "Cemen"

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak 360 peserta

dari berbagai sekolah SMA
sederajat se-Kabupaten Bi-
ma, mengikuti lomba lintas
medan jelajah keindahan
alam Bima,  Sabtu (21/9).  Ke-
giatan  digelar Satlantas Polres
Bima dalam rangka me-
nyambut HUT ke-64.

Kegiatan ini dilaksanakan
dua hari, Sabtu dan  Ahad  dan
dilepas oleh Kapolres Bima,
AKBP Bagus S. Wibowo, SH,
SIK, didampingi Kasat Lan-
tas, perwira Polres Bima ser-
ta guru pembimbing di hala-
man Mapolres, Sabtu (21/9).

Kapolres Bima AKBP
Bagus s Wibowo, SH, SIK
mengapresiasi sekolah yang
telah mengikutsertakan sis-
wanya terlibat memeriahkan
lomba lintas medan HUT ke-
64 Korps Lantas tahun 2019.

Bagus mengatakan, ke-
giatan ini dirangkai kemah
bhakti. Para peserta start dari
Polres Bima kemudian berke-
mah di Desa Ragi, Kecama-
tan Palibelo dan kembali finish
di Polres Bima sebagai lokasi
penutupan kegiatan.

"Selain kemah bhakti ke-
giatan juga akan disisi de-
ngan acara api unggun, ga-
mes, lomba dan kegiatan la-
innya," katanya.

360 Peserta
Ramaikan Lomba Lintas Medan

ini dibagi menjadi 60 tim,
menempuh rute gunung, su-
ngai, pemukiman maupun
perkebunan sepanjang 8,5
km ditempuh selama 5 jam
tanpa henti.

"Karena kondisi cuaca
panas, peserta dianjurkan
untuk membaka air yang
banyak untuk kebutuhan
minum," katanya.

Kegiatan ini juga untuk me-
latih kedisiplinan dan keber-
samaan,  terutama kekompa-
kan tim. (BE05)

Lanjut dia, dalam lomba
panitia akan menilai peserta
dari ketepatan, kecerdasan,
kerapian, kreatifitas dan me-
miliki kemampuan tentang
lalu lintas.

"Hadiah yang diberikan
berupa uang pembinaan, piala
dan penghargaan dengan to-
tal hadiah berjumlah jutaan ru-
piah," sebutnya.

Menurut Bagus, acara ini
sangat positif untuk anak
usia sekolah menegah ke atas,
karena selain para siswa dan

siswi yang akan mengikuti
kegiatan itu, dapat mengetahui
tata tertib berlalulintas, pihak
Polres Bima juga akan meng-
gelar beberapa mata lomba.
Seperti game, kuis.

"Dalam kegiatan ini juga,
siswa dan siswi bisa me-
nyampaikan apabila mere-
ka punya cita-cita untuk men-
jadi anggota Polri, maka akan
dibekali juga dengan cara-
cara untuk menjadi anggota
Polri," ujarnya.

Lanjut dia, 360 peserta

Bima, BimaEkspres.-
Masjid At Taubah Desa

Rasabou Kecamatan Bolo,
Ahad, (22/9) mulai diperlu-
as. Hadir Bupati Bima, Hj
Indah Dhamayanti Putri, SE
untuk meletakkan batu per-
tama.

Ketua Panitia Pelaksana
pembangunan Masjid At

Taubah, Drs. M.Saleh H.
Yusuf menyampaikan, per-
luasan pembangunan masjid
ini  untuk menampung lebih
banyak jamaah. Karena su-
dah lama tidak bisa menam-
pung jamaah yang melaksa-
nakan salat.

“Kami selaku panitia pem-
bangunan beserta camat dan

warga berinisiatif memper-
luas pembangunan masjid,”
ujarnya.

Direncanakan pemba-
ngunan masjid ini lantai dua,
sehingga dapat menampung
jamaah. “Karena itu dengan
adanya perluasan pemba-
ngunan masjid ini kami meng-
harapkan kepada Bupati Bi-

ma dapat menyumbangkan
pembangunan perluasan mas-
jid ini,” ungkapnya.

Bupati Bima Hj. Indah
Dhamayanti Putri,  SE me-
nyerahkan bantuan sebesar
Rp. 20 juta. Bupati sarankan
agar membuat proposal dan
diajukan di Bagian Administrasi
Kesra Setda Bima. (BE07)

Masjid At–Taubah Rasabou Diperluas



SENIN, 23 SEPTEMBER 20193

Cukur Perselobar 4-1, Persebi Juara Liga III NTB
Bima, BimaEkspres.-

Persatuan Sepak Bola Bima
(Persebi) raih juara liga 3 NTB
setelah mengalahkan Perselobar
di laga final dengan skor akhir
4-1. Pertandingan yang dipimpin
wasit utama Abu Amin asal
Sumbawa tersebut berlangsung
di Lapangan Sepak Bola Desa
Dena, Ahad (22/9).

Ketua Harian Persebi, Wah-
yudin berterima kasih dan ber-
bangga atas prestasi yang diraih
club setempat. Pasalnya meski
persiapan yang tak memakan
waktu lama Persebi mampu tam-
pil maksimal dan menjadi Jawa-
ra Liga 3 NTB.

Selain itu, dia juga berterima
kasih atas seluruh dukungan
semua pihak. Terutama sekali
Pemerintah Kabupaten Bima
dibawa kepemimpinan Bupati
dan Wakil Bupati Bima, Hj Indah
Dhamayanti Putri dan Drs Dah-
lan M Noer.

"Kita berterima kasih atas
dukunga semua pihak. Sehingga
Persebi mampu meraih juara,"
ujarnya.

Lanjutnya, dilaga selanjutnya
para pemain Persebi lebih tampil
maksimal yakni dengan persia-
pan yang lebih lagi dari sebelum-
nya.

"Insya Allah Oktober menda-

tang kita akan sparing di bebe-
rapa daerah. Baik itu di NTT, Su-
lawesi dan Bali," terangnya.

Sementara itu, Bupati Bima
Hj Indah Dhamayanti Putri ber-
bangga atas prestasi yang diraih
club Persebi. Prestasi ini tak ter-
lepas semangat para pemain, pe-

latih, pengurus dan lebih- lebih
dukungan semua pihak.

"Semoga pertandingan selan-
jutnya mereka bisa tampil mak-
simal. Dan insya Allah kedepan
juga kita akan terus mendukung
Persebi agar bisa meraih pres-
tasi lebih tinggi," katanya.

Selain itu, Umi Dinda juga ber-
terima kasih pada panitia yang
telah melaksanakan kegiatan
tersebut. Sehingga pertandingan
berjalan lancar dan sukses. "Kita
berterima kasih pada panitia pe-
nyelenggara. Sehingga laga Final
ini berjalan sukses," tuturnya. (BE07)

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.-
Panitia Pilkades Desa Dong-

gobolo, Kecamatan Woha, Kabu-
paten Bima, menggelar penarikan
nomor urut Calon Kepala Desa,
Sabtu (21/9). Tahapan tersebut di-
hadiri lima calon yang ditetapkan.

"Kami melaksanakan penarikan
nomor urut calon Kepala Desa,
alhamdulillah berlangsung meriah
dihadiri langsung lima calon kepala
desa," kata ketua Panitia Pilkades,
Arifin, S. Pd,

"Kami sengaja libatkan semua
unsur di Desa setiap tahapan ber-
langsung, supaya dalam kegiatan se-
perti ini ada keterbukaan informasi
dan masyarakat mengetahui proses
dilaksanakan panitia," tambahnya.

Lanjut Arifin, berdasarkan hasil
pencabutan no urut tersebut, Jufrin
mendapat nomor 1 atau berlam-
bang warna merah, nomor urut 2
lambang hijau atas nama Junaidi,
nomor urut 3 berlambang kuning
Drs Azis, sementara Tolhab, SSos
nomor 4 berlambang Biru dan
nomor 5 ungu atas nama M. Ali .

Pj Kepala Desa Donggobolo,
Aswad Hasan, SE, mengatakan
masing-masing calon kepala desa
sudah bisa melakukan sosialisasi
ke masyarakat tentang no urut.

"Saya berpesan agar dalam pe-
laksanaan pemilihan Kepala desa
ini berjalan kondusif dan penuh ra-
sa kekeluargaan jangan sampai ter-
pecah belah," singkatnya. (BE05)

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

Penarikan Nomor Urut
Cakades Donggobolo Lancar

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj. Indah Dha-

mayanti Putri, SE mengingatkan
agar calon kepala desa (Caka-
des) Rasabou  siap untuk kalah dan
menang.

Kata Bupati, hal ini juga tertu-
ang dalam komitmen Cakades
yang mengikuti Pilkades. Selain
itu, para calon dan pendukung
harus dapat menjaga keamanan
dan ketertiban.

“Saya mengharapkan kepada
seluruh Cakades agar dapat men-
jaga ketertiban selama berlangsung-
nya pelaksanaan pemilihan kepala
daerah. Karena ini merupakan
tanggung jawab kita semua dalam
mengawal dan menjaga keberlang-
sungan Pilkades yang aman, damai
dan kondusif dalam memilih pemipin
yang dapat mengemban amanah
rakyat dalam memimpin desa,”
imbuhnya.

“Mari kita semua menyukses-
kan pelaksanaan Pilakdes ini dengan
sebaik baiknya dengan menjaga
keamanan wilayah selama pelak-
sanaan Pilakdes karena kalau bukan
kita siapa lagi. Sebagai bentuk du-
kungan, saya memberikan bantuan
berupa insentif kepada masing ma-
sing Cakades. Apa yang menjadi
buah tangan ini supaya bisa mak-
lumi lebih dan kurangnya,” tambah-
nya. (BE07)

Bupati: Cakades Rasabou Harus Siap Kalah dan Menang
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Wali Kota Bima Terima Penghargaan Anugerah Pendidikan
IGI, Ramli Rahim. Pembe-
rian penghargaan ini kare-
na Wali Kota Bima dinilai
memiliki dedikasi dalam
mendukung kemajuan tena-
ga pendidik terutama untuk
peningkatan secara signifi-
kan kompetensi guru.

Wali Kota Bioma, H Mu-
hammad Lutfi, SE mengata-
kan, penghargaan ini juga
sebagai apresiasi dan pe-
ngakuan tertinggi terhadap
prestasi yang telah dicapai

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

hammad Lutfi,  menerima
penghargaan Anugerah Pen-
didikan Indonesia Tahun 2019.
Penghargaan ini diberikan
oleh Pengurus Pusat Ikatan
Guru Indonesia (PP IGI) di
Arena Gess, Planerry Hall
Jakarta Convention Center
(JCC) Jakarta, Jumat (20/9/
19).

Penghargaan diserah-
kan oleh Ketua Umum PP

Murka... dari hal.1

dianggap tidak adil untuk
semua masyarakat di Kota
Bima. Hanya saja, kala Wali
Kota menjawab semua per-
tanyaan warga, Wali Kota
mencari Kadis Perindag yang
membawahi pengelolaan
pasar.

Pantauan BimaEkspres,
Kepala Dinas Perindustri-
an dan Perdagangan (Dis-
koperindag) Kota Bima, Ab-
dul Haris SE tidak nampak
dalam acara dialog wali Kota
bersama warga.

Bahkan lantaran tidak
melihat sang Kadis,  Sekre-
taris atau pun bidang lain-
nya, semakin membuat wali
kota menyemprot Dinas Ko-

Kota Bima dalam memaju-
kan pendidikan.

Dijelaskannya, penghar-
gaan ini bukan sesuatu yang
membuat harus jumawa. Jus-
tru ini menjadi sebuah moti-
vasi agar kita lebih menjaga
dan meningkatkan kualitas
pendidikan kita agar para pe-
serta didik dan guru pun ikut
merasakannya.

“Alhamdulilah hari ini
kita mendapatkan peng-
hargaan dari dunia pendi-

dikan. Penghargaan ini men-
jadi bukti keseriusan peme-
rintah dalam menjaga dan
meningkatkan mutu pen-
didikan, semoga ini menja-
di motivasi kita semua un-

tuk membawa pendidikan
di Kota Bima semakin ma-
ju,” katanya.

Selain Walikota Bima,
penghargaan tersebut juga
diberikan kepada 70 kepa-

perindag.  Meski kesal, Wali
Kota tetap menjawab ber-
bagai pertanyaan warga.
Diantaranya, Wali Kota
meminta kepala pasar,
harus memastikan toilet
yang ada di pasar dalam
kondisi bersih. Termasuk,
ketersediaan air bersihnya.

Demikian pun drainase
yang rusak dan buntu, agar
segera diperbaiki. Ditegas-
kannya, persolaan yang men-
cuat harus diselesaikan tahun
ini sehingga tahun depan bisa
dilakukan program selan-
jutnya.

"Nah, untuk Los pasar
yang disewakan. Kalau ti-
dak digunakan, maka diam-

Berkesan...  dari hal.1

Industrialisasi menurut
Gubernur adalah tentang
keseriusan dalam memberi
nilai tambah dengan mela-
kukan pengolahan bahan
baku di daerah kita sendiri.
Misalnya, bagaimana cabe
bisa diolah di NTB, ikan
diolah di NTB, hasil perta-
nian diolah di NTB, jagung
tidak lagi diekspor. Semua-
semua harus diolah di NTB.

Karena industrialisasi
berkaitan pula dengan ke-
tersediaan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mum-
puni, Gubernur pun turut
menghadirkan beberapa
kampus yang berorientasi
pada dunia teknologi serta
program beasiswa luar negeri
guna meningkatkan kualitas
SDM di NTB kedepan.

Soal industrialisasi ini,
Pemerintah NTB memang
melihatnya cukup serius.
Baru-baru ini, Wakil Gu-
bernur sudah membukti-
kan keseriusan pemerintah
dengan melakukan penca-
nangan pertanian NTB di
Kecamatan Bayan, Kabu-
paten Lombok Utara.

Sistem irigasi tetes baru
saja diterapkan di KLU
dan disebut mampu mem-
berikan banyak keunggu-
lan pada sektor industri-
alisasi pertanian. Dengan
metode drip irigation ini,
dikatakan terjadi penghe-
matan air yang luar biasa
sampai 95 persen, karena
selang-selang mengaliri air
sampai ke akarnya. Hasil-

nya disebut panen bisa jadi
tiga kali setahun yang mu-
lanya hanya sekali dan pro-
duktifitas panennya naik 20
persen.

Gubernur juga telah me-
rancang industri pengola-
han. Hal ini dimaksudkan
agar NTB tidak hanya bisa
mengirim sumber daya alam-
nya ke luar, tapi bagaimana
NTB mengolah sumber daya
alam yang dimiliki.

Soal industrialisasi ini,
Gubernur telah memetakan
menjadi beberapa bagian.
Seperti untuk pertambang-
an, telah dilakukan pemba-
ngunan smelter dan industri
turunannya. Kemudian, in-
dustri pengolahan di sektor
pertanian, peternakan, ke-
hutanan dan kelautan. Ada
lagi, industri permesinan
dengan membentuk STIP
sebagai pusat inovasi in-
dustri permesinan dan inku-
basi bisnis dengan output wi-
rausaha baru, model tekno-
logi, model produk, mesin-
mesin pengolahan dan lain-
lain.

Program lain, ini ber-
kaitan dengan lingkungan
yaitu program Zero Waste.
Program ini memang sa-
ngat penting, guna mengu-
bah pola pikir masyarakat
soal bagaimana menjaga
dan mencintai lingkungan
tempat tinggalnya. Bang Zul
- Umi Rohmi tetap berjuang,
mengajak seluruh masyara-
kat berkomitmen dalam men-
jaga kebersihan lingkungan.

Program lain yang juga
penting, adalah tentang re-
vitalisasi Posyandu. De-
ngan revitalisasi posyandu
di seluruh kabupaten/kota
maka Posyandu keluarga
diharapkan mampu menja-
di garda terdepan mela-
kukan tindakan preventif
dan promotif berbagai ma-
salah, tidak hanya keseha-
tan namun masalah sosial
dan lainnya.

Fungsinya bukan hanya
untuk kesehatan saja, tapi
juga isu sosial seperti mi-
salnya pendewasaan usia
perkawinan, stunting, begi-
tu juga dengan Narkoba,
illegal logging,  pembaka-
ran hutan, mitigasi bencana.

Peranan kader Posyan-
du menjadi sangat penting
dalam menyukseskan pro-
gram revitalisasi posyandu
tersebut. Hal yang meng-
gembirakan, dari 87 Pos-
yandu keluarga sekarang
sudah meningkat signifi-
kan menjadi kurang lebih
800 posyandu keluarga.
Targetnya, tahun 2023, Pos-
yandu keluarga sudah dite-
rapkan di seluruh NTB.

Optimistis bahwa de-
ngan dukungan dan kerja-
sama dari seluruh elemen
masyarakat, NTB Zero Was-
te maupun juga tentang Pos-
yandu keluarga 2023 dapat
terealisasikan. Dan, tentu-
nya seluruh program-pro-
gram unggulan Pemerintah
Provinsi dapat berjalan lan-
car dan sukses. (BE08)

la daerah se-Indonesia. Di-
antaranya, Pj Walikota Ma-
kassar, Bupati Gowa Sula-
wesi Selatan, Papua Barat,
Bupati Balangan, dan Kali-
mantan Selatan. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Warga Desa Tumpu Ke-

camatan Bolo, Alimin Muh-
tar menyorot keberadaan
Sekretaris Desa (Sekdes) se-
tempat merangkap jabatan.
Yakni selain sebagai Sekdes,
yang bersangkutan sekaligus
ditunjuk sebagai Plt Kepala
Desa (Kades) desa setem-
pat. “Pemerintah harus me-
nunjuk Penjabat (Pj) kades
yang baru, Sekdes tidak bo-
leh diberikan kewenangan
untuk merangkap jabatan
mengingat saat ini tensi Pil-
kades cukup tinggi,” ujar Ali-
min Muhtar di kediamannya,
Ahad (22/9).

Kata Alimin, penunjukan
Sekdes sebagai Plt Kades
dinilai kurang tepat, karena
dikuatirkan muncul asumsi
negatif dari semua kalang-
an karena walau bagaima-
na pun sikap berat sebelah
tidak bisa dihindari.

“Sekdes kan orang Tum-
pu tentu dikuatirkan terjadi
pro dan kontra,” jelas Aji Re-
man sapaannya.

Hal ini perlu disampai-
kan, lanjut Aji Reman, jika
dipaksakan terus seperti ini,
kita juga kuatir akan ber-
dampak timbulnya persoa-
lan baru di tengah masya-
rakat sehingga terganggu
Kamtibmas.

“Intinya pemerintah segera
keluarkan SK Pj sebelum ada
masalah baru,” ungkapnya.

Hal yang sama juga di-
ungkapkan oleh warga  la-
innya, Syamsudin, dirinya
berharap Plt Kades Tumpu
dapat diganti dan mengha-
dirkan salah satu pihak yang

ada di Kantor Camat Bolo
untuk menggantikannya.

“Saya rasa kedudukan
Iksan (Sekdes, red) saat ini
tidak tepat, karena dia se-
laku Sekdes dan tidak boleh
merangkap jabatan sebagai
Plt Kades, masih banyak
orang orang terbaik yang
ada di Kecamatan Bolo yang
bisa dihadirkan,” ujarnya.

Lanjut dia, ada putra De-
sa Tumpu di kecamatan itu
yang bisa dihadirkan, yaitu,
Drs. Abas Abakar yang saat
ini selaku Sekcam  Bolo.

“Saya sangat setuju ka-
lau pucuk pimpinan daerah
memberikan kepercayaan
terhadap Sekcam Bolo un-
tuk menjadi Pj Kades Tum-
pu karena beliau dinilai mam-
pu menetralisir jika muncul
masalah,” tutup dia.

Sementara, Sekdes Tum-
pu yang juga selaku Plt,
Iksan, S. Pd, menyampai-
kan, pihaknya tidak mem-
bantah kalau dirinya men-
dapatkan amanah menjadi
Plt Kades. Hal itu berdasar-
kan SK yang diterima pada
tanggal 7 September 2019
lalu. Hal ini demi tidak ter-
hambatnya tugas pelayanan
Kades kepada masyarakat.

Tentunya jabatan Plt ini
sifatnya hanya sementara
agar pelayananan Pemerin-
tahan Desa (Pemdes) dapat
berjalan dengan baik.

“Plt ini sifatnya semen-
tara dan sekarang menung-
gu PJ Kades yang ditunjuk
oleh pemerintah atas,” ucap
Sekdes.

Menyinggung pelaksa-
naan tugas pelayanan se-

bil saja. Percuma disewa,
tapi tidak ada aktivitas. Atu-
ran tiga bulan ditarik, jika
tidak aktivitas harus dite-
gakkan," ucap politisi Gol-
kar ini.

Orang nomor satu di Ko-
ta Bima ini mengaku, sejak
dilantik telah empat kali men-
datangi pasar. Namun per-
soalan sejak awal hingga
sekarang, tak kunjung terlihat
perubahannya.

"Kepala pasar harus ca-
tat semua yang saya katakan
ini. Harus, biar tidak lupa
dan terarah. Anggarkan se-
muanya, selama itu untuk
kebutuhan masyarakat kita,
" tegasnya. (BE09)

lama ini, diakuinya tidak men-
jadi masalah. Sebab, kata dia,
jabatan Sekdes dalam tu-
gasnya diserahkan kepada
Kasi Pemerintahan desa
setempat.

“Bahkan kalaupun ada
tugas, kita layani bersama
sehingga segala kegiatan
pemernitahan desa berja-
lan dengan baik tanpa ada
masalah,” tutup dia.

Terkait hal itu, Camat
Bolo, Mardianah SH, saat
dihubungi wartawan mela-
lui selulernya di hari yang
sama membenarkan bah-
wa sejak dinyatakan Ka-
des setempat tidak lagi men-
jabat, roda pemerintahan
dikendalikan oleh Sekdes.

“Saat ini memang Sek-
des telah di SK kan oleh
Bupati Bima untuk merang-
kap jabatan selaku Plt, de-
ngan tujuan agar pelayanan
pemerintahan desa setem-
pat tidak tehambat sehingga
berjalan sebagaimana mes-
tinya,” ujarnya.

Hanya saja kata dia,
jabatan Plt yang diemban
oleh Sekdes saat ini bersi-
fat sementara sembari me-
nunggu penggantinya yang
ada di kecamatan.

“Yang jelas nama nama
yang akan menjadi Pj Ka-
des Tumpu sudah kami usul-
kan ke Bupati Bima, siapa
yang akan ditunjuk dan men-
dapatkan mandat dari Bupati
Bima, kami masih menung-
gu, kita sabar saja, Insya Al-
lah dalam waktu yang tidak
lama ini dipastikan akan ada
yang mengantikan Plt Kades
tersebut,” tutupnya. (BE07)

Warga Tumpu Sorot Sekdes Rangkap Jabatan
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Gerebek Judi Sabung Ayam,
Polsek Madapangga Sembelih BB Aduan

Bima, BimaEkspres.-
Upaya pihak Polres Ka-

bupaten Bima bersama ja-
jarannya dalam memberan-
tas penyakit sosial di tengah
tengah masyarakat intens
dilakukan. Hal itu terbukti
saat menggerebek judi sa-
bung ayam di bendungan
wilayah Desa Bolo Keca-
matan Madapangga, sekitar
pukul 13.10 Wita, Sabtu (21/
9).

Jajaran Polsek musnah-
kan Barang Bukti (BB) ayam
dengan menyembelihnya di
lokasi.

Kapolsek Madapangga,
IPDA Rusdin, mengung-
kapkan, dalam penggerebe-
kan sambung ayam terse-
but,  para pemain melarikan
diri sebelum petugas tiba di
TKP. Namun petugas ber-
hasil mengamankan dua ekor
ayam aduan yang di tinggal-
kan oleh pemiliknya.

“Selain itu para pemain
juga tinggalkan perangkat
atau arena adu ayam beru-
pa gelanggang,” tutur Ka-
polsek.

Saat itu juga, lanjut dia,

anggota memusnahkan BB
lainnya dengan cara disem-
belih dan gelanggang diba-
kar. “Dua ekor ayam disem-
belih sedangkan arena adu
ayam dibakar,” ucapnya.

Cerita dia, penggerebe-
kan ini berhasil dilakukan
adanya laporan masyarakat,
menindaklanjuti hal itu, kita
turunkan anggota ke TKP

sekaligus untuk melakukan
gerebek. “Kita apresiasi
laporan masyarakat sehing-
ga pengungkapan penyakit
sosial bisa dilaksanakan,”
ungkap Rusdin.

Kapolres Bima AKBP.
Bagus S Wibowo, SIK me-
lalui Kasubbag Humas Pol-
res Kabupaten Bima, IPTU
Hanafi, menjelaskan bah-

Peduli Warga Miskin,
Kapolres Bima Beri Bantuan

Bima, BimaEkspres.-
Panitia Pemilihan Ke-

pala Desa (Pilkades) Ra-
sabou Kecamatan Bolo
menggelar pengundian no-
mor urut untuk empat orang
kandidat Calon Kepala De-
sa (Cakades) periodesasi
Tahun 2019-2025 yang ber-
tempat di aula kantor desa
setempat, Sabtu (21/9).

Pengundian nomor urut
tersebut diikuti oleh masing
masing Cakades yakni Jul-
kisman, SH selaku petaha-
na, Hikmah M.Saleh, Suae-
din H. Abdollah SH dan
Wahyudin, SE. Hadir dalam
kesempatan itu, Camat Bolo,
unsur keamanan, BPD se-
tempat, tokoh masyarakat,
Agama, Pemuda maupun
segenap unsur  Pemerintah
Desa (Pemdes) terkait.

Ketua Panitia Pilkades
Rasabou, Junaidi, S.Pd,
menyampaikan, kegiatan

tersebut terlaksana dengan
penuh hikmad yakni tanpa
ada kendala apapun.

“Tidak Komplain dan
bentuk kritik dari pihak mana
pun. Semua rangkaian kegi-
atan terlaksana dengan ba-
ik,” ujar Junaidi.

Dijelaskannya, sebenar-
nya pengundian nomor urut
dilaksanakan Jum’at (20/
9), namun karena waktu sing-
kat kita undur pada Sabtu
(21/9).

“Sesuai tahapan pengun-
dian nomor urut bisa dilak-
sanakan pada Jum’at tapi
karena waktu pendek kita
undur,” ujarnya.

Nomor urut satu atas na-
ma Hikmah M. Saleh de-
ngan lambing warna merah,
nomor urut dua Wahyudin,
SE lambing warna hijau.
Sedangkan nomor urut tiga
yakni Julkisman, SH lamb-
ing warna kuning dan nomor

Panitia Pilkades Rasabou Gelar Undian Nomor Urut Cakades

urut empat Suaidin H. Ab-
dullah dan lambang warna
biru.

Camat Bolo, Mardian,
SH, berharap pelaksanaan
Pilkades Rasabou berjalan
sesuai harapan bersama.
Yakni tidak muncul ma-
salah sehingga menggang-
gu suksesi hajatan demo-
krasi rakyat.

“Untuk mewujudkan suk-
sesi Pilkades damai. Semua
harus berperan aktif terma-
suk Cakades,” tuturnya.

Dirinya berpesan kepada
Panitia Pilkades tidak berat
sebelah dalam menjalankan
tugas. Sehingga apa yang
menjadi harapan pemerintah
bisa terwujud.

“Kita harap Panitia Pilka-
des tanggalkan kepentingan
politik. Jika hal itu bisa dila-
kukan saya yakin suksesi Pil-
kades berjalan aman,” ung-
kapnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Kapolres Bima AKBP Bagus S Wibowo, SH, SIK

memiliki kepedulian terhadap warga miskin. Melalui
tiga Polsek di wilayah hukum dipimpinnya, Bagus me-
nyerahkan bantuan berupa Sembako dan uang tunia.
Bantuan diserahkan secara serentak Sabtu (21/9) oleh
Kapolsek Parado, Monta dan Tambora.
"Melalui Polsek masing-masing, saya sedikit rezeki
dan menyerahkan bantuan Sembako dan uang kepada
3 orang  KK berdasarkan hasil survei dan penilaian
oleh para Kapolsek," jelas Kapolres, Ahad.

Kata dia, ketiga keluarga yang menerima bantuan
itu, hasil dari penilaian langsung anggota di Polsek.
Sebab memiliki taraf kehidupan sebagai masyarakat
kurang mampu.

"Mereka sangat kekurangan dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga membutuhkan bantuan dari se-
mua yang mampu, bukan hanya kami dari kepolisian,"
katanya.

Penerima bantuan Sembako dan uang tunai asing-
masing 1 juta itu adalah Abdollah Parado Wane, A.
Wahab Desa Sie Kecamatan Monta dan Abdul Karim
Desa Oi bura Kecamatan Tambora.

"Bantuan kami berikan tidak banyak, hanya Sem-
bako berupa beras 50 kg dan jenis Sembako lain, serta
sedikit uang diserahkan untuk masing-masing ketiga
keluarga tidak mampu," katanya.

Diharapkannya bantuan itu dapat bermanfaat dan
meringankan beban. "Insya Allah kegiatan serupa te-
tap berlanjut pada masyarakat lainnya di Kabupaten
Bima khususnya wilayah hukum Polres Bima," jelasnya.
(BE05)

wa kegiatan judi sambung
ayam membuat resah ma-
syarakat setempat yang dila-
kukan sekelompok orang,
menyikapi hal itu institusi ke-
polisian perlu turun tangan
untuk memberantasnya.

“Mewakili jajaran kepoli-
sian  kita acungi jempol ter-
kait laporan masyarakat,”
pungkasnya. (BE07)

Aparat saat  menyembelih ayam aduan.
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Kartu BPJS Antara Dilema dan Solusi

Buka Paksa... dari hal.1

pelaku pemerkosaan se-
gera di tangkap dan di pro-
ses sesuai dengan hukum
yang berlaku, saya mem-
buka paksa blokir jalan ka-
rena sudah keempat kali,"
kata Kapolsek Monta IP-
TU Taklim.

Kata dia, kasus ini dita-
ngani Polsek Langgudu
Polres Bima Kota. Terdu-
ga pelaku masih dalam pen-
carian polisi.

“Saya mengimbau ke-

Sempat Tegang... hal.1

Dompu, BimaEkspres.-
Kewajiban memiliki kar-

tu BPJS menjadi dilema dan
solusi bagi pelayanan kese-
hatan masyarakat . Dilema-
nya banyak masyarakat yang
mengeluhkan ketika meng-
gunakan kartu BPJS.

Seperti terlontar dari ke-
luhan staf desa dan masya-
rakat saat Rapat Kerja Ke-
sehatan Daerah di Gedung
PKK Dompu, tiga hari lalu.

Kepala Dinas Keseha-
tan Kabupaten Dompu, Hj
Iris Juita Krisdanti, S.KM

, M.Kes mengakui kartu
BPJS menjadi dilema se-
lama ini. Namun telah me-
nganggarkan dana Rp13
Miliar pertahun untuk mem-
bantu kesehatan masyara-
kat .

“Saya minta masing-

masing desa lengkapi data
masyarakat," katanya.

Data warga penting, ka-
ta dia, agar mudah dibantu
pelayanan kesehatannya

“Dikes hanya melayani
data masyarakat," katanya
seraya menambahkan tu-

"Masalah sudah kami
tangani, masyarakat kedua
Desa sudah menyerahkan
proses hukum ke Polisi, hal
ini saya nilai ada kesadaran
masyarakat dalam menye-
lesaikan masalah," katanya.

Korban Saprudin, dusun
Kawinda Desa Dadibou
alami luka robek dikepala
sebelah kiri. Saat pergi mem-
beli nasi di salah satu warung
Desa Kalamla, tiba-tiba di-

Disebut “Ringu” Oknum
Perangkat Desa Dena Dipolisikan

lempar tidak jauh dari lokasi
SMAN 2 Woha.

"Dugaan terjadi pelem-
paran oleh remaja asal
Desa Kalampa terhadap
warga Dadibou, sehingga
mengenai kepada dan ter-
luka, itulah yang menye-
bakan ketegangan kedua
kelompok warga ini," jelas-
nya.

Lanjut Edy, informasi
hari sebelumnya, terjadi

perkelahian pelajar di SM-
AN 2. Namun sudah dise-
lesaikan di sekolah.

"Suasana antara Desa
Dadibou dan kalampa se-
mentara kondusif, saya
dan Camat woha bersama
memberikan himbauan
kepada warga kedua desa
agar bisa menahan diri dan
pelaku telah di amankan
oleh jajaran polsek woha,"
ujar Edy. (BE05)

gas desalah yang meleng-
kapi data warganya.

Dicontohkannya, warga
di Calabai 40 persenya te-
lah diurus dana kesehatan
dengan layanan kartu Jam-
persal. Itu bagi yang be-
lum memiliki kartu pendu-

pada pihak keluarga korban
bahwa blokade jalan kali ini
terakhir. Apabila masih ada
blokade jalan, maka Kepoli-
sian tidak akan segan-segan
untuk melakukan upaya pak-
sa," tegasnya.

Mantan Kapolsek Para-
do juga itu mengharapkan
kebijaksanaan dan kesaba-
ran dari keluarga korban.

“Karena Kepolisian se-
dang berusaha dan beru-
paya untuk melakukan pen-

carian dan penangkapan
terhadap pelaku, tidak se-
mudah mengambil orang
sedang tidur," katanya.

Taklim mengigatkan
tetap akan diproses sesuai
hukum berlaku, bila pela-
kunya sudah ditangkap.

"Saya mengharapkan
agar keluarga korban ja-
ngan kuatir, karena polisi
tidak akan lepas tangan ter-
kait kasus tersebut," kata-
nya. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Oknum Perangkat Desa

Dena, Kecamatan Mada-
pangga, WY dilaporkan di
Polsek Madapangga oleh
Wahyudin, Sabtu (21/9). Di-
duga gegaraka WY menye-
but kata “ringu”.

Tidak terima dengan se-
butan itu, Wahyudin yang
berprofesi sebagai warta-
wan itu  melaporkannya ke
Polsek Madapangga. Peris-
tiwa itu terjadi saat pengun-
dian nomor urut Calon Kepa-
la Desa (Cakades) Dena,
Jumat (20/9).

Kata dia, saat itu sedang
mengambil gambar kegia-
tan, namun oleh salah seo-
rang pendamping desa me-

nanyakan mengapa terlam-
bat datang. Saat itu menja-
wab karena meliput kegia-
tan lain. Tidak lama berse-
lang terlapor melontarkan
kalimat “ wartawan  ringu".

Sempet menanyakan,
mengapa melontarkan kata
tersebut. Akhirnya, mela-
porkannya ke polisi.

Kapolsek Madapangga
melalui Kanit Reskrim Brip-
ka. Heri Kuswanto membe-
narkan adanya laporan ter-
sebut. "Benar, kami sudah
terima laporannya," katanya.

Sementara itu, Kaur De-
sa Dena, Amrin, mengaku
telah memanggil WY untuk
klarifikasi. Dijelaskannya,
apa yang dilontarkan WY

hanya gurauan saja, namun
ditanggapi serius.

“WY mengaku kepada
saya bahwa hal itu adalah
lelucon. Karena dia dengan
wartawan itu bersahabat dan
setiap saat duduk bareng di
kantor desa,” tutur Amrin.

Terkait masalah ini, lan-
jut dia, pihaknya optimis
bisa diselesaikan dengan
baik. Akan tetapi harus ikut
andil rekan rekan jurnalis
lainnya untuk menjemba-
taninya.

“Saya yakin masalah ini
bisa diselesaikan dengan
baik karena pada prinsip-
nya hanya sebuah misko-
munikasi saja,” tutupnya.
(BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Sejumlah kegiatan sosi-

al, edukasi lalu lintas dan
Narkoba maupun Games
digelar panitia Lintas Me-
dan dalam rangka Hut ke-
64 Lantas. Banyaknya ra-
gam kegiatan itu mendapat
diapresiasi peserta mau-
pun masyarakat.

"Lomba lintas medan ini
bantak sekali kegiatan ka-
mi ikuti, kami senang kare-
na bisa sambil belajar ber-
kaitan dengan larangan dan
dianjurkan dalam hukum,"
jelas salah satu peserta lin-
tas medan, Nurul Anggri-
ani, saat malam api unggun,
Sabtu (21/9) malam.

Kata dia, sepanjang ja-
lan atau tute lintas medan,
panitia memberikan tanda
rambu lalu lintas yang di-
tempel di pagar rumah war-
ga dan pohon.

"Kami bisa belajar ram-
bu lalulintas dan tanda-tan-
da larangan lain sepanjang
jalan, tanda itu menyuruh
kami untuk menjelaskan
fungsi dan tujuan dan men-
jadi penilaian tim juri," ka-
tanya.

Dia juga mengapresiasi

polisi, sebelum malam api
unggun memberikan edu-
kasi lalulintas dan narkoba.
Dalam suasana di tempat
terbuka, panitia memberi-
kan sejumlah hadiah bagi
yang berani tampil.

"Kegiatan ini kami bisa
mendapatkan banyak pe-
ngetahuan, terutama soal
kedisiplinan, kerapian dan
rasa saling menghargai dan
kebersamaan," katanya.

Sementara warga Desa
Tonggondoa Hasan, me-
ngaku terhibur dengan ke-
giatan ini. Sepanjang jalan
di Kecamatan Belo diisi
dengan beragam kegiatan,
sehingga menarik perhati-
an masyarakat yang dilin-
tisasi.

"Kegiatan seperti sa-
ngat bermanfaat bagi ma-
syarakat, selain warga bisa
dekat dengan polisi, ma-
syarakat juga terhibur dan
ada keuntungan bagi ma-
syarakat, dagangan dan ju-
alan masyarakat laris," ka-
tanya.

Sementara Abdul Haris
warga Desa Ragi, menga-
presiasi kegiatan polisi di
desanya. Masyarakat me-

rasa terhibur karena meli-
hat para siswa dan polisi
melakukan banyak hal
bermanfaat bagi generasi
dan masyarakat.

"Kegiatan seperti ini
harus ditingkatkan, kare-
na bermanfaat bagi gene-
rasi dan juga masyarakat
yang menyaksikan," ujar-
nya.

Sementara Kasat Lan-
tas Polres Bima IPTU Agus
Pujianto, S.Pd, mengaku
kegiatan ini memang dide-
sain supaya ada manfaat
bagi generasi dan masyara-
kat. Tujuannya agar polisi
lebih dekat dengan masya-
rakat. Terutama masyarakat
dan pelajar harus menjadi
pelopor lalu lintas.

"Data awal dua hari se-
belum pelaksanaan pelajar
terdaftar hanya 360 orang
saja namun setelah hari pe-
laksanaan banyak yang
peerta dan pendamping
yang tambah sehingga
berdasarkan data berjum-
lah 550 orang siswa dan
pendamping," sebutnya.

Hasil pengamatan pa-
nitia, siswa siswi sangat
bangga mengikuti kegia-

Ragam Kegiatan Lomba Lintas Medan Diapresiasi Peserta

Suasana konsentrasi kelompok warga di Woha

duk.
“Jadi tolong kepala desa

membuat data warga un-
tuk dibuatkan KTP. Akibat
tidak ada identitas itulah
sehingga  Dana Jampersal ma-
sih banyak hutang,” ujarnya.
(BE03)

tan lintas medan dan be-
lajar menemukan gambar-
gambar dan mencari tahu
maknanya.

"Kegiatan ini menambah
pengetahuan para siswa
dan menambah kreativitas
siswa siswi dalam kegiatan
lintas medan, kegiatan ber-

jalan aman dan tertib," ka-
tanya.

Pada malam api unggun,
pihaknya menggelar sosi-
alisasi lalulintas, Narkoba
serta permainan.

"Games ini untuk mem-
beri sangat dan memotiva-
si siswa untuk menjadi ba-

gian dari Lantas menjadi
guru bagi siswa yang lain
di sekolah,"  ujarnya.

Selain itu juga, pihaknya
menyerahkan bantuan so-
sial kepada puluhan ibu
rumah tangga yang keter-
batasan ekonomi di Desa
Ragi. (BE05)
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Dompu, BimaEkspres.-
Nasib naas dialami M

Ikbal (19) warga Kelura-
han Simpasai, Kecamatan
Woja, Dompu. Kejadian na-
as itu terjadi Sabtu (21/9)

malam.
Saat itu, korban duduk

di Taman Puskesmas Dom-
pu Barat.  Belum diketahui
siapa pelakunya. “Pelaku-
nya lagi lidik," kata Kasub-

Leher Warga Simpasai Dipanah Orang tidak Dikenal
bag Humas Polres Dompu,
IPTU Sabri, SH, Ahad  (22/9).

Kronologis  kejadian, ka-
ta Sabri, sekitar pukul 21 .20
Wita korban berjalan jalan
dengan temanya Burhanudin

menggunakan sepeda motor
dari arah Barat. Tiba-tiba
datang dari arah belakang se-
orang pemuda yang belum
diketahui identitasnya, me-
ngejar korban.

Di  Taman Puskesmas Ra-
sanggaro Kelurahan Monta-
baru Kecamatan Woja,  kor-
ban dipanah dari belakang.
Akibatnya  panah  menancap
di leher belakang. “Akibat

kejadian itu korban langsung ke
Puskesmas yang tidak jauh
dari TKP," kata Sabri.

Sekitar pukul 21 .45 Wita di-
rujuk ke RSUD Dompu untuk
perawatan medis. (BE03)

BimaEkspres.-
Sekolah Alam Soncolola

Kelurahan Kodo Kecama-
tan Rasanae Timur  mengge-
lar Lomba Kreatifitas anak
dan Guru Kolaborasi dengan
Orang Tua PAUD/TK Se Ko-
ta Bima, Sabtu (21/9).

Acara ini dihadiri Sekre-
taris Daerah Kota Bima
Drs H Mukhtar MH, Staf
ahli Bidang Kemasyaraka-
tan, Kesra dan SDM Drs
H M Farid MSi, Ketua TP
PKK Kota Bima Hj Ellya
HM Lutfi,  Kepala BPR Bi-
ma, Ketua Himpaudi Kota
Bima, Kepala Sekolah dan

guru PAUD/TK yang me-
ngikuti lomba serta para or-
ang tua murid. Diantaranya
ada lomba memasak berba-
han dasar pangan lokal.

Ketua TP PKK Kota Bi-
ma, Hj Ellya HM Lutfi me-
nyampaikan lomba ini menjadi
sarana adu prestasi, bakat dan
keterampilan serta mengajar-
kan anak-anak untuk bekerja-
sama.

Nilai positifnya adalah
merangsang anak agar menjadi
cerdas dan kreatif dengan
menyalurkan bakat dan ke-
mampuannya.

Sementara itu, Sekretaris

Daerah Kota Bima, H Muh-
tar Landa saat menyampai-
kan sambutan tertulis Wa-
likota Bima menyampaikan,
bahwa untuk membendung
anak-anak dari pengaruh ne-
gatif perkembangan arus tek-
nologi informasi diperlukan
pondasi yang kuat dengan
mengajarkan hal-hal positif
salah satunya dengan pelak-
sanaan lomba-lomba kreati-
vitas semacam ini.

"Kita perlu melatih anak-
anak kita agar menyalurkan
bakat dan kemampuannya
pada hal-hal positif," ujar
Sekda. (BE06)

Sekolah Alam Gelar Lomba Kreatifitas Anak dan Guru

Mataram, BimaEkspres.-
Program pengiriman

para pemuda dan pemudi
NTB untuk belajar di luar
negeri menuai apresiasi dari
kalangan akademisi dan or-
ganisasi keagamaan.

Dosen UIN Mataram,
Dr. Dedy Wahyudin, mene-
gaskan kebijakan ini akan
dirasakan manfaatnya di
masa yang akan datang.

‘’Pemaknaan NTB Ge-
milang itu sangat sinkron
dilakukan oleh Gubernur de-
ngan menyiapkan pemimpin
masa depan melalui beasis-
wa ke luar negeri. Mungkin
20 atau 30 tahun lagi, baru
bisa kita rasakan ketika me-
reka balik ke sini,” katanya.

Catatan lain yang disam-
paikan Dedy adalah terkait
pentingnya terus memba-
ngun komunikasi antarele-
men masyarakat. Menurut-
nya, dukungan berbagai un-
sur di masyarakat akan sa-
ngat penting bagi kesukse-
san visi NTB Gemilang.

‘’Yang tadi disampaikan
sudah tidak ada lagi prefe-
rensi kelompok organisasi
dan seterusnya. Mudahan
bisa diwujudkan sehingga
gerakan ini bisa disampai-
kan dengan bahasa yang
sama, terutama oleh para
tokoh, tuan guru kita, di
pengajian, khotbah, cera-
mah. Sehingga visi dan misi
turunan dari NTB Gemi-
lang bisa dirasakan dan jadi
gerakan dan hidup di hati
setiap masyarakat NTB ini
terutama di Lombok,’’ ujar-
nya.

Ketua Majelis Ulama In-
donesia (MUI) Provinsi NTB,
Prof. Saiful Muslim juga me-
ngapresiasi terobosan Zul-
Rohmi memberikan beasiswa
belajar ke luar negeri. "Bapak
Gubernur sudah siapkan calon
pemimpin masa depan NTB.
Sehingga kita tidak capek-
capek mencari pemimpin yang
berkualitas ke depannya,’’
ujarnya.

Selain itu, program Jum-
pa Bang Zul-Umi Rohmi
juga menurutnya adalah te-
robosan yang patut diapre-
siasi. Melalui program ini,
pemimpin NTB memberi-

kan ruang kepada masya-
rakat secara langsung untuk
menyampaikan aspirasinya.
Karena hal itu merupakan
tradisi baru yang belum per-
nah dilakukan oleh pemerin-
tah sebelumnya.

"Saya sangat apresiasi,
yang telah menyiapkan wak-
tu satu hari dalam sepekan
kepada masyarakat untuk
bertemu langsung dengan
Gubernur dan Wagub-nya,"
sebutnya.

Menurut Ketua PHDI
NTB, I Gede Mandra, se-
tiap pemimpin senantiasa
meninggalkan jejek pemba-
ngunan yang sifatnya mo-
numental. Ia mencontoh-
kan, mulai pemerintahan
Gubernur NTB era Gatot
Suherman dengan program
Gogo Rancah-nya. Kemu-
dian dilanjutkan dengan pe-
merintahan Gubernur Seri-
nata yang membangun pe-
rusahaan Gerbang NTB
Emas, dan Gubernur, Dr.
TGH. M. Zainul Majdi yang
meninggalkan jejak pemba-
ngunan yang monumental,
yakni Islamic Center.

‘’Tanpa maksud kami
mau membandingan Gu-
bernur yang satu dengan
yang lain, tapi setiap Gu-
bernur selalu memunculkan
program monumentalnya.
Nah saya juga yakin pasa-
ngan duet Zul-Rohmi ini akan
memiliki program monumen-
tal yang bisa dikenang oleh
masyarakat NTB. Sehingga

NTB Gemilang saya harapkan
tidak hanya sekadar slogan,
tetapi itu nyata,’’ harapnya.

Sementara itu, Ketua
Matakin NTB, S. Widjanar-
ko menyampaikan catatan-
nya bahwa pihaknya lebih
banyak ikut serta dalam
mendukung program peme-
rintahan Zul-Rohmi yakni
NTB Gemilang, lebih pada
hal-hal yang sifatnya praktis
dan langsung menyentuh
masyarakat.

‘’Jadi kami dari Matakin
lebih praktis saja dalam ber-
buat untuk membantu pro-
gram pemerintah. Selain
bergerak ikut membantu pe-
merintah dalam penanganan
bencana gempa bumi, kami
juga melakukan program
donor darah, dan berhasil kum-
pulkan sebanyak 869 kantong
darah," katanya singkat.

Sementara itu, Ketua Walu-
bi, I Wayan Sianto, menyampa-
ikan terkait dengan persoalan
kehidupan keberagaman yang
ada di NTB, khususnya ke-
beragaman agama.

“Kerukunan keberaga-
man itu perlu diciptakan. Ka-
rena kalau kerukunan bera-
gama itu tidak ada, pasti akan
terjadi ketidakamanan. Kare-
na masalah agama itu sangat
sensitif. Nah ini perlu diperha-
tikan di kemudian hari. Kalau
kami di tokoh agama sering
ketemu, tapi di masyarakat itu
masih kurang, nah ini perlu
diperhatikan,’’ pungkasnya.
(BE08)

Akademisi dan Organisasi Keagamaan
Apresiasi Satu Tahun Zul - Rohmi

Dosen UIN Mataram, Dr. Dedy Wahyudin
Bima, BimaEkspres.-

Tahapan Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) seren-
tak  pada empat desa di Ke-
camatan Wawo, telah sam-
pai pada pengudian nomor
calon. Penetapan nomor
calon masing-masing desa
telah dilakukan, Jumat (20/9)
di kantor desa masing-ma-
sing dan disaksikan penjabat
kepala desa, Camat Wawo,
Drs Aidin, Kapolsek Wawo,
IPTU Jufrin, Danramil Wa-
wo, Kapten Inf Ahmad.

Camat Wawo, Drs Aidin,
mengatakat, empat desa
yang mengikuti Pilkades se-
rentak adalah Desa Maria
dari Sembilan bakal calon
(Balon) yang mengikuti taha-
pan penjaringan calon, empat
diantaranya gugur yakni,
Syamsudin Bodi, A Hamid
Umar, S.Pd, Adi Saputra, dan
Mukhlis Azis, sedangkan yang
lolos Drs Lutfi yang meme-
roleh nomor urut (1) dengan
bendera (merah), Nasrun (2)
dengan bendera (hijau), Didi
Darmadi (3) bendera (kuning),
Imran (4) bendera (biru), dan
Irfan, S.Pd bendera (ungu).

Desa Maria Utara, kata-
nya, ada tujuh calon dua bakal
calon gagal mengikuti taha-
pan selanjutnya yakni Adisan
dan Sirajudin. Lima calon
yang siap mengikuti kontes-
tasi Pilkades bulan Dsember
mendatang adalah Muham-
mad Ibrahim nomor urut 1
dengan bendera (merah),
disusul Junaidin nomor urut 2

dengan mengusung bendera
(hijau), urutan 3 Abd Rafik
(kuning), urutan 4 Sofyan
dengan bendera (biru), dan
mantan Kades Maria Utara,
Syamsudin dengan nomor
urut 5 dengan bendera (ungu).

Untuk Desa Tarlawi dan
Riamau, katanya, jumlah
calon masing-masing hanya
empat orang, sehingga dite-
tapkan lolos semua. Untuk
Desa Tarlawi nomor urut 1
Jafar. SH dengan mengusung
bendera (merah), disusul Mu-
hammad Said (2) dengan
bendera (hijauh), Syafrudin
nomor urut 3 dengan me-
ngusung bendera (kuning),
dan M Yamin (4) dengan
bendera (biru). Desa Riamau
dua mantan kepala desa
masing-masing Ilyas A Gani
(1) dengan bendera (merah)
dan Saala Ilyas (2) bendera
(hijau), sedangkan dua calon
lainnya masing-masing Adi-
san (3) bendera (kuning) dan

Adiman Husain, S.PdI (4)
mengusung bendera (biru).

Usai pengundian, kata
pemuda kelahiran Desa Sa-
ngia Kecamatan Wera ini, di-
lanjutkan dengan penandata-
nganan berita acara pengun-
dian dengan nomor urut calon
Kepala Desa (Cakades) oleh
para Cakades dan Panitia Pil-
kades. Kegiatan itu merupa-
kan bagian dari  tahapan Pil-
kades yang harus dilaksana-
kan sesuai dengan jadwal
waktu yang telah ditentukan.

“Alhamdulillah tahapan
pengundian dan penetapan
nomor urut sudah dilakukan
dengan tertib, aman, dan lancar.
Kita bersyukur semua berlang-
sung dengan baik dan penuh
kekeluargaan. Ini merupakan
era kebersamaan dan kebang-
kitan untuk kecamatan Wawo
yang sesuai visi dan misi Ka-
bupaten Bima “Bima Rama”,”
ujarnya di Wawo, Sabtu (21/9).
(BE02)

Pilkades di Wawo Serentak Tarik Nomor Urut Cakades
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Kodim 1608/Bima Aksi Bersih-Bersih DAS dan Pantai
Bima, BimaEkspres.-

Menyambut HUT ke-
74 Tentara Nasional Indo-
nesia (TNI), Kodim 1608/
Bima mengadakan berba-
gai kegiatan sosial dan pe-
duli lingkungan baik di wi-
layah Kota Bima maupun
Kabubaten Bima. Kegia-
tan tersebut dilakukan dua
hari Jumat dan Sabtu.

Dandim 1608/Bima Let-
nan Kolonel Inf Bambang
Kurnia Eka Putra memimpin
langsung karya bhakti mem-
bersihkan daerah aliran su-
ngai (DAS) di Kota Bima dan
pantai di Panda Kabupaten
Bima.

Di Kelurahan Kendo Ke-
camatan Raba Kota Bima,
membersihkan sepanjang
DAS, terutama di dekat pe-
mukiman warga. Selain me-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk terus memba-

ngun dan mengembang-
kan pasar raya Ama Hami,
Wali Kota Bima, H Mu-
hammad Lutfi, SE meng-
gelar dialog bersama pela-
ku pasar, Ahad (22/9).

Hadir juga Sekretaris
Daerah Kota Bima Drs H
Mukhtar MH, Ketua TP
PKK Kota Bima Hj Ellya
HM Lutfi SE, Ketua Iswa-

Wali Kota Bima Dialog Bersama Pedagang Pasar Ama Hami
ra Kota Bima Yuliana Syam-
surih.

Wali Kota menyampai-
kan, bahwa pembenahan
pasar masih akan dan terus
dilakukan terutama ketera-
turan, peruntukan los dan
kebersihan.

Dimintanya kepada Di-
nas Koperasi, Perindus-
trian dan Perdagangan un-
tuk membenahi pasar se-
cara bertahap. Beberapa pem-

bangunan pasar saat ini juga
terus dilakukan diantaranya
pasar lama dan pasar seng-
gol.

"Pasar lama nantinya
akan diperuntukkan untuk
pasar grosir, karena bagai-
manapun Kota Bima me-
rupakan Kota Jasa, kita me-
nginginkan nantinya pereko-
nomian Kota Bima berkem-
bang, dan pasar kita bisa
menjadi pasar yang men-

personel Kodim, Kompi A
Yonif 742/SWY, Polsek
Rasanae Timur, Satpol PP
Kota Bima, ibu-ibu Persit
KCK Kirana Cabang Bima
dan masyarakat, Camat
Raba, perwakilan instansi
terkait dan Lurah Kendo,"
jelas Dandim, Sabtu (21/9).

Dandim mengucapkan
terima kasih atas dukung-
an semua pihak yang te-
lah membantu mensuk-
seskan karya bhakti pem-
bersihan DAS sebagai
salah satu langkah nyata
menjaga kebersihan dan
kelancaran saluran air un-
tuk pertanian.

"Ini upaya menjaga ke-
bersihan dan keindahan ling-
kungan agar tetap terlihat
bersih dan tidak ada sum-
batan yang disebabkan sam-

pah atau lainnya," ujarnya.
Menurutnya, sungai yang

dekat dengan pemukiman
tersebut apabila tersumbat
dan airnya tidak lancar akan
memberikan dampak negatif
langsung kepada warga
sekitar maupun para petani
yang memanfaatkan salu-
ran.

"Karya bhakti ini mem-
berikan dua manfaat seka-
ligus baik untuk warga di
sekitar sungai maupu bagi
para petani yang menggu-
nakan saluran sungai untuk
kebutuhan pemenuhan air
sawah ataupun ladang me-
reka," terangnya.

"Taman Panda dikunju-
ngi oleh masyarakat berba-
gai daerah, jadi harus bebas
dari sampah terutama pan-
tainya," katanya. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Ironis, tahapan pelaksa-

naan pemilihan Kepala De-
sa (Pilkades) Tumpu dan
pemilihan BPD tanpa didu-
kung anggaran dari ADD.
Hingga saat ini belum ada
pencairan, sehingga panitia
menggunakan dana talang-
an.

Ketua Panitia BPD dan
juga selaku Wakil Ketua
Pilkades Tumpu, Husain H.
Anwar yang dikonfirmasi di
kediamnnya, Ahad (22/9),
mengaku dirinya sangat
kecewa dan sangat menye-
salkan atas penyelenggara-
an Pilkades dan BPD saat
ini. Pasalnya, sampai me-
masuki tahapan pengundi-
an nomor urut para Calon

Kades, belum juga menda-
patkan dukungan alokasi
anggaran dari pemerintah.

“lebih parah lagi dana
pemilihan BPD kita utang
milik warga,” keluh Husain.

Dia mengaku, terpaksa
berhutang untuk pembiaya-
an tahapan tersebut.  Jika
tidak, maka seluruh proses
kegiatan pemilihan BPD dan
Pilkades tidak akan berjalan
baik. Selain itu yang menjadi
pertimbangan, tahapan kegi-
atan akan tertunda dan pro-
sesnya bisa tertinggal dari
desa desa lainya.

“Susunan tahapan jadwal
kegiatan Pilkades sudah
kami terima dari Pemerintah
Daerah dalam hal ini pihak
DPMdes. Hal ini sangat di-

sayangkan karena padatnya
jadwal kegiatan yang dibe-
rikan justeru tidak didukung
dengan anggaran,” sesalnya.

Terkait hal tersebut, dirinya
berharap kepada pihak terkait
dapat mempercepat proses
pencairan anggaran kalau
tidak, tahapan kegiatan akan
tertunda. “Sampai hari ini
sudah 23 tahapan kegiatan
yang kami lakukan sehingga
utang pun menumpuk. Untuk
itu, kami atas nama seluruh
panitia Pilkades dan BPD
meminta dengan tegas pucuk
pimpinan daerah dapat mem-
perhatikan hal ini,” ujarnya.

Senada dengan pernya-
taan Ketua Pilkades Tum-
pu, Mansyur H. Hamid S.
Pd, juga berharap pemerin-
tah daerah dapat memper-
cepat proses pencairan da-
na pilkades Tumpu.

“Tahapan Pilkades Tum-
pu sampai saat ini sudah me-
masuki tahapan ke 23 dari 48
tahapan Pilkades, semakin
lama, utang kami makin me-
numpuk, sehingga kamipun
harus putar otak bahkan
tidak sedikit harus merogok
saku sendiri,” cetusnya.

Dia mengaku sejak dari
awal tahapan proses Pilka-
des, satu sen pun anggaran-
nya tidak ada yang bersum-
ber dari dana desa.

"Untuk itu, sekali lagi
kami meminta kepada pe-
merintah ataupun pihak pi-
hak terkait dapat memper-
cepat proses pencairan ang-
garan Dana Desa Tumpu,”
pungkasnya.(BE07)

Panitia BPD dan Pilkades Tumpu Keluhkan Dana Belum Cair

jangkau seluruh wilayah pulau
Sumbawa dan juga NTT,"
ujarnya.

Saat  itu, mengidentifika-
si berbagai persoalan yang
terjadi di lapangan. Antusi-

asme masyarakat terha-
dap pasar terbilang cukup
tinggi.

“Baik masalah kecil,
ataupun masalah besar,
kita identifikasi. Tidak ada

permasalahan yang tidak
dapat diselesaikan. Memang
bukan hal yang mudah. Kita
juga dikejar waktu, namun
kita selesaikan secara berta-
hap,” tegasnya. (BE06)

Husain H. Anwar

Kegiatan bersih pantai oleh Kodim 1608 Bima.

libatkan anggota, kegiatan itu
juga masyarakat.

Setelah Kendo, dilanjut-

kan di pantai di Desa Pan-
da Kecamatan Palibelo
dengan pegawai lingkup

Pemkab Bima.
"Karya bhakti di Kelurahan

Kendo melibatkan sekitar 800

Mataram, BimaEkspres.-
Mewujudkan NTB Gemi-

lang di masa depan, butuh
kerja keras, kekompakan se-
genap elemen masyarakat
NTB, serta masukan dan kri-
tikan yang konstruktif, dengan
ide-ide dan gagasan-gagasan,
baik dari tokoh-tokoh dan ge-
nerasi muda, sebagai calon
yang akan melanjutkan estafet
kepemimpinan di Provinsi NTB
ke depan.

"Kita sangat butuh ide-
ide brilian penuh harapan
untuk NTB Gemilang," ujar
Gubernur NTB, Dr. H. Zul-
kieflimansyah, saat mengha-
diri diskusi bertajuk "Ikhtiar
untuk NTB Gemilang" ber-
sama tokoh muda NTB, di
Pondok Galih, Lingkar Sela-
tan, Sabtu (21/9/2019).

Dikatakan Gubernur, un-
tuk dapat membangun NTB
yang lebih maju, baik dari se-
gi demokrasinya dan pem-
bangunan sumber daya manu-
sianya maka ke depan kita ha-
rus mampu memadukan, an-
tara kritikan dan masukan kon-
struktif dengan ide-ide cemer-

lang sebagai pijakan dalam
ikhtiar memajukan NTB.

Menurutnya, pemerin-
tah tidak pernah alergi de-
ngan kritikan. Karena ba-
ginya itu merupakan kon-
sekuensi berada dalam era
demokrasi modern.

Dengan kemajuan tek-
nologi, melalui media sosial
yang ada, masyarakat tidak
memiliki sekat untuk bisa
mendapatkan akses berko-
munikasi langsung dengan
pemimpinnya.

Untuk itu ia menilai, dis-
kusi di satu tahun pemerin-
tahannya tentang NTB
Gemilang di semua tempat,
merupakan ekspektasi dari
masyarakat NTB untuk
lebih baik. Pengalamanya
yang berkecimpung di du-
nia politik, diskusi-diskusi
yang terjadi di masyarakat
dan dunia kampus, jauh le-
bih panas dari pada diskusi
politik di tempat yang se-
sungguhnya.

Gubernur menyadari,
sebagai Gubernur yang
melanjutkan ikhtiar TGB,

yang dinilai berhasil oleh ma-
syarakat, tentu sangatlah
wajar jika saat ini masyarakat
NTB berekspektasi agar
dirinya bisa lebih baik dari era
sebelumnya.

Gubernur mengaku sa-
ngat bangga bisa hadir lang-
sung dalam diskusi tersebut.
Ia berharap diskusi-diskusi
seperti ini harus sering dila-
kukan, tidak hanya sebatas
di dunia maya saja namun
lebih sering di dunia nyata.

"Saya sangat merindu-
kan pertemuan-pertemuan
di dunia nyata, tidak hanya
sebatas interaksi di dunia
maya saja," ujarnya.

Ia berharap dengan per-
temuan seperti ini, mampu
mengubah makna memim-
pin untuk kerendahan hati
mengabdi dan berkorban le-
bih banyak untuk kesejah-
teraan masyarakat di NTB.

"Sepanjang niat kita me-
mimpin untuk mencari ridho
Allah SWT, maka Insya Al-
lah ridho manusia pun akan
kita dapat," pungkasnya.
(BE08)
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