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Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah

memerintahkan jajarannya untuk memper-
cepat evakuasi 153 jiwa warga NTB di Wa-
mena, Papua yang mengungsi akibat keru-
suhan di daerah tersebut. Demikian disam-
paikan Kepala Biro Humas dan Protokoler
Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM,
Jumat (27/09/2019).

Najamuddin mengutarakan, pihaknya
Baca: Evakuasi... Hal 4

telah mendapatkan informasi dari warga
NTB yang terjebak di daerah tersebut. In-
formasi ini pun telah disampaikan kepada
Gubernur NTB. Atas informasi tersebut,
Gubernur sendiri langsung memerintahkan
agar ditempuh upaya semaksimal mungkin
untuk mengevakuasi warga NTB di daerah
tersebut.

Untuk itu, Pemprov NTB langsung si-
gap berkoordinasi dengan berbagai pihak

Gubernur Perintahkan Segera
Evakuasi Warga NTB di Wamena

Bima, BimaEkspres.-
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabu-
paten Bima, Zunaidin, SSos, MM, melarang
pelajar terlibat aksi demo dalam menyikapi
Revisi Undang Undang KPK dan RUU KU-
HP. Hal itu disampaikan menyikapi perisiwa
disejumlah daerah di Indonesia. “Pelajar terli-
bat aksi unjuk rasa menjadi korban kekera-
san. Hal itu tidak kita inginkan,” ujar Zunaidin,
Jum’at (27/9).

Kata Kadis, pihaknya sudah berkoor-
dinasi dengan Dinas Dikbud Provinsi Nu-
sa Tenggara Barat (NTB) yang menaungi
Sekolah Menangah Atas/ MA dan setingkat.

 “Saya sudah koordinasi dengan Dikbud

Baca: Dilarang Demo... Hal 6

Pelajar Dilarang
Ikut Demo

Bima, BimaEkspres.-
Kapolres Bima melalui Kasat Reskrim

IPTU Hendry Cristianto, S. Sos, mengaku
kasus tindak pidana korupsi dana try out
melibatkan Hj Jubaidah selaku Kabid Dik-
das Dikpora Kabupaten Bima, sudah dina-
ikkan ke tingkat Jaksa. namun dikembali-
kan karena belum lengkap.

Kasus ini, kata dia,  tetap menjadi aten-
si, karena memenuhi alat bukti.  "Tanpa dide-
sak, kasus korupsi melibatkan tersangka Kabid
Dikdas Dikpora Kabupaten Hj. Jubaidah,
sudah kami naikkan ke Jaksa karena me-
menuhi unsur alat bukti dan ada UU menga-
tur,"  ujarnya di ruang kerjanya, Jumat (27/9).

Kata dia, setelah dilimpahkan dokumen
perkaranya ke jaksa, dikembalikan, kare-
na dianggap belum lengkap. “Jaksa mengem-
balikan dengan petunjuk untuk dilengkapi,"
katanya.

Kata dia, saat ini, tim penyidik sedang
bekerja melengkapi kekurangan tersebut.
Secepatnya pihaknya akan kirim kembali.

Baca: Jadi Atensi... Hal 6

terkait, termasuk Polda NTB untuk bisa
segera memulangkan mereka yang terje-
bak.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra.
T. Wismaningsih Dradjadiah menegaskan,
sejumlah upaya serius telah ditempuh untuk
mempercepat evakuasi.

Dorong Anak Muda Lebih Kreatif dan Bersaing

Kasat Pol Airud menyerahkan  bantuan kepada nelayan di Dusun Jala Desa Nggembe Kecamatan Bolo, Rabu (25/9). Berita di halaman 3.

Kasus Try Out
Tetap Jadi Atensi

Baca: Anak Muda... Hal 4

YA, dia adalah Muhammad Putera Fer-
ryandi yang juga adalah seorang jenateke
atau sultan menggantikan mendiang bapak-
nya, Ferry Zulkarnain ST yang tidak lain ada-
lah eks Bupati Bima.

Darah politiknya tidak diragukan lagi,
lantaran kedua orangtuanya adalah Bupati
Bima. Sebelum menjadi orang nomor satu
di Pemkab Bima, bapak dan ibu nya juga
pernah menjadi wakil rakyat. Mereka juga
bernaung dalam partai besar berlambang
beringin.

Meski tergolong baru didunia politik, sarjana
ilmu politik dan pemerintahan Universitas Pa-
djadjaran Bandung (UNPAD) tersebut, patut
diperhitungkan. Dae Yandi, sapaan akrab-

Muhammad Putera Ferryandi

Kala Kaum "Milenial" Terpilih jadi Legislator (4)

Legislator yang satu ini disebutkan menjadi wakil rakyat termuda baik di Kota
maupun Kabupaten Bima. Bahkan, jika dibanding legislator Milenial lainnya, Dia
merupakan sosok yang menjadi magnet lantaran putra dari Bupati Bima dan langsung
ditetapkan menjadi Ketua DPRD.

(Ikra Hardiansyah)

Zunaidin, SSos, MM
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CATATAN REDAKSI

VIRAL dan hebohnya pelajar yang ikut me-
lakukan aksi unjuk rasa di ibu kota, juga menu-
lar ke Bima. Kamis (26/9) kemarin, para pelajar
dari SMKN 2 Kota Bima ikut melakukan hal se-
rupa.

Hanya saja, para pejar di Bima tidak me-
nuntut terkait Undang-undang KPK dan RK-
UHP, melainkan menuntut agar kesejahteraan
petani di Bima umumnya. Mereka berunjuk rasa
di depan Kantor Pertanian Kabupaten Bima.

Aksi tersebut menutup jalan Soekarno Hatta
Kota Bima dan sempat mengganggu aktifitas
penggunaan jalan, terlihat beberapa pelajar
dari SMK N 2 Kota Bima yang bergabung de-
ngan mahasuswa dari organisasi IMS-SB, LSIP
dan IPMR yang tergabung dalam Persatuan
Mahasiswa dan Rakyat Tani Menggugat (PM-
RTM).

Siswa itu mengaku keikutsertaan dalam
aksi tersebut merupakan bentuk panggilan
moral untuk menjunjung tinggi nilai keadilan
di negeri ini, karena katanya Kabupaten Bima
merupakan daerah pertanian dan hidup dari
hasil pertanian. Pemerintahan katanya harus
peka terhadap kondisi petani yang kerap jadi
korban akibat sitem yang tidak berpihak pada
kepentingan petani.

Berbeda dengan aksi yang dilakukan pela-
jar di kota besar berujung anarkis. Pun banyak
meme yang tersebar di media sosial mengenai
aksi para pelajar itu. Ada yang mendukung, ada
juga menyesalkan. Namun, ini menjadi fenomena
baru di Republik ini.

Ada yang memahami konteksi aksi, ada juga
sekedar ikut-ikutan. Mereka bahkan berani
berhadap-hadapan dengan aparat. Termasuk ti-
dak takut ditembak dengan gas air mata.

Aksi itu mereka rela lakukan di jam belajar.
Tentu ini juga memerihatikan, meski kebebasan
berekpresi di jamin undang-undang, namun ke-
ikutsertaaan aksi perlu dipikirkan. Minimal me-
mahami konteks persoalannya, sehingga tidak
sekedar latah.

Sementara apa yang disuarakan mahasiswa
mengenai RUU KPK dan RUU KUHP, sebagai
keptihatikan akan pelemahan KPK. Juga RUU-
KUHP yang dianggap banyak mengebiri, ter-
masuk kebebasan pers.

Disisi lain, pemerintah juga terkesan
lamban dalam merespon dinamika yang ada.
Bahkan cenderung melempar pernyataan
yang memancing reaksi. Seperti Moeldoko
yang menganggap  KPK menghambat inves-
tasi.

Pernyataan yang memperlihatkan ada-
nya agenda tersembunyi dibalik pemaksaan
RUU KPK.  Atau bisa saja menjadi pesanan
Investor. Atau  juga pesanan para Koruptor,
karena tidak leluasa dengan kewenangan
KPK.

Aksi merespon RUU KPK dan RUUK-
UHP pun telah  memakan korban. Satu ma-
hasiwa tewas di Sulawesi, termasuk luka. Bah-
kan banyak wartawan juga menjadi korban
kebrutalan aparat kepolisian.

Tindakan yang tidak dapat dibenarkan,
apalagi oleh institusi yang selalu mengang-
gap diri pengayom dan pelindung masyarakat.
Aneh. (*)

Siswa Ikut Demo

Bima, BimaEkspres.-
Kodim 1608/ Bima be-

kerjasama dengan Peme-
rintah Kota Bima, mengge-
lar kejuaraan pacuan kuda
tradisional Wali Kota Bima
Cap dan Pangdam IX/Udy
Cap 2019, di lapangan pa-
cuan kuda Sambi Nae Kota
Bima. Kegiatan dalam rang-
ka memperingati HUT ke 74
TNI, memerebutkan hadiah
sebesar Rp600 Juta.

"Kami TNI bekerja sama
dengan Pemkot Bima meng-

gelar kejuaraan Pacuan Kuda
tradisional Wali Kota Bima
Cap dan Pangdam IX/Udy
Cap 2019 dalam rangka HUT
TNI ke74," jelas Dandim 1608/
Bima Letkol Inf Bambang Kur-
nia Eka Putra, Jumat (27/9).

Kata dia, bagi warga pu-
lau Sumbawa, pacuan kuda
adalah olahraga paling spek-
takuler tingkat masyarakat,
sehingga dari tahun ke tahun
menjadi perhatian masyara-
kat, terutama pecinta-pecin-
ta kuda pacuan.

"Kejuaraan pacuan kuda
dipusatkan di arena pacuan
kuda Kelurahan Sambinae
Kecamatan Mpunda Kota
Bima ini, dibuka langsung
Pangdam IX/ Udayana 13
Oktober 2019 dan ditutup 20
Oktober 2019 oleh Danrem
162/ WB," jelasnya.

Bambang mengapresiasi
dan sampaikan terima kasih
atas dukungan semua pihak,
terutama Pemerintah Kota
Bima, yang telah maksimal
mendukung dan membantu

pelaksanaan ini.
"Selain pacuan kuda masih

banyak kegiatan lain yang
dilaksanakan seperti kegiatan
Triatlon dan Upacara pada
puncak HUT TNI 5 Oktober
2019," ujarnya.

Dandim berharap kegiatan
ini dapat berjalan dengan baik
dan lancar, dan diharapkan
kepada masyarakat bisa
meramaikan kegiatan dimak-
sud, dengan tetap menjaga
ketertiban dan keamanan.
(BE05)

Pacuan Kuda Kodim
1608/Bima Berhadiah Rp600 Juta

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima Hj. Indah

Dhamayanti Putri, SE, me-
ngaku menerima informasi
dari wartawan terkait war-
ga Bima mengungsi di Pol-
res Jayawijaya. Akibat ke-
rusuhan tempat tinggal dan
usaha warga Bima diserang
serta dibakar.

"Saya diinformasikan oleh
wartawan, awalnya salah sa-
tu warga Desa Rade Mada-
pangga Kabupaten Bima, se-

telah komunikasi panjang, ter-
nyata jumlah warga Bima
banyak yang mengungsi aki-
bat penyerangan," katanya
via WhatsApp, Jumat (27/9)

Informasi dari warga Bi-
ma di Wamena yang diteri-
ma Bupati saat itu, berjum-
lah sekitar 100 orang. Lang-
sung memerintahkan Kepa-
la Dinas Sosial Kabupaten
Bima meresponnya dan me-
laporkan ke Guburnur NTB.

"Setelah saya pastikan infor-

masi yang akurat, baru saya pe-
rintahkan ke Dinas Sosial, untuk
teruskan ke Pemerintah Pro-
vinsi, dan saya sampaikan juga
ke Gubernur," katanya.

Kebetulan, kata dia, Kepala
Dinas Sosial Kabupaten Bima
sedang berada di Mataram, se-
hingga langsung berkoordinasi
dengan provinsi serta seluruh pi-
hak terkait.

Sekaligus membicarakan
langkah-langkah taktis serta
menjalin komunikasi yang intens

dengan Pemerintah Papua.
"Atas kerja sama yang ba-

ik, informasi warga Bima di
Wamena Papua yang mem-
butuhkan perhatian Pemerintah
langsung mendapat atensi
khusus Gubermur NTB," ujar-
nya.

Bupati mengimbau agar
masyarakat Kabupaten Bima
tidak terpancing merespon
dalam bentuk tindakan-tin-
dakan yang bersifat anarkis.
(BE05)

Bupati Atensi Penanganan Warga Bima di Wamena
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Warga Bima di Wamena Minta Dipulangkan
Bima, BimaEkspres.-

Puluhan warga Bima di Wa-
mena Papua, meminta untuk di-
pulangkan. Sebab rumah yang
mereka tinggali telah porak po-
randa akibat diserang dan diba-
kar warga setempat. Bahkan aki-
bat kejadian itu, puluhan orang
tewas.

Suhardin salah satu warga
Desa Dena Kecamatan Mada-
pangga Kabupaten Bima, yang
ada di Wamena, mengaku akibat
konflik semua pendatang menjadi
sasaran warga lokal. "Kami juga

dikaitkan dalam kerusuhan anar-
kis ini, selain pendatang diserang,
rumah maupun ruko milik warga
Bima dibakar oleh kelompok war-
ga, beruntung saat itu warga Bima
diselamatkan salah satu anggota
Polri  asal Bima," katanya, Jumat.

Kata dia, akibat diserang dan
tempat tinggal dibakar, warga
Bima mengungsi. Bahkan kondisi
mereka memerihatinkan dan me-
minta segara dipulangkan.

"Kami warga Bima menyela-
matkan diri di pengungsian Pol-
res Jayawijaya, untuk menjaga

diri dari serangan," katanya me-
lalui telepon.

Kata dia, jaringan komunikasi
untuk pendatang dibatasi, satu
jam ditarik dengan biaya Rp100
ribu. Jika sudah terjadi penyera-
ngan, semua warga dipengungsi-
an tidak bisa lagi menggunakan
internet.

“Sekitar 158 warga Bima di Wa-
mena. Semua mengamankan diri
Polres Jayawijaya," ungkapnya.

Suhardin mengaku, di rantauan
tinggal bersama anak dan istri.
Begitupun warga Bima yang la-
innya. Sejak berada di penampu-
ngan Senin, sudah banyak yang
jatuh sakit, terutama bayi dan anak-
anak.

"Kondisi ini sangat mempri-
hatikan, keamanan kami belum
bisa dijamin saat ini. Kami minta ke-
pada pemerintah daerah agar sece-
patnya turun tangan," harapnya.

Kata Sahardin, pendatang dari
Batam dan Jawa Timur sudah die-
vakuasi langsung oleh pemerintah
daerah masing-masing.Tinggal pen-
datang dari Bima yang belum di-
perhatikan oleh pemerintah.

"Kami sudah lakukan komuni-
kasi dengan pemerintah di Bima
dan Provinsi NTB, semoga ada per-
hatian dan kepedulian terhadap na-
sib warga Bima di Wamena Papua,"
harapnya. (BE05)

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

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

Hub. 083878927577, 08122771434

WWW.BBCVANTAGE.COM

Bima, BimaEkspres.-
Satuan Pol Airud Polres Ka-

bupaten Bima menggelar kegia-
tan Quick Wins Polri Program 1
yakni penegakan hukum bagi or-
ganisasi Radikal dan Anti Panca-
sila, di Dusun Jala Desa Nggembe
Kecamatan Bolo, Rabu (25/9).
Hadir pada kesempatan tersebut,
Pj Kades Nggembe dan aparatur,
tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh pemuda serta warga sekitar.

Kasat Pol Airud  Polres Kabu-
paten Bima, IPTU. Ahmad, me-
nyampaikan, terkait bahaya pe-
nyebaran faham Radikalisme dan
anti Pancasila perlu adanya peran
serta kita semua. "Kita semua
mempunyai tanggung jawab untuk
memberikan pemahaman terkait
bahaya radikalisme," ucap Ahmad.

Mengantisipasi keberadaan
pengaruh penyebaran  Radikalis-
me dan anti Pancasila sangat diper-
lukan karena faham ini  di larang di

NKRI. "Bila ditemukan adanya
kelompok tertentu yang menye-
barkan faham tersebut agar segera
melaporkan  ke Pemdes selanjutnya
diinformasikan ke polisi," tuturnya.

Pj Kades Nggembe, Adnan, S.
Sos, mengungkapkan, atas nama
masyarakat menyampaikan uca-
pan terima kasih banyak kepada
jajaran Sat Pol Airud Polres Kabu-
paten Bkma yang  telah mengun-
jungi Dusun Jala Desa Nggembe
sekaligus memberikan arahan ten-
tang radikalisme dan anti Pancasila.

"Kita berterima kasih pada jajaran
polisi Kabupaten Bima. Karena se-
lain berikan pemahaman tentang
Radikalisme dan anti Pancasila juga
berikan bantuan," ujarnya.

Kasat Pol Airud menyerahkan
bantuan kepada masyarakat pesisir
nelayan yang ada di dusun setempat.
Yakni berupa Sembako, Life jaket,
Bendera merah putih dan Teks Pan-
casila. (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

Sat Pol Airud Polres Bima
Giat Quick Wins di Nggembe

Kota Bima, BimaEkspres.-
Ternyata PT Tukad Mas di

jalan lintas Bima-Sape Kelurah-
an Kodo masih beraktivitas. Bah-
kan debu yang ditimbulkan meng-
ganggu pengendara yang melin-
tas.

Seperti dikeluhkan Amirudin
dan Hamsah. Dia mengaku heran
mengapa aktivitas perusahaan

yang dianggap ilegal itu tidak di-
hentikan. Apalagi, mengganggu
pengendara yang melintas.

Mengingat posisi pabrik peng-
gilingan  bahan galian C berada di
pinggir jalan Negara. Belum lagi de-
bu di jalan yang membuat licin.

“Bahkan kadang debunya meng-
ganggu pandangan dan pernapasan,”
ujar Amiruddin, Jumat.

Dia meminta ada ketegasan dari
Pemkot Bima,  jika masih diang-
gap ilegal. “Kami sampaikan ini ke
media agar didengar oleh Wali Ko-
ta dan jajarannya," harapnya.

Jangan sampai, kata dia, ada pem-
biaran yang dilakukan oleh Pemkot
Bima. Atau jangan sampai ada indikasi
permainan, karena menganggap ma-
syarakat diam. (BE06)

Debu Aktivitas Ilegal Tukad Mas Ganggu Pengguna Jalan
Kasat Pol Airud menyerahkan bantuan life jaket kepada nelayan.

Warga pendatang memenuhi bandara untuk meninggalkan Wamena.
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Orientasi Anggota Dewan untuk Pengenalan Tugas
Ketua Sementara DP-

RD Kota Bima, Alfian In-
drawirawan, S.Adm me-
nyampaikan, kegiatan orientasi
ini sangat penting. Kegiatan ini
dapat memperdalam pengeta-
huan tentang tugas dan fungsi
legilsatif.

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sehari di Lantik, anggota

DPRD baru menjalani ori-
entasi, Tujuan orientasi adalah
dalam rangka pengenalan
tugas-tugas anggota DPRD
baru dan meningkatkan ke-
mampuannya.

Evakuasi... dari hal.1

“Kami menaruh atensi
terhadap kondisi mereka.
Dan saat ini kami dengan
berbagai pihak, saat ini se-
dang diupayakan jalan ke-
luar yang aman untuk me-
reka,” jelasnya.

Informasi adanya war-
ga NTB korban kerusuhan
di Wamena ini telah ber-
hasil terkonfirmasi melalui
panggilan telepon dengan
Mazhari, Guru Kontrak asal
Soromandi Bima dan Su-
hardin, Guru Kontrak asal
Rada, Bolo, Bima.

Berdasarkan keterang-
an keduanya, diketahui ada-
nya 153 jiwa warga NTB

“Sehingga dapat menam-
bah Wawasan anggota DP-
RD baru tentang bagaimana
seharusnya  dalam melaksa-
nakan tugas-tugas sebagai Wa-
kil Rakyat,” ujarnya.

Orientasi ini merupakan
Pembekalan dan pendala-

man tentang tugas pokok dan
fungsi DPRD yang wajib di-
ikuti oleh seluruh anggota
DPRD, yang telah mengu-
capkan sumpah dan janji se-
bagai anggota DPRD. Pada
saat orientasi, para wakil
rakyat tersebut akan diajar-
kan tentang pancasila, Un-
dang-undang Dasar (UUD)
1945, serta wawasan kebang-
saan dan lainnya.

Kemudian internalisasi

integritas, Sistem Pemerin-
tahan Indonesia, pemba-
ngunan daerah dan penge-
lolaan keuangan daerah,
hubungan kerja antara Ang-
gota Dewan dengan kepala
daerah serta fungsi, tugas,
wewenang serta hak dan
kewajiban anggota Dewan.

Dihari terakhir, Anggota
DPRD kembali akan dibe-
kali materi muatan lokal ter-
kait, sinkronisasi program pri-

korban kerusuhan.
Dari jumlah tersebut, 40

orang sudah dievakuasi ke
Sentani, Jayapura dengan
Pesawat Komersial, diban-
tu oleh Rukun Keluarga Bi-
ma (RKB) Jayapura. Saat
ini, 48 orang lainnya sedang
mengungsi. Mereka me-
nunggu Pesawat Herkules
di Bandara AU/Polri.

“Sisanya masih berta-
han di rumah-rumah mere-
ka, menjaga harta benda
yang masih tersisa,” ujar-
nya.

Warga NTB yang te-
ngah mengungsi di banda-
ra, kini tengah berharap

Anak Muda...  dari hal.1

nya menjadi legislator pe-
raih suara terbanyak dari
seluruh Dapil di Kabupa-
ten Bima. Tak heran ia
langsung ditunjuk menjadi
ketua DPRD Kabupaten
Bima.

Meski menjadi legislator
termuda, Yandi mengaku
tidak hanya berjuang untuk
kawula muda. Melainkan
seluruh elemen atau lapi-
san masyarakat dari ber-
bagai kalangan.

Hanya saja karena usia-
nya tergolong cukup muda,
pria kelahiran 12 Desem-
ber 1995 tersebut tetap ber-
juang untuk kaum milenial.
Ia menyarankan agar anak
muda, lebih kreatif dan ti-
dak takut untuk berkarya.

"Jangan memandang usia
muda atau tuanya. Pandang-
lah ia apakah mampu berkar-
ya atau berbuat apalagi untuk
orang banyak. Ayo anak mu-
da, bergerak," ajaknya kepada
Koran ini kemarin.

Karena diusia mudalah

menurut Yandi, bisa mengem-
bangkan bakat dan kemam-
puan sejak dini hingga nanti
diusia matang, karir ataupun
profesinya menjadi sama-sa-
ma matang.

Anak muda pun katanya,
tidak boleh patah semangat
jika mengalami kegagalan
dan terus mencoba hingga
menjadi sosok yang kuat, te-
gar dan percaya diri dalam
segala hal.

Dalam karirnya di kan-
cah politik ini, banyak yang
meragukan kemampuan
sulung dua bersaudara pa-
sangan sultan dan permai-
suri tersebut, jika merujuk
dari latarbelakang keluar-
ganya.

"Mereka yang memilih
saya kemarin itu murni pen-
dukung saya. Saya keliling
melakukan silaturahmi tanpa
orang tua ke pelosok-pelosok
Bima sejak lama. Bukan
menjelang Pemilu saja," ung-
kapnya.

Meski ia tidak bisa me-

nampik nama besar orang-
tua dan keluarga istananya
tersebut, namun ia menga-
ku ingin berjuang sendiri
dan masyarakat melihat
perjuangannya untuk lepas
dari nama orang tuanya.

"Kalau hubungan darah
saya tidak bisa hindari, tapi
untuk Tupoksi dan jasa ini
saya melakukan dengan
sendiri," tegasnya di kedia-
mannya.

Kedepannya ia akan
mencoba merangkul anak
muda begitupun semua
kalangan yang membutuh-
kan perannya sebagai leg-
islator terlebih memegang
jabatan sebagai seorang
leader di lembaga legislatif.

"Do'akan Mada bisa
berjuang memperjuangkan
hak masyarakat Bima. Toh
saya juga tidak sendirian,
ada 44 anggota dewan lain
yang membantu saya un-
tuk lima tahun kedepan. Insya
Allah," pintanya dengan raut
senyum khasnya. (*)

oritas Pemprov NTB dan
Kabupaten atau kota.

“Pada prinsipnya, orien-
tasi ini bertujuan untuk me-
ningkatkan pengetahuan
kemampuan, keterampilan,
sikap, dan semangat peng-
abdian anggota DPRD da-
lam melaksanakan tugas
Pemerintah Daerah dalam
kerangka Negara Kesatu-
an Republik Indonesia (NK-
RI),” pungkasnya. (BE06)

adanya bantuan komuni-
kasi, fasilitasi dari Pemda
Bima.

“Pemprov NTB kini me-
ngupayakan agar mereka
diprioritaskan untuk dieva-
kuasi, Warga Bima di Sen-
tani Jayapura standby me-
nunggu mereka,” ujar Wis-
maningsih.

Ia menambahkan, saat ini
Ketua RKB di Jayapura juga
tengah membantu warga
yang sudah dievakuasi.
Pemprov NTB juga terus
berkomunikasi dengan Ke-
menterian Sosial dan RKB di
Jayapura terkait upaya eva-
kuasi ini. (BE04)

ngan adanya kegiatan yang
dilakukan secara rutin se-
tiap minggu,” tutur Tita.

Melalui Majelis Taklim
ini diharapkannya, pembi-
naan kepada anak-anak da-
pat lebih ditingkatkan.  Apa-
lagi saat ini media massa dan
media informasi sangat mu-
dah diakses oleh anak-anak.

Ditambahkan Tita, Majelis
Taklim An Nisaa merupakan
organisasi resmi yang SK
kepengurusannya ditandata-
ngani oleh Bupati Bima dan
bertugas melakukan pembi-
naan kepada Majelis Taklim
yang ada di tingkat kecamatan
dan desa.

Keberadaan majelis ini,
lanjut Tita, selain untuk
menyambung silaturrahim,
juga melakukan pembina-
an dan diskusi dalam me-
ningkatkan kualitas keisla-
man kita.

“Salat adalah bentuk ke-
taatan dalam rangka berin-

Bima, BimaEkspres.-
Majelis Taklim An Ni-

saa Kabupaten Bima ter-
sus mendukung program
pemerintah daerah di bi-
dang keagamaan. Mereka
membina kelompok Maje-
lis Taklim di tingkat keca-
matan dan desa.

Seperti silaturahmi dan
pembinaan di Masjid Nu-
rul Yakin Desa Kaowa Ke-
camatan Lambitu, Kamis
(26/9). Sebelumnya, kegia-
tan yang sama juga berlang-
sung di Masjid Al Ikhlas
Desa Rasabou Kecamatan
Tambora, Selasa (24/9).

Pengurus Majelis Tak-
lim An-Nisaa, Tita Masi-
thah, M.Si memberikan
apresiasi atas kiprah Ma-
jelis Taklim Masjid Nurul
Yakin Desa Kaowa

“Meskipun baru satu ta-
hun didirikan, kegiatan Ma-
jelis Taklim di Desa Rasa-
bou sudah sangat baik de-

teraksi dan berdoa memo-
hon serta menghambakan
diri kepada Allah SWT.  Ju-
ga tentang kesabaran adalah
kunci dari kebahagiaan. Ke-
depankanlah sabar dalam se-
gala hal, terutama dalam rumah
tangga. Berumah tangga itu
bukan mencari yang sama, tapi
mendekatkan perbedaan,”
ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Ma-
jelis Taklim Kecamatan
Tambora Asnita mengha-
rapkan pembinaan dan pen-
cerahan dari Majelis Taklim
An Nisaa Kabupaten Bima
mengingat kegiatan majelis
taklim di kecamatan Tam-
bora masih sangat terbatas.

“Majelis Taklim  Al Ikh-
las baru terbentuk satu ta-
hun. Semoga ke depan akan
ada bantuan dan sumbangan
yang bisa memicu semangat
ibu ibu untuk  ikut serta pada
kegiatan majelis taklim,” ha-
rapnya. (BE07)

Majelis Taklim An Nisaa
Gelar Pembinaan di Lambitu dan Tambora

Alfian Indrawirawan, S.Adm
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Sabu-Sabu 24 Gram Dimusnahkan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Barang haram narkoti-

ka jenis sabu-sabu hasil pe-
nangkapan di Kelurahan Tan-
jung beberapa waktu yang lalu,
akhirnya dimusnahkan Polres
Bima Kota Jumat (27/9) ke-
marin.

Pemusnahan dilakukan
dengan cara dicelupkan ke
dalam ember. Setelah mus-
nah, air dalam ember kemudian
dibuang ke kamar mandi.

Pemusnahan barang bukti

juga dihadiri Kepala Pengadi-
lan Negeri Bima, perwakilan
Kejaksaan Negeri Bima, BP-
OM, BNNK Bima serta para
perwira Polisi Polres Bima Ko-
ta dan pimpin langsung Ka-
polres Bima Kota, AKBP Er-
win Ardiansyah Sik.

Dijelaskan Kapolres me-
nyebutkan barang bukti yang
dimusnahkan merupakan ha-
sil penangkapan 4 orang ter-
sangka pada tanggal 2 Sep-
tember lalu.

"Mereka adalah FB (21),
IP (29) dan NI (19) warga Ke-
lurahan Tanjung, sedangkan
ER (15) sudah dilimpahkan
ke balai PPA karena masih
di bawah umur," ucap Kapol-
res Jumat kemarin.

Pasal yang mereka lang-
gar sebutnya, 114 Junto 112
ayat 2 Junto 127 ayat 1 junto
132 dengan ancaman huku-
man minimal 6 tahun penjara.
Barang bukti yang dimusnah-
kan tersebut merupakan milik

Kolam Renang
Lawata Dibangun

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

letakkan batu pertama pembangunan kolam renang
Lawata, Senin lalu.  Kolam renang dibangun dengan
APBD Pemerintah Kota Bima sebesar Rp850 juta.

Pembenahan Lawata selama satu tahun terakhir
ini menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bima.
Peningkatan pembangunan kepariwisataan ini
diharapkan dapat meningkatkan capaian PAD. Kini
Lokasi Wisata Lawata menjadi idola bagi para pe-
ngunjung wisata. Sederet kantin berbentuk Uma
Lengge menyajikan beragam sajian menu.

Walikota menyampaikan keinginannya kedepan
semua spot wisata terintegrasi dan berlabel wisata
halal. Pada tahun 2020 mendatang di sisi utara La-
wata akan dibangun cottage-cottage. Dan nantinya
kapal yang kemarin dihibahkan akan dikelola untuk
kapal wisata yang menghubungkan Bima labuan
bajo. Selain itu, 2020 penataan kolo juga akan dila-
kukan dan pemerintah Kota Bima juga akan men-
dapatkan bantuan dermaga kapal dari pusat untuk
bersandarnya kapal itu.

"Pembangunan dan pembenahan beberapa spot
wisata kita akan maksimalkan penataannya, meski
Kota Bima merupakan Kota Transit dan Jasa kita
juga harus memaksimalkan potensi wisata agar pe-
ngunjung yang awalnya hanya singgah bisa menetap
dalam waktu yang lama,” jelasnya. (BE04)

FB selaku pengedar dan 3
orang lainnya berperan se-
bagai kurir.

"Sekarang para tersang-
ka sudah resmi menjadi taha-
nan Polres Bima Kota," ujarnya.

Pada kesempatan itu Ka-
polres juga meminta agar ma-
syarakat membangun komit-
men untuk menolak dan tidak
menggunakan segala jenis Nar-
koba. Karena sekali mencoba
narkoba, akan berbahaya untuk
masa depan. (BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Pesta demokrasi Pilka-

des serentak bergelombang
Tahun 2019 tinggal dua bu-
lan lagi. Terkait hal itu, war-
ga Desa Rasabou, Keca-
matan Bolo diminta untuk
menolak politik uang.

Warga Dusun Ina Sa-
ngari Desa Rasabou, Su-
aidin, SE, MM, mengung-
kapkan, suka tidak suka ter-
hadap sistem demokrasi In-
donesia harus diterima se-
bagai kesepakatan konstitusi
bernegara. Pada kancah Pil-
kades Tahun 2019 ini tentu
harus merapatkan barisan
agar demokrasi tingkat desa
tersebut dapat berjalan de-
ngan lancar, aman dan da-
mai.

“Semua mempunyai tang-
gung jawab moral untuk men-

sukseskan Pilkades. Untuk itu
semua elemen masyarakat
harus bahu membahu untuk
menciptakan konduktifitas
wilayah,” ujar Suaedin, Jum’-
at (27/9).

Untuk memilih Kepala De-
sa (Kades), dengan hati dan
nurani. Memilih  kandidat yang
dianggap mampu membawa
dan menjawab aspirasi ma-
syarakat. “Kita tidak boleh asal
memilih, Tapi pilihlah kandidat
calon Kades bersahaja untuk
membangun desa,” tuturnya.

Hal itu harus menjadi in-
dikator utama dalam hal me-
nentukan pilihan, karena lan-
jutnya, semua kandidat mem-
punyai rekam jejak dalam ke-
hidupan bermasyarakat.

“Jangan sekali kali men-
jadikan tolak ukur dalam me-
milih pemimpin itu barang ber-

harga atau uang karena se-
mua itu akan membungkam
mulut kita saat mengkritik pe-
mimpin. Intinya kita harus
menolak tawaran politik uang
karena itu akan membawa
kita ke jurang yang salah,”
ujar Aidin sapaanya.

Dirinya berharap, semua
jangan jadi pelacur politik de-
ngan menjadi Golput dan men-
jual suara. Waspadalah, bila
itu dilakukan maka suara anda
akan dimanfaatkan untuk ke-
pentingan salah satu calon kan-
didat demi meraih kemena-
ngan.

“Jangan pernah berha-
rap untuk memiliki pemim-
pin yang jujur bila prektek se-
macam itu tetap dilakukan.
Ingat, nasib desa ada di ta-
ngan kita semua maka pilihlah
pemimpin sesuai nurani dan

tolak politik uang,” ungkapnya.
Salah satu Calon BPD

terpilih duta Dusun La Ka-
ba, Ilham, mengajak selu-
ruh masyarakat untuk ber-
politik santun pada suksesi
Pilkades Rasabou. Hal itu per-
lu dilakukan agar kerukunan
dalam kehidupan sehari hari
tetap terjaga dengan baik.

“Jangan jadikan ajang Pil-
kades ini sebagai sarana saling
siku. Tapi jadikan Pilkades ini
sebagai momentum untuk mem-
pererat tali silaturahim,” pung-
kas Ilham. (BE07)

Warga Rasabou Diminta Tolak Politik Uang

Pemusnahan barang bukti sabu-sabu.

Warga Dusun Ina Sangari Desa Rasabou, Suaidin, SE, MM (tengah).

H Muhammad Lutfi, SE
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Kodim 1614 Dompu Gelar Berbagai Kegiatan Baksos

Dilarang Demo... dari hal.1

Jadi Atensi... hal.1

Dompu, BimaEkspres.-
Untuk mempererat tali

silaturahmi dengan masya-
rakat, jajaran Kodim 1614
Dompu menggelar berba-
gai  kegiatan Bakhti Sosial.
Kegiatan itu juga untuk me-
numbuhkan kemanunggalan
TNI dan Rakyat.

“Kegiatan Baksos ini sa-
lah satu rangkaian kegiatan
Kodim 1614  Dompu sebelum-

nya," kata Dandim Letkol Inf
Ali Cahyono, S.Kom, Jumat
(27/9).

Sebelumnya, kata Ali
Cahyono, pihaknya telah
melakukan kegiatan karya
bhakti membersihkan sam-
pah di pasar atas dan ba-
wah Dompu.

Diharapkan apa yang
telah dilakukan Kodim
1614 Dompu dalam rangka

Dia mengaku, trsangka
tidak dilakukan penahanan,
karena keyakinan penyidik
tersangka tidak melarikan
diri, menghilangkan BB.

“Penyidik menilai tersang-
ka sangat koperatif, sehing-
ga tidak dilakukan penahan-
an," ujarnya.

Kata dia, tersangka sudah
diminta keterangan bahkan
diperiksa berkali-kali. “Kalau
penyidikan ditemukan fakta
ada dugaan keterlibatan ter-
sangka lain, maka kami akan
lakukan proses, kalau ada fakta
lain sesuai dengan alat bukti
yang ada kita akan lakukan sidik

juga," jelas dia. Lanjutnya, semua
keterangan tersangka dan saksi

selama pemeriksaan akan dibuka
saat persidangan nanti. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Sekelompok warga De-

sa Rai Oi, Kecamatan Sa-
pe, Kabupaten Bima, me-
nyegel ruangan kantor DP-
MDes Kabupaten Bima Rabu
(25/9) lalu. Hal itu dilakukan,
sebagai bentuk protes warga
Panitia Pilkades yang ngotot
melakukan tahapan pengundi-
an nomor urut calon.

Perwakilan warga De-
sa Rai Oi Kecamatan Sa-
pe Makruf, mengatakan,
kehadiran pendukung salah
satu calon kepala desa yang
tidak diloloskan di DPMDes,
meminta pertanggungjawa-
ban Kadis. Sebab kesepa-
kan bersama telah dilanggar
oleh panitia Pilkades yang
tetap ngotot melakukan ta-
hapan pengambilan nomor
urut.

"Kami heran kenapa Pa-
nitia bisa melakukan peng-
undian nomor urut, semen-
tara kesepakan dan pernya-
taan Dinas pada pertemuan,
tidak akan dilakukan pengun-
dian nomor urut calon dan
menunggu hasil pemeriksan

keabsahan ijazah di Dikti,"
jelasnya.

Kata dia, pihaknya su-
dah beberapa kali datang
koordinasi ke DPMDes, bah-
kan kesimpulan terakhir Mus-
pida, tidak ada pengundian no-
mor. Harus  dilakukan verifika-
si bahan.

"Pengaduan kami sebagai
bentuk penolakan hasil pene-
tapan, akan dijawab secara
tertulis oleh pihak terkait, tapi
sebelum ada surat jawaban
tertulis, kok panitia sudah la-
kukan proses pengambilan no-
mor urut calon," katanya.

Beberapa kaca ruangan
juga dilempari batu. Penutu-
pan kedua kali nyaris dilaku-
kan, beruntung langsung di-
cegat oleh Kapolres Bima Ko-
ta dan sejumlah anggota.

Perwakilan warga me-
lakukan pertemuan bersa-
ma Wakil Bupati Bima di-
dampingi Kadis DPMDes,
Kabid Pemdes, dikawal ke-
tat oleh aparat kepolisian Pol-
res Bima dan Pol PP.

Dalam pertemuan terse-
but, Tajudin, MH, mengaku

Geram Ulah Panitia Pilkades Rai Oi, Kantor DPMDes Jadi Sasaran

Provinsi NTB terkait hal ini.
Pihak Dikbud Provinsi ter-
nyata sudah mengimbau jaja-
ran pendidikan,” jelasnya.

Menurutnya, pelajar ti-
dak perlu dieksploitasi un-
tuk melakukan hal-hal deks-
truktif. Namun cukup berkon-
sentrasi menempuh pendidi-

tidak pernah menyetujui pa-
nitia Desa untuk melaksanakan
tahapan. Sebab dia sudah
mengetahui dua kesepakatan
pada pertemuan sebelumnya.

"Panitia Pilkades meng-
hubungi saya, dan meminta
untuk dilakukan pengundian
nomor, namun dilarang, ka-
rena menunggu hasil Tim di
Surabaya, namun panitia
memaksa karena mengaku
didesak oleh lima calon yang
telah ditetapkan," katanya.

Dalam pertemuan terse-
but, Wakil Bupati Bima Drs.
H Dahlan, M. Noer, mem-
berikan kesimpulan akan me-
manggil panitia untuk mem-
pertanggungjawabkan per-
buatannnya, namun tidak bi-
sa sebagain panitia Kabupa-
ten, melainkan harus dihadiri
oleh semua untuk memutus-
kan apa kesimpulan.

"Kami akan panggil be-
sok dan merapatkan bersa-
ma Bupati dan FKPD se-
bagai panitia Kabupaten,
keputusannya dibatalkan
atau tidak, hasilnya besok,"
jelasnya. (BE05)

kan di sekolah.
“Tugas pelajar itu belajar

bukan terlibat aksi demo,”
tegasnya.

Sebelumnya, lanjut Ka-
dis, pihaknya sudah berte-
mu dengan seluruh kepala
SMP di wilayah Kabupa-
ten Bima dan mengimbau

agar memastikan tidak ada
pelajar yang terlibat aksi un-
juk rasa.

“Semua Kepala SMP su-
dah kita panggil untuk ber-
koordinasi masalah itu.Dipas-
tikan siswa SMP tidak ada
yang akan terlibat demo,”
tutupnya. (BE07)

IPTU Hendry Cristianto, SSos

memperingati HUT ke-
74 TNI tahun 2019 mem-
berikan manfaat bagi ma-
syarakat .

Kegiatan Baksos lain-
nya, donor darah dan pe-
layanan KB. Masyarakat
terlihat antisias mengikuti-
nya.

Dari data panitia 144
orang mengikuti pengoba-
tan, donor darah 63 orang

dan KB 12 orang.
“Saya sampaikan terima

kasih atas kehadiran war-
ga," kata Dandim yang be-

lum sebulan bertugas di Dom-
pu ini. (BE03)

Kegiatan donor darah yang diadakan Kodim 1614 Dompu, Jumat.

Mataram, BimaEkspres.-
Rencana road show pro-

gram hapus tato yang akan
digelar oleh Yayasan Ber-
dayakan Sesama (YBS),
mendapat dukungan dari
Bupati Lombok Barat, H
Fauzan Khalid S.Ag M.Si.

“Alhamdulillah, program
hapus tato kian mendapat
dukungan luas dari peme-
rintah, kali ini Bupati Lom-
bok Barat, H. Fauzan Kha-
lid,” kata Direktur Utama
YBS, M. Fahrurrozi, saat
ditemui di Pendopo Kantor
Bupati Lombok Barat, be-
lum lama ini.

Direktur Utama YBS me-
maparkan perkembangan
aktivitas kegiatan dan progres
persiapan yang dilakukan
panitia sampai saat ini yang
telah menerima 1500 pendaf-
tar.

Bupati Lombok Barat
langsung memberikan apresi-
sasi dan mendukung penuh
kegiatan ini. "Saya sangat
mendukung kegiatan ini dan
insya Allah kami akan turut
andil," tutur H Fauzan Khalid.

"Tentunya ini akan me-
ngurai kesadaran saudara-
saudara kita yang ingin
kembali. Memang hampir
sebagian besar persepsi  ten-
tang tato di masyarakat

adalah simbol kenakalan
atau negatif, namun ini perlu
ditepis karena mereka pun
punya harapan untuk mem-
perbaiki dan alhamdulillah,
bagi saya dan kita semua ini
sangat positif. Insya Allah,
jika tidak ada halangan yang
berarti, saya akan hadir pada
acara hapus tato nanti," tam-
bahnya.

Kegiatan hapus tato ini
merupakan yang pertama
kali diadakan di Pulau Lom-
bok – NTB. Antusias saha-
bat hijrah sangat luar biasa.

Hapus tato ini diseleng-
garakan oleh Yayasan Ber-

dayakan Sesama dan Ko-
munitas Lima Waktu Cre-
ative Studio yang bekerja
sama dengan Islamic Me-
dical Service (IMS) Jakarta
Pusat dan didukung oleh ba-
nyak pihak, terutama Peme-
rintah Daerah di beberapa
Kabupaten di Pulau Lombok.

“Insya Allah kegiatan ini
akan berlangsung mulai 26
Oktober hingga 2 Novem-
ber 2019. Terkait waktu dan
tempat akan kami informasi-
kan melaui media sosial YBS
dan LW juga melalui group
Whatsapp yang sudah ada,”
jelas Fahrurrozi. (BE08)

Hapus Tato YBS Didukungan Bupati Lombok Barat

Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid S.Ag M.Si.
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Bima, BimaEkspres.-
Kapolres Bima melalui

Kasat Reskrim IPTU Hen-
dry Cristianto, S. Sos, me-
nyampaikan sampai saat ini
belum ada pelaku pembaka-
ran hutan dan lahan yang ter-
jerat hukum. Namun masya-
rakat dilarang membersihkan
maupun membakar hutan
dan lahan  lebih dari 2 hektar
(Ha).  Karena akan dipidana
minimal 3 tahun dan maksi-

mal 10 tahun penjara.
"UU 32 tahun 2009 ten-

tang pengelolaan lingkungan
hidup ancaman hukuman pal-
ing singkat 3 tahun dan pal-
ing lama 10 tahun bagi ma-
syarakat yang membersihkan
dan membakar hutan dan
lahan diatas 2 hektar," jelas-
nya, Jumat (27/9).

Kata dia, Satgas pencega-
han kebakaran hutan dan
lahan tetap melakukan pe-

Bersihkan Lahan dan Hutan Lebih 2 Ha, Diancam Penjara 3 Tahun
ngawasan,  agar masyarakat
tidak membakar lahan.

“Boleh membakar, tapi
dengan lahan tertentu dan dij-
aga," katanya.

Lanjut dia, kurang dari dua
hektar itu diperbolehkan ka-
rena kearifan lokal. Namun
di atas dua hektar tidak boleh,
untuk pembakaran harus dijaga
dan dibuatkan sekat-sekat.

"Satgas kahutlan ini tetap
berjalan dan memantau setiap

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wakil Wali (Wawali)

Kota Bima, Feri Sofiyan,
SH menghadiri kegiatan
panen Dem area padi pro-
gram pengembangan per-
benihan di wilayah kelom-
pok Tani Kawinda Kelura-
han Jatibaru Barat, Keca-
matan Asakota. Wawali
didampingi Kepala Dinas
Pertanian, Ir Darwis, Per-
wakilan Dandim 1608 Bi-
ma, Perwakilan Kapolres,
Camat, Lurah dan seluruh
ketua kelompok tani dan ang-
gotanya, Kamis 26 Septem-
ber 2019.

Kepala Dinas Pertani-
an Kota Bima, Ir Darwis
menyampaikan dengan la-
han pertanian yang sema-
kin sempit merencanakan
memproduksi benih padi
unggul, yaitu benih inpari
32. Karena hasilnya sa-
ngat signifikan.

"Sebagai langkah awal
Dinas Pertanian Kota Bi-
ma pada tahun anggaran
2019 ini melaksanakan pro-
gram pengembangan per-
benihan melalui kegiatan

dem area padi pada areal
sawah seluas 5 Hektar yang
berlokasi di Kelurahan Ja-

tiwangi dan kelurahan Ja-
tibaru Barat Kecamatan
Asakota," jelasnya.

Wawali Panen Padi Impari 32 di Jatibaru Barat

Diharapkannya, pro-
duktivitas  padi ini nantinya
membawa konsekuensi ter-

hadap peningkatan produksi
yang dihasilkan.

Wawali, Feri Sofiyan SH

menyampaikan pemerin-
tah mendukung penuh pro-
gram di bidang pertanian.

Agar  menjadikan Kota
Bima sebagai salah satu
daerah penghasil benih pa-
di unggul bersertifikat. Se-
kaligus  memenuhi kebutu-
han benih di wilayah Pulau
Sumbawa.

"Pemerintah Kota Bima
terus mendorong semua
upaya yang dapat dilaku-
kan untuk terus meningkat-
kan pendapatan dan kese-
jahteraan petani khusus-
nya," ujarnya.

Diharapkannya kepada
semua pihak agar bisa ber-
partisipasi termasuk para
penyuluh pertanian yang
ada di Kota Bima untuk te-
rus memberikan bimbingan
ke kelompok tani. Terma-
suk penerapan teknologi per-
tanian.

"Kepada para petani agar
selalu mendengarkan apa
yang di jelaskan dan disam-
paikan oleh PPL nya karena
pengalaman tidak dapat me-
ngalahkan ilmu pengetahuan,"
harapnya. (BE04)

Mataram, BimaEkspres.-
Suasana asri taman di

Pandopo Gubernur NTB,
kurang akan terjaga de-
ngan biak, jika  tidak ada
tangan merawatnya. Ta-
man yang hijau akan mem-
buat hati senang dan sejuk
memandangnya.

Dua sosok yang mera-
wat taman di Pandopo Gu-
bernur NTB adalah Dahlan
dan Kahar. Sudah belasan
bahkan puluhan tahun be-
kerja merawat taman pen-
dopo dengan penuh cinta.

Begitu pula, Jamal, Staf
Pol PP ini pasti ada dimana
ada agenda gubernur ber-
langsung. Ada suka cita
menunggu kehadiran gu-
bernur sejak kedatangan
dan memastikan acaranya

selesai dengan baik.
Kamis (27/9) malam,

Gubernur NTB, Dr Zulkie-
flimansyah menyambangi
mereka satu persatu diru-
mahnya. Terpancar baha-
gia di wajah mereka dan ke-
luarganya.

Alhamdulillah, akhir bu-
lan ini mereka bertiga akan
melaksanakan Ibadah Um-
roh ke Tanah Suci Makkah
Al Mukaromah. Hadiah um-
roh yang diberikan oleh Gu-
bernur NTB beberapa wak-
tu yang lalu saat peluncuran
Koperasi Karyawan Setda
Provinsi NTB.

Mereka  berterimakasih
atas hadiah itu. Sebuah pem-
berian yang tidak duga dan
luput dari jangkauan mereka.
(BE04)

Gubernur NTB Sambangi Tukang Taman dan Sat Pol PP di Rumah

pembakaran lahan, ada pulu-
han titik lahan terbakar di Ka-
bupaten Bima," katanya.

Sampai saat ini, pihaknya
tetap memantau titik api dan
melakukan tindakan pemada-
man api apabila terjadi pem-
bakaran lahan.

"Untuk sementara mela-
kukan penyelidikan terkait
kebakaran hutan yang luas-
nya lebih dari dua hektar,
sampai saat ini belum dike-

tahui siapa pelakunya," ujar-
nya.

Kata dia, pihaknya mela-
kukan penyelidikan, kebaka-
ran terbesar di Kecamatan
Sanggar dan Tambora. Tu-
juan masyarakat membersih-
kan lahan untuk bercocok ta-
nam dan ditanami jagung.

"Kami mengimbau bagi
masyarakat yang memikiki
lahan kebun dan melakukan
pembersihan agar dijaga di-

buatkan sekat, jangan lebih
dari 2 hektar," ingatnya.

Dia mengaku, kendala
terberat penanganan kebaka-
ran adalah lokasi kebakaran
sulit diakses,. Sehingga alat
pemadaman sulit menjangkau.

"Masyarakat aktif mela-
porkan setiap kebakaran di
wilayah, setiap hari juga me-
lakukan pemantauan melalui
laporan BMKG," katanya.
(BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Desa Boro dan Oi Saro

siap menjadi Desa Bebas
Asap Rokok di Kecama-
tan Sanggar.

Selain itu, kesepakatan
pemberian Bantuan PKH
untuk 1. 000 Hari Pertama

Kelahiran (HPK).
Kasi Gizi Dinas Keseha-

tan Kabupaten Bima Tita
Masithah M.Si menjelaskan,
ada dua desa di Kecamatan
Sanggar yaitu  Desa Oi Saro,
Desa Boro dan Desa Rasa-
bou Tambora yang mengge-

lar MMD dengan 25 orang
peserta yaitu Camat, Ka-
polsek, TP. PKK, Kades,
Kadus, Kader, Toga/toma
dan pengelola Paud  PKH.

Tita yang merupakan
Alumnus Pascasarjana IPB
Jurusan Gizi Masyarakat dan

Ketua Persatuan Ahli Gizi
Kabupaten Bima menge-
mukakan, MMD di dua ke-
camatan tersebut berhasil
menggali komitmen ke-
camatan dan desa dalam
menurunkan prevalensi
stunting.

Sejumlah poin penting
kesepakatan yang dihasil-
kan dalam MMD di dua
kecamatan tersebut men-
cakup upaya menurunkan
stunting balita dibawah 30
perse tahun 2020.

Kesepakatan lainnya

Desa Boro dan Oi Saro Siap Bebas Asap Roko
adalah pemberian bantuan
penanganan stunting pada
RT 1.000 Hari Pertama Ke-
lahiran (HPK) dan Jamba-
nisasi menuju ODF, Pembe-
rian Makanan Tambahan
balita, Ibu Hamil dan sarana
Posyandu. (BE04)
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DKP Kabupaten Bima Bersihkan Sampah di Pantai Kalaki
Bima, BimaEkspres.-

Pantai Kalaki Kecama-
tan Palibelo yang memiliki
panjang 1 km dan menjadi
lokasi kegiatan “Aksi Meng-
hadap ke Laut”, Jumat (27/
9) sore.  Kegiatan diawali de-
ngan pembersihan sampah
plastik dan lainnya di sepan-
jang garis pantai.

Laut merupakan program yang
digagas oleh Menteri Kelautan
dan Perikanan RI, Susi Pudji-
astuti sebagai agenda tahunan
dalam aksi rencana nasional pe-
ngurangan sampah yang ma-
suk ke laut," pungkasnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Imunisasi PCV atau Pneu-

mococcal Vaccine telah dite-
tapkan sebagai imunisasi tam-
bahan yang dianjurkan oleh
IDAI (Ikatan Dokter Anak
Indonesia) untuk diberikan
pada anak. Menindaklanjuti hal
itu, Puskesmas Kecamatan
Bolo melakukan sosialisasi
imunisasi PCV pada lintas sek-
tor di desa. Pesrta sosialisasi
Kader Posyandu, Aparatur
Desa termasuk Kader yang
nantinya di harapkan perannya
untuk menggerakkan sasaran
ke Posyandu sesuai jadwal.

Kepala Puskesmas Bo-
lo, Nurjanah, S. Kep, menyam-
paikan, terutama penekanan

pada Kadus sebagai penang-
gung jawab Posyandu dan ka-
der SBG penggerak. Sedang-
kan Kades dan aparat berfungsi
sebagai monitoring.

"Semua harus ikut terlibat
untuk mensukseskan program
ini sehingga apa yang menjadi
harapan pemerintah terwujud
nyata," ujar Nurjanah, Jum'at
(27/9).

Kata dia, sasaran program
ini adalah bayi usia 2, 3 dan 12
bulan sebanyak 3 kali pembe-
rian PCV.  Sehingga kalau su-
dah tuntas maka anak akan
kebal terhadap penyakit paru
termasuk pneumonia. "Anak
yang akan diimunisasi praktis
yang lahir pada bulan Agustus

saja. Diluar dari itu belum masuk
sasaran program ini," ucapnya.

Sosialisasi imunisasi PCV
tersebut, jelas dia, rencananya
akan dilangsungkan selama 14
hari diseluruh desa yang ada
di kecamatan bolo, hingga sa-
at ini baru empat desa yakni
Desa Tambe, Rasabou, Rato
dan Kananga. "Target kita
akan menyisir 14 desa yang
ada di Bolo," terangnya.

Untuk aspek keamanan,
lanjutnya, terkait vaksin PCV
ini sudah mengantongi ijin pe-
redaran dari BPOM dan ber-
sertifikat halal. "Aspek kea-
manan tidak diragukan lagi.
Sehingga kita tidak perlu kua-
tir," tutup Nurjanah. (BE07)

PCV Ditetapkan Sebagai Imunisasi Tambahan

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H. Zul-

kieflimansyah, menyampaikan
sejumlah seruan menanggapi
gelombang demonstrasi yang
juga melanda sejumlah daerah
di NTB, Kamis (26/9/2019).
Gubernur mempersilakan ma-
hasiswa dan berbagai elemen
untuk menggelar demonstrasi
penyampaian aspirasi dengan
tetap menjaga ketertiban dan
keamanan daerah.

Menghadapi gelombang
unjuk rasa ini, Gubernur menga-
ku telah berkomunikasi dan meng-
himpun masukan dari berbagai
pihak. Mulai dari pimpinan DP-
RD NTB, Kapolda NTB, Dan-
rem 162/WB, para unsur pim-
pinan daerah, tokoh pemuda,
mahasiswa.dan elemen masya-
rakat lainnya.

Dari komunikasi yang di-
lakukan, Gubernur menda-
patkan gambaran bahwa se-
cara umum, aksi demonstrasi
yang terjadi di NTB, berlang-
sung dalam suasana yang re-
latif terkendali. Kondisi dae-
rah NTB, menurutnya juga
masih sangat terjaga.

“Meskipun ada demo di se-
jumlah tempat, tapi kehidupan
sosial-ekonomi kita masih tetap
berlangsung, tidak ada gangguan
yang berarti,” ujar Gubernur.

Sebagai perpanjangan ta-
ngan pemerintah di daerah,
Gubernur juga telah meng-
himpun poin-poin aspirasi
yang disampaikan oleh ma-
hasiswa ke DPRD NTB.

Menurutnya, aspirasi ma-
hasiswa dan elemen ma-
syarakat di NTB ini telah
diteruskan ke pemerintah
untuk dijadikan pertimba-
ngan dalam menyikapi kea-
daan nasional.

Sebagai sosok yang per-
nah memimpin Senat Ma-
hasiswa Universitas Indo-
nesia, Gubernur menga-
presiasi apa yang disampa-
ikan mahasiswa sebagai
inisiator demonstrasi. Ia me-
negaskan, gerakan maha-
siswa merupakan gerakan
intelektual yang memiliki in-
tegritas dan idealisme yang
teruji.

“Karena itu, kita berha-
rap ciri khas ini tercermin
dalam aksi di lapangan. Si-
lakan menyampaikan as-
pirasi, tapi jauhi cara-cara
penyampaian aspirasi yang
menghinakan orang lain, me-
rusak fasilitas umum atau
sampai menciderai orang
lain,” tegasnya.

Kepada masyarakat NTB
secara umum, Gubernur juga

PCV Ditetapkan Sebagai Imunisasi Tambahan

Kegiatan membersihkan sampah di pantai.

Gubernur NTB Sampaikan Seruan Jaga Kondusivitas Daerah

menyerukan agar tidak mela-
kukan perbuatan yang bisa
menciderai kerukunan dan
kondusivitas daerah. Khusus-
nya, dalam menyikapi merebak-
nya berbagai jenis informasi
seputar aksi dan demonstrasi
dalam beberapa hari belaka-
ngan.

“Kepada semua warga,
ayo kita bijak dalam men-
cerna informasi. Apapun in-
formasi yang kita terima, ja-
ngan ditelan mentah-men-
tah. Jangan buru-buru disebar-
kan. Cek dulu kebenarannya.
Jangan sampai kita ikut-ikutan
menyebarluaskan informasi
yang justru mengakibatkan ke-
bahagiaan dan kenyamanan
hidup bersama jadi rusak,”
ujarnya.

Gubernur menegaskan, sa-
at ini NTB sedang bangkit un-
tuk menyongsong banyak pe-
kerjaan besar. Menurutnya,
situasi ini membutuhkan energi
dan dukungan dari berbagai
pihak.

“Kalau ada energi yang
lebih, mari kita pakai untuk
berkontribusi pada terciptanya
kebaikan bersama. Jangan
dicurahkan untuk saling me-
nyebarkan kebencian, apalagi
permusuhan,” pungkas Guber-
nur. (BE08)

Kemudian dilanjutkan de-
ngan pemasangan papan
larangan merusak ekosistem
pantai dan senam zumba di
pinggir Pantai Kalaki.

Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten
Bima, Ir. Hj. Nurma, M.Si,
gerakan bersih bersih pantai
ini sengaja diambil lokasi

Pantai Kalaki. Selain luas,
lokasi ini menjadi terminal
sampah. "Saat ini ekosistem
laut dan pantai terus meng-
hadapi ancaman sampah te-
rutama sampah plastik. Ke-
betulan di Pantai Kalaki sa-
ngat banyak tumpukan sam-
pah yang dibawa arus air,"
ucapnya.

Untuk menanganinya, Pe-
merintah Kabupaten (Pem-
kab) Bima berkomitmen me-
lakukan berbagai langkah, sa-
lah satunya melalui gerakan
menghadap laut dengan bera-
gam kegiatan membersihkan

laut dan pantai. Disamping
itu juga memberikan edukasi
kepada masyarakat di seki-
tar lokasi wisata agar berpe-
ran aktif menjaga kebersihan
lingkungan pesisir dan laut.

"Gerakan menghadap ke

Kota Bima, BimaEkspres.-
Pascadiambil Sumpah

dan Janji Selasa (24/9) lalu,
25 Anggota Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Bima, Masa Jabatan 2019
– 2024, langsung mengikuti ke-
giatan orientasi.

Orietnasi digelar Kamis
(26/9), Kota Mataram Pro-
vinsi NTB. Rencananya, ma-
sa orientasi tersebut akan ber-
langsung selama lima hari,
terhitung 26 hingga 30 Sep-
tember 2019.

Pembukaan Orientasi
Anggota DPRD Kota Bima
di Hotel Grand Legi Mata-
ram. Hadir dalam Pembuka-
an tersebut Walikota Bima,
Sekda Kota Bima, Seluruh
Anggota DPRD Kota Bima,
serta jajaran Panitia baik itu

dari Sekretariat Dewan Kota
Bima dan BPSDM Provinsi
NTB.

Acara orientasi diawali
dengan pengantar oleh kepala
BPSDM Provinsi NTB ba-
pak Tribudi Prayitno. Dirinya
menyampaikan ucapan teri-
makasih kepada Setwan DP-
RD Kota Bima yang telah
memercayakan kepada kami
dalam memfasilitasi kegiatan
orientasi ini. Kegiatan ini be-
kerjasama dengan Badan Pe-
ngembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM)  Provinsi
NTB.

Hal tersebut diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) No-
mor 133 tahun 2017, tentang
orientasi dan pendalaman tugas
Anggota DPRD provinsi dan

kabupaten atau kota. Oleh ka-
rena itu kegiatan ini langsung
kami laporkan kepada Kemen-
dagri .

Acara Orientasi secara
resmi dibuka Oleh Walikota
Bima, bapak H. Muhammad
Lutfi, SE. Dalam sambutan-
nya Walikota Bima, HM Lutfi
menyampaikan harapannya
terhadap peran dan fungsi yang
menjadi acuan dalam pelaksa-
naan 3 tugas pokok DPRD,
yaitu pengawasan, budgeting
dan legislasi.  sehingga dapat
mewujudkan sinergitas yang
baik antara lembaga legislatif
dan eksekutif.

"Saya mengucapakan se-
lamat menjalankan orientasi,
semoha kegiatan orientasi ini
dapat bermanfaat bagi kita se-
mua " harapnya. (BE06)

Anggota DPRD Kota Bima Ikuti Orientasi
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah


