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Kota Bima, BimaEkspres.-
Warga Dara  menyesalkan pernyataan

Ketua DPRD Kota Bima sementara, Al-
vian Indrawirawan yang akan mengkaji
laporan Pansus Ama Hami sebelum me-
ngeluarkan rekomendasi. Padahal, menu-
rut warga hasil Pansus sudah selesai.

Perwakilan warga Dara, Herman, MPd
mengatakan, putusan pansus sudah sele-
sai. Itu disampaikan melalui rapat paripurna

Baca: Sesalkan... Hal 4

dewan dan semua mendengar kasimpulan
disampaikan Pansus. “Itu adalah keputu-
san lembaga dewan melalui rapat paripur-
na, sehingga tak perlu di kaji lagi," ujarnya,
Kamis (26/9).

Dia menilai, pernyataan Ketua DPRD
Kota Bima sementara keliru dan dapat
membuat resah warga Dara. Apalagi, per-
juangan warga Dara untuk mengamankan
asset Negara tidak singkat.

Warga Dara Sesalkan Pernyataan
Ketua Dewan Soal Hasil Pansus Ama Hami

Bima, BimaEkspres.-
Proses hukum terhadap Kabid Dikdas

Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dini-
lai masih berjalan lamban. Aparat kepo-
lisian harus bersikap tegas dalam menegak-
kan hukum dalam kasus try out. Hal itu di-
sampaikan anggota DPRD Kabupaten Bi-
ma, Edy Muhlis, SSos, Rabu (25/9).

"Saya tetap konsisten melakukan kritik,
salah satunya kasus korupsi ditangani pe-
nyidik Polres Bima dengan tersangka Kabid
Dikdas yang harus segara diproses,"  ujarnya.

Proses pemberkasan terhadap Kabid
Dikdas, belum juga tuntas. Apalagi sete-
lah dikembalikan oleh jaksa, sehingga me-
nyidik harus segera memenuhi kekurangan-

Baca: Try Out... Hal 6

Polisi Harus Serius
Tangani Kasus Try Out

Bima, BimaEkspres.-
Sejumlah agenda penting daerah belum

mampu diselesaikan oleh pimpinan dan ang-
gota DPRD Kabupaten Bima sebelumnya.
Diantaranya, persoalan aset yang masih me-
nyisakan masalah.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy
Muhlis, SSos, pun  menantang Ketua DP-
RD sementara Muhammad Putra Ferian-
di, SIp, untuk menyelesaiakan aset daerah.
Apalagi, Yandi, sapaannya, adalah putra
Bupati Bima.

"Masih banyak agenda penting yang
belum diselesaikan oleh DPRD kemarin, saya
menantang Ketua  dewan baru, mampukah
merekomendasikan sejumlah masalah itu pada
Bupati Bima," ujarnya, dikediamannya, Rabu
(25/9).

Edy mendesak Bupati dan Ketua DP-
RD, agar serius menyelesaikan sejumlah
agenda penting terkait aset pemerintah
daerah. Baik yang bergerak maupun ti-
dak bergerak.

Baca: Ditantang... Hal 6

“Paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ke-
tua DPRD Kota Bima Sudirman DJ, yang
juga unsur pimpinan, artinya kolektif ko-
legial, sehingga tidak harus ada ketua dan
wakil lainnya” ungkapnya.

Untuk itu, akan melayangkan surat au-
diensi terbuka dengan Ketua Sementara

Perjuangkan Krisir Air Bersih dan Berdayakan Anak Muda

Mobil Damker Pemkab Bima menabrak mobil fuso yang sedang parkir di jalan lintas Tente-Parado, tepatnya di Dusun Anggrek Desa
Tente, Kamis (26/9). Berita di halaman 3.

Ketua Dewan Ditantang
Selesaikan Masalah Aset

Baca: Anak Muda... Hal 4

UNTUK mendapatkan tiket menuju
gedung DPRD Kota Bima tersebut, Man
mengaku sudah "bergerak" lama atau meng-
ambil ancang-ancang untuk maju menjadi
wakil rakyat di daerah pemilihan yang orang-
orang menyebutnya Dapil Neraka.

Selain rutin melakukan silaturahmi ke-
pada warga khususnya warga di sekitar
kediamannya bersama orang tuanya di
Kelurahan Tanjung, ia menyerap aspirasi
masyarakat sekitar tempat ia tumbuh dan
besar tersebut.

Seperti keluhan masyarakat terkait
kebutuhan sehari-hari yang cukup urgen,
yakni ketersediaan air bersih. Selama ini
kata pria yang mengaku jomblo tersebut,

Rahmat Saputra

Kala Kaum "Milenial" Terpilih jadi Legislator (3)

Legislator muda berikutnya jua merupakan anak kandung orang ternama dan pernah
berjasa di wilayah Bima. Yakni, putra bungsu dari mantan Bupati Bima, Drs H Syafruddin HM
Nor bernama Rahmat Saputra. Lajang yang akrab disapa Man tersebut terpilih menjadi wakil
rakyat diusia yang tergolong muda, 30 tahun.

(Ikra Hardiansyah)

Edy Muhlis, SSos
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CATATAN REDAKSI

ADA yang menarik dari pidato Ketua DPRD
Kabupaten Bima Sementara Periode 2019-
2024, Muhammad Putra Feryandi, SIP. Dengan
penuh semangat dia menggugah, agar anggota
dewan yang baru dilantik, meningkatkan ka-
pasitasnya. Tidak hanya itu, juga memiliki etika
dan menjaga moral.

Pesan meningkatkan wawasan, bisa meng-
indikasikan, masih rendahnya  ilmu yang dimi-
liki anggota dewan dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.

Karena kurangnya “nutrisi” pengetahuan
dapat menyebabkan “impotensi” fungsi legis-
lasi, anggaran dan pengawasan.

Yandi, sapaannya, tidak hanya menunjukan
kepada anggota dewan lainnya, namun kepada
dirinya sendiri. Ini menunjukkan sikap terbuka,
untuk mau belajar bersama-sama.

Apalagi sekitar setengah dari anggota de-
wan periode ini, baru mencicipi kursi dewan hasil
Pemilu 2019 lalu.

Itu artinya, sebagian mereka masih belum
memiliki pemahaman mendalam akan perannya
selama lima tahun kedepan.

Masalah etika dan moral juga adalah per-
nyataan menarik.  Etika dan moral menjadi hal
penting dimiliki oleh dewan.

Menjaga moral sebagai wakil rakyat. Artinya
harus menjaga perilaku, agar tidak disorot  negatif
oleh masyarakat.

Anggota dewan bukanlah atasan masya-
rakat, namun justru sebaliknya melayani ke-
pentingan mereka.  Anggota dewan harus menjadi
jembatan yang baik bagi kepentingan masyarakat
Kabupaten Bima.

Tentu ada banyak harapan yang diti-
tipkan oleh masyarakat untuk diperjuang-
kan. Agar kesejahteraan masyarakat dapat
meningkat.

Pesan lain yang disampaikan oleh Yan-
di, agar penyampaian aspirasi masyarakat
dapat berjalan lebih dinamis. Dilakukan se-
cara elegan, etika dan estetika. Tidak lagi
dieskpresikan dalam bentuk demonstrasi yang
dianggapnya kurang etis di mata masyarakat
saat ini.

Meski saat bersamaan, di tengah menyam-
paikan pidato, ada aksi di luar ruang pelan-
tikan. Mahasiswa menyampaikan sejumlah
tuntutan mengenai persoalan daerah.

Mulai dari asset hingga evaluasi BUMD
yang selama ini terus membebani keuangan da-
erah. Apalagi jumlah anggaran yang dihabis-
kan cukup besar.

Hal itu penting dievaluasi, agar uang
rakyat tidak terbuang percuma, namun da-
pat memberikan manfaat.

Aksi perdana penyampaian aspirasi di
hari pelantikan, langsung di respon oleh Wa-
kil  Ketua DPRD Kabupaten Bima Sementa-
ra, Muhammad  Aminurlah, SE, atau disapa
Maman.

Sikap Maman patut diapresiasi, karena
apa yang disampaikan oleh pendemo adalah
realitas persoalan yang harus dituntaskan
oleh dewan bersama eksekutif.

Salah satunya adalah persoalan BUMD
yang dianggap “sakit” dan pengelolaannya
kurang professional.

Kita berharap kedepan, pimpinan dan
anggota dewan tidak alergi menerima pe-
nyampaian aspirasi. (*)

Kapasitas Dewan

Sentuhan Pengawasan Partisipatif,
Tekan Konflik Pemilu di Bima

Oleh: Junaidin *)

HAJAT demokrasi nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara bersamaan dengan
pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD telah usai. Hasilnya, mengantarkan Presiden Petahana Ir. Joko Widodo dan KH.
Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, setelah melengserkan rivalnya Prabowo Subianto dan Sandiaga
Salahuddin Uno. Pemilihan Umum yang digelar pada tanggal 17 April 2019 tersebut juga telah mengantarkan 9 (sembilan) dari
16 (enambelas) Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolahan suara minimal 4 (empat) persen untuk
mengisi 575 kursi di DPR RI, sekaligus menempatkan 136 orang anggota DPD yang dijaring melalui calon perseorangan.
Berdasarkan hasil penetapan perolehan suara dan jumlah kursi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
pada 31 Agustus 2019, menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di level pertama dengan memperoleh 128 kursi,
dususul Partai Golkar yang memperoleh 85 kursi, Partai Gerindra 78 kursi, Partai Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Partai
Demokrat meraih 54 kursi, PKS mendapat 50 kursi, PAN menduduki 44 kursi dan terakhir PPP dengan mendapatkan 19 kursi.
Jumlah total suara sah pada Pemilihan DPR pada Pemilu 2019 sebanyak 139.970.810 suara. (data kompas.com)

Secara Nasional, pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/PUU.11/2013 yang kemudian diformulasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini boleh
dibilang sukses kendati diwarnai berbagai dinamika. Capaian yang diperoleh dalam penyelenggaraan hajat Pemilu serentak pertama
sepanjang sejarah perjalanan Republik Indonesia ini tentu tidak terlepas dari adanya kontribusi komponen-komponen penting diluar KPU
dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu. Sebagaimana bunyi pasal 89 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menyebutkan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan PengawasTPS. Kendati pengawas pemilu terisi di semua tingkatan, namun
Bawaslu tetap menempatkan rakyat sebagai ujung tombak untuk melakukan proses pengawasan. Kebijakan ini disebut sebagai Pengawasan
Partisipatif yang esensinya mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi untuk melakukan pengawasan
pemilu. Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu itu seperti memberi informasi awal, mencegah pelanggaran, mengawasi atau
memantau  dan melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukannya atau yang terjadi disekitarnya.

Seperti dilansir website Bawaslu, pengembangan program pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, setidaknya Bawaslu
RI telah merancang 7 (tujuh) Program Pengawasan Partisipatif yakni, Pertama, program pengawasan berbasis teknologi informasi
atau Gowaslu yang diluncurkan pada Agustus 2016. Aplikasi ini dibuat demi meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan
segala bentuk indikasi pelanggaran atau kecurangan selama proses pelaksanaan pesta demokrasi. Kedua, meningkatkan program
partisipatif melalui pengelolaan media sosial. Bawaslu yakin media sosial bisa menjadi salah satu sarana media efektif dalam
menyebarluaskan informasi dan pengetahuan pengawasan kepemiluan. Apalagi, hampir seluruh pengguna internet yang juga sebagian
besar adalah anak muda dan pemilih pemula memiliki akun media sosial baik itu Facebook, Instagram, Twitter,  Youtube, dan lainnya.
Ketiga, mendirikan Forum Warga Pengawasan Pemilu dalam wujud pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik
melalui tatap muka atau melalui media internet agar turut serta dalam pengawasan partisipatif. Keempat, Gerakan Sejuta Relawan
Pengawas Pemilu (GSRPP) yaitu gerakan pengawalan pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan tersebut diharapkan
dapat mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal pemilu. Kelima, Satuan Karya
Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu yaitu satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan pemilu untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka. Keenam, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. KKN yaitu program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa strata satu dalam pengawasan
pemilu. Program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini menjadi salah satu program terobosan yang dilakukan Bawaslu yang
bekerjasama dengan perguruan tinggi yang bertujuan meningkatkan peran mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan penyelenggaraan
pemilihan umum. Ketujuh, Pojok Pengawasan. Sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/
Kota bernama Pojok Pengawasan ini menjadi wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu.
Tujuan dari program tersebut yaitu sebagai sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Juga untuk mengembangkan
pengetahuan tentang pengawasan pemilu sekaligus meningkatkan informasi publik pengawasan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Bima Provinsi NTB juga mengambil bagian dalam pengembangan program pengawasan partisipatif.
Kendati tak ada utusan pada pusat pendidikan pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Bima mengadakan berbagai
kegiatan yang termuat dalam “PROGRAM MATA PEMILU” yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat,
baik masyarakat sipil, elit, politisi, birokrasi, Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM), Media massa maupun stakeholder lainnya
tentang pentingnya kebersamaan dalam menagwasi pelaksanaan pemilu. Agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Bagi Bawaslu Kabupaten Bima, terapan program pengawasan Partisipatif bukan kali pertama.
Ketika masih berstatus Panwaslu Pilkada Tahun 2015, Kabupaten Bima pernah dinobatkan sebagai Pengawas Pemilu Partisipatif
Terbaik secara Nasional melalui Bawaslu Award Tahun 2016.

Program Mata Pemilu dilaksanakan dalam lima bentuk yang berbeda, yakni, pertama, Pojok Pengawasan. Program ini sedikit berbeda
dengan penerapan pojok pengawasan oleh bawaslu RI dan provinsi yang menyiapkan ruang khusus di sekretariat. Bawaslu Kabupaten Bima
mengajak masyarakat untuk mendiskusikan formula Pengawasan pemilu di kampung-kampung. Dalam mengaplikasikan kegiatan ini, Bawaslu
Kabupaten Bima memanfaatkan sarana barugak-barugak rumah warga di perkampungan untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok
masyarakat.  Kedua, Sejam Bersama Papi (Pengawas Pemilu). Keterlibatan semua pihak dalam mengawasi setiap tahapan pelaksanaan
pemilu merupakan sebuah kaharusan, tidak hanya pada lingkungan sosial kemasyarakatan melainkan juga pada lingkungan pendidikan formal
(Siswa dan guru). Melalui kegiatan ini Bawaslu Kabupaten Bima mengajak kepada para siswa terutama siswa SMA selaku pemilih pemula
agar terlibat dalam pelaksanaan pemilu demi terciptanya pemilu yang bersih, jujur dan adil. Kegiatan ini dilaksanakan di tiap-tiap sekolah yang ada
di seluruh Kabupaten Bima pada setiap hari Senin, dimana Pimpinan Bawaslu langsung menjadi Pembina pada saat upacara berdera berlangsung.
Ketiga, Kami Mengawal. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun senergisitas antara Bawaslu dengan kalangan masyarakat dari
berbagai strata dan status sosial, dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Focus
Group Discussions (FGD). Dimana pihak Bawaslu Kabupaten Bima akan menyampaikan secara umum tentang pentingnya pelaksanaan
pengawasan pemilu. Keempat, Sosialisasi melalui Alat Peraga. Dalam upaya meminimalisasi terjadinya Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten
Bima melaksanakan sosialisasi melalui media Baligo, Spanduk, pamflet dan bekerjasama dengan Media Cetak. Media sosialisasi ini ditempatkan
di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bima yang berisikan kalimat ajakan untuk mengawasi Tahapan Penyelenggaran Pemilu Tahun 2019.
Kelima, Mitra Pengawasan Partisipatif. Dalam meningkatkan kegiatan pengawasan melalui pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten
Bima menggandeng dan menjalin kemitraan dengan organisasi sosial kemasyarakat maupun kemahasiswa antara lain organisasi Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima serta Organisasi Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PMII) Cabang Bima.

Sentuhan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bima, sangat diarasakan manfaatnya. Pendekatan melalui
program Mata Pemilu dan diskusi rutin yang dilakukan Bawaslu dengan stakeholder Pemilu, mampu membangun semangat kelompok
partisipan untuk mengambil bagian dalam mengawal jalannya hajat demokrasi. Jika ditarik komparasinya dengan Pemilu tahun 2014, pesta
rakyat tahun 2019 ini jauh lebih kondusif. Gelombang protes yang biasanya menggema pascapungut hitung, sedikitpun tak ada riaknya.
Setidaknya, kondisi ini dapat digambarkan sebagai proses mutasinya zona rawan Pemilu yang sebelumnya disandang Kabupaten Bima
menuju zona aman, dengan harapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun, juga berlangsung aman. Semoga. (*)

 *) Penulis adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Bima
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Mobil Damkar Kabupaten Bima Tabrak Fuso Sedang Parkir
Bima, BimaEkspres.-

Diduga hilang kendali ketika
ingin memadamkan kebakaran di
Desa Waduwani, Kecamatan Wo-
ha, Kabupaten Bima, Mobil Dam-
kar Pemkab Bima menabrak mobil
fuso yang sedang parkir di jalan lin-
tas Tente-Parado, tepatnya di Du-
sun Anggrek Desa Tente, Kamis
(26/9) sekitar pukul 13.30 WITA.

Berdasarkan keterangan Nur-
yadin salah satu pengendara di
TKP, menjelaskan, mobil pema-
dam kebakaran datang dari arah
utara menuju selatan. Tiba-tiba
menabrak mobil fuso yang se-
dang parkir dari arah berlawanan.

"Kecelakaan terjadi di duga
akibat sopir mobil Damkar tidak
mampu mengendalikan laju ken-
daraan, karena menghindari ken-

daraan lain yang melaju dari arah
berlawanan hingga menabrak
mobil fuso yang berhenti," kata-
nya.

Sementara Camat Woha Irfan
Dj,  SH, mengaku akibat tabrakan
itu, pengendara lain langsung ber-
henti dan membantu mengeva-
kuasi sopir kedua kendaraan. So-
pir Damker bernama M Jainudin
mengalami sejumlah luka akibat
terkena serpihan kaca, sementa-
ra Andri Supir mobil fuso sakit
dibagian tubuh akibat benturan,

"Kedua sopir mobil damkar
dan fuso dibawa oleh warga ke
Puskesmas woha untuk menda-
patkan tindakan medis, namun
oleh petugas merujuk ke RSUD
Bima,” ujarnya.

Kata dia, kecelakaan telah
ditangani oleh unit laka lantas Sat
lantas Polres Bima. Mobil Dam-
kar dan Fuso telas diamankan.

"Mobil Damkar Pemda Bima
itu hendak memadamkan api di

Desa Waduwani, karena ada sa-
lah satu rumah yang terbakar aki-
bat kinsleting listrik," ujarnya.

Salah satu rumah panggung
yang terbakar berhasil dipadam-

kan oleh warga dengan peralatan
seadanya. "Api belum terlalu me-
ngepul bagian-bagian rumah, se-
hingga berhasil dipadamkan war-
ga," katanya. (BE05)

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

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

Hub. 083878927577, 08122771434
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, H Muhammad

Lutfi, SE menghadiri Rapat Evalu-
asi pelaksanaan kegiatan Siner-
gisitas antara kementrian atau
lembaga program penanggulang-
an terorisme di Wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara
Barat dan Jawa Timur Tahun 2019,
di Hotel Milenium Jakarta Pusat,
Kamis (26/9).

Sinergisitas Antar kementerian/
Lembaga menjadi salah satu upa-
ya meningkatkan daya tangkal ma-
syarakat untuk mengantisipasi ba-
haya radikalisme dan terorisme de-
ngan membangun potensi masya-

rakat melalui pengembangan eko-
nomi, sosial budaya dan keagama-
an. Program-program pember-
dayaan masyarakat harus diran-
cang sedemikian rupa agar efektif
dan menyentuh langsung kelom-
pok sasaran.

Pemetaan kebutuhan masyara-
kat hingga tahapan monitoring dan
evaluasi implementasi di tahun
2019 dilakukan. Kedepannya, gu-
na meningkatkan strategi dan ki-
nerja menghadapi tahun 2020-2021,
pemetaan permasalahan di lapangan
harus segera dilakukan, sehingga da-
pat menindaklanjuti dengan perenca-
naan yang tepat. (BE06)

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA,

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

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137

Wali Kota Rapat Evaluasi
Penanggulangan Teroris

Kota Bima, BimaEkspres.-
Asisten Perekonomian dan Pem-

bangunan Setda Kota Bima, Ir Hj
Rini Indriati membuka launching
pendistribusian Refill LPG tabung
3kg bersubsidi bagi rumah tangga
dan Usaha Mikro di Kota Bima.
Launching dilaksanakan di Aula Kan-
tor Kelurahan Sarae, Kamis (26/9).

Acara ini dihadiri oleh Kabag
Ekonomi, Lurah Sarae, Kadis Pe-
nanaman modal, Camat Rasanae
barat, Lurah Dara, Lurah Tanjung,
Lurah paruga, Lurah Na'e, dan
Lurah Pane.

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kota Bima,

Ir Hj Rini Indriati mengharapkan
agar penerima manfaat yang
mendapatkan tabung gas LPG
3kg agar lebih memperhatikan ca-
ra penggunaannya  untuk keama-
nan. Selain itu, kepada pemilik
Usaha Mikro Kota Bima, agar ti-
dak menaikkan harga penjualan
tabung gas yang diberikan peme-
rintah pusat melebihi harga yang
ditetapkan.

Selanjutnya tempat pengisian
LPJ ini sedang di bangunan pada
lingkungan Ni'u Kota Bima. Ada-
pun harga pengisian tabung 3 kg
sebesar Rp 15.000 per-Tabung.

Acara kemudian dilanjutkan de-

ngan penyerahan secara simbolis
refill LPG tabung 3 kg ke sub pe-
nyalur wilayah kecamatan Rasa-
nae Barat oleh Asisten Bidang Pe-
rekonomian dan Pembangunan Set-
da Kota Bima didampingi Agen PT
Bimatama Migas Bersinar.

Sementara itu, Kabag Ekono-
mi Drs A Haris menyampaikan
bahwa tujuan dari kegiatan distri-
busi gas LPG ini dapat berman-
faat bagi masyarakat dan pemilik
Usaha Mikro Kota Bima, karena
seperti yang kita ketahui bahwa
minyak tanah semakin lama sema-
kin susah dan langka kita dapatkan.
(BE06)

Pemkot Luncurkan Refill LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi

H Muhammad Lutfi, SE
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Motor Dinas Sekdes Leu Digasak Maling

jid. “Setelah keluar dari masjid,
motor yang disimpan depan

Bima, BimaEkspres.-
Naas dialami Sekretaris

Desa (Sekdes) Leu Kecama-
tan Bolo, Syam Ilays, S. Pd.
Pasalnya, saat salat magrib di
Masjid Al Ikhlas, Senin (23/
9) lalu, motor dinasnya digasak
maling. Akibatnya, aktivitas
sebagai pelayan masyarakat
sedikit terganggu.

“Setelah motor dinas ra-
ib digasak maling. Renca-
na perjalanan dinas ke Kantor
DPMDes dan lainnya ditunda,”
keluhnya, Kamis (26/9).

Sebelum motor raib, cerita
dia, sedang mengikuti kegia-
tan di kantor desa. Karena
waktu salat magrib tiba,
dirinya beranjak menuju mas-

Sesalkan... dari hal.1

DPRD Kota Bima, untuk
mempertayakan pernyata-
annya di media.

“Keputusan Pansus itu
final, tidak boleh lagi dikaji.
Yang menandatangani ke-
putusan itu juga bukan
pimpinan dewan sekarang,
tapi sebelumnya,” tegas
Herman.

Mantan Ketua Pansus
Ama Hami, H Armansyah,
juga menyesalkan pernya-
taan Ketua DPRD Kota

kantor desa tidak ada,” jelasnya.
Untuk memastikan keja-

dian itu, menanyakan warga
sekitar. Karena warga tidak

ada yang tahu peristiwa hi-
langnya motor tersebut, lang-
sung laporkan ke Mapolsek
untuk menindaklanjutinya.

“Kasus tersebut sudah di-
laporkan ke pihak polisi. Se-
moga masalah itu secepatnya
terungkap,” harapnya.

Lebih lanjut kata Sek-
des, motor dinas miliknya
menggunakan nomor polisi
EA 6576 XB yakni Yama-
ha jenis Vega ZR 115 cc.

“Warna motor merah hi-
tam. Jika ada yang mene-
mukan mohon diinformasi-
kan,” tutup dia.

Ketua BPD Leu, Mukh-
lis, S.Pd, membenarkan pe-
ristiwa nahas yang dialami

Bima sementara. Menurut
kader PKS itu, bahwa ke-
putusan yang dikeluarkan
oleh pimpinan dewan tidak
boleh berbeda dengan ke-
putusan saat paripurna.

“Untuk diketahui pula,
proses yang telah dilaku-
kan oleh Pansus Ama Ha-
mi selama ini, baik itu pe-
netapan Pansus, pelaksa-
naan kegiatannya, kajian,
pendalaman, konsultasi sam-
pai mengeluarkan keputusan,

Anak Muda...  dari hal.1

krisis air bersih lah yang
menjadi penyakit langganan
warga Tanjung.

"Seolah sudah menjadi
kewajiban warga Tanjung
tiap tahun mengalami krisis
air bersih. Begini saja terus,
apalagi musim kemarau
gini," akunya kemarin.

Untuk itu iapun sudah
memikirkan jalan keluar
yang menurutnya terbaik
akan dilakukan nanti dan
akan diperjuangkan menjadi
wakil rakyat. Yaitu, sistem
pipanisasi.

Karena merujuk dari
kasus atau pengalaman se-
belumnya, sistem bor yang
dikerjakan pemerintah sela-
ma beberapa tahun terakhir
ini malah tetap gagal dan
warga masih menjerit keke-
ringan air bersih.

"Dan ini menurut saya
adalah untuk jangka pan-
jang. Solusinya menurut sa-
ya begini yang terbaik," be-
ber pria kelahiran 23 Maret
1988 silam tersebut.

Selain terkait air bersih,
pria lebih memilih melanjut-
kan usaha di bidang otomotif
ketimbang melanjutkan ke
jenjang finish di dunia ke-
dokteran tersebut, ingin me-
ngubah wajah Tanjung yang
selama ini dianggap "minus"
oleh khalayak. Seperti hal-

nya zona merah dan panda-
ngan buruknya lainnya.

"Tapi saya sendiri ga mau
menyebut daerah Tanjung
adalah zona merah dan lain-
lain itu. Yakin disana bisa
maju dan berkembang kok,"
ucapnya optimis sambil me-
lempar senyum ramahnya.

Ia ingin memulai dari hal-
hal kecil yang dianggap or-
ang lain sepele. Seperti pe-
nataan lingkungan, perbaiki
infrastruktur hingga pening-
katan kualitas manusia di
Kelurahan Tanjung.

Karena menurut Man,
daerah Tanjung  memiliki po-
tensi yang sangat luar biasa,
mulai dari SDM dan lainnya.
Hanya saja akunya tidak per-
nah diolah dan disentuh oleh
yang memiliki kemampuan
sehingga terabaikan.

Kedepan katanya akan
memulai memperjuangkan
untuk perbaikan gang-gang
kecil dan sistem penerangan
yang baik agar masyarakat
jua bisa hidup dengan baik
dan benar.

Kemudian kata man mem-
berdayakan SDM yang dimiliki
khususnya anak muda mulai
dari bidang perbengkelan. De-
ngan sedikit sentuhan itu saja
diyakininya akan bisa diatasi
dan terbuang image buruk
selama ini.

"Nah, saya juga ingin mem-
bentuk kelompok-kelompok
kerja pemuda, sesuai dengan
skill yang mereka miliki. Seperti
di daerah-daerah lainnya yang
berhasil membangun pemuda-
nya dengan usaha-usaha kre-
atif," tuturnya.

Sisanya kata Man, ia se-
lanjutnya akan belajar dari para
senior nya di dewan kota untuk
bagaimana mengembangkan
masyarakat yang ada di kota
Bima umumnya.

Selain itu juga, ia me-
ngaku tidak berhenti kepada
kedua orang tuanya yang
sudah berpengalaman bah-
kan tergolong matang di du-
nia perpolitikan. Karena se-
lain bapaknya hingga men-
jadi orang nomor satu di Pem-
kab Bima, ibunya pun men-
jadi wakil rakyat.

"Cuman kan Ortu saya di
Kabupaten semua, sementara
saya di wilayah Kota. Wala-
upun beda topografi dan la-
innya, minimal mereka me-
ngerti," tukasnya.

Yang jelas katanya ia ingin
lebih banyak merangkul as-
pirasi dan keluhan warga Kota
Bima agar kemudian bisa ia
bantu dan perbuat. "Semoga
bisa terwujud, do'akan juga
sama rekan-rekan wartawan
dong biar bisa terwujud dan amanah,"
pungkasnya. (Bersambung)

Sekdes setempat dan terkait
kasus tersebut sudah dila-
porkan ke polisi.

“Motor dinas Sekdes me-
mang sudah hilang digasak
maling. Yakni pada saat men-
jalankan ibadah salat magrib
Senin (23/9) lalu,” ungkap
Mukhlis.

Dirinya berharap kasus
hilangnya motor dinas Sekdes
bisa diungkap pihak polisi
sekaligus pelaku memper-
tanggung jawabkan perbua-
tannya. “Kita harap polisi bisa
mengungkap kasus ini. Apa-
lagi sebelumnya pernah ter-
jadi hal yang sama dan korbannya
marbot masjid setempat,”  tutup
Mukhlis. (BE07)

Warga Dara saat berkunjung ke DPRD Kota Bima.

itu melalui proses kelemba-
gaan,” terangnya.

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, Ketua DPRD Kota
Bima sementara mengaku
akan mengkaji kembali hasil
Pansus Ama Hami.

Kajian dilakukan sebelum
dikeluarkannya rekomendasi
secara kelembagaan, apa-
lagi pimpinan dewan belum
menerima hasil Pansus,
beserta dokumen lainnya.
(BE06)

melalui anggaran Dana De-
sa Tahun 2018 dibuat lapa-
ngan volley ball dan takraw
dengan total anggaran Rp
45 juta.

Sedangkan di tahun 2019
melalui Dana Desa sebesar
Rp. 75 juta lebih, lapangan
setempat ditimbun. “Akibat
timbunan lapangan melalui

Bima, BimaEkspres.-
Keputusan Pemerintah

Desa (Pemdes) Bolo Keca-
matan Madapangga me-
nimbun lapangan sepakbola
desa setempat mendapat
sorotan warga. Pasalnya,
item kegiatan tersebut dinilai
menghamburkan anggaran
saja, karena sebelumnya

anggaran Dana Desa Tahun
2019. Dana Desa Tahun 2018
yang dikucurkan untuk pem-
buatan lapangan volley ball
dan takraw sia sia,” ujar warga
Desa Bolo, Syamsurizal.

Keputusan Pemdes se-
tempat sangat merugikan
karena masyarakat tidak
lagi melakukan aktivitas

Timbun Lapangan Sepakbola, Pemdes Bolo Disorot Warga

Sekdes Leu Kecamatan Bolo, Syam Ilays, S.Pd

main voli dan takraw.
“Lapangan voli dan ta-

kraw tidak bisa digunakan
lagi. Hal ini sangat meru-
gikan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya menyesalkan
sikap Pemdes yang tidak
memikirkan dampak penim-
bunan lapangan. Mestinya
hal itu harus menjadi per-
timbangan karena kebutu-
han masyarakat harus di-
perioritaskan. “Terkait ma-
salah ini ada dua yang di-

rugikan. Yakni masalah ang-
garan Tahun 2018 yang di-
hamburkan dan aktivitas
masyarakat untuk bermain
volley ball dan takraw tidak
bisa dilakukan,” sesalnya.

Sekretaris Desa (Sekdes)
Bolo, Anas Indriyadin, me-
ngungkapkan, terkait penim-
bunan lapangan sepakbola
tersebut merupakan hasil
Musyawarah Dusun (Mus-
dus) yang diangkat di Mu-
syawarah Desa (Musdes),

kemudian disepakati untuk
dikerjakan,” ucap Anas, Ka-
mis (26/9).

Lanjut dia, untuk lapa-
ngan volley ball dan takraw
yang sudah ditimbun, pihaknya
menyampaikan akan diper-
baiki kembali. Yakni melalui
dana talangan.

“Kita akan mensiasati un-
tuk membuat ulang dua la-
pangan itu. Tapi sumber dana
nya tidak melalui Dana Desa,”
tutupnya. (BE07)

Lapangan yang ditimbun dan disorot warga.
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Polsek Bolo Bina
Pelajar yang Keliaran

Bima, BimaEkspres.-
Lima pelajar SMP dan

SMA di Kecamatan Bolo
diberikan pembinaan oleh
jajaran Polsek. Pembina-
an tersebut dilakukan ka-
rena lima pelajar tersebut
keliaran menggunakan se-
ragam sekolah.

Kapolsek Bolo, IPTU
Juanda, membenarkan mem-
berikan pembinaan terhadap
para pelajar tersebut.

“Setelah kita lakukan in-
trogasi ternyata mereka usai
mengikuti ulangan. Walau
pun demikian, kita tetap
memberikan pembinaan ka-
rena seharusnya mereka
langsung pulang ke rumah
bukan keliaran,” ujarnya.

Hal ini perlu dilakukan,
lanjut dia, karena memicu
terjadinya keributan atau
tawuran antarsekolah.

“Awalnya para pelajar
keluar masuk di sekolah lain.
Karena saling mengejek dan

lainnya sehingga muncul adu
mulut sekaligus kejar kejaran
sehingga tidak menutup ke-
mungkinan perkelahian antar
dan mengganggu instabilitas
wilayah,” terangnya.

Pasca diberikan pembi-
naan, para pelajar disuruh
pulang, namun sebelumnya
didata nama sekaligus ber-

janji tidak akan mengula-
ngi.

“Bagi pelajar rambut-
nya tidak rapi. Kita cukur
agar rapi sehingga keliha-
tan elok dipandang,” ujarnya.

Dirinya berharap kepa-
da semua wali murid agar
membina lebih lanjut anak
anaknya saat berada di ru-

Sekcam Bolo Dilantik
Jadi Pj Kades Tumpu

Bima, BimaEkspres.-
Sekretaris Camat (Sekcam) Bolo, Drs. Abas dilantik

menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Tumpu, Kamis
(26/9). Camat Bolo, Mardianah, SH, menyampaikan,
pelantikan Drs. Abas sebagai Pj Kades Tumpu sesuai dengan
surat keputusan Bupati Bima nomor: 188.45/614/06.16/
Tahun 2019 tentang pemberhentian dengan terhormat
kepala desa dan penunjukan penjabat Kepala Desa Tum-
pu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. “Pj Kades Tumpu
akan bertugas selama 3 bulan kedepan,” ujarnya.

Kata dia, mulai saat ini semua tugas-tugas kepala desa
menjadi tanggung jawab Pj Kades untuk melaksanakanya
sesuai dengan amanah undang-undang. Selain itu, Pj Kades
yang baru dilantik bertugas untuk menyukseskan sejumlah
program pembangunan desa setempat selama ia menjabat.

“Termasuk menyukseskan Pilkades yang akan dilak-
sanakan pada bulan Desember mendatang,” katanya.

Dia mengimbau kepada Pj Kades agar melanjutkan semua
program dan hal baik yang dilakukan oleh kepala desa
sebelumnya, dan juga meninggalkan segala keburukan yang
diterapkan di pemerintah desa setempat. “Intinya, yang baik
dilanjutkan dan yang buruk tinggalkan mulai saat ini,” imbaunya.

Mardianah menambahkan, dalam menyukseskan
segala tahapan Pilkades, Pj Kades dan panitia yang
telah dibentuk harus bisa berlaku netral. Sehingga tidak
menimbulkan dinamikan dan konflik di lingkungan desa
yang bisa merugikan pemerintah desa setempat. “Kita
harus sama-sama berlaku netral dalam menyukseskan
Pilkades nanti,” ungkapnya.

Camat juga meminta masyarakat agar sama-sama
mengawasi semua proses dan tahapan Pilkades, sehingga tidak
ada ruang bagi panitia untuk bermain curang atau tidak netral.

“Semua elemen harus mengawasinya. Termasuk masya-
rakat,” tandasnya.

Pj Kades Tumpu, Drs. Abas menyampaikan terimakasih
kepada seluruh element terutama Camat Bolo dan Bupati
Bima yang telah memberikan kepercayaan kepada dia untuk
mengemban tugas tersebut. “Hal yang tidak bisa saya lupakan
adalah menyapaikan terimakasih kepada semua pihak yang
telah mempercayakan amanah ini kepada saya,” ujarnya.

Dia berharap adanya dukungan dari semua elemen di
desa terutama masyarakat untuk bersama dengan dirinya
membangun dan menjalankan sejumlah program pemerintah
desa setempat selama ia menjabat sebagai Pj Kades.

“Dukungan dari semua pihak dalam menjalankan pro-
gram desa sangat dibutuhkan,” ungkapnya. (BE07)

mah. Hal itu perlu dilakukan
agar upaya memberikan
pembinaan terhadap pelajar
bisa maksimal.

“Pembinaan terhadap pe-
lajar tanggung jawab bersa-
ma. Bukan saja pihak sekolah
dan unsur lain, tapi harus di-
dukung oleh orang tua pela-
jar,” imbuhnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Pengelolaan BUMDes

Ratu Rate Desa Tonda
dipertanyakan oleh Aliansi
Masyarakat Peduli Desa
(AMPD). Mereka beraudi-
ensi  dengan Pemdes setem-
pat di aula Kantor Desa Ton-
da, Kamis (26/9).

Anggota AMPD, Sudir-
man menyampaikan, audi-
ensi ini dilakukan karena
ingin mempertanyakan pe-
ngelolaan BUMDes selama
dua tahun. Pasalnya dana
yang dikucurkan oleh Peme-
rintah Desa melalui Dana
Desa kepada BUMDes se-
banyak Rp 78 juta. Dengan
rincian di Tahun 2017 seba-
nyak Rp. 28 juta dan 2018
sebanyak Rp. 50 juta. “Kita
pertanyakan dana itu dike-
manakan. Sekaligus dengan
rincian data yang jelas,” te-
gasnya.

Anggota AMPD lainnya,
Syarif, mengungkapkan, ter-
kait masalah ini harus men-
dapat perhatian semua unsur
karena menyangkut angga-
ran Dana Desa yang nota
benenya adalah hak rakyat.

“Pengurus BUMDes ti-
dak boleh apatis. Tapi harus
bisa mempertanggung jawab-
kan semua berkaitan dengan
pengelolaan anggaran,” ucap-
nya.

Sementara itu, Ketua
BUMDes Ratu Rate Tonda,
Abdul Wahab Ande, me-
nyampaikan, dana BUMDes
yang dikucurkan oleh Pem-
des sebanyak Rp. 78 juta ter-
sebut dimanfaatkan dalam
kegiatan simpan pinjam, unit
perdagangan dan pengadaan
jasa.

“Dana itu sudah diman-
faatkan sesuai peruntukan-
nya. Masalah pengunaanya

akan kita laporkan secara
detail pada Pemdes diakhir
tahun mendatang. Hal itu
sesuai regulasi,” ujarnya.

Kata dia, kalaupun ali-
ansi mendesak untuk dila-
porkan secara detail. Pi-
haknya tak akan bisa me-
wujudkan permintaan ter-
sebut karena melanggara
aturan. “Kita hanya bisa
memberikan laporan seca-
ra detail kepada Kepala
Desa (Kades) selaku pe-
milik saham,” tegas dia.

Kades Tonda, Abdollah
Ahmad, membenarkan pi-
haknya telah memfasilitasi
audiensi pengurus BUM-
Des dan AMPD. Namun
dalam audiensi tersebut
belum membuahkan hasil.
Karena pengurus belum
mampu menunjukkan data
pengunaan dana tersebut.
Baik itu berapa orang yang

menerima kegiatan simpan
pinjam. Begitu pula kegi-
atan perdagangan dan ja-
sanya.

“Pengurus BUMDes be-
lum mampu memuaskan
keinginan mereka. Sehingga
audiensi akan berlanjut dan
direncanakan Senin (14/10)
mendatang,” tuturnya.

Dia berterima kasih dan
apresiasi sikap AMPD sebab
audiensi ini merupakan salah
bentuk fungsi kontrol dan
pengawasan mereka dalam
pembangunan di desa.

“Kita apresiasi audensi hari
ini. Semoga BUMDes ke-
depan akan terus berkem-
bang sebagai salah satu as-
pek pembangunan ekono-
mi di desa ini,” pungkasnya.
(BE07)

AMPD Pertanyakan Pengelolaan BUMDes Tonda
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AJI Mataram Desak Kapolri Tindak Anggota yang Brutal Terhadap Delapan Jurnalis

Try Out... dari hal.1

Ditantang... hal.1

Mataram, BimaEkspres.-
Jurnalis kembali jadi sa-

saran kebrutalan aparat
kepolisian. Delapan jurna-
lis menjadi korban kekera-
san dan indimitasi aparat
di tiga daerah, yakni Ja-
karta, Makassar dan Kota
Palu.

Tindak kekerasan itu
dialami para jurnalis saat
meliput aksi mahasiswa
dan kolisi masyarakat sipil
yang menolak RUU KU-
HP, pelemahan KPK, serta
menolak RUU Pertanah-
an dan RUU Ketenagaker-
jaan, 24 September lalu.

Di Jakarta empat jur-
nalis luka-luka dan trauma.
Mereka mendapat tinda-
kan kekerasan saat meliput
aksi demonstrasi mahasis-
wa dan aliansi masyarakat
sipil, di depan gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Selasa
24 September 2019.

Aksi itu berujung ricuh.
Empat orang jurnalis luka-
luka karena menjadi kor-
ban kekerasan. Hingga 25
September, AJI Jakarta

menerima laporan empat
jurnalis yang mengalami
intimidasi, kekerasan dan
penghalang-halangan saat
liputan.

Mereka adalah Nibras
Nada Nailufar, jurnalis
Kompas.com. Ia mengala-
mi intimidasi saat merekam
perilaku polisi yang mela-
kukan kekerasan terhadap
seorang warga di kawasan
Jakarta Convention Center
(JCC), Senayan, Selasa
malam.

Dalam peristiwa ini, po-
lisi melarang korban mere-
kam gambar dan memak-
sanya menghapus rekam-
an video kekerasan. Nibras
bahkan nyaris dipukul oleh
seorang polisi.

Kedua, kekerasan ter-
hadap Vanny El Rahman,
jurnalis IDN Times. Dia di-
pukul dan diminta mengha-
pus foto dan video rekam-
annya mengenai kekera-
san yang dilakukan polisi
terhadap demonstran di
sekitar flyover Slipi, Jakar-
ta.

Ketiga, kekerasan ter-
hadap Tri Kurnia Yunian-
to, jurnalis Katadata. Tri
dikeroyok, dipukul dan di-
tendang aparat dari kesa-
tuan Brimob Polri. Meski
Kurnia telah menunjuk-
kan ID pers yang meng-
gantung di leher dan men-
jelaskan sedang melaku-
kan liputan, pelaku keke-
rasan tidak menghiraukan
dan tetap melakukan pe-
nganiayaan.

Tak hanya itu, polisi
juga merampas HP Kur-
nia dan menghapus video
yang terakhir kali dire-
kamnya. Video itu reka-
man Polisi membubarkan
massa dengan menem-
bakkan gas air mata.

Keempat, kekerasan
terhadap Febrian Ahmad,
jurnalis Metro TV. Keke-
rasan dilakukan massa
yang tidak dikenal. Mobil
yang digunakan Febrian
saat meliput wilayah Se-
nayan dirusak massa.  Aki-
batnya, kaca mobil Metro
TV bagian depan dan be-

lakang, serta kaca jendela
pecah semua.

Sementara di Makasar,
Sulawesi Selatan. Tiga jur-
nalis menjadi korban kekera-
san aparat kepolisian. Mere-
ka dipukul saat liputan aksi
penolakan pengesahan UU
KPK dan revisi KUHP, di
depan gedung DPRD Sulsel,
Jalan Urip Sumoharjo Ma-
kassar, Selasa (24/9).

Mereka adalah Muham-
mad Darwin Fathir, jurnalis
Antara, Saiful jurnalis
inikata.com  dan Ishak Pa-
sabuan, jurnalis Makassar
Today.

Ketiganya mendapat
perlakukan fisik dari aparat
kepolisian saat menjalan-
kan kerja-kerja jurnalistik
meliput aksi demonstrasi.
Darwin dikeroyok polisi di
depan kantor DPRD Sulsel.

Dia ditarik, ditendang
dan dihantam mengguna-
kan pentungan di tengah-
tengah kerumunan polisi.
Padahal dalam menjalan-
kan tugas jurnalistiknya
Darwin dilengkapi dengan
atribut dan identitas jurnalis
berupa ID Card Antara.

Rekaman video mem-
buktikan tindakan bar-bar
aparat kepolisian terhadap
Darwin. Sejumlah rekan
jurnalis yang saat itu beru-
saha melerai tindakan ke-
polisian terhadap Darwin
sama sekali tak diindah-
kan.

Polisi bersenjata leng-
kap tetap menyeret dan
menghajar habis-habisan
Darwin. Kondisi mulai me-
reda saat Darwin dibawa
rekan-rekan jurnalis lainnya
untuk menjauh dari lokasi
pengoroyokan. Darwin
menderita luka sobek pada
bagian kepala dan bibirnya.

Dia menjalani perawa-
tan medis di Rumah Sakit
Awal Bross, Makassar. Di-
saat yang sama, Saiful juga
mendapatkan perlakuan
serupa. Saiful pukul dengan
pentungan dan kepala di
bagian wajahnya oleh polisi.

“Yang belum diselesai-
kan sampai saat ini masih
1.532 hektar tanah, harus
ditetibkan sertifikat dan
menjadi pemasukan dae-
rah," katanya.

Dia juga menyarankan,
harus ada tim untuk mela-
kukan inventarisir menga-
mankan aset ini.  Dia juga
menduga, 40 persen dari
tanah milik Pemda sudah

dikuasai sejumlah oknum
tertentu.

"Saat anggota DPRD
kemarin, Pansus dewan
sudah berjalan satu sete-
ngah tahun, perlu dibicara-
kan lagi pada periode se-
karang," usulnya.

Tidak hanya itu, Kata
Edy, masih banyak rumah
dinas dan perumahan milik
daerah sampai saat ini di-

kuasai oknum dan pejabat.
Termasuk soal aset antara
Kota dan Kabupaten Bima.

"Saya juga meminta ke-
pada ketua dan anggota DP-
RD Kabupaten Bima yang
dilantik, supaya merekomen-
dasikan ke Bupati Bima, untuk
membekukan ASN yang ter-
bukti melakukan korupsi, hal ini
menjadi PR bagi ketua de-
wan," pungkasnya. (BE05)

Kejadian yang sama
persis saat dia meliput aksi
demonstrasi mahasiswa
dan masyarakat di Jalan Urip
Suomoharjo. Tepat di depan
Warkop Fly Over, lokasi
dimana penganiayaan ter-
jadi.

Penganiayaan dipicu,
kemarahan polisi saat me-
ngetahui Saiful masih sem-
pat mengambil gambar sa-
at polisi memukul mundur
para demonstran dengan
gas air mata dan water can-
non.

Saiful telah memperli-
hatkan identitas lengkap-
nya sebagai seorang jurna-
lis yang sementara menja-
lankan tugas jurnalistik,
peliput demonstrasi. Alih-
alih memahami, polisi jus-
tru dengan beringas meng-
hajar Saiful.

Saiful menderita luka
lebam, di mata kiri dan ka-
nannya akibat hantaman
benda tumpul kepolisian.
Sebab pengniayaan yang
dialami Saiful sama persis
dengan Ishak Pasabuan.

Dia juga dilarang meng-
ambil gambar saat polisi
terlibat bentrok dengan de-
monstran. Ishak dihantam
benda tumpul polisi di ba-
gian kepalanya. Bersama
Darwin, Ishak juga menja-
lani perawatan medis di
RS Awal Bross.

Sementara di Palu, Su-
lawesi Tengah, AJI Indo-
nesia mendapat laporan,
wartawan TVRI Sulteng
yang merekam gambar
polisi kejar mahasiswa,  di-
datangi anggota polisi dan
merampas kameranya.

Atas peristiwa-peristi-
wa itu, Ketua AJI Mata-
ram Sirtupillaili mengutuk
segala bentuk kekerasan
kepada jurnalis. Baik yang
dilakukan aparat kepolisi-
an maupun kelompok mas-
sa.

AJI menilai, kekerasan
yang dilakukan polisi ma-
upun kelompok warga me-
rupakan tindakan pidana.

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Bima melaku-
kan penandatanganan ke-
sepahaman bersama  (Mo-
U) dan perjanjian kerja-
sama Pengembangan Pem-
bangkit Listrik Tenaga Sam-
pah ( PLTSa) dengan Direksi
PT. Kaltimex Energy, di
ruangan rapat Bupati Bi-
ma, Kamis (26/9).

P e n a n d a t a n g a n a n
tersebut disaksikan oleh
Wakil Bupati Bima, Sekda
Kabupaten Bima, Kabag
Tata Pemerintahan Setda
Bima, Kepala Dinas Ling-
kungan Hidup Kabupaten
Bima beserta jajarannya.

Bupati Bima Hj. Indah
Dhamayanti Putri, SE,
mengatakan, Pemkab Bi-
ma berharap dengan pe-

nandatanganan MoU PL-
Tsa tersebut dapat segera
dioperasikan sehingga mi-
nimal dapat menerangi
lingkungan sekitar.

Beroperasinya PLTSa
tersebut akan memotivasi
Pemkab Bima dalam me-
nangani persoalan sam-
pah.

“Keberadaan PLTSa ini
diharapkan mampu menja-
di motivasi dan solusi pe-
ningkatan penanganan
sampah di Kabupaten Bi-
ma,” ujar Bupati.

Sementara itu, Direksi
PT. Kaltimex Energy, Widi
Pancono, selaku kuasa di-
reksi  PT. Kaltimex Ener-
gy, mengatakan, kebera-
daan PLTSa hanyalah sa-
rana dalam mengeisiensi-
kan penanganan sampah.

Hal itu diatur dalam Un-
dang-Undang (UU) Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam pasal 8 disebutkan
dalam melaksanakan pro-
fesinya wartawan menda-
pat perlindungan hukum.
Pasal 18 ayat 1 diatur, setiap
orang yang dengan sengaja
melawan hukum, melaku-
kan tindakan yang meng-
hambat atau menghalangi
kerja pers, dipidana dengan
pidana penjara paling lama
dua tahun atau denda seba-
nyak Rp 500 juta.

Pasal 4 ayat 3 UU Pers
juga mengatur, dalam be-
kerja, jurnalis memiliki hak
untuk mencari, menerima,
mengelola, dan menyam-
paikan informasi. Sehingga
tidak boleh dihalang-hala-
ngi dalam melakukan tu-
gasnya.

Karena itu, AJI Mata-
ram mendesak kepolisian
menangkap pelaku keke-
rasan terhadap jurnalis saat
meliput. Baik kekerasan
yang melibatkan anggota
polisi dan sekelompok war-
ga. Semua pelaku kekera-
san terhadap jurnalis harus
diproses hukum untuk dia-
dili hingga ke pengadilan.

Mengimbau masyarakat
agar tidak melakukan ke-
kerasan terhadap jurnalis
saat liputan. Perusahaan
media harus mengutama-
kan keamanan dan kesela-
matan jurnalisnya saat me-
liput aksi massa yang ber-
potensi ricuh. Serta aktif
membela wartawannya
termasuk melaporkan ka-
sus kekerasannya ke kepo-
lisian.

AJI Mataram juga men-
desak Dewan Pers terlibat
aktif menyelesaikan kasus
kekerasan terhadap jurna-
lis yang terjadi selama aksi
penolakan terhadap RUU
KUHP dan pelemahan KPK.
Dewan pers juga harus aktif
menyelesaikan kasus-kasus
kekerasan terhadap jurnalis
yang terjadi sebelumnya.
(BE04)

Pemkab Bima Teken MoU dengan Direksi PT. KALTIMEX Energy

nya.
“Saya meminta polisi

agar dapat menuntaskan
sejumlah kasus yang terjadi
di wilayah Pemkab Bima,
seperti penangganan kasus

Optimalisasi penanga-
nan sampah juga bergan-
tung pada karakteristik
serta andil masyarakat.

“Penanganan sampah
ini harus mensinergikan
seluruh pemangku kepen-
tingan. Apalagi ada nilai
nilai energi baru dalam pe-
ngolahan sampah ini yang
harus dilakukan secara
berkelanjutan,” pinta Widi.

Dirinya berharap, ke-
beradaan PLTSA ini dapat
memberikan nilai tambah
secara ekonomi terhadap
lingkungan sekitar.

Setelah Mou ini dirinya
berharap Pemkab Bima
dapat terus menjalin ko-
munikasi terkait potensi
energi terbarukan di Ka-
bupaten Bima,” tutupnya.
(BE07)

Try out yang sampai hari
ini belum ada kejelasan ter-
kait penanahan tersangka,"
katanya.

Setelah tersangka da-
lam kasus tersebut, yang

bersangkutan masih tetap
aktif. “Tersangka kok di-
biarkan, kami meminta apa-
rat penegak hukum untuk
segera menahan tersang-
ka," katanya. (BE05)
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Bima, BimaEkspres.-
Lantaran lama ditemui

anggota DPRD Kabupaten
Bima dan ingin masuk ke ge-
dung rakyat, ratusan pengun-
juk rasa dari Badan Eksekutif

Mahasiswa Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum (STIH) Muham-
madiyah Bima, merusak pintu
gerbang utamanya kantor ter-
sebut.

Akibatnya pintu utama

Pintu Gerbang Kantor Dewan Dirusak Pendemo
gedung dewan tersebut jebol
hingga rusak parah. Padahal
pintu tersebut sebelumnya di-
kelilingi dengan kawat besi dan
dijaga ketat aparat kepolisian.

Aksi ratusan mahasiswa

Bima, BimaEkspres.-
Viral dan hebohnya pelajar

yang ikut melakukan aksi
unjuk rasa di ibu kota, juga menular
ke Bima. Kamis (26/9) kemarin,
para pelajar dari SMKN 2 Kota
Bima ikut melakukan hal serupa.

Hanya saja, para pejar di
Bima tidak menuntut terkait
Undang-undang KPK dan
RKUHP, melainkan menun-
tut agar kesejahteraan petani
di Bima umumnya. Mereka
berunjuk rasa di depan Kan-
tor Pertanian Kabupaten Bima.

Aksi tersebut menutup
jalan Soekarno Hatta Kota
Bima dan sempat menggang-
gu aktifitas penggunaan jalan,
terlihat beberapa pelajar dari
SMKN 2 Kota Bima yang
bergabung dengan mahasis-
wa dari organisasi IMS-SB,
LSIP dan IPMR yang terga-
bung dalam Persatuan Ma-
hasiswa dan Rakyat Tani Meng-
gugat (PMRTM).

Salah satu siswa STM
menyampaikan, jika keikut-
sertaan dalam aksi tersebut
merupakan bentuk panggilan
moral untuk menjunjung tinggi
nilai keadilan di negeri ini, ka-
rena katanya Kabupaten Bi-

ma merupakan daerah per-
tanian dan hidup dari hasil
pertanian. Pemerintahan
katanya harus peka terhadap
kondisi petani yang kerap jadi
korban akibat sitem yang
tidak berpihak pada kepen-

Siswa STM Ikut Demo Terkait Nasib Petani

tingan petani.
"Kita yang ikut demo ini

dari kelas 2 dan kelas 3 aja.
Kita ikut prihatin aja makanya
ikut demo ini," ujar salah satu
pelajar bernama Maulana.

Sementara itu Jendral

Lapangan Aksi Karmila me-
nyampaikan beberapa tuntu-
tan dalam aksi tersebut, yakni
mendesak KP3 Kabupaten
Bima sebagai komite khusus
untuk segera mengevaluasi
persoalan pupuk yang tiap
tahun bermasalah, KP3 ha-
rus menjadi komite untuk mem-
buat tempat pengaduan bagi
masyarakat petani, mendesak
pemerintah daerah Kabupa-
ten Bima untuk segera mem-
buat peraturan tentang stan-
dar harga minimum komodi-
tas pertanian Kabupaten Bi-
ma.

Pendemo juga mendesak
pemerintah daerah Kabupa-
ten Bima menetapkan hal
yang berkaitan dengan ko-
moditas pertanian sebagai
komoditas andalan Pemerin-
tah Kabupaten Bima, men-
desak KP3 melaksanakan
pengawasan terhadap harga
pupuk bersubsidi yang dijual

tidak sesuai Harga Eceran
Tertinggi (HET).

Para mahasiswa dan pe-
lajar meminta agar KP3 me-
laksanakan fungsi pengawa-
san dan pengontrolan terha-
dap harga pupuk bersubsidi
dan meminta daerah untuk
memberikan jaminan perlin-
dungan dan pemberdayaan
terhadap petani sesuai perin-
tah Undang-Undang RI No-
mor 19 Tahun 2013.

"Kami juga meminta agar
DPRD segera memanggil
mulai dari Distributor, KP3
dan Pemerintah Daerah Ka-
bupaten Bima untuk melaksa-
nakan audensi bersama Ma-
hasiswa untuk membahas
solusi tentang persoalan yang
dialami petani sekarang," pin-
tanya

Jika tuntutan itu tidak dires-
pon dengan baik, maka para
mahasiswa akan melakukan
aksi besar-besaran lagi. (BE09)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dik Doank,  hadir di Kota

Bima menjadi narasumber
pada seminar nasional dal-
am rangka HUT ke-XIV
HIMPAUDI dengan tema
“Pendidikan Bekualitas Be-
rawal Dari Keluarga” di di-
selenggarakan di Convention
Hall Paruga Nae Kota Bi-
ma, Rabu.  Kegiatan itu diha-
diri ratusan guru TK se-Ko-
ta dan Kabupaten Bima.

Ketua Himpaudi Award
2019 Retno Utami SE, S.Pd,
M.Pd menyampaikan teri-
ma kasih kepada Pemerin-
tah Kota Bima dan juga ang-
gota Himpaudi kota bima
yang turut membantu atas
terselenggaranya kegiatan
seminar, Peserta seminar
berjumlah sekitar 500 orang
terdiri dari guru TK se-Kota
dan Kabupaten Bima dan
mahasiswa STKIP Bima.

Ketua Himpaudi Kota
Bima, H.Muhtar S.Pdi me-

nyampaikan terima kasih
kepada Pemerintah Kota
Bima yang terus memberi-
kan motivasi, dukungan dan
apresiasi kepada HIMPAU-
DI Kota Bima.

"Semoga kedepannya
Himpaudi Kota Bima bisa
terus menghasilkan kreativi-
tas yang membanggakan
untuk Kota Bima," ujarnya.

Walikota Bima yang
disampaikan oleh Asisten
Administrasi Umum H.Suk-
ri M.Si menyampaikan se-
lamat datang kembali ke
Kota Bima kepada Dik Do-
ank dan Selamat Ulang Ta-
hun HIMPAUDI ke XIV
semoga makin jaya.

"Pendidikan itu berawal
dari keluarga, dan keluarga
itu identik dengan wanita
karena dia guru pertama
anak-anak dan keluarga
adalah elemen terpenting
dalam pendidikan, pemben-
tukan dan pengembangan

karakter seorang anak," jelas
Sukri.

Perempuan memiliki pe-
ranan yang sangat penting
dalam hal pendidikan bahkan
pendidikan pertama yang
diberikan kepada anak ialah
dari seorang ibu, ibu memiliki

andil yang besar dalam me-
lakukan pengembangan po-
tensi anak. Bukan hanya ibu,
bapak juga berpengaruh ter-
hadap proses pendidikan anak
namun tidak seontetik se-
orang ibu, karena ibu memi-
liki keterikatan bathin yang

sangat kuat sehingga dapat
dimaknai bahwa pendidikan
akan berpengaruh dalam po-
la pikir, mendidik dan mene-
rapkan prinsip keadilan da-
lam berkeluarga.

"Kita sebagai orang tua,
harus berdiri di garda terde-
pan untuk mengajarkan
karakter dan nilai-nilai keba-
ikan kepada anak-anak. Ka-
rena bagaimanapun pem-
bentukan karakter dimulai
dari keluarga," ujarnya.

Asisten juga mengapresi-
asi Himpaudi Kota Bima
karena saat ini Kota Bima
ingin membangun karakter
generasi dengan menanam-
kan nilai karakter “Maja La-
bo Dahu” hal ini perlu kem-
bali kita tanamkan dalam diri
kita agar mampu menuju
kesuksesan dengan diimba-
ngi kepribadian yang baik.
Karena karakter inilah yang
ingin kita tanamkan pada
anak kita karena dengan

pembentukan karakter ben-
teng pertahanan terakhir
dalam menghadapi pengaruh
negatif kemajuan zaman, se-
hingga apa yang dicita-cita-
kan oleh kita semua sebagai
orang tua dapat terwujud.

Sukri mengajak seluruh
peserta rapat untuk memba-
ngun diri menjadi lebih baik,
menjadi manusia yang lebih
bermanfaat bagi kehidupan.
Dilanjutkan dengan penye-
rahan Plakat penghargaan
Himpaudi Award kepada
Pimpinan Lembaga dan Te-
naga Pendidik Kota Bima
2019. Acara dihadiri pula oleh
Sekda Kota Bima Drs.H.
Mukhtar MH,  Ketua TP-
PKK selaku Bunda PAUD
Kota Bima Hj.Ellya H.Mu-
hammad Lutfi, Ketua Iswara
Kota Bima Yuliana Syamsu-
rih, Kepala Dikbud, Kepala
dinas sosial, Ketua DWP
Kota Bima Hj.Salmah H.
Muhktar. (BE04)

Dik Doank Hadiri Seminar Pendidikan Keluarga di Kota Bima

dan mahasiswi tersebut me-
nuntut DPR RI melalui DP-
RD Kabupaten Bima agar
menghapus rencana revisi
Undang-undang KPK dan
Rancangan KHUP.

"Karena undang-undang
ini sangat tidak masuk akal
teman-teman sekalian. Masa
sampai mengurus urusan ranjang
pasangan suami istri," teriak
korlap aksi Rustam diikuti te-
riakan riuh massa aksi lainnya.

Mahasiswa dari berbagai

semester tersebut juga me-
ngutuk tindakan militerisasi
dan rasisme di papua belaka-
ngan ini. "Kita juga mengutuk
tindakan represif terhadap
mahasiswa oleh aparat hu-
kum di sejumlah wilayah In-
donesia," ujar orator lainnya.

Pantauan Bima Ekspres,
dalam aksi unjuk rasa ini, tidak
hanya mahasiswa yang ikut
aksi melainkan juga sejumlah
dosen. Bahkan mereka ikut
menyumbangkan suaranya

untuk berorasi.
Sepanjang aksi unjuk rasa,

dijaga ketat oleh puluhan apa-
rat kepolisian dari Mapolres Bima
Kota. Bahkan Kapolres Bima
Kota,  AKBP Erwin Ardiansyah
SIk ikut memantau aksi tersebut.

Massa kemudian diterima
sejumlah anggota dewan dengan
memanggil belasan perwakilan
untuk menyampaikan tuntutan
mereka. Para anggota dewan
mengaku akan merekomenda-
sikan ke DPR RI. (BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Tokoh muda Desa tambe

Kecamatan Bolo, Asikin S.
Pd berharap kepada Panitia
Pemilihan Kepada Desa
(Pilkades) setempat agar bisa
menjalankan amanah sebagai
penyelenggara Pilkades de-
ngan maksimal. Hal itu di-
sampaikan Asikin menyusul
adanya surat pengunduran
diri Wakil Ketua Panitia Pil-
kades namun ditolak oleh
BPD. “Kita harus menyikapi
masalah ini dengan serius.
Karena menyangkut hajatan
demokrasi masyarakat yang
harus disukseskan bersama,”
ujarnya, Kamis (26/9).

Kata Asikin, harapan ini
disampaikan karena kuatir

ada masalah dikemudian hari,
lalu internal Panitia Pilkades
saling lempar tanggung ja-
wab. Sehingga lanjut dia, suk-
sesi Pilkades tidak sesuai ha-
rapan. “Kita tidak ingin ma-
salah ini berpolemik. Sehing-
ga semua unsur harus secara
cermat mengeluarkan kebija-
kan yakni terkait surat yang
dilayangkan Wakil Ketua Pa-
nitia Pilkades,”katanya.

Hajatan demokrasi tingkat
desa seperti ini sangat urgen
sehingga membutuhkan ki-
nerja pihak panitia yang mak-
simal yakni tidak berat sebe-
lah karena ada kepentingan sesaat
dan harus menjunjung tinggi azas
demokrasi sesuai aturan berlaku.

“Untuk mensukseskan de-

mokrasi yang baik. Semua ele-
men harus berperan aktif, jadi
tidak saja pihak panitia yang
mempunyai tanggung jawab,
tapi kita semua punya tanggung
jawab moral,” jelasnya.

Untuk itu, kata Asikin, pihak panitia
dan unsur lain harus meminta
kejelasan terkait surat pengunduran
diri Wakil Ketua Panitia Pilkades.
“Kalau memang BPD menolak-
nya, apa landasannya. Karena
menurut saya, jika seseorang
mengundurkan diri lalu dipertahan-
kan, hal itu akan menjadi boomer-
ang di kemudian hari dan tidak
menutup kemungkinan mencipta-
kan masalah, apalagi yang ber-
sangkutan mengundurkan diri
dengan alasan sibuk urusan
kantor,” tutup Asikin.(BE07)

Kinerja Panitia Pilkades Maksimal Tamber Diharapkan Maksimal
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Keren, FPKT Bima Hadirkan “Bengkel Book” di Kawuwu
Bima, BimaEkspres.-

Forum Pengurus Karang
Taruna (FPKT) Bima,  meng-
gelar Grand Launching
“Bengkel Book”. Ini  meru-
pakan program inovasi pem-
berdayaan ekonomi kreatif
berbasis inklusi sosial oleh
FPKT Bima. Peluncuran ber-
langsung di halaman Kantor
Desa Kawuwu, Kecamatan
Langgudu, Kamis (26/10/2019).

Ketua FPKT Kabupaten
Bima, Irfan DJ, SH, menyam-
paikan, program bengkel book
ini, sebagai upaya mengejar
ketertinggalan informasi. “Pal-
ing penting kita harus menge-
tahui inklusi sosial, bahwa se-
lama ini perpustakaan meru-
pakan hal penting bagi orang
pedesaan,” ujarnya. Dijelaskan-
nya, inklusi sosial adalah baga-
imana mendorong orang ber-
kembang secara ekonomi, so-
sial, edukasi.

“Bengkel Book ini meru-
pakan program yang perta-
ma yang kami laksanakan.
Desa Kawuwu adalah desa

peratama sekaligus lokasi
Grand Launching,” ujarnya.

Diharapkannya dengan “Beng-
kel Book” ini  untuk meningkatkan
kegemaran membaca dan me-
ningkatkan kesejahteraan eko-
nomi melalui literasi. Karena lite-
rasi mempunyai peranan penting
dalam mendorong kesejahteraan
masyarakat. “Bengkel Book”
nantinya tempat berkumpul,
khususnya generasi muda.
Memperkuat tali silaturrahmi
baik antarmasyarakat dengan
tokoh, maupun masyarakat de-
ngan unsur pemerintahan.

“Pada muaranya, semo-
ga program pemberdayaan
masyarakat  melalui FPKT
Bima ini bisa menunjang eko-
nomi masyarakat,” ujarnya.

Kedepannya, kata Irfan,
akan dikembangkan di desa
lainnya.  Ada pun bahan beng-
kel book yang diserahkan be-
rupa, satu buah Kompresor,   77
eksemplar Buku Bacaan, Tam-
bal Ban, alat perlengkapan beng-
kel, karet tambal ban, oli satu dus,
serta rak buku. (BE04)

Dompu, BimaEkspres.-
Himpunan Mahasiswa

Islam (HMI) dinilai mampu
menjadi salah satu motor
kebangkitan wirausahawan
milenial di Indonesia. Hal itu
diungkapkan oleh Direktur
Sentral Muslim Group, Ir. Ha-
di Santoso,  ST,  MM, saat men-
jadi Pembicara dalam Latihan
Kepemimpinan (LK) II Ting-
kat Nasional, yang diselengga-
rakan Pengurus HMI Ca-
bang Dompu, bertempat di
Hotel Semada,  Dompu, NTB,
Selasa (24/9) malam.

"Tingkat kesejahteraan
sebuah negara, sangat di-
tentukan jumlah entrepre-
neur yang ada didalamnya.
Termasuk Provinsi NTB,
membutuhkan wirausaha-
wan baru. Bahkan program
prioritas Gubernur NTB,
salah satu nya adalah men-
ciptakan 1.000 wirausaha-
wan baru," ujar  Hadi Santo-
so,  yang juga Staf Khusus/
Tim Ahli Program Prioritas
Gubernur NTB itu.

Menurut Hadi, saat ini
jumlah wirausahawan di

Indonesia masih sangat se-
dikit,  belum mencapai 5%.
Begitupun di Provinsi NTB.
Hal itu menjadi peluang be-
sar bagi siapapun yang seri-
us menggeluti dunia usaha.
Terutama kaum milenial.

"Bisnis hari ini, justru mem-
beri peluang terbesar untuk
para generasi muda. Seperti
adik-adik HMI ini,  karena ma-
suk di era digitalisasi 4.0. Di-
mana, pemahaman paltform
bisnis berbasis digital,  android,
media sosial, dan marketplace,
menjadi penentu kesuksesan
bisnis. Nah, ini kan gawean
sehari-hari generasi Melenial,"
lanjut Hadi,  dihadapan puluhan
peserta LK II yang antara lain
berasal dari Kabupaten Dom-
pu,  Kota/Kab Bima,  Lombok
Tengah,  Gowa, Makassar itu.

Semua bisnis yang kon-
vensional mulai dtinggalkan
oleh konsumennya, karena
para konsumen milineal te-
lah bermigrasi ke jaringan
online.

Sehingga, perusahaan-
perusahaan besar telah ba-
nyak yang gulung tikar,  seperti

Hi Tech Mall,  Matahari,  Hero,
Mangga Dua Mall, dan lain-
nya.

"Semua bisnis harus be-
rinovasi dan menyongsong
era digital. Secara umum
bisnis platform digital, naik
di atas 300%. Meski menga-
lami penurunan saat ini, ka-
rena resesi ekonomi dunia.
Hal ini, berbanding terbalik
dengan bisnis yang tetap me-
ngandalkan transaksi konven-
sional, yang terus mengalami
penurunan secara drastis," im-
buh Hadi.

Hadi memberi semangat
kepada para Kader HMI
itu,  untuk serius menggeluti
bisnis. Tanpa terpaku dengan
kebutuhan modal finansial.
Karena modal terbesar dalam
era digital adalah jejaring dan
penguasaan/penerapan tek-
nologi.

"Banyak yang ingin me-
mulai bisnis ragu, karena
keterbatasan modal finan-
sial. Padahal di era digital,
modal tidak begitu prinsip.
Dengan bermodalkan HP
Android pun,  kita sudah bi-

HMI Berpeluang Mengisi Space Entrepreneur Milenial

Bima, BimaEkspres.-
Pemilihan Ketua, Wakil

ketua, Sekretaris dan anggo-
ta BPD akan dipilih setelah pe-
lantikan November akan datang.

Kasi Pemerintahan Keca-
matan Bolo, H. Gunawan,
M. Pd, menyampaikan, ber-
dasarkan jadwal yang telah
ditentukan, anggota BPD di
Kecamatan Bolo akan di-
lantik oleh Bupati Bima ber-
sama kecamatan lainnya No-
vember mendatang.

“Tahapan pelantikan BPD

terpilih wilayah Bolo mulai
Kamis (7/11) hingnga Sabtu
(9/11) akan datang. Setelah itu
dilakukan pemilihan komposisi
pengurus,” tuturnya, Kamis
(26/9).

Hasil pemilihan itu dila-
porkan ke Pemerintah Ke-
camatan Bolo, agar dikelu-
arkan SK struktur BPD di
masing-masing desa. Untuk
BPD yang akan melaksa-
nakan Pilkades, tugas per-
tamanya ikut menyeleng-
garakan dan menyukseskan

Direktur Sentral Muslim Group,  Ir. Hadi Santoso,  ST,  MM, saat menjadi LK II Tingkat Nasional
HMI Cabang Dompu, Selasa (24/9) malam.

Ketua FPKT Bima, Irfan DJ, SH, menyerahkan secara simbolis bantuan bengkel book ke Ketua Karang Taruna Kawuwu.

Pemilihan Ketua BPD Setelah Pengurus Dilantik

tahapan Pilkades. “Nanti pa-
nitia Pilkades akan melapor-
kan tahapan-tahapan itu ke
BPD yang baru,” jelasnya.

Dia berharap, semoga
semua anggota BPD yang
baru bisa menjalankan tu-
gasnya dengan baik sesuai
dengan tugas dan fungsi-
nya. Terutama tugas legisla-
si dan pengawasan di desa.

“Harapan terbesar kami
tentu mereka bisa bekerja
dengan baik dalam menjalakan
tugas,” ungkapnya. (BE07)

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

sa memulai bisnis. Kita bisa
saja memilih jualan di mar-
ket place besar yang telah
ada. Tinggal melihat produk
terlaris dan perbaiki cara pro-
mosi,  insya Allah bisa jalan,"
terang Korwil Persatuan In-
sinyur Indonesia (PII) Bali-
Nusra ini.

Bisnis apapun, menurut
Hadi, baik Trading,  service/

jasa, investasi,  maupun ma-
nufacture. Tetap membu-
tuhkan penguatan di "Lima P",
Personality,  Produck,  Pro-
motion,  Place,  dan Price.

"Jangan lupa,  untuk mu-
lai bisnis,  pilihlah berdasar-
kan passion atau hobby,
ATM (Amati Tiru Modifika-
si), dan peluang yang ada.
Dengan passion/cinta, kita

akan bisa terus bangkit dari
setiap kegagalan. Karena
tak ada satu pun bisnis yang
berjalan mulus tanpa kega-
galan. Jadi dalam bisnis tak
penting berapa kali kita ga-
gal,  yang terpenting bagai-
mana kita selalu mampu bang-
kit," tutup Pria yang juga Wa-
kil Ketua KADIN Bima ini.
(BE04)


