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Bima, BimaEkspres.-
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar),

menyebut angka kemiskinan di Kabupaten
Bima masih besar. Padahal, angka kemis-
kinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) ta-
hun 2018 menurun.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar,
Ir  Suryadin, saat pandangan umum Fraksi
pada Paripurna DPRD Kabupaten Bima ten-
tang APBD Perubahan 2019, Jumat (6/9).

Baca: FPAN Heran... Hal 4

Diharapkannya, Pemerintah Kabupa-
ten Bima dapat mengatensi ini dan me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat,
agar angka kemiskinan menurun.

Sorotan akan angka kemiskinan juga
disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra,
Partai Hanura. Jika kesejahteraan masya-
rakat dapat ditingkatkan, maka akan ber-
dampak pada Pendapatan Domestik Bruto
(PDRB).

Fraksi Golkar Sebut Angka
Kemiskinan Masih Besar, FPAN Heran

Kota Bima, BimaEkspres.-
Tahun ini enam  kelurahan di Kota Bi-

ma mendapat kucuran anggaran melalui
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Awal September ini sejumlah kelurahan
mulai mengajukan pelaksanaan tahap ke
dua.

Program Kotaku dalam rangka men-
dukung pembangunan infrastruktur, khu-
susnya mengurangi luas wilayah masuk
kategori kumuh. Enam kelurahan men-
dapatkan kucuran dana program dianta-
ranya, Nungga, Nitu, Rontu dan Lelamase.

Sementara dua kelurahan sudah selesai
melaksanakan pengerjaan tahap pertama,
yaitu Lelamase dan Rontu.  Saat ini peker-

Baca: Tahap Dua... Hal 6

Program Kotaku
Masuk Tahap Dua

Bima, BimaEkspres.-
Penyidik Satreskrim Polres Bima, telah

mendapatkan petunjuk dari Kejaksaan Ne-
geri Raba Bima, terkait kekurangan berkas
perkara tersangka korupsi melibatkan Kabid
Dikdas Dikpora Kabupaten Bima, JU. Pe-
tunjuk kekurangan itu sedang dilengkapi oleh
penyidik untuk dinaikkan kembali ke kejak-
saan.

"Kami sudah menerima petunjuk dari
Kejaksaan soal berkas perkara kasus ko-
rupsi tersangka Hj. Jubaidah Kabid Dik-
das Dikpora Kabupaten Bima, saat ini ka-
mi sedang melengkapi," jelas Kasat Res-
krim Polres Bima, AKP Hendry, SSos.

Dia mengaku, sebelumnya pihaknya
tidak bisa melengkapi berkas,  karena be-
lum ada petunjuk kekurangan dari jaksa.

“Kasus melibatkan tersangka JU ma-
sih proses perlengakapan sesuai petunjuk
Jaksa yang diterima, sebab sebelumnya ka-
mi hanya menunggu poin kekurangan," ka-
tanya.

Baca: Lengkapi... Hal 6

F-PAN misalnya, menanyakan angka pasti
dan berapa persen kenaikan serta penurunan
di tahun 2018 ini. Karena, dalam pandangan
mereka angka kemiskinan sama sekali tidak
turun dan tetap dalam angka fluktuatif.

"Angka kemiskinan tidak turun dan
tidak sesuai dengan fakta serta kenyata-

PAN Targetkan Menang di Pilkada Kabupaten Bima

Bima, BimaEkspres.-
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Par-

tai  Amanat Nasional (PAN) Kabupaten
akan mendorong kader maju dalam Pe-

Anggota Fraksi PAN Kabupaten Bima, Ilham Adnan, SH, saat menyerahkan pandangan fraksi pada sidang paripurna pandangan atas
usulan APBD P 2019 ke Asisten III Setdam H Arifuddin, Jumat (6/9).

Polisi Lengkapi Berkas
Perkara Kabid Dikdas

Baca: Targetkan... Hal 7

milihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 un-
tuk meraih kemenangan. Untuk itu, komu-
nikasi politik terus dibangun dengan sejumlah
partai politik (Parpol) dan figur.

Hal itu  Ditegaskan Sekretaris DPD PAN
Kabupaten Bima, M Natsir, SSos kepada
Bimakini.com, Kamis (5/9/2019).

PAN sebagai partai pemenang kedua di
Pemilu Legislatif, tidak ingin kadernya ka-
lah. Meski belum memastikan, apakah akan
maju menjadi Calon Bupati atau Wakil.

“Diawal ini kami terus membangun ko-
mukasi politik dengan partai dan sejumlah
figur. Dalam komunikasi politik itu, belum
menentukan sebagai calon bupati dan wa-
kil,” ujarnya.

Menurutnya, masih ada waktu untuk te-
rus mengintensifkan konsolidasi. Termasuk
menentukan pasangan yang memiliki po-
tensi untuk memang. “Kami akan memilih
pasangan figur, yang berpotensi menang ber-
sama kader kami,” katanya.

Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima, M Natsir, SSos besama Ketua DPD, M Aminurllah, SE.
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CATATAN REDAKSI

BERBAGAI sorotan yang di media sosial
terhadap kebijakan dan kinerja Pemerintah
Provinsi NTB, rupanya mendapat  atensi dari
Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah. Rupa-
nya, berbagai status dan komentar yang ber-
kembang dipantaunya dan dijawabnya satu per
satu melalui status panjangnya.

Reaksi gubernur terlihat elegen, tidak re-
aktif dan mencoba menjelaskan satu per satu
persoalan yang ada. Mulai dari programnya,
hingga menyerempat ke urusan personal.

Menurutnya, adanya sorotan itu masih da-
lam batas kewajaran.  Jika tidak ada dinami-
ka, maka tidak akan pernah belajar dan akhir-
nya bebal   untuk berubah.

“Saya terpaksa harus nulis sambil santai
karena yakin akan semakin banyak lagi per-
tanyaan-pertanyaan ke depan. Mudah-muda-
hanan kita tetap tak kehilangan kejernihan
dan akal sehat,” tulisanya.

Tidak bisa dipungkiri, di media sosial, niti-
zen terkadang mereaksi sesuatu secara emosi-
onal, dengan bahasa kasar. Narasi meledak-
ledak, seolah menjadi bahasa di dunia maya.

Beberapa persoalan yang diresponnya,
seperti pariwisata. Ada yang mengatakan pro-
gramnya yang tidak berpihak pada Pariwisata
lagi. Hal ini di indikasikan  dengan anggaran
pariwisata  yang berkurang.

Gubernur menjelaskannya memajukan
pariwisata itu  tidak harus identik  dengan
anggaran pariwisata. Membangun dermaga,
memperbaiki jalan dan penerangan, menga-
tasi persoalan sampah dan lainnya  itu juga
ujung-ujungnya pariwisata.

Dari hasil evaluasi gubernur, adanya Di-
rect Flight dari Perth Australia ke Lombok su-
dah meningkatkan jumlah wisatawan yang
hadir ke tempat hampir 200 persen! Memaju-
kan pariwisata adalah kemestian dan ini pri-
oritas kami Nomor 1. Dan memajukan pariwi-
sata ini nggak harus identik  dengan semata jum-
lah anggaran di dinas pariwisata.

Selain itu, ada juga pertanyaan  tentang
Jargon Melanjutkan Ikhtiar TGB, tapi  tidak
ada lagi program PIJAR dan lainnya. Melan-
jutkan PIJAR nggak dengan  nama PIJAR
lanjutan, tapi bisa juga  dengan menghadir-
kan banyak industri pengolahan yang pu-
nya nilai tambah lebih.

Program menghadirkan industri pengola-
han misalnya adalah upaya kami secara sadar
untuk melanjutkan program PIJAR  dengan struk-
tur industri yang lebih dalam, dalam rangka me-
naikkan nilai tambah produk-produk pertanian
dan peternakan di NTB.

Kita berharap, gubernur NTB tidak ha-
bis energinya untuk menjawab semua perta-
nyaan nitizen. Namun tetap dapat merespon
semua pertanyaan, pernyataan, meskipun
diungkap dengan bahasa tidak wajar.

Karena tidak banyak, kepala daerah mau
merespon apa yang  berkembang di media so-
sial, apalagi mejelaskan satu per satu masalah
yang diungkap. Semoa NTB Gemilang dapat
terwujud. (*)

Reaksi Gubernur

Kota Bima, BimaEkspres.-
Polsek Rasanae Barat,

berhasil menggagalkan pe-
redaran minuman keras di
Kota Bima, Kamis (5/9) se-
kitar  Pukul 18.30 Wita. Mi-
ras yang diamankan seba-
nyak 40 dus jenis bir bintang
pilserer isi 480 botol dan 4
dus jenis bir kaleng pilserer,
isi 96 kaleng.

Kapolsek Rasanae Ba-
rat, AKP Hatta, SIP awal-
nya mendapat informasi da-
ri masyarakat lewat telpon,
bawah ada kendaraan roda
empat, Avanza hitam Nopol

EA 1327 YZ memuat minu-
man keras jenis bir bintang
pilserer. Saat itu,  belum di-
ketahui jumlah muatannya
dan akan memasuki wilayah
Hukum Polsek Rasanae Ba-
rat Kota Bima.

Selanjutnya Kapolsek
memerintahkan personel IK
Rasbar Bersama Unit Res-
krim Polsek Rasanae Barat
di dawah pimpinan Kanit
Reskrim Polsek Rasanae Ba-
rat untuk melakukan pengin-
taian di perbatasan dan se-
putaran Lingkungan Lawata
Kelurahan Dara.

Pada  Pukul 18.30 Wita di-
temukan kendaraan roda
empat Avanza hitam Nopol
EA 1327 YZ  memuat minu-
man keras jenis bir bintang
menaiki jalur perbukitan me-
nuju kafe Anda, Lingkungan
Lawata, Kelurahan Dara Ke-
camatan Rasanae Barat, Ko-
ta Bima.

Pukul 18.32 Wita Perso-
nil Unit Reskrim Polsek Ra-
sanae Barat Bersama IK
Rasbar di bawah pimpinan
Kanit Reskrim Polsek Rasa-
nae Barat melakukan peng-
gerebekan terhadap kenda-

raan tersebut dan menemu-
kan 44 dus Miras. Selanjut-
nya, Pukul 18.40 Wita barang
bukti diamankan di Mako Pol-
sek Rasanae Barat.

Rencananya, kata Ka-
polsek, minuman jenis bir bin-
tang pilserer tersebut renca-
nanya akan di drop ke café-
cafe di wilayah Rasanae Ba-
rat dan Asakota.

Minuman jenis bir pilse-
rer tersebut milik dari  AM,
warga Desa Dena, Keca-
matan Madapangga, Ka-
bupaten Bima dan dimuat
oleh MD. (BE04)

Polsek Rasanae Barat Amankan 576 Botol Miras

Dompu, BimaEkspres.-
Sebanyak 25 Anggota Bri-

mob Kompi 2 Batalyon C Pe-
lopor Sat Brimob Polda NTB
diberangkatkan untuk Bantu-
an Kendali Operasi (BKO)
ke Polda Papua. Ke 25 ang-
gota Brimob itu diberangkat-
kan, Rabu (14/9) sekitar pu-
kul 14.30 Wita.

Acara pelepasan dengan
apel yang dipimpin oleh Kapol-

res Dompu, AKBP Erwin S .IK,
MIK di lapangan Mako Brimob
Selaparang Desa Matua, Ke-
camatan Woja Kabupaten Dom-
pu. Bertindak sebagai perwira
apel, Danki 2 Yon C Pir, IPTU
Sudirman, SH dan komandan
Apel Wadanki 2 Yon C Pir, IP-
DA Jasuli Ramadhan.

“Saya ucapakan selama
bertugas di Papua," kata Ka-
polres Dompu seperti yang di-

kutip Kasubbag Humas Pol-
res Dompu, IPTU Sabri, SH.

Kapolres juga meminta
kepada semua anggota yang
BKO ke Papua untuk tetap
menjaga diri dan hati-hati da-
lam menjalankan tugas. Kata
Kapolres, keberangkatan me-
reka adalah dalam rangka tu-
gas kemanusiaan.

Ikut hadir dalam acara itu
istri-istri ke-25 anggota Bri-

mob yang berangkat ke Pa-
pua. Suasana haru mewar-
nai pelepasan mereka.

Dari 25 orang itu, ada 5
personel yang memiliki ba-
yi, yaitu Briptu Wayan Ar-
dika, Briptu Diki januar , Bri-
gader Angga Putra, Bratu
Putra Irawan dan Briptu Ra-
fen Indra. Sementara pengan-
ten baru, satu orang yakni Brip-
tu Hendro. (BE03)

25 Anggota Brimob Dompu BKO ke Papua
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Fraksi Gerindra Beri Catatan Khusus untuk Bupati
Bima, BimaEkspres.-

Salah satu fraksi utuh di DPRD
Kabupaten Bima yakni Fraksi Par-
tai Gerindra menyampaikan cata-
tan penting untuk Bupati Bima, Hj
Indah Dhamayanti Putri , SE sela-
ku kepala eksekutif.

Beberapa catatan itu disam-
paikan juru bicara fraksi Yasin, SP-
dI, saat rapat paripurna DPRD se-
tempat terkait Pemandangan Umum

(PU) Fraksi terhadap Raperda ten-
tang Perubahan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah (RAP-
BDP) tahun 2019, Jum’at (6/9) di
ruang rapat utama DPRD Kabu-
paten Bima.

Antara lain disampaikan Ya-
sin, dalam menata sejumlah po-
tensi yang memberikan ruang pe-
ningkatan potensi daerah, seperti
penataan parkir di Bandara Bima

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

mayanti Putri, SE mengingatkan
bahwa seluruh umat islam di Ke-
camatan Bolo agar menjadikan
1 Muharram 1441 hijriah Tahun
2019 ini sebagai momentum pe-
rubahan (hijrah). Sekaligus mem-
pererat tali silaturrahmi dan uk-
huwah.

“Mari kita jadikan momentum
baik ini untuk berubah. Mening-
katkan kesadaran diri agar ukhu-
wah semakin kuat. Sekaligus me-
ninggalkan perbedaan-perbedaan
yang tak mendasar,” ajaknya saat
menghadiri kegiatan tablig akbar
yang dilaksanakan PHBI Keca-
matan Bolo di Paruga Nae setem-
pat, Kamis (5/9).

Dengan datangnya tahun ba-
ru Islam 1 Muharam 1441 hijriah,
Umi Dinda juga mengajak umat
Islam di daerah ini untuk dapat
memperbaiki diri. Bertekad un-
tuk meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan kepada Allah SWT.
Karena masih diberikan kesem-
patan untuk melanjutkan kehidu-
pan.

“Kita harus bertekad lebih ba-
ik memasuki tahun baru Islam 1441
H ini dalam segala aspek kehi-
dupan. Khususnya dalam hal kei-
manan dan ketaqwaan kepada
Sang Khaliq,” tandasnya.

Pada kesempatan ini pula se-
laku kepala daerah  mengapresi-
asikan kepada PHBI Kecama-
tan Bolo yang telah menggagas
kegiatan ini rutin dilaksanakan
setiap tahunnya. Sehingga dari
momentum ini masyarakat, ca-
mat dan unsur muspika Keca-
matan Bolo mendukung penuh
kegiatan ini guna meningkatkan

keimanan dan ketaqwaan kita
kepada Allah SWT. Karena mo-
mentum ini merupakan hari ke-
besaran bagi seluruh umat Islam
yang ada di muka bumi ini.

“Saya apresiasi sebab kegi-
atan ini bukan sekedar untuk me-
ningkatkan kebersamaan saja.
Namun yang terpenting kita ada-
nya perubahan peningkatan ke-
imanan dan ketaqwaan,” tutur-
nya.

Terkhusus kepada guru-guru
di kecamatan Bolo dan sekitar-
nya agar kegiatan pesantren se-
hari terus digalakkan di kalangan
sekolah/siswa. Sehingga para
generasi muda akan dapat me-
laksanakan kegiatan yang ber-
kaitan dengan keagamaan. Se-
kaligus kedepan akan dapat men-
ciptakan generasi penerus bang-
sa yang dapat menghafal isi kan-
dungan Quran.

“GPS itu harus terus digalakkan.
Demi lahirnya generasi bangsa yang
berakhlak,” ujarnya.

Dia berharap dengan diperi-
ngatinya tahun baru islam 1 mu-
haram 1441 H ini dapat menjadikan
sebagai pejaran besar bagi umat
islam. Sekaligus mengenang peris-
tiwa penting yang terjadi dalam
sejarah umat islam yaitu peng-
hijrahan Nabi Besar Muhamamad
SAW dari Kota Mekkah ke Ma-
dinah dalam rangka menyiarkan
ajaran agama islam di muka bumi
ini. “Peristiwa perjuangan itu harus
terus kita kenang. Sekaligus me-
neguhkan hati untuk berbuat lebih
baik sesuai ajaran agama kita,” ung-
kapnya.

Sementara itu, Ketua PHBI
Kecamatan Bolo, Suadin Yusuf,
BA dalam pengantar bahwa me-

dan potensi lain seperti pajak re-
klame, pajak PBB, sistem dan me-
kanisme pelelangan tanah dengan
cara lelang langsung dan terbuka.

Catatan lain disampaikan juru
bicara Fraksi Gerindra itu, dari
sisi belanja daerah diminta agar
dapat secara cermat memper-
hatikan skala prioritas program
yang sangat mendesak yang da-
pat mendorong pertumbuhan eko-

nomi serta berdampak mengu-
rangi pengangguran.

Tidak itu saja Fraksi ini me-
minta eksekutif, menjelaskan me-
ngapa BLUD Rumah Sakit Umum
Daerah Bima turun tipe dari C
menjadi tipe D.

Kemudian meminta transpa-
ransi penyelesaian sejumlah aset
daerah semisal losmen Komodo,
termasuk proses pembangunan

Masjid Agung yang hingga kini
belum juga ada realisasi yang jelas.

Selain beberapa catatan itu
fraksi Gerindara meminta Bupati
Bima, mencarikan solusi serta
langkah tepat atas anjloknya hasil
petani garam dan hasil pertanian
lainnya yang sesungguhnya ti-
dak sesuai dengan besarnya bi-
aya pengeluaran selama proses
tanam. (BE09)

P R O F I T  H A R I A N  B A R U
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Bupati: 1 Muharam Jadikan Momentum Perubahan

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, SE

lalui momentum 1 Muharam 1441
H ini,  merupakan kegiatan umat
islam sehingga kita selaku umat
islam memiliki semangat yang
baru. Kemampuan dan motviasi
yang tinggi dalam kehidupan se-
hari- hari terutama dalam kehi-
dupan berbangsa dan bernegara.

“Kegiatan ini sudah kita agen-
dakan setiap tahunnya. Yakni de-
ngan melaksanakan Tablig akbar
dan pawai 1 Muharram,” tuturnya.

Selain kegiatan yang diadakan
ini, pihaknya juga sangat mendukung
keberadaan Program Pemerintah
daerah (Bupati dan Wakil Bupati
Bima ) terkait dengan keberadaan
Gerakan Pesantren Sehari (GPS)
di lingkungan sekolah dan di tengah

– tengah masyarakat. Melalui ke-
giatan Gerakan pesanten Sehari ini
mampu membentuk generasi atau
anak-anak cerdas, berilmu, teguh
beriman, terampil dan berakhlak
mulia di masa yang akan datang.

“Kami berharap melalui pro-
gram GPS ini akan dapat meng-
gugah kesadaran masyarakat
dan anak-anak kita untuk meman-
faatkan masjid dan musala seba-
gai sarana ibadah,” ujarnya.

Kata dia, sasaran utama dari
pelaksanaan program GPS ada-
lah masyarakat dan peserta didik,
mulai dari tingkat SD hingga Per-
guruan Tinggi. Program GPS di
masyarakat dilaksanakan di mas-
jid dan musala yang ada di seluruh

desa-desa.
Sedangkan untuk di lingkungan

pendidikan akan dilaksanakan di
setiap sekolah, pondok pesantren,
dan kampus-kampus. Sekaligus
mampu membawa perubahan pe-
rilaku masyarakat menuju masya-
rakat yang agamis dengan menge-
depankan nilai religius dalam kehi-
dupan masyarakat.

“Kita rutin melaksanakan GPS
tersebut setiap Jumat. Yakni di
setiap sekolah maupun di Masjid
dan Mushalla,” bebernya.

Dalam kegiatan Tablig Akbar
1 Muharram tersebut juga diisi
dengan ceramah agama yang di-
sampaikan Ustaz Islamuddin S Ag
dan Zufkifli M Ali, SPdI. (BE07)
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Sarat Politik Uang, Pengisian Anggota BPD Perlu Dievaluasi
depankan  musyawarah.

Natsir mengaku priha-
tin,  karena  pengisian BPD
dengan pemilihan langsung,
menimbulkan kerentanan.
Bahkan ada indikasi politik
uang dilakukan para calon.

“Ini perlu dievaluasi me-
kanisme atau regulasinya.
Bayangkan untuk terpilih
ada yang harus membayar
suara hingga 100 ribu,” ujar-
nya.

Selain itu, kata dia, ada
pemilihan terpisah dengan
keterwakilan perempuan.
Selain pemborosan waktu,
juga perlu telaah ulang da-
lam memahami keterwaki-
lan perempuan.

Bima, BimaEkspres.-
Pengisian anggota Ba-

dan  Perwakilan Desa (BPD)
di Kabupaten Bima perlu di-
evaluasi kembali. Sistem
pemilihan langsung yang
dilakukan saat ini berpoten-
si merusak tatanan demo-
krasi.

Hal itu disampaikan ang-
gota DPRD Kabupaten Bi-
ma dari Partai Amanat Na-
sional (PAN), M Natsir, SSos,
kepada BimaEkspres, Ka-
mis (6/9).

Natsir menyorot pengi-
sian anggota BPD dengan
sistem pemilihan langsung.
Karena judulnya pengisi-
an, maka seharusnya dike-

FPAN Heran... dari hal.1

an yang ada sekarang," sen-
tilnya.

Karena kata fraksi yang
memiliki fraksi utuh de-
ngan membobol 7 anggota
dewan terbanyak di tahun
periode tahun 2014 hingga
tahun 2019 ini, eksekutif ha-
rus benar-benar konsen da-
lam merentaskan angka
kemiskinan selama ini.

"Buktinya sampai seka-
rang masih stagnan saja
kok. Pendapatan masyara-
kat apakah naik? Pertum-
buhan ekonomi masyarakat
apakah naik juga? Itu yang
dilihat," tambah Ketua Frak-
si PAN, M Aminurllah SE
usai rapat kepada Bima Eks-
pres kemarin.

Seharusnya sesal pria
yang digadang-gadang men-
jadi Bakal Calon Bupati Bi-
ma itu, pemerintah atau ek-
sekutif harus konsen dan
membuktikan jika angka ke-
miskinan di kabupaten Bima
benar-benar turun. Terlebih
kini Kabupaten Bima sudah
terbesar dari daerah keter-
tinggalan dan kerentasan ke-
miskinan.

Tidak hanya Fraksi PAN,
Fraksi Partai Golongan Kar-
ya yang nota bene meru-
pakan partai sang Bupati
Bupati, jua menyentil menu-
runnya angka kemiskinan
yang diklaim bupati turun
dari tahun ke tahun tersebut.

"Meskipun angka ke-

miskinan di NTB menu-
run, tidak demikian dengan
di Bima yang masih ting-
gi," kata Fraksi Golkar me-
lalui Suryadin yang mem-
bacakan dalam rapat pari-
purna Jumat kemarin.

Pernyataan kontras Gol-
kar ini juga dipersoalkan oleh
Fraksi PAN karena dalam
laporan eksekutif angka ke-
miskinan di Kabupaten Bima
terus menurun.

Seperti diketahui pada
tahun 2016 angka kemiskin-
an di Kabupaten Bima be-
rada pada kisaran 15,3 per-
sen, menjadi 15,10 persen
pada tahun 2017 dan di ta-
hun 2018 menjadi 14,84 per-
sen. (BE09)

Dompu, BimaEkspres.-
Qori Internasional asal

Sumatra Utara,  H Darwin
Hasibuan, S.PdI, akan hadir
dan melantunkan ayat Suci
Alquran pada pembukaan
MTQ Ke XXIII Tingkat Ka-
bupaten Dompu, yang akan
dipusatkan di Lapangan Bo-
la Kelurahan Kandai Keca-
matan Woja Dompu, Senin
(10/9). Sebelum pembuka-
an, sore harinya akan dilaku-
kan pawai Ta’aruf yang di-
mulai di Lapangan Bola Mang-
ge Maci Kelurahan Simpasai

dan berakhir di lokasi MTQ
Kelurahan Kandai dua.

Bupati Dompu, Drs H
Bambang M Yasin menga-
jak semua elemen masya-
rakat untuk ikut meramai-
kan pawai Ta,aruf dan pem-
bukaan serta pelaksanaan
MTQ ke XXIII Tingkat Ka-
bupaten Dompu itu. “Saya
mengajak seluruh masyara-
kat untuk datang menyak-
sikan MTQ itu," katanya,
Jumat (6/9).

Acara MTQ itu juga akan
diisi Qosidah, Marawis dan

acara Doorprize pada setiap
akhir acara. Bupati juga me-
ngajak anak-anak, remaja,
dan warga lainnya untuk ikut
meramaikan MTQ ke- XXIII
Kabupaten Dompu .

Pantauan di lokasi MTQ
saat ini persiapan panggung
dan sarana prasarana hampir
rampung. Mulai dari tribun uta-
ma dan lokasi pendukung la-
innya. MTQ itu akan dilang-
sung 10 - 16 September 2019.

“Persiapannya hampir
rampung," kata Ketua Panitia
Adhar, SSos. (BE03)

Qori Internasional, H Darwin Hasibuan
Akan Hadiri MTQ Kabupaten Dompu

Jika ada calon anggota
BPD yang perempuan dan
terpilih, maka dapat lang-
sung mengisi keterwakilan
perempuan, tanpa harus
pemilihan terpisah.

“Saya pikir hal seperti
ini perlu dievaluasi kembali,
tertama mekanisme pemi-
lihan, sebaiknya diarahkan
ke musyawarah,”saran-
nya.

Jika tidak, kata dia, po-
litik uang yang merambah
pada pengisian anggota
BPD, dapat berdampak
pada pemilihan Kades se-
rentak nanti. Begitu juga
saat pemilihan  kepala dae-
rah pada 2020. (BE04)Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Amanat Nasional (PAN), M Natsir, SSos

Bima, BimaEkspres.-
Kosongnya kursi di ge-

dung dewan seolah men-
jadi "budaya" setiap kali rapat
paripurna atau rapat berskao
besar lainnya. Terlebih jika
rapat tidak dihadiri pemimpin
tertinggi, sekelas Bupati atau
Wali Kota.

Demikian juga halnya
terjadi pada rapat penyam-
paian pemandangan DPRD
Kabupaten Bima terhadap
Raperda APBD Perubahan
tahun 2019, Jumat (06/09)
kemarin, lagi-lagi dihiasi kursi
kosong dan kebanyakan tak
dihadiri oleh pihak eksekutif.

Dalam rapat yang dipimin
oleh Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Bima Nukrah,
S.Sos tidak dihadiri oleh Bu-
pati Bima Hj Indah Dhama-
yanti Putri SE. Bupati hanya
diwakili oleh Asisten III, jua
diikuti bawahannya.

Dari sekian banyak kursi
yang disediakan untuk pi-
hak eksekutif, hanya bebe-
rapa kursi saja yang terisi.
Terlihat, ada empat orang ke-
pala OPD saja yang hadir se-
perti Kepala Inspektorat, Ke-
pala Dinas Koperasi, Kepala
Sat Pol PP dan Kepala Dinas
Koperasi. Dan juga ada bebe-
rapa kepala bidang dan Kasi.

Kembali kosongnya kur-
si di rapat ini, mendapat so-
rotan dari anggota DPRD
Kabupaten Bima M. Ami-
nullah. Kata dia, ketidakha-
diran para kepala OPD ini
merupakan kebiasaan bu-
ruk para kepala OPD sejak
lama.

"Begini model mental pe-
jabat Pemkab Bima. Jika Bu-
pati tak hadir, maka banyak
yang tak hadir," sentilnya.

Persoalan ini pun dinilai-
nya sangat miris. Rapat pa-

ripurna yang harus diikuti oleh
kepala OPD dianggap tidak
penting.

Sebab, soal pemanda-
ngan umum fraksi ini harus
didengarkan langsung oleh
kepala OPD.

"Kalau kepala OPD ti-
dak hadir begini, mau di-
bawa kemana pemerintah
ini. Bagaimana daerah ini
bisa maju kalau pejabatnya
model begini," tuturnya.

Untuk itu, pria yang ak-
rab disapa Maman ini me-
minta Bupati Bima untuk
mengevaluasi kepala OPD
yang ada.

"Apakah seperti ini te-
rus. Rasio kemandirian da-
erah kita sudah turun. Sum-
ber PAD yang jelas saja bisa
tidak ada. Bagaimana dae-
rah ini bisa maju?," pungkas-
nya dengan nada bertanya.
(BE09)

Banyak Kursi Kosong di Paripurna jadi Budaya?
Bima, BimaEkspres.-

Pengelolaan retribusi di
Kabupaten Bima belum mak-
simal dan diindikasi banyak
kebocoran. Akibatnya, dae-
rah dapat dirugikan.

Hal itu dikatakan ang-
gota DPRD Kabupaten Bi-
ma, M Natsir, SSos, kepada
BimaEkspres, Kamis (5/9).

Pengelolaan retribusi
yang belum maksimal itu
kata dia, seperti pasar.

Ada retribusi pedagang
dan juga parkir. Keduanya
dianggap belum dikelola
dengan baik.

“Parkir misalnya, tidak
ada pengelolaan khusus.
Tidak ada petugas parkir
khusus dan juga karcis pe-

narikan retribusi,” ujarnya.
Padahal, kata dia, jika

dikelola dengan baik, akan
memberikan masukan ke
kas daerah.

Sementara di Kabupa-
ten Bima, terdapat bebe-
rapa pasar yang sangat po-
tensial.

Jika pemerintah tidak
sanggup mengelola sendi-
ri, kata dia, maka bisa di-
tender untuk pihak ketiga.

Dengan target PAD
yang ditentukan, dapat
mengoptimalkan penda-
patan dan meminimalisir
kebocoran.

Anggota DPRD lain-
nya,  Muhammad  Aminur-
lah, SE mengungkapkan,

ada dugaan hasil retribusi
hilang di jalan.

Hal itu karena lamanya
pengendapan hasil retri-
busi, mulai dari tingkat UP-
TD, kemudian dinas.

“Bahkan hasil retribusi
bisa habis digunakan un-
tuk kebutuhan lainnya dan
ini harus menjadi perha-
tian kepala daerah,” ujar-
nya.

Ketua DPD PAN Ka-
bupaten Bima ini menilai,
kepala daerah belum se-
rius dalam menertibkan
sumber-sumber PAD.

“Bupati harus memper-
baiki manajeman di pe-
merintahan,” pungkasnya.
(BE04)

Pengelolaan Retribusi Belum Maksimal
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Berkas Mantan Bendahara
SMAN 1 Monta Dilengkapi

Bima, BimaEkspres.-
Penyedik Satreskrim

Polres Bima,  telah bekerja
maksimal melengkapi ber-
kas perkara kasus tindak
pidana korupsi, melibatkan
tersangka mantan Benda-

hara SMAN 1 Monta, UJ.
Sebelumnya, penyidik me-
nerima petunjuk dari Jaksa
terkait kekurangan berkas.

"Berkas perkara kasus
korupsi melibatkan tersang-
ka UJ mantan Bendahara

SMAN 1 Monta yang di-
kembalikan Jaksa karena
belum lengkap, minggu ke-
marin kami sudah kembali-
kan lagi ke Jaksa karena su-
dah melengkapi sesuai pe-
tunjuk," jelas Kasat Reskrim

Bima, BimaEkspres.-
SMK Negeri 1 Monta, Kabupaten Bima,  NTB,

menggelar Workshop Sekolah Pencetak Wirausaha
(SPW), menghadirkan Wakil Ketua Kamar Dagang
dan Industri (KADIN) Kabupaten Bima, Ir Hadi
Santoso,  ST, MM, IPM, Jum'at (6/11), di aula sekolah
setempat. Kegiatan diikuti puluhan perwakilan siswa-
siswi dan guru.

Kepala Sekolah SMKN 1 Monta,  Tarmidzi Esha,
S. Pd, menjelaskan bahwa Workshop SPW tersebut
bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan pema-
haman teknis siswa dan guru dalam berwirausaha.

"Program ini disupport oleh kementrian Kemendik-
bud melalui Direktorat SMK. Guna menguatkan ke-
mampuan siswa SMK dalam berwirausaha. Sengaja
kita hadirkan pihak KADIN Bima. Karena merupakan
lembaga yang berkompeten berbicara terkait hal ini,"
ujar Tarmidzi.

Sementara, itu Wakil KADIN Bima, Ir. Hadi San-
toso,  ST, MM,  IPM,  dalam pemaparannya menjelas-
kan pentingnya membangun mentalitas dan kompeten-
si wirausaha bagi generasi muda. Mengingat jumlah
wirausahawan indonesia masih sangat minim.

"Jumlah wirausahawan selalu linier dengan tingkat
kesejahteraan suatu daerah. Sehingga harus terus di-
gelorakan semangat berwirausaha d kalangan generasi
muda, " terang Hadi.

Sementara itu, skill Bisnis merupakan kemampuan
praktis, yang hanya dapat terasah dengan praktek se-
cara konsisten, persistensi, fokus dan kerja keras.

"Bisnis juga harus dijalani dengan dasar cinta, agar
tak gampang putus asa ketika menghadapi masalah.
Kita tidak akan pernah sukses,  sampai kita benar-benar
mencintai Bisnis yang kita jalankan. Karena setiap peker-
jaan selalu memiliki tantangan dan hambatan," imbuh Hadi.

Hadi juga menjelaskan trik-trik dalam menghadapi
persaingan bisnis. Dan menjadikan persaingan sebagai
energi untuk meningkatkan usaha, bukan membunuh
usaha yang telah ada.

"Persaingan usaha itu suatu kemutlakan. Ada dua
pola yang harus kita jalankan dalam bisnis,  yaitu konsep
Red dan Blue Ocean Strategy. Kedua strategi bersaing
itu memiliki pendekatan yang berbeda agar persaingan
menjadi produktif, " tutup Founder Sentral Muslim Grup
ini. (BE04)

SMKN 1 Monta Ingin
Cetak Pelajar Wirausaha

Bima, BimaEkspres.-
Dua wartawan di Keca-

matan Bolo berhasil menang
dan terpilih sebagai anggota
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) pada Pemilihan
BPD di dua Desa yang ada
di kecamatan setempat.

Dua wartawan tersebut
yakni, Supriadin wartawan
media online Kahaba.Net
dan M. Khardi yang meru-
pakan wartawan Bima Eks-
pres.

Supriadin mengatakan,
dia mengikuti pemilihan
BPD perwakilan wilayah
Dusun Bontoranu Desa Ra-
da Kecamatan Bolo. Sete-

lah pemilihan dilaksanakan
pada Rabu (4/9) kemarin.
Calon dengan nomor urut 4
tersebut berhasil meraup su-
ara terbanyak yakni 86 suara.

“Alhamdulillah saya men-
dapatkan suara terbanyak
dari kompetitor saya,” ujar-
nya, Jumat (6/9).

Ia menyampaikan teri-
makasih kepada masyarakat
Dusun Bontoranu Desa Ra-
da yang telah memberikan
kepercayaan dan mandat
kepadanya untuk mengem-
ban tugas sebagai salah satu
anggota BPD desa setem-
pat.

“Saya sangat berterima-

Polres Bima, AKP Hendry
Cristianto, SSos, Kamis (5/9).

Kata dia, selain UJ, ter-
sangka lain seperti Mantan
Kepala SMAN 1 Monta
NM lebih dulu dilimpahkan
berkas perkaranya ke kejak-
saan, bahkan sudah di pro-
ses hingga pengadilan.

"Mantan Kepsek SMAN
1 Monta NB yang kami na-
ikkan sudah ada putusan pe-
ngadilan, tinggal tersangka
kedua ini yang sudah kita
lengkapi berkasnya," jelas-
nya.

Kata Hendry, UJ seba-
gai Bendahara SMAN 1
Monta sebelum ditetapkan
sebagai tersangka, setelah
dilakukan pengembangan.
Penyidik menyeret bersang-
kutan sebagai tersangka ke-
dua dalam kasus korupsi.

"Berkasnya sudah kami
kirim kembali ke Kejaksaan,
sudah dilengkapi sesuai de-
ngan petunjuk kejaksaan," ka-
tanya.

Isi berkas perkara, kata dia,
merupakan rahasia penyidik,
petunjuk yang kurang tidak
bisa diungkapkan. “Nanti saat
persidangan akan dibuka un-
tuk umum,” ujarnya. (BE05)

kasih kepada seluruh ma-
syarakat Bontoranu yang
memberikan kepercayaan
ini,”ucapnya.

Ia berjanji siap untuk
melaksanakan tugas seba-
gai BPD dengan baik, yang
berpedoman pada fungsi
dan tugas BPD.

“Insya Allah saya akan
melaksanakan amanah ini
dengan baik,” katanya.

Sementara itu, M. Khar-
di mengatakan, ia mengikuti
BPD di bursa perwakilan
wilayah Dusun 3 (Kamasi)
Desa Rasabou. Kandidat
dengan nomor 4 tersebut ber-
hasil menang dengan meraih

Dua Wartawan di Bolo Terpilih Sebagai Anggota BPD

AKP Hendry Cristianto, SSos

Ir Hadi Santoso, ST, MM, IPM

suara sebanyak 175.
“Alhamdulillah saya ter-

banyak pertama dari 5 kan-
didat yang berkompetisi,”
katanya.

Ia menyampaikan teri-
makasih kepada seluruh
warga dusun setempat mem-
berikan kepercayaan terse-
but kepada dia. Karena itu,
ia berjanji akan melaksana-
kan tugas dan fungsi seba-
gai BPD dengan baik.

“Insya Allah saya akan
berjuang untuk masyarakat
dengan fungsi saya sebagai
BPD,” janjinya.(BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Salah satu warga Desa

Tambe yang juga mantan
anggota Dewan Kabupa-
ten Bima, Masdin Idris
resmi mengundurkan diri
sebagai Bakal Calon Ke-
pala Desa (Bacakades)
Tambe.

Pengunduran diri terse-
but disertai dengan surat
pernyataan yang diajukan-
nya pada panitia Pilkades
Tambe di Kantor desa se-
tempat, Jumat (6/9).

Ketua Panitia Pilkades
Tambe, Drs Syafruddin Idris
membenarkan bahwa Mas-
din Idris resmi mengundurkan
diri sebagai Bacakades Tam-
be. Hal tersebut berdasarkan
surat pernyataan yang dia-
jukan bersangkutan. “Surat
yang diajukan bersangkutan
sudah kita terima. Sekaligus

berkasnya bersangkutan su-
dah kita kembalikan,” ujarnya.

Ditanya kaitan alasan
pengunduran diri bersang-
kutan, pihaknya menyam-
paikan bahwa bersangku-
tan fokus mengurus dan men-
dampingi anaknya yang telah
lulus sebagai Mahasiswa
Sekolah Tinggi Transportasi
Darat (STTD) Kementerian
Perhubungan di Jakarta.

“Usai ajukan surat ter-
sebut. Bersangkutan lang-
sung berangkat ke Jakarta
mendampingi anaknya,” te-
rang Syafruddin.

Dijelaskannya, dengan
adanya pengunduran diri
salah bersangkutan, maka
yang tersisa Bacakades
Tambe sebanyak tujuh or-
ang. Yakni Chandra Nan
Arif SPd, Syamsudin H M
Saleh, Drs Muh Tasrif,

Zulkarnain S Sos, Sudar-
min Awad dan Atalib M
Saleh.

“Enam Bacakades ter-
sebut besok, Sabtu (7/9)
terakhir tahapan uji publik.
Kemudian selanjutnya
akan masuk tahapan ve-
rifikasi berkas Bacaka-
des,” bebernya.

Kata dia, usai verifikasi
berkas selama dua hari.
Para Bacakades tersebut
akan ditetapkan sebagai
calon yang berhak dipilih,
Selasa (10/9) mendatang.

“Berdasarkan aturan
dari enam Bacakades ter-
sebut dipastikan akan ter-
eliminasi satu orang. Se-
hingga nantinya yang di-
tetapkan sebagai calon
yang berhak dipilih hanya
lima orang saja,” pungkas-
nya.(BE07)

Pilkades Tambe, Masdin Resmi Undur Diri
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BPKP Audit Pembatasan Pembangunan Masjid Al-Muwahiddin

Tahap Dua... dari hal.1

jaan infrastruktur untuk
mengurangi kekumuhan
lingkungan sedang berja-
lan.

"Dari kelurahan peneri-
ma manfaat, tercatat baru
dua kelurahan yakni Kelu-
rahan Rontu dan Kelura-
han Lelamase yang sudah
menyelesaikan pekerjaan
tahap pertama. Saat ini pun,
dua kelurahan dimaksud
sudah mengajukan untuk
pencairan dana tahap ke-
dua ," ungkap Askot Infra-
struktur Program Kota Tan-
pa Kumuh (Kotaku) Wahi-
din, Jum’at (5/9).

Jelas Wahidin, hingga
Agustus ini secara umum
progres pekerjaan di enam
kelurahan sangat baik dan
semuanya berjalan lancar.
Kendati pada masing –
masing kelurahan ritmenya
berbeda.

“Tapi yang paling bagus
itu ada di 2 kelurahan, Ron-
tu dan Lelamase. 2 kelura-
han ini sudah berproses
untuk pengusulan pencai-
ran tahap kedua. Sisanya
4 kelurahan masih menye-
lesaikan pekerjaan tahap
pertama,” terangnya.

Syarat minimal untuk

bisa mengajukan pencairan
tahap pertama sebanyak
55,5 persen pekerjaan se-
lesai.

Sementara Kelurahan
Rontu dan Lelamase fisik
pekerjaan tahap pertama
sudah 60 persen lebih.

Kemudian 4 kelurahan
masing-masing Kelurahan
Nungga, Panggi, Oi Fo’o
dan Nitu progres pekerja-
an tahap pertama belum
mencapai untuk syarat pen-
cairan tahap kedua atau ma-
sih di bawah 50 persen.

“Kendati demikian, kita
lihat di 4 kelurahan itu se-
jalan juga dengan peman-
faatan anggarannya,” tutur
Wahidin.

Tambah Wahidin,  adapun
infrastruktur yang dibangun
seperti jalan beton yang diba-
gi 2 yakni jalan buka baru dan
perbaikan yang sudah ada.
Kemudian drainase perbai-
kan atau rehab dan bikin baru.
Lalu pekerjaan sanitasi, per-
pipaan, jamban dan septitank
komunal dan sejumlah peker-
jaan yang berkaitan dengan
penanganan lingkungan ku-
muh.

Ditanya partisipasi ma-
syarakat? Wahidin menja-

wab, dinamika di tengah
– tengah masyarakat tetap
ada, meski hanya riak-riak
kecil. Tapi oleh KSM, bisa
menyelesaikannya dengan
baik.

“Hanya miskomukasi
saja,” terangnya.

Diakui Wahidin, jika bi-
cara target, mestinya pada
bulan September sudah tun-
tas pekerjaan tahap perta-
ma. Tapi jika dilihat dari
pekerjaannya saat ini, 4 ke-
lurahan itu rata – rata sudah
hampir merampungkan pa-
da pekan kedua bulan Agus-
tus.

“Biasanya ada evaluasi
dan pinalti terhadap keter-
lambatan pekerjaan, tapi
sejauh ini belum ada yang
dapat pinalti pengembali-
an anggaran. Kalaupun
ada keterlamabatan, ma-
sih dalam waktu yang wa-
jar dan bisa ditolerir,” ujar-
nya.

Wahidin menambah-
kan, terhadap pekerjaan
tahap pertama, sudah di-
monitoring dan dievaluasi
oleh tim Satker dan TP-
4D, hasilnya memang ti-
dak ada yang mengece-
wakan. (BE06)

Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Muhammad Amin

Lengkapi... hal.1

Kata dia, Kabid Dikdas
Dikpora Kabupaten Bima
JU, merupakan tersangka
kasus tindak pidana korup-
si, karena  terbukti menya-
lahgunakan kewenangan
atau kebijakan di luar atu-
ran berlaku.

"Tersangka memanfa-
atkan kewenangannya un-

tuk membuat kebijakan di
luar ketentuan, kebijakan
sepihak itu menarik iuran ke-
pada masing-masing siswa
yang tidak bisa dipertang-
gungjawabkan pemanfaatan-
nya," jelasnya.

Seperti diberitakan se-
belumnya, penyidik akan la-
kukan pengembangan untuk

mencari keterlibatan ter-
sangka lain dalam kasus tin-
dak pidana korupsi ini.

"Kasus ini masih kita da-
lami, kalau ada petunjuk ke-
terlibatan tersangka lain,
akan dilakukan pengemba-
ngan, tetap diproses sesuai
petunjuk yang ada," pung-
kasnya. (BE05)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Terlambatnya pekerjaan

pembangunan Masjid Agung
Al Muwahidin Kota Bima ka-
rena masih dilakukan audit
pembatasan oleh BPKP. Se-
belumnya Pemerintah Kota
Bima menganggarkan Rp 10
miliar pada APBD tahun 2019
untuk mempercepat penyele-
saian pembangunan Masjid
Agung Al-Muwahiddin Bima.

Kepala Dinas PUPR Ko-
ta Bima, Muhammad Amin
menjelaskan, saat ini BPKP
masih menyelesaikan audit
pembatasan hasil pekerjaan
yang dilakukan oleh yayasan
masjid tersebut.

“Masih dalam proses au-

dit pembatasan oleh BPKP.
Semua diaudit, administrasi-
nya maupun pekerjaan yang
dikerjakan oleh yayasan,”
ujarnya, Kamis (5/9).

Dari hasil audit tersebut,
kata dia, maka akan diketa-
hui berapa yang harus dilan-
jutkan pekerjaannya dan di-
hitung berdasarkan Rencana
Anggaran Biaya (RAB), se-
suai dengan alokasi angga-
ran dari pemerintah.

Dia menjelaskan, peme-
rintah berencana akan me-
ngalokasikan anggaran se-
besar Rp 30 miliar selama
3 tahun, untuk mempercepat
pembangunan masjid terse-
but. Jika audit BPKP bulan

ini sudah selesai, maka akan
dilanjutkan dengan proses
tender.

“Kita terus mendorong
BPKP agar segera selesai-
kan audit. Insya Allah bulan
ini selesai, biar pekerjaan
segera dimulai,” harapnya.

Amin menambahkan,
jika dilihat dari kondisi mas-
jid saat ini, masih sangat ba-
nyak yang harus dibangun.
Walikota dan Wakil Waliko-
ta Bima pun sudah berko-
mitmen untuk merampung-
kan pembangunannya.

“Saya merasa yakin sa-
ja masjid itu akan berdiri ga-
gah di era pemerintah yang
sekarang,” tambahnya. (BE06)

Kerjasama Dinas PUPR Kota Bima

Bima, BimaEkspres.-
Dirjen Holtikultura di-

wakili Direktur Pembenu-
han Holtikultura RI, Ir Su-
karman, meninjau budida-
ya tanaman bawang putih
pada dataran rendah di So
Dore Desa Lido, Kecama-
tan Belo, Kabupaten Bima,
Kamis (5/9).

Kehadiran tim Kemen-
trian itu didampingi langsung
oleh Bupati Bima, Kepala
Dinas Pertanian dan Perke-
bunan Kabupaten Bima,
Camat Belo, para kelompok
tani.

Kepala Dinas Pertani-
an dan Perkebunan Kabu-
paten Bima, Ir Indra Jaya,
mengatakan, lokasi tana-
man bawang putih yang

berada di  So Dore Desa Li-
do Kecamatan Belo ini me-
rupakan penangkaran milik
UD. Yamin, dengan luas ar-
eal 3 Ha.

"Dengan luas lahan se-
perti ini, kami rasa sangat
cocok untuk budidaya ba-
wang, karena keberadaan
bawang putih selain tum-
buh didataran tinggi juga
bisa tumbuh di dataran ren-
dah," katanya.

Kata dia, kedatangan
Dirjen Holtikultura yang
diwakili oleh Direktur Pem-
benuhan Holtikultura RI,
memberi kebanggan ter-
sendiri.  Dengan kunjungan
ini bisa melihat hamparan
yang dimiliki oleh daerah
Kabupaten Bima khusus-

nya di So Dore Desa Lido
ini yang sangat cocok un-
tuk ditanami bawang pu-
tih.

"Ini salah satu contoh
yang dilakukan masyara-
kat tani, dari kegiatan yang
dilakukan ini, bawang pu-
tih bisa ditanami seperti ta-
naman bawang merah di
dataran rendah," ujarnya.

Sementara Menurut
Dirjen Holtikultura mela-
lui Direktur Pembenihan
Holtikultura Kementerian
Pertanian RI, Ir. Sukar-
man, mengaku lahan ini
sangat cocok untuk mena-
nami bawang putih.

Produksi bawang putih
ini selain meningkatan pen-
dapatan para petani ba-

Dirjen Holtikultura Kementan Tinjau Budidaya Tanaman Bawang Putih

wang juga mengejar target
swasembada bawang putih
pada tahun 2019 men-
datang.

"Lokasi ini dirasakan
sangat sesuai dengan ka-
rakteristik tanaman bawang
putih yang juga cenderung
dengan iklim dataran ren-

dah sehingga dari percoba-
an ini kedepannya tanaman
bawang putih bisa tumbuh
dan dapat ditingkatkan ke-
beradaanya," katanya.

Tim kementrian menga-
ku, akan memberikan ke-
perluan yang dibutuhkan
masyarakat tani, sehingga

Dirjen Holtikultura diwakili Direktur Pembenuhan Holtikultura RI, Ir Sukarman, meninjau
budidaya bawang putih.

produksi bawang putih bisa
ditingkatkan harga jualnya.

"Swasembada bawang
putih jarus bisa kita capai
melalui petani yang ada di
Kabupaten Bima, ini ada-
lah tugas dan pekerjaan harus
menjadi target," pungkasnya.
(BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Dhamayanti Putri, SE, me-
ngajak petani bawang putih
untuk terus menumbuh kem-
bangkan hasil produksi. Ka-
bupaten Bima harus menja-
di bagian penyumbang swa-
sembada produksi bawang
putih dalam Negeri.

"Kebutuhan bawang pu-
tih masih diperlukan, teru-
tama kebutuhan bawang
putih Indonesia diprediksi
masih dipenuhi oleh paso-
kan impor hingga 2021 men-
datang, kita harus menjadi

bagian menjadi penyum-
bang," ujarnya saat mendam-
pingi tim Kementrian menin-
jau lokasi pembudidaya ba-
wang putih di Belo, Kamis
(5/9).

Kata Bupati, dengan
adanya peninjauan lokasi
keberadaan bawang putih
ini, kedepannya harus bisa
menyumbangkan Swa-
sembada produksi bawang
putih di dalam Negeri, me-
lalui keberadaan UD. Ya-
min sebagai lokasi penang-
karan hasil produksi ba-
wang.

"Saya berharap kepada
petani bawang putih, su-
paya dapat pengembang-
kan produksi bawang putih
ini dengan sebaik-baiknya,"
pesannya.

Diharapkannya, hasil
produksi bawang putih di
dataran rendah ini bisa me-
ningkatkan pendapatan
masyarakat. "Saya berha-
rap dengan adanya lokasi
penanaman bawang putih,
kedepannya dapat dijadi-
kan sentra bawang putih
Kabupaten Bima," katanya.
(BE05)

Bima Harus Sumbang Swasembada Bawang Putih Nasional
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Keluarga Korban Pemerkosaan Kembali Blokade Jalan
Bima, BimaEkspres.-

Keluarga korban perko-
saan di Desa Simpasai, Ke-
camatan Monta, Kabupaten
Bima, kembali memblokade
jalan, Kamis (5/9). Aksi pe-
nutupan jalan ini karena pe-
laku pemerkosaan belum di-
tangkap oleh polisi dalam wak-
tu 1 kali 24 jam.

"Keluarga korban ka-
sus pemerkosaan kembali
menutup jalan di Desa Sim-
pasai, menera menuntup po-
lisi untuk menangkap pelaku
dalam waktu 1 kali 24 jam,"
jelas Kapolsek Monta, IPTU
Taklim.

Setelah menerima in-
formasi ada penutupan ja-
lan, Kapolsek beserta per-
sonel lainnya langsung me-

nuju TKP. Di dahapan ke-
luarga korban, Taklim ber-
negosiasi supaya tidak me-

Targetkan...  dari hal.1

Figur yang akan diusung,
kata dia, adalah Ketua
DPD PAN Kabupaten Bi-
ma, yakni Muhammad Ami-
nurlah, SE atau akrab disa-
pa Maman. “Sejauh ini ko-
munikasi politik sangat cair
dan kami harap akan me-
ngerucut nantinya,” ujar-
nya.

Sementara itu, Ketua
DPD PAN Kabupaten Bi-
ma, Muhammad  Aminur-
lah, SE, mengaku sudah

nutup jalan.
"Saya mengimbau agar

blokade jalan segera dibuka

demi kepentingan penggu-
na jalan dan kelancaran trans-
portasi," katanya.

Bima, BimaEkspres.-
Ada yang menarik dari

pemilihan anggota Badan
Permusyaratan Desa (BPD)
Maria Kecamatan Wawo 1-
4 September. Calon yang
berstatus Pegawai Negeri
Sipil (PNS), ternyata dicue-
kin warga dan mereka gagal
menjadi anggota BPD di de-
sa yang bersatus ibu kota Ke-
camatan Wawo ini.

Ketua Panitia Pemilihan
anggota BPD Maria, Zul-
kifli, S.Pd, mengatakan, pe-
laksanaan pemilihan ber-
langsung aman, tertib, dan
demokratis. Masyarakat su-
dah dewasa dalam berde-
mokratis dan bebas memilih
calon mana yang layak men-
jadi wakil mereka untuk du-
duk di kursi BPD. Bahkan,
tak terpengaruh dengan janji
manis yang disampaikan
para calon.

Oleh karena itu, kata-
nya, anggota BPD yang la-

ma dan calon yang berstatus
PNS juga ternyata tidak ada
yang lolos. Padahal ada tiga
calon dari PNS yang berkon-
tertasi pada pemilihan BPD
Maria gagal meraih suara
terbanyak dan satu dianta-
ranya adalah keterwakilan
gender, tetapi suara mereka
sangat minim dibandingkan
dengan yang lolos.

“Ini realitas yang perlu
dicermati bahwa dalam
pemilihan yang demokra-
tis, masyarakat tidak meli-
hat status seseorang, tetapi
duta yang ingin mereka tam-
pilkan adalah yang dapat
membawa aspirasi warga
untuk diperjuangan di tingkat
desa,” ujarnya di kantor De-
sa Maria, Jumat (6/9).

Anggota BPD Maria yang
terpilih, kata dia, sebanyak
sembilan orang satu dianta-
ranya adalah wakil jender
yang dipilih khusus oleh ka-
um perempuan dan hanya

Calon BPD yang Berstatus PNS “Dicuekin”

Taklim menegaskan, po-
lisi tidak bisa asal tangkap
seseorang, tanpa alat bukti

yang kuat. Keluarga korban
harus memahami dan ber-
sabar, yang jelas kasus su-
dah ditangani Polsek Lang-
gudu.

"Jajaran Polsek Langgu-
du sedang sedang berupa-
ya mencari dan penangka-
pan pelaku, sesuai identitas
hasil BAP korban," katanya.

Kapolsek juga berharap,
pihak keluarga korban jangan
khawatir, karena pihak Ke-
polisian tidak akan lepas ta-
ngan terkait kasus tersebut.

"Alhamdulillah, setelah
saya memberikan imbauan,
keluarga korban bisa me-
ngerti dan membuka kembali
jalan yang ditutup mengguna-
kan kayu dan batu tersebut,"
jelasnya. (BE05)

ada dua calon. Untuk Dapil
I Dusun Panggalasa dari tu-
juh calon terpilih Abdul Zakir
dan Budiman. Dapil II Dusun
Maria dari enam calon yang
terpilih, Marwan dan Abdul
Hakim.

Dapil III Dusun Temba
Mbojo dari empat calon ter-
pilih Hermansyan dan Mah-
mudin, sedangkan Dapil IV
Dusun Foo Mboto dari enam
calon terpilih, Anton, S.Kep
dan Sukardin, sedangkan wa-
kil jender adalah Samusia.

Kepala SDN Inpres Ri-
amau ini bersyukur pada
pemilihan kali ini dilakukan
secara terbuka dan demo-
kratis, berbeda dari tahun
sebelumnya berdasarkan
musyawarah dan mufakat.

Ada yang menyarankan
agar dilakukan secara mu-
syawarah dan mufakat,
tetapi masyarakat mengi-
nginkan ada pemilihan se-
cara demokratis oleh war-

ga yang berhak membe-
rikan hak suara. “Kita ber-
harap agar anggota BPD

yang terpilih dan dilantik
nanti dapat melaksanakan
tugas dengan penuh tang-

berkomunikasi langsung
dengan sejumlah figur dan
pimpinan Parpol. Komuni-
kasi itu, belum membica-
rakan maju sebagai calon
bupati atau wakil. “Masih
dalam penjajakan semua,”
katanya.

Setidaknya, kata dia,
sudah ada empat figur ber-
komunikasi. Bahkan ada elit
politik NTB yang memfa-
silitasi pertemuan dengan
figur lainnya. (BE04)

gung jawab. Kita juga ber-
harap agar lebih baik dari se-
belumnya,” katanya. (BE02)

Bima, BimaEkspres.-
Dalam rangka menyam-

but Tahun Baru Islam ber-
tepatan dengan 1 Muharam
1441 H. Pemerintah Keca-
matan Bolo akan menggelar
berbagai kegiatan, selain
melaksanakan pawai ta’a-
ruf, momentum 1 Muharam
juga dirangkaikan dengan
kegiatan Haflah Qur’an dan
ceramah agama. Demikian
disampaikan Camat Bolo,
Mardianah, Jum’at (5/9).

Kata Mardianah, berda-
sarkan surat nomor 140/718/
09.i/2019 bahwa perayaan 1
Muharam akan dilaksanakan
pada 3 September 2019. Ma-
ka, sesuai perintah Bupati
Bima, Hj. Indah Dhamayanti
Putri diundur pada Kamis (5/
9).

“Sebelumnya direncana-
kan pada Rabu namun sudah
didundur,” ujarnya.

Untuk kegiatan pawai
ta’aruf, peserta akan dilibat-

kan semua unsur yang ada
di Bolo dengan rute tiga
arah. Yakni di bagian barat
star di Alfa Mart Desa Ra-
sabou diikuti oleh peserta
asal Desa Rasabou, Kara,
Tambe dan Rato.

“Untuk barisan depan
Drum Band asal SMAN 1
Bolo,” terangnya.

Arah Timur, kata Camat,
start di Desa Timu, diikuti
oleh Desa, jajaran dan ins-
tansi yang ada di Desa Sa-
nolo, Sondosia, Darusalam,
Bontokape, Timu dan Leu.
Sedangkan di barisan depan
diawali pasukan Drum Band
asal SMAN 2 Bolo,” tutur-
nya.

Rayakan 1 Muharam, Pemerintah Kecamatan Bolo Gelar Berbagai Kegiatan
Wilayah bagian utara

yakni start di depan kantor
Desa Tumpu diikuti oleh
Pemerintah setempat, Ra-
da, Nggembe dan Kananga.

“Semua kumpul di tempat
finis yakni di PAruga Na’e
Bolo. Sedangkan pakaian
perempuan rimpu dan laki
laki menggunakan busana

muslim,” ungkapnya.
Lanjut Camat, tingkat

kehadiran peserta sangat
diapresiasi karena suasana
sangat ramai, hal itu terbukti
dengan jumlah peserta yang
hadir.

“Peserta yang terlibat
sangat banyak dan patut di-
apresiasi,” tutupnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Lantaran tiga calon pe-

ngisian keanggotaan BPD
Kara keterwakilan wilayah
dusun Garoso meraih suara
sama. Panitia Pengisian Ke-
anggotaan BPD Kara Ke-
camatan Bolo menggelar
Pemungutan Suara Ulang
(PSU), Rabu (4/9). Ketiga
calon tersebut Yakni Suher-
man SPd, Ahmad dan Ju-
naidin.

“Ketiga calon tersebut
sama-sama raih 45 suara.
Dan saat itu calon di dusun
setempat sebanyak empat
orang. Dan suara terbanyak
saat pemilihan pertama ter-

sebut diraih, Khairuddin 49
suara,” ujar Ketua Panitia pe-
ngisian keanggotaan BPD,
Drs M Said.

Kata dia, PSU tersebut

dilakukan karena di dusun
setempat membutuhkan dua
kursi. Sementara untuk kur-
si kedua tiga calon ini raih
suara sama. “PSU ini untuk

merebutkan kursi ke dua dari
calon raih suara terbanyak dari
pemilihannya yang digelar, Ahad
(1/9) lalu,” terangnya.

Lanjutnya, dalam PSU pe-
milih yang memberikan hak
suaranya yakni 181 suara dari
DPT berjumlah 198 suara. Dan
dimenangkan oleh Ahmad de-
ngan 86 suara, Calon peta-
hana yang merupakan ketua
BPD Kara 27 suara dan Su-
herman raih 68 suara. “PSU
tersebut dimenangkan Ahmad
dengan 86 suara. Sehingga di
Dusun Garoso tersebut dua
calon terpilih keterwakilan
wilayah yakni Khairuddin dan
Ahmad,” pungkasnya. (BE07)

Suara Sama, Panitia Pemilihan BPD Kara Gelar PSU
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Hari Ini MTQ Tingkat Kota Bima Dimulai
Kota Bima, BimaEkspres.-

Musabaqah Tilawatil Qu-
ran (MTQ) tingkat Kota Bi-
ma akan segera dimulai. Ta-
hun 2019 ini, MTQ tingkat Ko-
ta Bima dipusatkan di Keca-
matan Rasanae Barat dan akan
dimulai Sabtu 7 September,
hari ini.

"Sesuai hasil rapat LPT-
Q Kota Bima, pelaksanaan
MTQ dimulai tanggal 7 ini
hingga selesai. Semoga se-
suai dengan rencana dan du-
kungan semua pihak," beber
Kabag Kesra Kota Bima H.
Ahmad kepada wartawan
Kamis, (05/09).

Untuk pusat kegiatan pe-

laksanaannya lanjut Ahmad,
akan dilangsungkan di hala-
man masjid Agung Al Muwa-
hidin Bima atau tepatnya di
lokasi MTQ tingkat Rasanae
Barat lalu. Selain itu Ahmad
mengaku juga akan mengge-
lar kegiatan dibeberapa tempat.

"Tapi arena utamanya yak-
ni di halaman masjid Agung
dan untuk pelaksanaan lomba
tilawah dengan mengguna-
kan sistim 3 shift yaitu pagi, si-
ang sampai sore dan malam,"
bebernya.

Sedangkan untuk lomba
kaligrafi Al Qur'an urainya,
pelaksanaannya digelar di
MAN 2 Kota Bima.  Semen-

Bima, BimaEkspres.-
Depot Pertamina sem-

pat mengurangi jatah pre-
mium di seluruh SPBU se
Pulau Sumbawa tanpa ala-
san yang jelas. Kondisi itu
sempat menyebabkan ter-
jadi kelangkaan Premium
di SPBU Sila. Kendaraan
akhirnya mencari bahan ba-
kar dipengecer.

“Jatah Premium sem-
pat kurang minggu lalu.
Tapi sekarang sudah nor-
mal kembali,” ujar Penga-
was SPBU Sila, Rusdian-
syah, Kamis (5/9).

“Kalau normal setiap
hari dapat jatah sebanyak
24 Kilo Liter, setelah diku-
rangi hanya 16 kilo liter,” ung-
kapnya.

Lanjutnya, untuk bahan
bakar lainnya tetap normal
penyalurannya yakni Bio
Solar, Pertamax, Pertalit.

“Selain Premium jatah

tara untuk cabang fahmil dan
syahil quran dengan M2IQ di-
laksanakan di aula kantor Ca-
mat Rasanae Barat.

Rencananya sambung dia,

akan dibuka oleh Wali Kota
Bima dan dihadiri oleh Wakil
Walikota Bima serta jajaran
ASN lingkup Pemkot Bima.
Pada pembukaan MTQ nanti

Jatah Premium SPBU
Sempat Dikurangi

sekaligus pengukuhan pengu-
rus Masjid Agung Al Muwa-
hidin Bima oleh Walikota Bi-
ma.

"Pada MTQ ini, Walikota

aman,” tuturnya.
Karena itu,  SPBU mem-

berlakukan aturan khusus,
yakni pembelian dengan je-
rigen dibatasi. Sedangkan
motor tidak dibatasi. “Kalau
tidak seperti ini, maka para
pembeli sangat kecewa. Te-
tapi untung saja ada perta-
max dan pertalite, sehingga
kebutuhan pengguna Premi-
um teratasi,” terangnya.

Dia berharap kepada
pemerintah Kabupaten Bi-
ma yakni Dinas terkait ba-
gian Ekonomi untuk bersu-
rat secara resmi kepada BPH
migas agar kuato premium
ini tidak dikurangi. “Intinya
harus ada peranan stake-
holder agar premium ini
bisa ditambah jangan dikura-
ngi seperti ini, kasihan ma-
syarakat khususnya petani
tidak bisa mendapatkan pre-
mium karena dibatasi,”ha-
rapnya. (BE07)

Pengisian bahan bakar di SPBU Sila.

Bima menyediakan bonus
khusus bagi qori golongan de-
wasa yang juara I yaitu bo-
nus umroh ke tanah suci Mak-
kah," katanya. (BE09)
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