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Bima, BimaEkspres.-
Muhammad Putra Feryandi, SIP,  me-

nerima  mandat  sebagai  Ketua  DPRD
Kabupaten Bima sementara, setelah me-
ngikuti proses pelantikan oleh Ketua Pe-
ngadilan Negeri Raba Bima, Harris Tewa,
SH, MH di gedung DPRD Kabupaten Bi-
ma, Rabu (25/9).

Yandi,  sapaannya,  menjadi  anggota
dan pimpinan  dewan termuda. Saat me-

Baca: Wawasan... Hal 4

nyampaikan pidato pertamanya, menyam-
paikan sejumlah hal.

"Saya berharap kedepan, saya pribadi
termasuk anggota DPRD yang telah di-
lantik,  untuk meningkat wawasan keil-
muan dan etika, serta menjaga moral dan
kapasitas masing-masing dalam meng-
hadapi tantangan," ujarnya.

Kata  dia,  kehadiran  anggota  DPRD
yang baru dilantik ini, tentu akan memba-

Anggota Dewan
Harus Tingkatkan Wawasan

Bima, BimaEkspres.-
Ratusan mahasiswa berbagai organi-

sasi kampus di Bima, aksi di depan Kantor
DPRD Kabupaten Bima, Rabu (25/9). Aksi
itu bersamaan dengan pelantikan anggota
DPRD Kabupaten Bima, periode 2019-2024.

Massa aksi terbagi dalam tiga kelompok.
Satu kelompok melakukan orasi di perem-
patan gunung dua, satu kelompok berorasi
di depan gedung DPRD Kabupaten Bima
dan kelompok lain berorasi di perempatan
Santi Kota Bima.

Masa aksi dari HMI Cabang Bima lebih
awal menduduki jalan depan Kantor DP-
RD Kabupaten Bima. Aksi itu  mendapat
pengawalan ketat dari aparat kepolisian

Baca: Aksi Demo... Hal 6

Pelantikan Anggota
Dewan Diwarnai Aksi Demo

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sepekan setelah kerja pansus tentang

Laut Ama Hami dilaporkan melalui rapat
paripurna dewan, DPRD Kota Bima be-
lum mengeluarkan rekomendasi.

Ketua DPRD Kota Bima sementara,
Alvian  Indrawirawan, mengatakan,  ka-
rena saat ini masa peralihan pimpinan dan
anggota dewan periode, maka akan dikaji
lebih lanjut. “Kita akan pelajari dan kaji
dulu  sebelum  keluarkan  rekomendasi,"
ujarnya, Rabu.

Dikatakannya, dokumen resmi laporan
Pansus Ama Hami hingga kini belum dite-
rima pimpinan dewan. Meski demikian, su-
dah mengetahui gambaran hasilnya melalui
media cetak.

“Karena  ini hasil kerja  anggota  DP-
RD periode sebelumnya, sebagai Ketua
Dewan sementara akan melakukan kaji-
an dan mempelajari hasil laporan pansus
sebelum pimpinan mengeluarkan  reko-
mendasi,” ujarnya.

Baca: Belum Keluar... Hal 6

wa angin segar dalam mewujudkan ke-
hidupan bermasyarakat yang lebih baik.

“Kepercayaan  masyarakat  mengan-
tarkan kami menduduki kursi dewan ini,
tentu berharap akan ada perubahan dan
peningkatan tarah hidup lebih baik dari
saat ini," ujarnya.

Janji Berdayakan Kaum Milenial Hingga Tuntas

Penyematan pin kepada perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Bima berdasarkan daerah pemilihan, Rabu (25/9).

Rekomendasi Ama Hami
Belum Dikeluarkan

Baca: Kaum Milenial... Hal 4

NAMA Yogi  Pratama  Putra,  cukup
erat dikaitkan dengan orang nomor dua
di Pemkot Bima, yakni Wawali, Feri Sof-
yian SH. Selain satu  atap dalam partai
berlambang matahari, Yogi juga memiliki
hubungan  dekat  dengan  putri  kandung
sang Wawali.

Yogi pun tidak membantah kedekatan
tersebut, hanya saja ia mengaku hubung-
an tersebut tidak semata menjadi penentu
utama kemenangannya hingga menjadi
seorang legislator.

"Tidak serta-merta peran beliau selalu,
ini hasil perjuangan saya sendiri juga kok.
Silahkan tanyakan masyarakat dan bagaimana
peran saya selama ini," tegas anak muda yang

H Muhammad Erwin

Kala Kaum "Milenial" Terpilih jadi Legislator (2)

Para legislator muda yang terpilih di Kota maupun Kabupaten Bima, harus diakui mereka
adalah anak orang "berada" dan berpengaruh di Bima. Lalu bagaimana peran mereka hingga
melenggang mulus ke kursi dewan? Apakah lebih banyak peran orang tua ketimbang mereka
sendiri?

= Ikra Hardiansyah =
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CATATAN REDAKSI

ADA kritik yang disampaikan akademisi
STISIP Mbojo Bima, Dr Syarif Ahmad, MSi
terhadap pelantikan anggota DPRD Kota
Bima, Selasa 24 September 2019. Meminta
agar dewan tidak hanya  pandai beretorika.
Mereka harus siap menjalankan sumpah dan
janji menjadi wakil rakyat.

Terpenting juga agar anggota dewan ti-
dak anti kritik. Siap membuka diri, karena me-
reka mengemban amanah rakyat. Maka rakyat,
sah-sah saja mengetirik apa yang menjadi ki-
nerja mereka. Karena prodak demokrasi itu ha-
rus mau mendengar.

Anggota legislatif juga harus komitmen
terhadap apa menjadi kepentingan masya-
rakat, bukan pribadi, keluarga atau golongan-
nya. Karena bagaimana pun dewan masih me-
miliki penilaian minor dari masyarakat. Masih
berkutat pada kepentingan pribadi, kelompok
atau golongan.

Apalagi jika anggota dewan berfikir te-
lah mengeluarkan banyak uang saat Pemilu
dan berfikir mengembalikannya dengan ca-
ra memanfaatkan posisi. Seperti sibuk menger-
jakan proyek, ketimbang melakukan peran
dan fungsinya. Tidak hanya nyaring saat ter-
tentu, namun melempem saat diposisi lain.

Tiga fungsi yang harus dipahami ada-
lah, yakni  legislasi, anggaran dan penga-
wasan. Ketiga fungsi itu akan menentukan
bagaimana pembangunan berjalan, diren-
canakan dan berpihak kemana.

Apalagi bagi anggota dewan yang sebe-
lumnya belum memiliki pengalaman dan pe-
ngetahuan tentang tiga fungsi itu, tidak da-
pat optimal melaksanakan tugas. Maka bu-
tuh orientasi dan menambah wawasan atau
pengetahuan mengenai peran sebagai ang-
gota legislatif, bukan anggota dewan men-
cari proyek.

Selain itu, beberapa kewenangan yang
harus dipahami juga membentuk peraturan
daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali
kota. Membahas dan memberikan persetujuan
rancangan peraturan daerah mengenai ang-
garan pendapatan dan belanja daerah ka-
bupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali
kota

Melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan daerah dan angga-
ran pendapatan dan belanja daerah kabu-
paten/kota. Mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wa-
kil bupati/wakil wali kota kepada Menteri
Dalam Negeri melalui gubernur untuk men-
dapatkan pengesahan pengangkatan dan/
atau pemberhentian.

Memilih wakil bupati/wakil wali kota
dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
bupati/wakil wali kota. Memberikan penda-
pat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota terhadap rencana
perjanjian internasional di daerah.

Memberikan persetujuan terhadap ren-
cana kerja sama internasional yang dila-
kukan oleh pemerintah daerah kabupaten/
kota. Meminta laporan keterangan pertang-
gungjawaban bupati/wali kota dalam pe-
nyelenggaraan pemerintahan daerah kabu-
paten/kota.

Memberikan persetujuan terhadap ren-
cana kerjasama dengan daerah lain atau
dengan pihak ketiga yang membebani ma-
syarakat dan daerah. Mengupayakan ter-
laksananya kewajiban daerah sesuai de-
ngan ketentuan peraturan perundang-unda-
ngan; dan melaksanakan wewenang dan tu-
gas lain yang diatur dalam ketentuan pera-
turan perundang-undangan. (*)

Jangan Retorika Doang

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak 45 anggota De-

wan Perwakilan Rakyat Da-
erah (DPRD) Kabupaten Bi-
ma hasil Pemilu 2019 resmi dilantik,
Rabu (25/9). Mereka yang dilantik
akan melaksanakan tugas selama
periode 2019-2024.

Proses pelantikan berlang-
sung di ruang utama gedung
DPRD  Kabubaten  Bima,
dihadiri Bupati Bima, Hj. In-
dah Dhamayanti Putri,  SE,
Wali Kota Bima, H Muham-
mad Lutfi, SE, Wakil Bupati
Bima Drs. H Dahlan M. Noer,
M. Pd, Wakil Wali Kota Bi-
ma, Feri Sofiyan, SH, Mantan
Bupati Bima, Drs H Syafrud-
din, Mantan Wakil Wali Kota
Bima, H A Rahman Abidin,
Anggota  DPRD  NTB, Ke-
tua Pengadilan Raba Bima,
Harris Tewa, SH, MH.

Hadir juga Kepala Kejak-
saan Raba Bima, Kapolres Bima
AKBP Bagus S. Wibowo, SH,
SIK, Kapolres Bima Kota AKBP
Erwin Ardiansyah SIK, Dandim
1608/Bima Letkol Inf Bambang
Kurnia Eka Putra, jajaran KPU
serta Bawaslu.

Selain 45 anggota dewan
terpilih  yang  dilantik,  juga
terlihat bersama keluarga dan
kerabat.  Sejumlah  anggota
DPRD sebelumnya jug hadir.

45 Anggota DPRD
Kabupaten Bima Dilantik

jadi keterwakilan yang mampu
menjalankan amahan masya-
rakat  lima  tahun kedepan,"
ujarnya.

Dia juga meminta kepada
senior atau anggota DPRD Ka-
bupaten Bima 2014-2019 untuk
terus memberikan kritikan yang
kontruktif demi membangun
daerah lebih baik kedepan.

"Mari kita meningkatkan
kebersamaan dan semangat
kerja sama dalam membangun
Kabupaten Bima menjadi lebih
baik," pungkasnya. (BE05)

Rapat Paripurna  dengan
agenda Pengucapan Sumpah
dan Janji Anggota DPRD Ka-
bupaten Bima masa Bhakti 2019-
2024 dipimpin oleh Ketua DPRD
Kabupaten Bima periode 2014-
2019 Murni Sucianti didampingi
tiga wakil pimpinan DPRD H.
Muhammad H. Ibrahim, SE,
Nukrah, S. Sos dan H. Syamsuddin.

Ketua DPRD Kabupaten
Bima, Murni Sucianti  saat
membuka rapat menyampa-
ikan ucapan terimakasih ke-
pada semua pihak yang ber-

kesempatan hadir  dan me-
nyaksikan acara Pengucapan
sumpah dan janji dan Pelanti-
kan Anggota DPRD Kabu-
paten Bima Bhakti 2019-2024.

Ketua DPRD Kabupaten
Bima sementara, Muhammad
Putra Feryandi, S. Ip, mengu-
capkan  terima kasih kepada
masyarakat Kabupaten Bima
atad dukungan dan kepercaya-
an telah diberikan kepada 45
orang anggota DPRD yang
dilantik hari ini.

"Semoga kami semua men-

Mataram, BimaEkspres.-
Pembina Badan  Khusus

Perempuan Persatuan Guru
Republik  Indonesia  (PGRI)
Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini
Widyawati SE, M.Sc menerima
audiensi Badan Khusus Perem-
puan PGRI NTB, bertempat di
Pendopo Gubernur NTB, Selasa
(24/9) sore.

Kunjungan tersebut untuk
melaporkan  hasil  kegiatan

pengembangan usaha dalam
rangka meningkatkan peng-
hasilan wanita pesisir pantai
Tanjung Karang oleh Badan
Khusus  Perempuan  PGRI
NTB.

Niken mengapresiasi Ba-
dan Khusus Perempuan PG-
RI NTB atas kesuksesa ke-
giatan tersebut.  Dia berharap
agar  program-program  se-
perti itu dapat berlanjut, se-

hingga masyarakat akan se-
makin terbantu.

Terhadap  program-pro-
gram lain yang akan diusul-
kan oleh Badan Khusus Pe-
rempuan PGRI NTB nanti-
nya, Niken berharap agar di-
persiapkan konsep dan penera-
pannya dengan matang.

Sementara itu, Ketua Umum
Badan  Khusus  Perempuan
PGRI NTB Emiliati, S.Pd., M.Si

berharap agar pihaknya terus
dapat bersinergi dalam program
program dengan melibatkan
masyarakat secara luas.

“Semoga Ibu Niken terus
membina dan memberi ara-
han langsung kepada kami,
agar  program  kami  dapat
berjalan  dan  memberikan
manfaat kepada masyarakat
pesisir,”  harap  Emiliati.
(BE04)

Usaha Wanita Pesisir Mulai Bangkit

Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua PN Raba Bima, Rabu.



KAMIS, 26 SEPTEMBER 20193

Alvian: Kritikan akan Jadi Masukan Bagi Dewan
Kota Bima, BimaEkspres.-

Ketua DPRD Kota Bima se-
mentara, Alvian  Indrawirawan.
SAdm mengaku siap dikritik. Ka-
rena itu masukan dan koreksi atas
kinerja di lembaga dewan.

Hal  itu  disampaikannya  me-
nanggapi pernyataan akadeisi STI-
SIP Mbojo-Bima, Dr Syarif Ah-
mad, MSi yang berharap agar de-
wan tidak hanya pandai beretorika.

Menjawab harapan itu, dihari
pertama, Ketua DPD Golkar Ko-
ta Bima ini langsung  menjalan-
kan tugas sebagai Ketua Dewan
sementara. “Tentu apa yang sa-
ya sampaikan saat pidato kema-
rin ternyata ditanggapi oleh aka-
demisi. Tentu  itu menjadi masu-
kan bagi kami dalam menjalan tu-
gas kedepan lebih baik lagi,"  ujar-

nya diruang kerjanya, Rabu (25/9).
Dewan, kata dia, merupakan

representasi rakyat, sehingga ha-
rus memperjuangkan kepentingan
publik. “Sesuai fungsi dan kewe-
nangan melekat pada kami, akan
kami lakukan," ujarnya.

Tambah  Pawang  sapaan  ak-
rabnya,  tugas  pengawasan  ter-
hadap eksekutif akan dijalankan
dalam rangka bersama memba-
ngun Kota Bima lebih maju dan
sejahtera.

Difungsi anggaran, akan me-
ngawal penganggaran yang pro
rakyat, sehingga program pem-
bangunan dilakukan pemerintah
kedepan  langsung  menyentuh
pada persoalan masyarakat.

“Untuk itu dalam rangka me-
nunjang kerja dewan, ada renca-

na untuk pengangkatan staf ahli
dalam rangka mendukung kerja

dewan. Ini baru rencana dan staf
ahli ini akan diambil dari akade-

misi maupun dari tokoh agama,”
ujarnya.  (BE06)

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.-
Dilantiknya M. Putera Ferryan-

di, S. IP sebagai Ketua DPRD Ka-
bupaten Bima  sementara, mem-
berikan  kebangaan  pada  Ketua
DPD Golkar Kabupaten Bima, Hj.
Indah Dhamayanti Putri, SE, yang
jyga Bupati Bima. Bahkan usai pe-
lantikan  menggelar syukuran di ha-
laman Pandopo, Rabu (25/9).

Dinda sapaannya, menyampai-
kan semoga  bisa menjalankan ama-
nah rakyat sebagaimana mestinya.

"Semua ini adalah anugerah dari
Allah SWT. Sehingga harus disyu-
kuri," ucapnya.

Di pundak Dae Yandi sapaan-
nya, ucap Dinda, sekarang ada tu-
gas atau aspirasi masyarakat yang
harus diperjuangkan. Untuk  itu,
berharap semua amanah bisa di-
laksanakan  oleh Dae Yandi de-
ngan baik.

"Kita  juga  berharap  supaya
Dae Yandi dapat menjalin hubung-
an baik dengan Eksekutif dan ang-
gota Legislatif lainnya dalam rang-
ka  bergandengan  tangan  untuk
mewujudkan semua program pem-
bangunan yang dilaksanakan demi
kebutuhan masyarakat," ungkap-
nya.  (BE07)

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

Yandi jadi Ketua DPRD
Sementara, Bupati Syukuran

Alvian Indrawirawan, saat menerima palu pimpinan dewan sementara.

Kota Bima, BimaEkspres.-
Penyakit krisis air bersih di Kota

Bima khususnya di Kelurahan Tan-
jung saban tahunnya, akan menjadi
perhatian khusus oleh salah satu
politisi pendatang baru di DPRD
Kota Bima bernama Rahmat Sapu-
tra atau akrab disapa Man.

Putra bungsu dari mantan Bu-
pati Bima, Drs Syafruddin M Pd
tersebut  mengaku  prihatin  de-
ngan  problem  kekurangan  air
bersih di wilayah yang selama ini
dikenal zona merah tersebut.

"Fokus utama saya krisis air bersih
ini. Selalu saja begini, apalagi saat
musim kemarau gini. Kasian warga
disana, ya juga warga lain di Kota Bi-
ma yang mengalami nasib sama," ujar
Man kepada wartawan kemarin.

Sebagia  pria yang  juga  tum-

buh dan besar di Kelurahan Tan-
jung, ia mengaku iba dengan kon-
disi warga pesisir tersebut. Terlebih
ia dipercayakan warga Tanjung men-
jadi wakil rakyat hingga mengan-
tarkan nya ke kursi dewan periode
2019-2024 mendatang.

Pria kelahiran 23 Maret 1988
ini, kelangkaan air bersih meru-
pakan  masalah  klasik  namun
cukup urgent untuk segera dita-
ngani, lantaran menjadi kebutu-
han paling mendasar warga.

"Karena air bersih itu masalah
yang  sangat  kompleks.  Nyawa
bisa menjadi taruhan, ketika ke-
butuhan air bersih tidak terpenuhi,
" kata Man dengan nada santai.

Pria yang juga pengusaha ini
mengaku kedepan akan mendo-
rong eksekutif untuk lebih serius

lagi  memberikan  solusi  jangka
panjang untuk kemelut air di Ke-
lurahan Tanjung dan daerah la-
innya yang kini menjadi langga-
nan krisis air bersih.

Solusi terbaik katanya, tidak lagi
melakui sistem bor mengingat bor su-
dah beberapa kali sudah gagal bah-
kan tercatat ada sembilan titip yang
gagal hingga kini tidak dimanfaatkan.

"Kalau pake sistem bor sudahi
dulu, tapi bisa melalui pipanisasi
dan itu bukan hal mustahil untuk
dilakukan. Ingat, air bersih itu ke-
butuhan dasar manusia," tegasnya.

Ia berharap kedepannya akan
ada banyak program dari eksekutif
hingga ia bisa mendorong melalui
lembaga legislatif agar gol dan ter-
penuhi  kebutuhan  masyarakat.
(BE09)

Krisis Air Bersih di Tanjung Jadi Atensi Khusus Man
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Polsek Rasanae Barat Bekuk Bandar
dan Amankan 23 Poket Sabu

nangkap Bandar dan penge-
dar Narkona, Selasa (24/9).
Penangkapan dipimpin Kanit

Kota Bima, BimaEkspres.-
Unit Reskrim Polsek Ra-

sanae  Barat  berhasil  me-

Wawasan... dari hal.1

Selain itu,  kata dia, kebe-
radaan anggota DPRD ba-
ru dilantik  agar bisa men-
distribusikan  secara  tepat
setiap  tugas  aspirasi yang
diemban.   Agar terlaksana se-
cara optimal sesuai regulasi.

“Kami akan menyegera-
kan  proses  pembentukan
fraksi-fraksi serta penetap-
an Ketua  DPRD  devinitif
juga orientasi pada bidang
dan tugas," katanya.

Pada hari-hari kedepan,
Yandi  berharap  penyam-

Reskrim IPDA Dediansyah,
SE, sekitar pukul 14.00 Wita.

Kanit  Reskrim  Polsek

Rasanae Barat,  IPDA De-
diansyah, SE mengatakan,
selain satu  Bandar, juga me-

ngamankan tiga kurir. Pelaku
yang diamankan adalah ERI
(44), FA (22), IS (40), warga
Kelurahan Tanjung, DE (25)
warga Gindi, Kelurahan Ja-
tiwangi, JU (30), warga Sala-
ma Kelurahan Nae.

Barang bukti yang dia-
mankan 23 poket narkotika
jenis sabu. Uang Rp 22.775.000,
STNK, HP, alat hisap,  gun-
ting, selotip, dan lainnya.

Dijelaskannya, awalnya
tim mendapatkan informasi
dari masyarakat terkait ada-
nya seseorang yang diduga
sebagai bandar narkotika je-
nis sabu di Kelurahan Tan-
jung, Kecamatan Rasana'e
Barat, Kota Bima.

Atas  informasi  itu,  tim

paian  aspirasi  masyarakat
dapat berjalan lebih dinamis.
Dilakukan  secara  elegan,
etika dan estetika.

“Sehingga tidak lagi di-
eskpresikan dalam bentuk
demonstrasi  yang  kurang
etis dimata masyarakat saat
ini," ungkapnya.

Sebab dikuatirkan demon-
strasi dilakukan akan memicu
tindakan anarkisme. Maka
dewan harus memperkuat
setiap fungsi untuk menjaga
marwah lembaga sebagai ru-

Kaum Milenial...  dari hal.1

meraih  suara  terbanyak
tersebut.

Toh jikapun ada keuntu-
ngan lain, ia tidak memban-
tah dan semata-mata fak-
tor keberuntungan saja ka-
rena  memiliki  kedekatan
khusus dengan mantan Ke-
tua DPRD Kota Bima terse-
but.

"Jadi  itu menjadi kebe-
runtungan  saja  juga di  sisi
lain, tapi sekali lagi melulu
peran  mereka.  Melainkan
saya sendiri," ujar pria ber-
perawakan langsing tersebut.

Legislator lain dari Kota
Bima yang masih dikatego-
rikan muda atau kalangan
milenial, adalah duta Partai
Nasdem,  H  Muhammad
Erwin. Pria yang juga ka-
kak ipar dari Ketua Partai
Nasdem, Hj Mutmainnah
tersebut berjanji, kedepan
akan  sepenuhnya  mem-
perjuangkan hak kaum mi-
lenial atau kawula muda di
Kota Bima.

"Yang  pertama  sekali
adalah lapangan pekerjaan
untuk anak muda di Kota
Bima. Ini dilihat  dari ba-
nyaknya  pemuda dan  pe-
mudi yang tidak memiliki
pekerjaan atau  nganggur.
Berdayakan mereka," ucap
Erwin menjawab BimaEks-
pres.

Memang selama ini ka-
ta Erwin, tidak bisa ditafik-
kan peran pemerintah baik
legislatif dan eksekutif un-
tuk memperjuangkan hak
kawula  muda  ini.  Hanya
saja dinilai Erwin kurang
maksimal, mulai dari pe-

ngawasan dan lainnya.
"Kebanyakan  pemerin-

tah hanya memberikan ban-
tuan saja. Memberi begitu
saja,  tanpa melihat  tindak
lanjutnya  seperti  apa,"  tu-
kasnya  di  homestay milik
mertuanya Hajjah Sundari
kemarin.

Sedianya  kata  Erwin,
usai diberikan bantuan dan
sejenisnya harus tetap dia-
wasi baik dari eksekutif ter-
lebih legislatif sendiri. Agar
di kemudian hari katanya
mereka berkembang dengan
bantuan yang telah diberikan.

"Ini malah ada yang sam-
pai menjualnya. Jangan se-
saat gini dong," kritiknya.

Diharapkan pria kelahi-
ran 12 Agustus 1983 ini, ka-
um milenial pun harus lebih
kreatif  dalam  memanfaat-
kan bantuan yang diberikan
pemerintah. Untuk itu untuk
mewujudkan  cita-citanya
kedepan juga, Erwin menga-
ku akan  lebih  banyak  be-
kerja sama dengan organisa-
si  kepemudaan dan  stake-
holder lainnya.

Lima tahun kedepan jan-
ji Erwin  juga,  akan beru-
saha menambah jenis ban-
tuan kepada para pemuda
atau  kaum  milenial  agar
memiliki usaha dan kesibu-
kan untuk beraktivitas me-
ngisi hari-hari mereka de-
ngan hal yang bermanfaat.

Hal ini dilakukan karena
Erwin sadar, suara yang ia
dapat dari kaum milenial ini
nyaris 80 persen lebih dan
ia  ingin  "membalas"  jasa
bagi  kaum  Milenial  atau

anak  muda  yang  telah
mempercayakan  dirinya
menjadi perwakilan mere-
ka.

Pria  yang  sebelumnya
mengembangkan  usaha
distro dan mengelola home
stay mertuanya, yakni Hj
Sundari  dan  Ketua  MUI
Kabupaten  Bima,  H Ab-
durrahim Haris tersebut.

Erwin  juga  tidak  me-
nampik peran orang-orang
penting  dan  sekitarnya
yang  mendukungnya  pe-
nuh untuk melangkah men-
jadi wakil rakyat tersebut.

Namun  ditegaskannya
juga, peran dirinya beserta
istri cukup besar dan ber-
juang  keras  agar  menda-
patkan suara banyak.

Selama lima tahun ke-
depan juga diinginkan Er-
win, ingin membuat Perda
atau peraturan daerah ten-
tang burung walet.

Dimana  katanya,  per-
kembangan usaha burung
walet  khususnya  di  Kota
Bima kian berkembang.

"Dan ini belum ada yang
mengaturnya. Toh sebagi-
an masyarakat kita di kota
ada yang merasa tergang-
gu dan itu harus ditertib-
kan," ucapnya.

Selama ini dia melihat
aturan yang mengatur ten-
tang  usaha  burung  walet
ini belum ada dan ia berniat
untuk memperjuangkan.

Dia mengharapkan du-
kungan  dari  masyarakat
khususnya kaum muda atau
kalangan Milenial di kota Bi-
ma. (Bersambung)

bergegas turun ke  lokasi
dan mengamankan terdu-
ga bandar narkotika jenis
sabu. Tim juga memanggil
Ketua RW setempat, Isha-
ka untuk menyaksikan ja-
lannya penggeledahan.

“Saat  penggerebekan,
tim  berhasil  menemukan
yang narkotika  jenis  sabu
sebanyak 23 poket yang di
sembunyikan oleh terduga
bandar di tiang pondasi pintu
belakang rumah,” ujarnya,
Selasa.

Selanjutnya,  kata  dia,
tim mengamankan barang
bukti  dan  para  terduga
pelaku  selanjutnya  dise-
rahkan  ke  Sat  Narkoba.
(BE04)

Muhammad Putra Feryandi, SIP

mah aspirasi  tempat rakyat
menyampaikan keluh kesah.

“Prestasi DPRD Kabu-
paten  Bima  sebelumnya
yang dapat mengeluarkan
daerah dari zona keterting-
galan harus diiukti dan di-
kembangkan, serta kita ha-
rus memiliki ikhtiar mema-
jukan seluruh aspek kehi-
dupan," tambahnya.

Juga akan mengembang-
kan  inovasi dan kreativitas
yang ditorehkan anggota DP-
RD sebelumnya. (BE05)

kades  rapat  bersama  de-
ngan melibatkan calon mem-
bahas mekanisme pemasang-
an atribut.

"Rapat dimaksud diak-
hiri dengan penandatanga-
nan berita acara sekurang-
kurangnya  berisi  kesepa-
katan bentuk atribut calon
kades, titik-titik atau lokasi
pemasangan  atribut  yang
diperbolehkan dan dilarang,
dan tata cara pemasangan-
nya," katanya.

Lanjut dia, berita acara
dimaksud  diserahkan  se-
mua kepada calon kepala
desa dan ditembuskan ke-
pada  semua  pihak  sesuai

Bima, BimaEkspres.-
Kabid  Pemerintahan

Desa DPMDES Kabupa-
ten Bima, El Faisal, MM,
mengimbau Panitia Pilka-
des di 82 desa, untuk me-
laksanakan tahapan pema-
sangan  atribut  calon  Ka-
des. Namun atribut harus
bebas kata-kata yang me-
nyinggung perasaan orang
lain.

Setelah melakukan pe-
ngundian nomor urut calon,
selanjutnya menyerahan do-
kumen tahap II. Tahap beri-
kutnya  memasang  atribut
calon, terhitung Senin (23/9).

Kata Faisal, Panitia Pil-

petunjuk teknis yang dise-
diakan. “Kegiatan pemasa-
ngan atribut dimaksud dilaku-
kan dengan cara yang baik
dan benar, dan melalui pe-
ngawasan Panitia Desa dan
Tim Pengawas tingkat keca-
matan," jelasnya.

Atribut spanduk yang di-
sediakan panitia, didesain
untuk semua foto, nama dan
nomor urut calon kepala desa,
sesuai ketersediaan anggaran
dalam APBDes. "Mari kita
sukseskan Pilkades serentak
tahun 2019 ini dengan atribut
bebas kata-kata yang me-
nyinggung perasaan orang
lain," ajaknya. (BE05)

Atribut Calon Kades tidak Boleh Menyinggung Orang Lain

Para pelaku yang diamankan Polsek Rasanae Barat bersama barang bukti.
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Idap Tumor Mata,
Bocah Asal Tambe Butuh Bantuan

Bima, BimaEkspres.-
Mengindap tumor mata,

Bocah asal  RT  14  Dusun
Mekar Sari Desa Tambe be-
rumur 12 bulan , Muhammad
Iksan butuh bantuan peme-
rintah  dan  pihak  lainnya.
Anak  ke  empat  pasangan
Erna Lina dan Sutomo ini
hanya menunggu keajaiban
tuhan untuk kesembuhan-
nya. Pasalnya berbagai ca-
ra sudah ditempuh oleh ke-
luarga  tersebut  untuk  ke-
sembuhan anaknya.

Orang  tua bocah  terse-
but, Erna Lina menyampa-
ikan  bahwa  kondisi  yang
dialami  anaknya  tersebut
diketahuinya sejak berumur
lima bulan. Dikarenakan sa-
at  itu  anaknya  tak  terlalu
merespon  ketika  melihat
benda-benda  didepannya.
Kemudian pihaknya mem-
bawanya ke RSU Bima. Dan
disarankan untuk dirujuk ke
Mataram.

“Saat umur tujuh Bulan
kita periksa di RSU Provinsi
NTB. Namun tak bisa dita-

ngani dan disarankan di RSU
Surabaya,”  terangnya  saat
ditemui di kediamannya, Se-
lasa (24/9).

Karena  ingin  sembuh
anaknya, pihaknya pun ber-
sama suaminya mengantar-
kan anaknya di RSU Sura-
baya. Dan di Rumah Sakit
setempat anaknya menjalani
perawatan sekitar  satu bu-

lan. Bahkan dianjurkan un-
tuk melakukan kemo terapi
oleh dokter setempat.

Namun  pertimbangan
usia  anaknya  masih  tujuh
bulan,  akhirnya  pihaknya
memilih pulang kembali ke
rumahnya seminggu belum
hari Idul Adha tepatnya 27
Mei lalu.

“Selama anak saya men-

Dua Insiden Warnai
Pengukuhan Dewan

Bima, BimaEkspres.-
Proses pengukuhan  atau  pengambilan  sumpah

jabatan 45 anggota DPRD Kabupaten Bima diruang
rapat paripurna istimewa DPRD Rabu (25/9) kemarin
berjalan lancar. Hanya saja ada insiden yang mewar-
nainya.

Pertama, palu sidang yang diserahkan Ketua DP-
RD sebelumnya, Murni Suciyanti terjatuh ketika di-
serahkan ke  tangan Ketua DPRD sementara, Mu-
hammad Putera Feryandi S IP.

Saat itu, Muhammad Aminurllah, SE atau Maman,
memungutnya dan menyerahkannya kembali. Yandi,
sapaannya pun tersenyum, bagitupun Maman. Selan-
jutnya, kata-kata serah terimadari ketua sebelumnya.

Insiden kedua, muncul ketika  pria peraih  suara
terbanyak sekaligus anggota dewan termuda tersebut
hendak memberikan sambutan perdananya sebagai
ketua dewan sementara. Lampu tiba-tiba padam usai
pria yang akrab disapa Dae Yandi  tersebut  selesai
mengucapkan salam kepada hadirin.

Tidak sampau satu menit, lampu menyala dan me-
lanjutkan pidatonya. Usai mengucapkan salam dan te-
rima kasih, lampu tetiba kembali padam sejenak hingga
hadirin yang menyemuti ruangan rapat menjadi he-
ning.

Meski dihadapkan dengan sejumlah insiden, pria
yang meraih  suara  terbanyak dan  tercatat menjadi
anggota dewan termuda baik di kota dan kabupaten
Bima tersebut tetap tenang dan tuntas menyelesaikan
tugasnya sebagai ketua DPR Kabupaten Bima terpilih
sementara. Bahkan  sejumlah  hadirin memberikan
aplause  yang meriah.  (BE09)

derita  tumor mata  ini. Tak
ada  sepersen  pun  bantuan
Pemerintah.  Hanya  meng-
andalkan biaya sendiri  dan
kartu BPJS miskin,”  tutur-
nya.

Kata dia, saat ini kondisi
anaknya sama sekali sudah
tak bisa melihat apa-apa lagi.
Bahkan bola mata kanannya
sudah semuanya putih dan
benjol. Begitu pula dengan
mata kirinya.

“Kondisi ini cukup mem-
prihatinkan. Apalagi kalau ti-
ba-tiba muncul  rasa  sakit-
nya. Satu sampai dua jam anak
saya ini nangis,” ungkapnya.

Dengan kondisi yang dia-
lami anaknya tersebut pihak-
nya berharap adanya bantuan
Pemerintah maupun donatur
lainnya. Sehingga apa yang
dialami anaknya kembali nor-
mal seperti anak lainnya.

“Saya sudah tak punya apa-
apa lagi. Melainkan berharap
ada bantuan pemerintah dan
pihak  lainnya untuk kesem-
buhan anaknya,” keluh Lina.
(BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Tahapan Pemilihan Ke-

pala Desa (Pilkades) seren-
tak  pada empat desa di Ke-
camatan Wawo, telah sam-
pai penetapan nomor urut
melalui undian.

Camat Wawo, Drs Ai-
din, mengatakat, empat de-
sa yang mengikuti Pilkades
serentak adalah Desa Ma-
ria dari Sembilan bakal ca-
lon (Balon) yang mengikuti
tahapan  penjaringan  ca-
lon, empat diantaranya gu-
gur yakni, Syamsudin Bo-
di, A Hamid Umar, S.Pd,
Adi Saputra, dan Mukhlis
Azis, sedangkan yang lo-
los Drs Lutfi yang meme-
roleh nomor urut  (1) de-
ngan bendera (merah), Nas-
run (2) dengan bendera (hi-
jau),  Didi Darmadi (3) ben-
dera (kuning), Imran (4) ben-

dera  (biru), dan  Irfan, S.Pd
bendera (ungu).

Desa  Maria Utara,  ka-
tanya, ada tujuh calon dua
bakal calon gagal mengi-
kuti  tahapan  selanjutnya
yakni Adisan  dan  Siraju-
din. Lima calon yang siap
mengikuti kontestasi Pilka-
des bulan Desember men-
datang adalah Muhammad
Ibrahim nomor urut 1 de-
ngan bendera (merah), di-
susul Junaidin nomor urut
2 dengan mengusung ben-
dera (hijau), urutan 3 Abd Ra-
fik (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 mengu-
sung bendera  (merah),  di-
susul Muhammad Said (2)
dengan  bendera  (hijauh),
Syafrudin nomor urut 3 de-
ngan mengusung bendera
(kuning), dan M Yamin (4)
dengan bendera (biru). De-
sa Riamau dua mantan ke-
pala  desa  masing-masing
Ilyas A  Gani  (1)  dengan
bendera (merah) dan Saala
Ilyas  (2)  bendera  (hijau),
sedangkan dua calon lainnya
masing-masing Adisan  (3)
bendera (kuning) dan Adi-
man Husain, S.PdI (4) me-
ngusung bendera (biru).

Usai pengundian, kata
pemuda  kelahiran  Desa
Sangia  Kecamatan Wera
ini, dilanjutkan dengan pe-
nandatanganan berita aca-

ra pengundian dengan no-
mor urut calon Kepala De-
sa (Cakades) oleh para Ca-
kades dan Panitia Pilkades.
Kegiatan  itu  merupakan
bagian dari  tahapan Pilka-
des yang harus dilaksana-
kan sesuai dengan jadwal
waktu yang  telah ditentu-
kan.

“Alhamdulillah tahapan
pengundian dan penetapan
nomor urut sudah dilaku-
kan  dengan  tertib,  aman,
dan lancar. Kita bersyukur
semua berlangsung dengan
baik dan penuh kekeluar-
gaan. Ini merupakan era ke-
bersamaan dan kebangkitan
untuk kecamatan Wawo yang
sesuai visi dan misi Kabupaten
Bima “Bima Rama”,” ujarnya
di Wawo.  (BE02)

Nomor Urut Calon Kades di Wawo Sudah Ditetapkan

Saat penyerahan palu sidang pimpinan dewan.
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Camat Madapangga Lantik Pj Kades Dena

Aksi Demo... dari hal.1

Belum Keluar... hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Camat Madapangga, Mu-

hammad, Safi’i, SH, MAP
melantik Penjabat (Pj) Kepala

Desa  (Kades)  Dena,  M
Saleh Arsyad, Selasa (24/9).

Pelantikan  bersangkutan
berdasarkan surat keputusan
Bupati Bima Nomor: 188.45/
613/06.16 Tahun 2019 ten-
tang pemberhentian dengan
hormat Kades dan penunju-
kan Pj Kades Dena.

Kegiatan pelantikan dan
serah terima jabatan tersebut
berlangsung di Aula kantor
kecamatan setempat dan ikut
dihadiri oleh segenap lintas
sektor, Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat.

Camat  Madapangga,
menyampaikan, Pj Kades
Dena, M. Saleh Arsyad sa-
at ini merupakan staf Ka-
subag Umum dan Kepega-
waian  Kantor  Camat  se-
tempat.

Karena  Kades  Dena,
Syamsuddin  HAR  sudah
berakhir masa jabatan ma-
ka dipandang perlu ditun-
juk Pj Kades untuk menja-

Apalagi, kata dia, pim-
pinan  dewan  statusnya
masih sementara, sehingga
kewenangan  terbatas.

“Kewenangan hanya  fa-
silitasi pimpin dan anggota serta
rapat-rapat biasa saja. Selan-
jutnya  akan membentuk tatib

dewan dulu," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ke-

tua DPRD Kota Bima, se-
belumnya,  Sudirman  DJ,
SH memastikan bahwa re-
komendasi soal Ama Hami
sesuai hasil kerja Pansus.

Wali Kota Bima, H Mu-

hammad Lutfi pun mengaku
siap menjalankan apa men-
jadi  rekomendasi  dewan
soal laut Ama Hami. Bah-
kan    jika  rekomendasinya
untuk melakukan penertiban
atas  kawasan Ama  Hami.
(BE06)

lankan tugas hingga pelan-
tikan calon Kades terpilih
pada Februari Tahun 2020
akan datang.

“Pelantikan Pj ini kare-
na jabatan Kades sebelum-
nya sudah berakhir. Seka-
rang  tanggung  jawab dan
kewenangan  Kades  Dena
dibebankan pada Pj,” ujar-
nya.

Dia berharap, Pj Kades
yang dilantik ini dapat me-
laksanakan tugas dan tang-
gung jawab dengan baik.

Yakni  menyelesaikan
segala program di desa sam-
pai dilantiknya Kades Dena
yang baru. Terutama men-
sukseskan pelaksanaan Pil-
kades Dena mendatang.

“Semoga  amanah  ini
dapat dilaksanakan sebaik-
baiknya. Sehingga apa yang
menjadi  harapan  kita  se-
mua terwujud nyata,” ujar-

Bima, BimaEkspres.-
Pelantikan  anggota DP-

RD Kabupaten Bima, Perio-
de 2019-2024, diwarnai de-
ngan aksi demo. Meski de-
mikian, proses pelantikan te-
tap berjalan.

Aparat kepolisian  sen-
diri mengawal dan menga-
mankan jalannya aksi di de-
pan gerbang  DPRD Kabu-
paten Bima. Karena  dua ger-
bang ditutup, usai pelantikan
pejabat, anggota dewan dan
undangan  lainnya  terpaksa

keluar lewat pintu samping
selatan.

Pantauan BimaEkspres,
aksi dilakukan sekelompok
mahasiswa sejak awal pe-
lantikan berlangsung. Ma-
sing-masing kelompok pen-
demo, memiliki agenda ma-
sing-masing.

Kelompok Gerakan Rak-
yat  dan  Mahasiswa  (GE-
RAM),  merespon  isu nasio-
nal, terkait RUU Pertanahan,
menolak BPJS dan meminta
dikembalikan  ke  Program

nya.
Atas dedikasi dan peng-

abdian Kades Dena sebe-
lumnya, lanjut dia, pihak-
nya  mengucapkan  terima
kasih.

“Mewakili jajaran yang
ada, saya berterima kasih
atas  pengabdiannya.  Se-
moga apa yang dilakukan-
nya bernilai ibadah,” ung-
kapnya.

Diimbaunya,  kepada se-
mua elemen di Desa Dena
agar membantu pelaksanaan
tugas Pj ini. Sehingga berba-
gai program yang akan dilak-
sanakan dapat berjalan de-
ngan baik dan sukses.

“Kebersamaan harus  te-
tap dibangun, jika ada hal hal
yang tidak bisa diselesaikan
secara person. Lakukan ko-
ordinasi demi terselenggara-
nya program di desa,” pung-
kasnya.  (BE07)

Diwarnai Aksi Demo, Pelantikan Anggota
DPRD Kabupaten Bima Tetap Berjalan

dan Pol PP.
Massa  dari  HMI  Ca-

bang Bima dipimpin oleh
Korlap Hardin. Dia  men-
desak  pemerintah  daerah
agar  segera  menertibkan
dan  menginventarisir  se-
mua aset-aset daerah yang
ada di Kota Bima maupun
Kabupaten Bima.

Mereka  juga mendesak
DPRD  Kabupaten  Bima
dalam  waktu  dekat  me-
manggil semua BUMD un-
tuk dievaluasi dan memper-
tanggungjawabkan  hasil
penyertaan modal.

"Kami meminta DPRD
Kabupaten  Bima  agar
menjelaskan aturan induk
tentang  operasional  kerja
BUMD dan harus melak-
sanakan tugas sebagai wa-
kil  rakyat  yang  berinte-
gritas, bila tidak mampu di-
minta mundur," katanya.

Massa  juga  meminta
ketua dan anggota DPRD

untuk mengevaluasi seca-
ra khusus capaian kinerja
kepemimpinan Bupati dan
Wakil Bupati Bima.

Sebelum  aspirasi  dite-
rima  oleh  Wakil  Ketua
DPRD  Kabupaten  Bima
sementara,  Muhammad
Aminurlah dan Edy Muh-
lis, massa sempat bersite-
gang  dengan  polisi.  Na-
mun tidak lama dapat dite-
nangkan kembali.

Wakil  Ketua  DPRD
Kabupaten  Bima  semen-
tara Muhammad Aminur-
lah, SE menjelaskan, ang-
gota  dewan yang dilantik
saat ini akan hadir mem-
bawa perubahan terhadap
Kabupatem Bima.

“Ketua  dan  anggota
DPRD  Kabupaten  Bima
juga  akan melakukan  tes
urin  tentang Narkoba  se-
suai tuntutan pendemo, ka-
lau bukan  dari kita siapa
lagi yang memulai apalagi

masyarakat,"  katanya.
Sekain itu, akan menge-

valuasi perusahaan daerah
dan PD Wawo untuk me-
ngubah managemen, agar
sehat.

"Kami  akan  mengeva-
luasi  untuk  mendorong
kembali untuk menyehati-
an  perusahaan  daerah,"
katanya.

Selain itu, Maman, sapa-
annya, akan mengevaluasi
Perda  terurama  PD  Wa-
wo. Mereka yang menge-
lola harusnya professional.

"Insya Allah kami akan
membawa perubahan, sil-
akan hadir di lembaga ini
untuk mengawasi," pung-
kasnya.

Sementara  gabungan
OKP lainnya,  menolak RU-
KHP. Aksi  tersebut bentuk
kekecewaan  mahasiswa
terhadap  kebijakan  peme-
rintah baik legislatif maupun
eksekutif.  (BE05)

Dompu, BimaEkspres.-
Pemerintah  Kabupaten

Dompu, Selasa (24/9) me-
nyelenggarakan seleksi ba-
gi desa yang calonnya lebih
dari lima orang.  Seleksi ber-
langsung di aula Polres Dom-
pu.

Hasil seleksi, 11 orang ga-
gal menjadi calon. Sementara
25 lainnya melenggang maju
dalam  Pilkades serentak, se-
telah dinyatakan lulus seleksi
tulis dan wawancara.

“Mereka  berasal  dari
lima desa di delapan keca-
matan di Kabupaten Dom-
pu," kata Kepala Bidang Pe-
merintahan Desa di DPMPD
Kabupaten Dompu, Muha-
mad Ali , S.Sos, Rabu  (25/9).

Dikatakannya,  usai se-
leksi akan dilanjutkan de-
ngan menempel pengumu-
man hasil seleksi dan wa-
wancara. Pada 2 Oktober
2019 akan dilakukan peng-
undian nomor serentak.

“Tahap berikut diumum-
kan  bakal  calon  cakades
yang lulus tertulis dan wa-
wancara,"  katanya.

Di Kabupaten Dompu,
terdapat 23 desa yang meng-
gelar Pilkades Serentak. Yak-
ni, Desa Soritatanga , Desa
Nanga Kara  di Kecamatan
Pekat.

Untuk Kecamatan Dom-
pu yakni Desa Kareke dan
Desa Lepadi, Kecamatan Pajo
yakni Desa Jambu. (BE03)

11 Orang Gagal Lolos jadi Calon Kades
Mataram, BimaEkspres.-

Wakil  Gubernur  NTB,
Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,
didampingi Inspektur Pro-
vinsi  NTB,  Ibnu  Salim,
S.H,.  M.Si,  menghadiri
Rapat Koordinasi Penga-
wasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah
Secara Nasional (RAKOR-
WASDANAS) dan Evaluasi
Strategi Nasional Pencega-
han Korupsi  (Stranas PK)
tahun 2019.

Kegiatan berlangsung di
Hotel  Sunan,  Kota  Solo,
Provinsi Jawa Tengah, Rabu
(25/9).

Ini sebagai bagian dari
ikhtiar mewujudkan NTB
Bersih dan Melayani. Ra-
kor tersebut bertujuan un-
tuk membangun koordinasi,
sekaligus evaluasi terhadap
arah  kebijakan  nasional,
yang  memuat  fokus  dan
sasaran pencegahan korupsi
yang  digunakan  sebagai
acuan kementerian, lemba-
ga, pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan la-
innya, dalam melaksanakan
aksi pencegahan korupsi di
Indonesia.

Hal  itu  sebagai  upaya
untuk  terus  mendorong

upaya  pencegahan  ko-
rupsi  yang  lebih  efektif
dan efisien.

Dengan  fokus  pada
sektor perizinan dan tata
niaga,  keuangan negara,
dan  penegakan  hukum
dan reformasi birokrasi.

Pemerintah  Provinsi
NTB akan terus mening-
katkan sistim pengawasan
alokasi  keuangan  da-
erah.Melalui peningkatan
SDM  Aparatur  Penga-
was  Internal  Pemerintah
(APIP),  sebagai  upaya
pencegahan  korupsi  di
tingkat daerah.  (BE04)

Wagub Hadiri Rakorwasdanas
dan Evaluasi Pencegahan Korupsi

Jamkesmas.
Selain itu, juga meres-

pon masalah pupuk yang
langka dan dijual di atas har-
ga eceran tertinggi (HET).
Dewan diminta menindak
oknum yang bermain de-
ngan masalah ketersedia-
an pupuk.

Selain  itu,  meminta
agar  dibentuknya  Badan
Usaha Petani dan Perlin-
dungan Perda perlindung-
an dan pemberdayaan pe-
tani.  (BE04)
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Masyarakat untuk Trans-

paransi  Daerah (Mantanda)
Bima, meminta  Tim Penga-
wal dan Pengaman Peme-
rintahan dan Pembangunan
(TP4D) Bima, untuk serius
mengawasi pembangunan
Kantor Imigrasi Bima. Ada
sejumlah persoalan yang mun-
cul sehingga progres peker-
jaan lamban.

Direktur Mantanda Bima,
Setiawan, SSos, mengaku
sebelumnya pernah berau-
diensi dengan Kantor Imigra-
si Bima, 16 September 2019.
Saat  itu meminta sejumlah
penjelasan dari persoalan
yang muncul.

Dikatakannya, seharusnya
sejak kontrak pelaksana PT
Lantoraland 3 Juli 2019 lalu,
pembangunanya sudah pesat.

Namun  kenyataannya,
kata dia,  tidak demikian. Apa-
lagi  ada  perusahaan yang
mengerjakan pondasi,  PT
Cipta Anugerah  Indotama

(CAI),  sebagai pemegang
lisensi, terkesan lamban.

“Kami menilai ada sikap
tidak profesional dalam pem-
bangunan Kantor  Imigrasi
Kelas III Non TPI Bima. Ke-
sannya bangun kantor  Imi-
grasi ini main-main,” ujarnya.

Bahkan, kata Setiawan,
ada “aroma aneh”. Hal  ini
harus menjadi atensi TP4D
Bima. “Apalagi TP4D sudah
memanggil para pihak, meski
belum lengkap, untuk menge-
tahui evaluasi perkembangan
yang ada,” ujarnya.

Apalagi penjelasan Kasi
Intel Kejaksaan Negeri Raba
Bima, M Ikhwanul F, SH, dari
pertemuan  dengan  pihak
terkait ada keterlambatan pe-
kerjaan. Ini makin menguat-
kan ada indikasi masalah.

“Masalahnya bisa saja ma-
suk ke ranah hukum,” terangnya.

Jangan sampai, kata dia,
konflik dalam pengerjaan
pembangunan Kantor Imigra-
si  Bima,  mengakibatkan

Mantanda Minta TP4D Serius Awasi Pembangunan Kantor Imigrasi Bima
buruknya pekerjaan.

“Pastinya  daerah Bima
dirugikan, apalagi Pemkot
Bima sudah menghibahkan
tanah untuk  lokasi pemba-
ngunan Kantor Imigrasi Bi-
ma,” ujarnya.

Apalagi dana proyek ter-
sebut, kata dia, lebih dari Rp18
Miliar.  Selain itu, meminta pihak
imigrasi menjadi pengawas
yang baik, karena ini menyang-
kut kepentingan pelayanan
kepada masyarakat. “Imigra-
si jangan ikut bermain dalam
masalah yang ada,” ingatnya.

Disamping  itu, kata dia,
dalam waktu dekat akan me-
layangkan surat ke TP4D se-
bagai bentuk  dorongan da-
lam pengawasan. “TP4D itu
kan jelas fungsinya apa. Ja-
ngan sampai tidak melaksa-
nakan  fungsi dengan baik.
Adanya TP4D, jangan sam-
pai  ada korupsi  dalam pe-
ngerjaan proyek dari angga-
ran Negara,” ujarnya.

TP4D, kata dia,  mempu-

nyai tugas dan fungsi  menga-
wal.  Mengamankan  dan
mendukung keberhasilan ja-
lannya  pemerintahan  dan
pembangunan melalui upaya-
upaya pencegahan/ preventif
dan persuasif baik ditingkat
pusat maupun daerah sesuai
wilayah hukum penugasan

masing-masing.
Memberikan penerangan

hukum dilingkungan Instansi
pemerintah, BUMN, BUMD
dan pihak lain terkait materi
tentang perencanaan, pele-
langan, pelaksanaan peker-
jaan, perijinan, pengadaan
barang dan  jasa,  tertib ad-

ministrasi dan  tertib penge-
lolaan  keuangan  Negara.
Dapat memberikan pendam-
pingan hukum dalam setiap
tahapan program pembangu-
nan dari awal sampai akhir.

Melakukan  koordinasi
dengan aparat pengawasan
intern pemerintah untuk men-
cegah  terjadinya penyimpa-
ngan yang berpotensi meng-
hambat, menggagalkan dan
menimbulkan kerugian bagi
keuangan Negara. Bersama-
sama melakukan monitoring
dan evaluasi pekerjaan dan
program pembangunan.

“Melaksanakan penegak-
kan hukum represif ketika di-
temukan bukti permulaan yang
cukup setelah dilakukan koor-
dinasi dengan aparat penga-
wasan intern pemerintah tentang
telah terjadinya perbuatan me-
lawan hukum, penyalahgunaan
kewenangan dan/atau perbua-
tan lainnya yang berakibat me-
nimbulkan kerugian bagi keua-
ngan Negara,” terangnya. (BE04)

Setiawan, SSos

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sekretaris Daerah Kota Bi-

ma, Drs H Mukhtar, MH dan
Pimpinan DPRD Kota Bima
menerima kunjungan Kepala
Pusat Penelitian dan Pengem-
bangan Strategi Pertahanan
Balitbang Kementerian Perta-
hanan RI (Kapuslitbang Strahan
Kemhan RI) Laksamana Perta-
ma TNI Arif Harnanto ST M.Eng
bersama tim di Ruang Rapat
Walikota Bima, Selasa (24/09).

Kehadiran Kapuslitbang
Strahan Kemhan RI  terkait
dengan Focus Group Discus-
sion (FGD) yang mengusung
tema  “Faktor-faktor  yang
Mempengaruhi Strategi dan
Kekuatan Pertahanan dalam
5 (lima) Tahun ke Depan”
serta turut dihadiri oleh Dan-
dim 1608/Bima, Kapolres
Bima Kota, MUI Kota Bima,
Asisten Bidang Administrasi
Umum Setda Kota Bima, TNI
AL, Bakesbangpol Linmas,

Satuan Polisi Pamomg Praja
serta Dinas/Badan terkait.

FGD  berperan  sebagai
salah satu bahan penelitian
yang akan diolah dan dire-
komendasikan kepada Ke-
menterian  Pertahanan  RI

untuk menjadi pertimbangan
dalam penyusunan kebijakan
jangka menengah. Faktor fak-
tor yang berhubungan dengan
kekuatan pertahanan negara
saat ini dan lima tahun kede-
pan, kelemahan pertahanan

Kapuslitbang Strahan Balitbang Kementerian Pertahanan RI Kunjungi Kota Bima

negara, peluang dalam pem-
bangunan kekuatan pertaha-
nan negara hingga ancaman
dalam pembangunannya menja-
di faktor yang mengidentifikasi
tujuan diskusi tersebut.

Sedangkan bahan diskusi

lebih spesifik mengarah ke-
pada ancaman-ancaman yang
ada di Bima, Sumber daya
pertahanan seperti alutsista,
personel, hingga infrastruktur,
termaginalkannya kepentingan
pertahanan  dalam  agenda
pembangunan, ketimpangan
pembangunan antar daerah,
politik identitas dan konflik hori-
zontal, sistem pemerintahan yang
terjangkit korupsi hingga me-
nyangkut pada persoalan keja-
hatan transnasional serupa te-
rorisme, Narkoba, cybercrime,
hingga human trafficking.

Dalam forum diskusi ter-
sebut  seluruh peserta yang
hadir turut aktif menyumbang
ide terkait pengalaman kerja
di lini/bidang kerja masing-
masing. Dandim 1608/Bima
Letkol Inf Bambang Kurnia
Eka Putra mengajak kepada
seluruh peserta diskusi agar
memanfaatkan dan memak-
simalkan forum tersebut untuk

membahas segala permasala-
han yang ada di Kota Bima.

Pimpinan DPRD Kota Bi-
ma, Alfian Indrawirawan S.
Adm menjelaskan terkait po-
tensi-potensi yang ada di Kota
Bima, ekonomi sosial kema-
syarakatan hingga pada dina-
mika yang dihadapi. Komentar
positif dan apresiasi  Kapuslitbang
Strahan Kemhan RI atas sema-
ngat seluruh peserta FGD menjadi
pernyataan penutup dalam acara
tersebut.

“Dari sekian lokasi yang saya
kunjungi, hanya di Kota Bima saya
menemukan semangat yang luar
biasa dari peserta FGD, terima
kasih banyak atas keluangan
waktu saudara-saudara”. Tutup
Kapuslitbang Strahan.

Diskusi kelompok terarah ini
resmi ditutup dengan foto ber-
sama dan penukaran cinderama-
ta antara Pemerintah Kota Bima,
Puslitbang Strahan Kemhan RI
dan Dandim 1608 Bima.  (BE06)

Jakarta, BimaEkspres.-
Kekerasan kembali menim-

pa sejumlah jurnalis. Kali ini
terjadi saat puluhan ribu ma-
hasiswa dan aliansi masyarakat
sipil menggelar aksi demonstrasi
di depan gedung DPR, Se-
nayan, Jakarta, Selasa 24 Sep-
tember 2019. Mereka menun-
tut  pemerintah  dan  DPR
mencabut pasal-pasal berma-
salah di RKUHP dan menolak
pelemahan KPK, serta mem-
batalkan RUU bermasalah
lainnya seperti RUU Perta-
nahan dan RUU Ketenagaker-
jaan. Aksi yang dilakukan ma-
hasiswa di depan Gedung DPR
tersebut kemudian berujung
ricuh.

Ketua AJI Jakarta, Asnil
Bambani  mengatakan, da-
lam peristiwa tersebut, empat
orang jurnalis luka-luka ka-
rena menjadi korban keke-
rasan. Sampai Rabu (25/9)
pagi, AJI Jakarta telah me-

nerima laporan dari 4 jurnalis
yang mengalami intimidasi,
kekerasan dan penghalang-
halangan  kerja  peliputan
yang dilindungi oleh Undang-
Undang Pers.

Pertama, kekerasan  ter-
hadap jurnalis Kompas.com,
Nibras Nada Nailufar. Dia
mengalami  intimidasi  saat
merekam perilaku polisi yang
melakukan kekerasan terha-
dap seorang warga di kawa-
san Jakarta Convention Cen-
ter (JCC), Senayan, Selasa
malam.

Dalam peristiwa ini, polisi
melarang korban merekam
gambar dan  memaksanya
menghapus rekaman video
kekerasan. Nibras bahkan
nyaris dipukul oleh seorang
polisi.

Kedua, kekerasan terha-
dap Jurnalis IDN Times, Van-
ny El Rahman. Dia dipukul dan
diminta menghapus foto dan

video rekamannya mengenai
kekerasan yang dilakukan polisi
terhadap demonstran di sekitar
flyover Slipi, Jakarta.

Ketiga, kekerasan terhadap
jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yu-
nianto oleh polisi. Tri dikeroyok,
dipukul dan ditendang oleh aparat
dari kesatuan Brimob Polri. Mes-
ki Kurnia telah menunjukkan ID
Pers yang menggantung di leher
dan menjelaskan sedang me-
lakukan liputan, pelaku kekerasan
tidak menghiraukan dan tetap
melakukan penganiayaan.

Tidak hanya itu, polisi ter-
sebut  juga  merampas HP
Kurnia dan menghapus vi-
deo yang terakhir kali dire-
kamnya. Video itu rekaman
Polisi membubarkan massa
dengan menembakkan gas
air mata.

Keempat,  kekerasan
terhadap jurnalis Metro TV,
Febrian Ahmad oleh massa
yang tidak diketahui. Mobil

yang digunakan Febrian saat
meliput  wilayah  Senayan
dipukuli dan dirusak massa.
Akibatnya, kaca mobil Me-
tro TV bagian depan dan be-
lakang,  serta kaca  jendela
pecah semua.

Atas  peristiwa  ini, AJI
Jakarta mengutuk keras se-
gala bentuk kekerasan yang
dilakukan kepada  jurnalis.
Baik yang dilakukan aparat
kepolisian maupun massa.
AJI menilai, kekerasan yang
dilakukan polisi dan massa itu
merupakan tindakan pidana
sebagaimana diatur UU No-
mor 40 tahun 1999 tentang
Pers. Dalam Pasal 18 Ayat
1 disebutkan, setiap orang
yang  secara  melawan hu-
kum dengan sengaja melaku-
kan tindakan yang berakibat
menghambat atau mengha-
langi  kerja  pers,  dipidana
dengan pidana penjara pal-
ing lama 2 tahun atau denda

sebanyak  Rp  500  juta.
Dalam  bekerja,  jurnalis
memiliki hak untuk mencari,
menerima, mengelola, dan
menyampaikan  informasi
sebagaimana dijamin secara
tegas dalam Pasal 4 ayat (3).

Sampai  saat  ini AJI  Ja-
karta terus melakukan veri-
fikasi  kekerasan yang dia-
lami sejumlah jurnalis saat
meliput aksi mahasiswa Se-
lasa  kemarin. Karena  tak
menutup kemungkinan ma-
sih ada jurnalis lain menga-
lami kekerasan saat liputan.

Untuk  iut,  kata dia, Aji
mendesak Kepolisian me-
nangkap pelaku kekerasan
terhadap  jurnalis  saat me-
liput, baik yang melibatkan
anggotanya dan sekelompok
warga. Apalagi kekerasan
yang dilakukan anggota Polri
tersebut terekam jelas dalam
video-video yang dimiliki jur-
nalis.

Semua pelaku kekerasan
terhadap  jurnalis  harus di-
proses hukum untuk diadili
hingga ke pengadilan. Me-
ngimbau  masyarakat  agar
tidak melakukan kekerasan
terhadap jurnalis saat liputan.
Sebab, jurnalis dalam men-
jalankan tugasnya dilindungi
UU Pers.

Mengimbau perusahaan
media mengutamakan kea-
manan dan keselamatan jur-
nalisnya  saat  meliput  aksi
massa yang berpotensi ricuh.
Serta aktif membela warta-
wannya termasuk melapor-
kan kasus kekerasannya ke
kepolisian. Mendesak De-
wan Pers  terlibat aktif me-
nyelesaikan kasus kekerasan
terhadap jurnalis yang terjadi
sepanjang aksi  tanggal  24
September, maupun kekera-
san  terhadap  jurnalis  yang
terjadi pada waktu sebelum-
nya.  (BE04)

AJI Jakarta Kecam Kekerasan Jurnalis oleh Aparat
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Perempuan Penyandang Disabilitas Desa Rada dan Nggembe dapat Bantuan

Bima, BimaEkspres.-
Puluhan perempuan pe-

nyandang Distabilitas dan
Difabel warga Desa Rada
dan Nggembe Kecamatan
Bolo dapat bantuan. Bantu-
an  tersebut dalam  rangka
pemberian dukungan kepa-
da perempuan inklusi dari
Dinas Pemberdayaan Perem-
puan Perlindungan Anak Pe-
ngendalian Penduduk dan Ke-
luarga Berencana  (DP3A-

Pemprov NTB Respon Audiensi Aksi Solidaritas HTN

penyandang  Distabilitas
dan  Difabel.  Sehingga
kami  turun  memberikan
dukungan pada perempuan
tersebut," tuturnya.

Dijelaskannya, sebagai
bentuk dukungannya yakni
penyandang Difabel dibe-
rikan alat masak.

Sedangkan Distabiltas
bantuan  yang  diberikan
yakni paket Sembako. "Se-
moga bantuan ini berman-
faat," katanya.

Selain itu, dia juga ber-
harap pada pemerintah de-
sa  dapat  memperhatikan
hak-hak mereka tersebut.

Yakni  setiap  kegiatan
apapun di desa terutama da-
lam perencanaan program
harus  mampu  mendengar
aspirasi mereka.

"Kebutuhan mereka ha-
rus diakomodir. Sebab me-
reka juga punya hak dan di-
atur dalam Undang-undang,"
pungkasnya.  (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak delapan desa

yang ada di Kecamatan Bo-
lo  yang  akan  menggelar
Pilkades serentak pada De-
sember akan datang. Yakni
Desa Tambe, Rasabou, Ka-
nanga, Leu, Bontokape, Nggem-
be, Tumpu dan Sanolo. Dari
sejumlah kandidat yang ikut
pada pesta demokrasi tingkat
desa tersebut, lima diantaranya
merupakan Mantan Kades
atau Petahana.

Camat Bolo, Mardianah,
SH, mengungkapkan, jum-
lah kandidat yang akan me-
rebut kursi nomor satu di
delapan desa  tersebut  se-
banyak 34 orang. “29 orang
termasuk Cakades pemula
dan kandidat yang pernah
ikut  berkompetensi  pada
Pilkades  sebelumnya. Se-
dangkan lima orang lainnya
adalah Petahana,” ujarnya.

Sambung dia, lima orang
Petahan tersebut yaitu Mu-
hammad Taufik, S. Ag asal
Desa Leu, Zulkisman, S.H
asal Rasabou, Arifin Yasin
asal Tumpu, Ishaka Ta’amin
asal  Desa  Nggembe  dan
Abdul Haris asal Desa Bon-
tokape. “Sebagai  lambang

para kandidat pada Pilkades
saat ini adalah nomor urut dan
warna. Sedangkan Pilkades
sebelumnya,  selain nomor
urut juga nama pohon atau
tanaman,” jelasnya.

Lanjut  Camat,  tahapan
pengundian nomor urut ini
berlangsung selama dua ha-
ri. Yakni Jum’at (20/9) dan
Sabtu (21/9). Tahapan Pilka-
des selanjutnya yaitu pema-
sangan atribut Cakades pa-
da Senin (23/9) dan Selasa
(24/9). Kemudian pemba-
hasan  atau  pemutakhiran

DPS untuk ditetapkan men-
jadi DPT  Sabtu (28/9).

“Lima desa ikut pengun-
dian  pada  Jum’at  (20/9).
Sedangkan tiga lainnya ikut
pengundian pada Sabtu (21/
9),” terangnya.

Dirinya mengimbau ke-
pada semua elemen masya-
rakat agar menjaga Kamtib-
mas agar suksesi demokrasi
ini berjalan lancar, aman dan
tertib. “Kamtibmas tanggung
jawab bersama. Jangan me-
nitik beratkan pada satu unsur
saja,” tutupnya. (BE07)

Lima Petahana di Kecamatan Bolo Kembali Maju Pilkades

Mataram, BimaEkspres.-
Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara  Barat  merespons
positif audiensi lintas NGO
dalam aksi solidaritas mem-
peringati Hari Tani Nasional
(HTN) ke 59, yang berlang-
sung di Mataram, Selasa (24/
9).

Pemerintah  menerima
audiensi  perwakilan massa
aksi yang diwakili tiga NGO
di ruang Sangkareang, kantor
Gubernur NTB, sekitar pukul
12.30 waktu setempat.

Audiensi sendiri dilaksa-
nakan oleh tiga NGO, dian-
taranya  Front  Perjuangan
Rakyat (FPR), Koalisi Petani
Kerakyatan (KPR) dan Liga
Mahasiswa Nasional untuk
Demokrasi (LMND) NTB.

Pj. Sekretaris Daerah (Sek-
da) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi,
M. Si di dampingi Asisten I,
Dra. Baiq Eva Nurcahyaning-
sih, Kepala Kesbangpol Drs.
H.Syafi’i dan Kepala Dinas
(Kadis) Kehutanan NTB,  Ir.
Madani Mukarom, menerima
perwakilan massa aksi tadi.

“Kami  sudah  mencatat.
Masukan, kritikan dan hara-
pan saudara saudara sekalian
akan  kami perhatikan.  Pe-
merintah akan melakukan lang-
kah langkah yang diperlukan,”
kata, Iswandi usai mendengar-
kan tuntutan dan kesimpulan
audiensi tadi.

Iswandi menegaskan, ma-
salah konflik  agraria,  lahan
hutan,  stabiliasasi harga ko-
muditas pertanian, pupuk dan

konflik  petani  dan  peru-
sahaan pengelola konsesi
pertanian menjadi pekerjaan
yang terus akan diselesaikan
pemerintah. Tentunya beker-
ja sama dengan para Bupati
dan Wali Kota serta pihak
terkait lainnya.

Iswandi  menegaskan,
kewenangan  atas  penga-
wasan  dan  perlindungan
hutan baru satu tahun ter-
akhir diambil alih Provinsi
dari  kabupaten kota. Ka-
rena  itulah,  pemerintah
menyesuaikan kondisi dan
optimalisasi pengawasan.

Ia  juga  mengucapkan
terima kasih kepada peser-
ta aksi dan seluruh aktifis
yang mewakili kaum tani
dalam moment peringatan
HTN ini. Iswandi menegas-
kan, persoalan konflik di
tingkat petani hingga ke-
senjangan harga serta ke-
tidakadilan bagi nasib pe-
tani banyak disuarakan oleh
para aktifis dan aliansi NGO
di NTB seperti, KPR, FPR
dan LMND tadi.

Dari audiensi, baik pe-
merintah Provinsi dan ali-
ansi NGO tadi bersepakat
untuk  meningkatkan  ko-
ordinasi dan penyesuaian
waktu untuk turun kelapa-
ngan  secara bersama  sa-
ma.

“Saya juga segera ber-
koodinasi dan berbicara ke-
pada seluruh SKPD terkait
yang terlibat dalam masa-
lah masalah atau konflik ta-

P2KB) Kabupaten Bima.
Bantuan  tersebut  dise-

rahkan usia Pertemuan P2-
TP2A yang berlangsung di
Aula Kantor Desa Nggem-
be, Selasa (24/9).

Kabid  Pemberdayaan
Perempuan  DP3AP2KB
Kabupaten Bima, Laily Ram-
dhani SSTP menyampaikan
bahwa pemberian bantuan ini
sebaik bentuk dukungan ke-
pada perempuan Distabilitas

dan Difabel. Hal  tersebut
berdasarkan sebagai  salah
program yang namanya Ino-
vasi Simawar.

"Inovasi ini masuk dalam
Top 45 besar seluruh indone-
sia sebagai inovasi pelayanan
publik terbaik. Dan insya Al-
lah 1 Oktober mendatang
Bupati Bima akan menerima
penghargaan dari Wakil Pre-
siden RI," ujarnya.

Kata dia, untuk inovasi si

mawar  ini ada enam menu
aplikasi. Salah satunya yakni
pemberdayaan dan perlindu-
ngan perempuan.

Dan aplikasi ini dapat me-
mudahkan para masyarakat
dalam melaporkan  perem-
puan distabilitas dan difabel
yang ada di desa masing-ma-
sing.

"Melalui  laporan  secara
android tersebut di Desa Ra-
da dan Nggembe ini meru-
pakan terbanyak perempuan

nah dan pertanian guna me-
nganalisa dan menentukan
sikap,” tutup, Iswandi.

Sementara itu, tiga aliansi
NGO yang mewakili massa
yang terdiri dari petani dan
buruh  pertanian  tersebut
mengangkat beberapa issue
penting yang kini dihadapi
petani di NTB.

Antara  lain,  masalah
konflik lahan yang di klaim
pihak Taman Nasional Gu-
nung Rinjani (TNGR) de-
ngan petani, harga komo-
ditas pertanian yang anjlok
saat panen raya. Distribusi
komuditas yang dikuasai ke-
lompok pengusaha pertani-
an tertentu.

Selanjutnya, aktifis ini ju-
ga menyoroti belum adanya
road map atau perencana-
an terpadu pemerintah Pro-
vinsi soal pengendalian har-
ga komuditas pertanian se-
perti tembakau, Jagung dan
Bawang. Selanjutnya, pu-
puk yang masih langka. Dan
konflik dengan perusahaan
Pembangkit Listrik Tenaga
Air  (PLTA)  di Sembalun,
Lombok Timur.

Tingginya  penguasaan
konsesi  pertanahan  yang
diambil alih swasta hingga
menimbulkan saling klaim
kawasan dengan para  pe-
tani menjadi sederatan ma-
salah yang ikut dibahas. Se-
jumlah masalah ini diharap-
kan menjadi perhatian pe-
merintah untuk diselesaikan.
(BE04)

Dompu, BimaEkspres.-
Satres Narkoba Polres

Dompu terus meminimali-
sir peredaran  barang  ha-
ram yakni Narkoba. Sela-
sa  (24/9) Satres Narkoba
Polres Dompu kembali me-
nangkap pelaku yang sedang
bertransaksi.

Terduga yang ditangkap
adalah AD (28) warga Do-
rotoi Kelurahan Dorotang-

ga, Kecamatan Dompu, Ka-
bupaten Dompu. Lokasi pe-
nangkapan di toko jual beli
handphone di Kelurahan Ka-
rijawa, Kecamatan Dompu .

“Penangkapan  itu berda-
sarkan informasi dari masya-
rakat," kata Kasubbag Humas
Polres Dompu, IPTU Sabri, SH,
Rabu (24/9).

Barang bukti yang  dia-
mankan  yakni,  satu  buah

klip yang berisikan kristal
bening diduga narkotika je-
nis sabu dengan berat 0.77
gram.

Satu unit  HP warna hi-
tam, satu dompet kecil berisi
cincin perak dan satu lembar
uang kertas Rp 20 ribu.

“Terduga dan BB saat
ini diamankan di polres un-
tuk penyelidikan lebih lan-
jut," kata Sabri. (BE03)

Transaksi Narkoba, Terduga Ditangkap Sat Narkoba Polres Dompu

Camat Bolo, Mardianah, SH


