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Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri

SE diminta agar segera memecat para Apa-
ratur Sipil Negara (ASN) dilingkup Peme-
rintahan Kabupaten Bima, yang sudah ter-
bukti atau divonis bersalah atas kasus ko-
rupsi.

Desakan itu disampaikan Fraksi Partai
Amanat Nasional saat rapat paripurna
DPRD Kabupaten Bima Jumat pekan lalu.

Baca: Pecat ASN... Hal 4

"Bupati harus lebih serius menjalankan
keputusan bersama tiga Menteri tentang
pemberhentian bagi ASN yang telah dipu-
tus bersalah melakukan tindak pidana ko-
rupsi," ujar Ilham Adnan, SH, anggota Frak-
si PAN DPRD Kabupaten Bima, Jumat lalu.

Anehnya kata fraksi yang memiliki for-
mat lengkap tujuh duta tersebut, meski-
pun ada yang yang sudah melaksanakan
putusan tersebut tetapi masih ada oknum

Bupati Diminta
Pecat ASN Terpidana Korupsi

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

SE menyampaikan komitmennya melalui
kebijakan anggaran. Bahwa 40 persen peng-
gunaan anggaran daerah untuk kepentingan
masyarakat. Hal itu ditegaskan saat pem-
bukaan MTQ tingkat Kota Bima, Sabtu (7/
9) malam.

Wali Kota berkomitmen untuk selalu mem-
perhatikan pembangunan rumah-rumah
ibadah. Juga menegaskan budaya KKN akan
diperangi di dalam tubuh pemerintahannya
bersama Wakil Walikota.

“Hidup hanya sekali, nama tidak bisa
dibeli dan tidak bisa dijual. Orang akan di-
kenang dikemudian hari kalau perbuatan
amaliahnya betul-betul nyata,” ujarnya.

Diakuinya, di tahun pertama kepemim-
pinannya bersama Wakil Walikota Bima,
hampir seluruh alokasi APBD Kota Bi-
ma lebih banyak diarahkan untuk berbagai
kegiatan berkaitan dengan kesejahteraan
rakyat.

Seperti pengalokasian anggaran se-
besar Rp 12,5 miliar bantuan bagi pengem-
bangan wirausaha, kemudian alokasi da-
na untuk penjaminan layanan kesehatan
gratis bagi seluruh masyarakat Kota Bi-
ma. Lanjutnya, pada bidang keagamaan
pembangunan dan penuntas masjid Agung

Baca: 40 Persen... Hal 6

APBD 40 Persen untuk
Kepentingan Rakyat

Bima, BimaEkspres.-
Kecamatan Sape total menjadi juara

umum MTQ tingkat Kabupaten Bima tahun
2019 dengan 101 medali. Diposisi dua diraih
Kecamatan Bolo dengan 58 medali, pering-
kat tiga Kecamatan Lambu dengan 57 me-
dali, peringkat empat Kecamatan Mada-
pangga dengan 39 medali.

Sekretaris Dewan Hakam, Ahyani, S.Ag
mengatakan, untuk peringkat lima, diraih Ke-
camatan Wera dengan 25 medali, peringkat
enam Kecamatan Palibelo dengan 21 me-
dali, peringkat tujuh Kecamatan Woha de-
ngan 16 medali, peringkat delapan Keca-
matan Wawo dengan 14 medali, peringkat
sembilan Kecamatan Langgudu dengan 10
medali, peringkat sepuluh Kecamatan Am-
balawi dengan 5 medali, peringkat 11 diraih
oleh Kecamatan Donggo 4 medali.

Sedangkan peringkat 12, ucap Yani, di-
raih oleh Kecamatan Tambora dengan 4
medali, peringkat 13 diraih oleh Kecama-
tan Soromandi dengan 3 medali, peringkat

Baca: Juara Umum... Hal 6

ASN Pemkab Bima yang menjabat pada
perangkat daerah tertentu.

Sedianya kata fraksi PAN, keputusan
tiga menteri tersebut harusnya diberhen-
tikan atau dipecat sesegera mungkin begi-
tu vonis dikeluarkan oleh hakim pengadilan.

"Kita melihat eksekutif belum secara

Gubernur NTB Beri Semangat Generasi Muda Berwirausaha

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

mengunjungi acara Pesta Wirausaha yang
digelar di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Ekono-

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah  membuka Pesta Wirausaha TDA di Kampus STIE Bima, Sabtu.

Sape Juara Umum MTQ
Tingkat Kabupaten Bima

Baca: Beri Semangat... Hal 7

mi (STIE) Bima, Sabtu, (07/9). Kegiatan yang
berlangsung dua hari itu meriah.

Dalam kunjungannya, Gubernur NTB
mengaku terkesan dengan digelarnya ke-

giatan ini oleh komunitas Tangan di Atas
(TDA) dan pemuda Bima dengan sangat
meriah.

“Saya berharap pemuda-pemuda Bima
dan seluruh pemuda NTB pada umumnya,
Insya Allah menjadi pengusaha-pengusaha
muda yang handal untuk bangsa kita ter-
cinta,” katanya.

Gubernur mengatakan, pemuda Bima
harus tetap berkarya dengan segala krea-
tivitas yang dimilikinya, tidak hanya sele-
sai pada tataran wacana.

Dalam kesempatan tersebut dia ber-
pesan agar pengusaha-pengusaha muda
ini jika tangga usahanya terus menanjak
naik, mereka tak mudah tergoda untuk ter-
jun ke dunia politik.

Pesta wirausaha yang mengusung te-

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan istri, serta Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri,
SE saat menghadiri Pesta Wirausaha .
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CATATAN REDAKSI

MASALAH angka kemiskinan  selalu
menjadi topik menarik.  Menariknya karena
soal angka-angka, naik dan turun. Kemiski-
nan seolah menjadi tolak ukur keberhasilan
pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Soal angka kemiskinan ini, ada sorotan
yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golo-
ngan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bi-
ma. Golkar menyebut angka kemiskinan di Ka-
bupaten Bima masih besar. Padahal, angka
kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) ta-
hun 2018 menurun.

Pernyataan itu sendiri disampaikan Ketua
Fraksi Golkar, Ir  Suryadin, saat pandangan
umum  Fraksi pada Paripurna DPRD Kabu-
paten Bima tentang APBD Perubahan 2019,
Jumat (6/9/2019). Menarik, karena Golkar
bersikap jujur akan kondisi  yang ada, meski-
pun Kepala Daerah yang menjabat adalah
ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima.

Secara politik, Fraksi Golkar bisa saja
tidak menyinggung soal angka kemiskinan,
karena menjadi barang seksi. Apalagi, da-
lam penyampaian pandangan eksekutif se-
belumnya, mengelaim angka kemiskinan me-
nurun.

Tentu  dua hal yang kontroversi. Mana se-
sungguhnya yang benar, apakah Fraksi Gol-
kar, atau Bupati Bima, yang juga Ketua DPD
Golkar Kabupaten Bima. Kenyataan itu juga
diherankan oleh Fraksi PAN, satu sisi eksekutif
menyatakan angka kemiskinan menurun, itu
berarti kesejahteraan meningkat. Namun, se-
baliknya pernyataan itu terbantahkan oleh
Fraksi Golkar, yang menunjukkan masyarakat
Kabupaten Bima belum sejahtera.

Hal ini juga menarik, karena bisa men-
jadi komoditas politik. Karena saat ini sudah
dimulainya tahapan Pemilu serentak 2020.
Namun, disisi lain, kita bisa mengapresiasi ke-
beranian Fraksi Golkar untuk menyatakan re-
alitas saat ini, khususnya masalah kemiskinan.

Apalagi, saat itu, Fraksi Golkar meminta
kepada Pemerintah Kabupaten Bima dapat
mengatensi ini dan meningkatkan kesejahte-
raan masyarakat, agar angka kemiskinan me-
nurun.  Jika kesejahteraan masyarakat dapat
ditingkatkan, maka akan berdampak pada Pen-
dapatan Domestik Bruto (PDRB).

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.

Seperti diketahui pada tahun 2016 ang-
ka kemiskinan di Kabupaten Bima berada
pada kisaran 15,3 persen, menjadi 15,10 per-
sen pada tahun 2017 dan di tahun 2018 men-
jadi 14,84 persen. Meski ada trend menurun,
namun angka ini dianggap masih besar, be-
lum mencapai angka minimal nasional.

Ini mengisyaratkan, bahwa pemerintah
daerah saat ini harus bekerja keras untuk me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
mayoritas petani.

Mendorong petani tidak hanya menjadi
produksen komoditi, namun mampu me-
ngolahnya, sehingga bernilai ekonomis ting-
gi.

Termasuk mendorong kewirausahaan bagi
generasi muda. Karena angka pengangguran
dari kelangan pelajar terolong tinggi. Lulusan
setiap tahun dari SMP, SMA dan perguruan
tinggi cukup besar, sementara kesempatan
kerja di daerah rendah. (*)

Angka Kemiskinan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Musabaqah Tilawatil Qu-

ran (MTQ) Ke XIV tingkat
Kota Bima yang digelar di Pe-
lataran Masjid Agung Al Mu-
wahidin Kota Bima, Sabtu (07/
09) malam dan dibuka oleh
Wali Kota Bima, H Muham-
mad Lutfi, SE.

Acara yang dimulai ba’da
sholat isya ini diawali dengan
Pengukuhan Pengurus Masjid
Agung Al Muwahidin Kota
Bima Periode 2019-2021. Za-
inudin H Abubakar SH di-
percaya sebagai Ketua Umum
Dewan Pengurus Masjid. Jum-
lah yang dikukuhkan yaitu se-
banyak 28 orang.

Pembukaan MTQ  yang
berlangsung khikmat dan di-
hadiri oleh berbagai lapisan
masyarakat ini juga turut di-
hadiri oleh Wakil Walikota
Bima Feri Sofiyan SH, Unsur

Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (FKPD) Kota Bima,
Ketua TP PKK Kota Bima
HJ Ellya H M Lutfi SE, Ketua
Iswara Kota Bima Yuliana
Syamsurih SH, Kepala Kan-
tor Kementerian Agama Bi-
ma, Asisten, Staf Ahli Waliko-
ta, Pimpinan Perangkat Da-
erah, Ketua MUI, FKUB,
LPTQ, Instansi Vertikal, BU-
MN/BUMD, Tokoh Agama,
Tokoh Masyarakat, Organisa-
si Kemasyarakatan hingga
Aparatur Sipil Negara lingkup
pemerintah Kota Bima.

Ketua Panitia Pelaksana
MTQ Ke XIV tingkat Kota
Bima, Drs H Mukhtar MH
menjelaskan terkait dasar-
dasar pelaksanaan kegiatan
MTQ, cabang yang dilomba-
kan seperti Tilawah, Tahfidz,
Fahmil, Syarhil dan Thot Qur’-
an. Sedangkan untuk jumlah

peserta yang mengikuti lomba
sebanyak 200 peserta yang
merupakan utusan dari 5 ke-
camatan masing-masing se-
banyak 40 peserta. Kegiatan
MTQ akan berlangsung sela-
ma 5  hari yaitu mulai tanggal
07 sampai 11 September 2019.

Kegiatan MTQ bertujuan
untuk dapat pendorong ma-
syarakat mempelajari, meng-
hayati dan mengamalkan isi
kandungan Al-qur’an dalam
kehidupan sehari-hari dan ju-
ga sebagai momentum untuk
memilih peserta terbaik yang
akan mewakili Kota Bima
dalam ajang MTQ tingkat
Provinsi NTB di Lombok Ba-
rat ini mengusung tema melalui
MTQ Ke XIV tingkat Kota
Bima tahun 2019 kita dukung
Kota Bima sebagai Kota Ma-
ja Labo Dahu,” jelasnya.

Pembukaan MTQ juga

diisi dengan Pelantikan dan
Pengukuhan Sebanyak 30
orang anggota dewan hakim
dan 4 panitera yang di ketuai
H M Adnin H AR SQ MPd.
Pengukuhan dilakukan oleh
Walikota Bima yang diawali
dengan pembacaan surat ke-
putusan Walikota Bima ten-
tang Penunjukan dan Peng-
angkatan Dewan Hakim MTQ
tingkat Kota Bima tahun 2019
oleh Sekretaris Umum LPTQ.

Dalam sambutannya Wa-
likota Bima, HM Lutfi men-
jelaskan, pemberian hadiah
berupa Umroh Gratis pada
MTQ tingkat Kota Bima kali
ini. Hal tersebut dilakukan
sebagai bentuk dukungan ter-
hadap Qori dan Qoriah ter-
baik yang ada di Kota Bima
agar mampu mengembang-
kan ilmunya dan dapat ber-
saing diajang Nasional bah-
kan Internasional dengan meng-
harumkan nama daerah.

Walikota mengajak kepa-
da seluruh masyarakat Kota
Bima agar hidup berlandas-
kan aqidah, sehingga melalui
aqidah yang baik akan ter-
wujud keseimbangan, kesejah-
teraan dan keamanan dalam
kehidupan bermasyarakat.

Menutup sambutannya, Wa-
likota Bima didampingi wakil
walikota, ketua DPRD, unsur
FKPD menekanan tombol Sirine
sebagai penanda dimulainya
MTQ tingkat Kota Bima tahun
2019. (BE06)

Wali Kota Buka Kegiatan MTQ
Ke XIV Tingkat Kota Bima

Kota Bima, BimaEkspres.-
Tim Reskrim Polsek Ra-

sanae Barat, mengamankan
pelaku pencurian dengan pem-
beratan, Jumat (6/9).  Selain
perlaku, diamankan juga se-
jumlah barang bukti.

Kapolsek Rasanae Ba-
rat, AKP Hatta mengatakan,
penangkapan pelaku Curat itu
berdasarkan Laporan Polisi
nomor: LP/K/112/IX/2019/
NTB/Res. Bima Kota/Sek.
Rasbar. Pelaku yang diaman-
kan adalah SB (35), warga
Kelurahan Melayu, Kecama-
tan Asakota, Kota Bima.  Lo-
kasi penangkapan di Pelabu-
han Kota Bima.

Pelaku sebelumnya mem-
bobol toko di pasar senggol
dan mencuri sejumlah ba-
rang. Ada pun barang bukti
yang diamankan dari pelaku,
yakni tiga buah celana levis,
tiga celana pendek, satu baju
koko, satu baju blus cewek,
satu kemeja, dua ikat ping-

gang kulit, satu HP, 16 jam
tangan, satu tas ransel, dua
dompet, satu slop rokok, sa-
tu jaket, satu tas warna hi-
tam, satu sepatu ventofel.

“Pelaku melakukan pen-
curian dengan cara mem-
bongkar  dengan mengguna-
kan obeng,” ujarnya.

Penangkapan,  kata dia,
berawal saat tim menda-
patkan informasi terkait ada-
nya terduga pelaku pencurian
yang sedang membongkar
toko dengan mengunakan
obeng. TKP di pasar senggol
Kota Bima dan diteriaki oleh
masayarakat.

“Lalu tim mendatangi  TKP
dan melakukan penangkapan
dan evakuasi terhadap pelaku
dan BB kemudian berhasil
membawa dan mengaman-
kan pelaku ke kantor Res-
krim Polsek Rasana'e Barat
untuk dilakukan pemeriksa-
an lebih lanjut,” ujarnya.
(BE04)

Polsek Rasanae Barat Tangkap Pelaku Curat



SENIN, 9 SEPTEMBER 20193

Gerah PAD Rendah, Wali Kota
Desak Dewan "Tempeleng" Kadis "Mandul"

Kota Bima, BimaEkspres.-
Minimnya pencapaian Penda-

patan Anggaran Daerah (PAD)
dilingkup Pemerintahan Kota Bi-
ma dari tahun ke tahun, membuat
Wali Kota Bima, H Muhammad
Lutfi SE gerah. Lutfi bahkan me-
minta kepada lembaga legislatif
agar menekan khusus para Ke-
pala OPD yang tidak produktif
alias mandul.

"Jika serapan PAD oleh dinas
rendah, silahkan dewan caci ma-
ki saja itu kepala dinas karena ti-
dak mampu," tegas Wali Kota, sa-
at membuka MTQ di Halaman Mas-

jid Al Muwahidin, Sabtu (7/9) ma-
lam kemarin.

Jika dibandingkan dengan
daerah tetangganya yakni Kabu-
paten Bima, yang menjadi dae-
rah induk sebelumnya, Wali Kota
menyebutkan pencapaian PAD-
nya yang mencapai Rp 200 Mi-
liar saban tahunnya. Sementara
di Kota Bima sendiri katanya,
hanya sebagian kecil dari itu
PAD yang mampu direalisasikan
atau dihasilkan.

"Dan selama enam belas ta-
hun Kota Bima berdiri ini, tidak
pernah ada penambahan. Penye-

Bima, BimaEkspres.-
Kantor Balai Taman Nasional

Tambora, memberi bantuan bibit
durian ke petani di Desa Ka-
winda Toi Kecamatan Tambora,
Kabupaten, bantuan sebanyak
500 bibit pohon itu diterima se-
cara simbolih oleh Sekretaris De-
sa Ady Armansyah dan bebera-
pa perwakilan petani.

"Alhamdulillah, kami masya-
rakat Desa Kawinda Toi men-
dapatkan bibit durian dari Balai
Taman Basional Tambora, kami
bersyukur sekaligus bahagia men-

dapatkan bantuan ini," jelas Sekdes
Kawinda Toi, Ady Armansyah, Sab-
tu (7/9).

Ady dan petani lainnya me-
ngucapkan terima kasih kepada
Balai Taman Nasional Tambora
atas dukungan pemberian ban-
tuan bibit durian, bantuan yang di-
terima ini, akan diserahkan kem-
bali kepada petani yang memiliki
laham masing-masing seluar 1 Ha.

"Mudah-mudahan, kelompok
tani kami menanan durian yang
lebih maju dan sukses," ujarnya.

Kata dia, dari awal masyara-

rapan PAD-nya tidak pernah
maksimal," kritik politisi Partai
berlambang Pohon Beringin ter-
sebut.

Hasil pantauannya selama ini,
kebocoran dimana-mana. Hal itu
disebabkan katanya, karena tidak
adanya penempatan pejabat yang
sesuai dengan kompetensinya.

Orang nomor satu di Kota Bi-
ma ini memastikan, dirinya tidak
akan memiliki kepala OPD yang
tidak memiliki kemampuan untuk
berkontribusi bangun daerah. Ti-
dak tanggung-tanggung, untuk me-
nentukan kepala di sebuah OPD

Wali Kota bahkan harus bertanya
langsung kepada bawahannya
tentang track record pejabat yang
dimaksud.

"Saya tidak akan tanya se-
sama pejabatnya, tapi saya akan
tanya bawahannya. Jangan per-
nah berharap jadi kepala OPD,
jika tidak punya kemampuan,"
ingatnya.

Wali kota juga mengungkap-
kan, bagaimana dirinya yang ke-
rap keluar kota untuk menda-
tangkan potensi-potensi uang ba-
gi daerah. Uang-uang tersebut,
untuk pembangunan di Kota Bi-

ma dan kepentingan masyarakat.
"Saya dan Pak Feri, keluar

kota itu bukan untuk jalan-jalan.
Kami bergantian, berjuang men-
dapatkan anggaran-anggaran
yang bisa dibawa ke daerah. Ka-
mi kencangkan ikat pinggang se-
bagai bentuk penghematan," ung-
kapnya.

Untuk itu dia mengharapkan
kedepannya, penyerapan PAD
sesuai target yang ditentukan dan
terus meningkat. Peningkatan PAD,
akan berbanding lurus dengan ke-
sejahteraan masyarakat Kota Bima.
(BE09)

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

Warga Kawinda Toi Senang Terima Bibit Pohon Durian dari Taman Nasional
kat ingin menanam durian, na-
mun karena Balai Taman Na-
sional Tambora adalah mitra Pe-
merintah Desa, sehingga diupa-
yakan memberikan perhatian ke-
pada masyarakat.

"Kami koordinasikan dengan

Kepala Balai, Alhamdulillah ada
bantuan, semoga ini bermanfaat
bagi petani yang memiliki lahan
untuk ditanam durian," ujarnya.

Kata dia, Desa yang masuk
dalam kawasan taman nasional,
semua SDA didalamnya menjadi

tanggungjawab dan harus diting-
katkan. "Sejahteranya petani
akan mengurangi faktor utama
masyarakat untuk melakukan ak-
tivitas di gunung, kita fokus supaya
petani lebih memanfaatkan bantu-
an Pemerintah," katanya. (BE05)

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA,

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

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137
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Pemda Diminta Kelola Sistem Sewa Tanah Sesuai Regulasi
DPRD Kabupaten Bima
mendesak kepada Pemda
Bima agar mengelola sistem
sewa tanah tersebut sesuai
dengan SOP atau regulasi
yang sebenarnya.

Karena diungkapkan frak-
si berlambang matahari
tersebut, akibat kelelaian dan
tidak sesuai dengan standar
SOP, daerah dirugikan hing-
ga kurang lebih Rp 5 miliar.

Bima, BimaEkspres.-
Persoalan sewa aset atau

atau sewa tanah di wilayah
Kabupaten Bima dari tahun
ke tahun menjadi masalah
besar. Bahkan terkadang
membuat kerusuhan antar
sesama warga terlebih  de-
ngan aparat pemerintah.

Untuk itu tujuh legislator
yang tergabung dalam Fraksi
Partai Amanat Nasional di

Pecat ASN... dari hal.1

optimal melaksanakan ke-
putusan tiga menteri ter-
sebut dan hal tersebut te-
lah menimbulkan merugi-
kan," ucap Ilham.

untuk segera menyelesai-
kan dan menyerahkan pa-
da pemilik sertifikat hak mi-
lik atau SHM, sebagai hasil
pemecahan  SHM yang ta-
nahnya tekena lahannya.

"Sementara anggaran
sudah dianggarkan dan su-
dah direalisasikan pembe-
basan tanah ini dilakukan
pada tahun 2018," tutupnya.
(BE09)

Mataram, BimaEkspres.-
Kegiatan Jumpa Bang Zul

– Umi Rohmi, Jumat (6/9/
2019), di Lapangan Atletik
Mataram, dimanfaatkan pa-
sangan Gubernur Dr. H. Zul-
kieflimansyah dan Wakil
Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi
Djalilah sebagai ajang diskusi
sekaligus menghidupkan api
semangat para atlet dan pe-
nyandang disabilitas untuk
meraih prestasi setinggi-ting-
ginya hingga ke kancah inter-
nasional.

Pada acara Jumpa Bang
Zul-Umi Rohmi itu, sejumlah
tokoh, pelatih, atlet dan ra-
tusan masyarakat hadir untuk
menyampaikan apresiasi, ide-
ide baik hingga keluh kesah
mengenai dunia olah raga di
Bumi Gora ini.

Saat itu, Andik Budian-
dono, selaku pelatih cabang
menembak mengawali me-
nyampaikan masukan dan
permohonan kepada pasa-
ngan Bang Zul-Umi Roh-
mi. Andik berterima kasih
kepada tokoh-tokoh masya-
rakat NTB yang turut mem-
bantu dan mengapresiasikan
kinerja dari para atlet me-
nembak khususnya atlet
menembak dari provinsi
NTB.

Namun yang disayang-
kan oleh Andik, masih ku-
rangnya fasilitas-fasilitas
bagi para atlet menembak.
Seperti rompi yang rusak
hingga peluru yang diguna-
kan terkadang para atlet
harus membeli sendiri.

Lain halnya, Agus Suk-
mayadi Sekretaris, Futsal
NTB mengatakan Tim Va-
mos atau tim futsal dari NTB
adalah tim terbaik di tingkat
nasional yang telah menjuarai
liga futsal nasional atau Pro
Futsal League pada tahun
2019. Ia berpendapat alang-
kah baiknya brand atau pe-
laku dunia usaha lokal masya-
rakat NTB ikut bersama-
sama Tim Vamos Mataram,
mencapai kancah Nasional
hingga Internasional. Dengan
cara mensponsori Vamos
Mataram dan tentu saja,
Vamos Mataram setiap ber-

tanding di kancah nasional
maupun Internasional akan
menggunakan baju yang ber-
tuliskan brand lokal NTB
tersebut.

Berbeda dengan Agus
Sukmayadi, seorang pelatih
Pelatda Mayung NTB, me-
ngeluh dan khawatir, mi-
nimnya anggaran akan me-
nyebabkan kegiatan Pelat-
da Mayung terpaksa akan
dihentikan. Untuk itu ia me-
minta kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur agar me-
ngalokasikan anggaran, se-
hingga Pelatda Mayung itu
tidak terhenti.

Selain itu, ia juga mengu-
sulkan kepada Gubernur
agar memperhatikan nasib
para atlet yang selama ini
telah berhasil mengharum-
kan NTB dan Indonesia di
kancah internasional. Dian-
taranya dengan cara mem-
berikan apresiasi yang la-
yak untuk masa depan me-
reka.

Gubernur Zulkiefliman-
syah menyatakan sangat
mendukung berbagai akti-
vitas olahraga yang dilaku-
kan oleh masyarakat. Ha-
nya saja aktivitas olahraga
juga harus diimbangi de-
ngan kegiatan belajar.

“Orang yang seimbang
itu, kata Gubernur adalah
orang yang sehat fisiknya
dan otaknya juga harus di-
tambah dengan banyak ilmu
pengetahuan, sehingga bu-
gar fisiknya, prima tubuhnya
dan otaknya juga cerdas,"
katanya.

Tidak hanya diimbangi
dengan pendidikan, olahra-
ga juga harus diimbangi de-
ngan peningkatan spirituali-
tas. “NTB yang gemilang
adalah masyarakat yang
diisi oleh manusia manusia
yang sehat tubuhnya, prima
fisiknya, cerdas otaknya
dan spritualitasnya berkuali-
tas” jelasnya.

Saat itu Gubernur juga
mengobarkan semangat  12
atlet-atlet futsal disabilitas
yanf akan terbang menuju
Palembang untuk mengha-
rumkan nama NTB dalam

kejuaraan futsal. Salah
satu atlet disabilitas futsal,
Ilham, yang berasal dari
Lombok Timur mewakili
teman-temannya menya-
takan sangat antusias dan
berterimakasih kepada Pe-
merintah NTB telah men-
dukung seluruh atlet disa-
bilitas sehingga berangkat
bertanding ke Palembang
dengan biaya dari peme-
rintah.

Asep Irawan, penyan-
dang disabilitas dari Jawa
Barat mengaku menjadi atlet
bukanlah halangan. Keku-
rangan fisik, bukan pengha-
lang, yang penting api sema-
ngat.

Bahkan ia pun pernah ikut
audisi got talent, tapi belum
berhasil. Kegagalan terse-
but, bukan menyurutkan se-
mangatnya untuk berpres-
tasi.

"Yang terpenting adalah
api semangat," tegasnya.

Kini dia terus traveling
ke berbagai pelosok indonesia
untuk mendesiminasikan dan
menyuarakan hak-hal disa-
bilitas sesuai dengan undang-
undang.

Menanggapi beragam
keluhan dan masukan ter-
sebut, tidak lupa Gubernur
menyampaikan terima ka-
sih dan mengapresiasi ke-
pada para pelaku dunia olah-
raga khususnya para atlet
NTB karena telah mengha-
rumkan nama NTB.

Menurutnya untuk mem-
fasilitasi para atlet Peme-
rintah Provinsi NTB sudah
mempunyai anggaran ma-
sing-masing.

"Namun apabila terdapat
kekurangan, kami berusaha
untuk dapat bantuan dari
luar. Maka dari itu mari ber-
sama-sama kita bangun re-
lasi yang baik kepada para
pelaku dunia usaha khu-
susnya di NTB. Memang
tidak cepat untuk menda-
patkan apa yang kita bu-
tuhkan, relasi itu harus di-
bangun pelan-pelan dan giat
dilakukan, agar apa yang kita
butuhkan dapat dipenuhi," te-
gasnya. (BE08)

Bang Zul-Umi Rohmi Kobarkan
Semangat Para Atlet dan Kaum Disabilitas

Bima, BimaEkspres.-
Pelantikan anggota DP-

RD Kabupaten Bima, di-
pastikan Rabu 25 Septem-
ber 2019. Pelantikan akan
berlangsung di  ruang sidang
Paripurna DPRD Kabupa-
ten Bima.

Sekretaris DPRD Ka-
bupaten Bima, Drs Ishaka
mengatakan, pihaknya su-
dah menyiapkan kebutu-
han pelantikan. Direnca-
nakan, masing-masing ang-

gota dewan akan mendapat
tambahan 15 undangan.

“Selain di dalam, kami
juga menyiapkan tempat
bagi undangan di luar rua-
ngan,” ujarnya beberapa wak-
tu lalu.

Bahkan, kata dia, pihak-
nya juga sedang mengoor-
dinasikan untuk tempat par-
kir, di eks Kantor Pemkab
Bima. Semuanya dilakukan
demi kelancaran pelantikan.

“Kami juga nanti akan

menanyakankan kilas ba-
lik anggota DPRD Kabu-
paten Bima periode sebe-
lumnya. Ini sebagai bentuk
apresiasi terhadap kontribu-
si selama lima tahun di de-
wan,” ujarnya.

Sidang paripurna pelan-
tikan nanti, kata dia, akan
dipimpin sementara oleh
Ketua DPRD Kabupaten
Bima saat ini. Setelah pelan-
tikan, akan beralih ke pim-
pinan dewan baru. (BE04)

Pelantikan Anggota DPRD
Kabupaten Bima, 25 September 2019

Ilham Adnan, SH, Anggota Fraksi PAN.

"Itu juga berarti terjadi
kehilangan potensi Penda-
patan Anggaran Daerah
atau PAD," ujar mereka
diwakili juru bicara Ilham
Adnan SH Jumat lalu da-
lam rapat paripurna yang
dihadiri pihak eksekutif.

Yang cukup janggal di-
jelaskan Fraksi PAN, siswa
sewa tanah di Kecamatan
Sape dan juga Kecamatan

Lambu dengan luas ku-
rang-lebih 400 hektare pa-
da periode 2018 hingga ta-
hun 2019 ini, yang tidak ada
dalam daftar sewa tanah.

Tidak hanya itu, Fraksi
PAN juga meminta kepada
eksekutif agar segera me-
nertibkan aset tanah.

Sebab kata mereka ba-
nyak aset tanah yang ter-
lantar dan dimanfaatkan

oknum tertentu yang hing-
ga PAD hilang untuk dae-
rah.

"Misalnya di Desa Ncandi
lebih kurang 20 hektare yang
tidak memberikan PAD bagi
daerah. Pemerintah daerah di
Desa Woro sekitar 10 hektar
serta di Desa Rato sekitar 1
hektare," terangnya.

Fraksi PAN mengharap-
kan kepada Pemda Bima

Drs Ishaka

Demikian pun lanjutnya,
terhadap oknum ASN yang
diadili dengan persoalan
tindak pidana korupsi dan
diputuskan tidak bersalah.

Mereka meminta ke-
pada eksekutif untuk me-
laksanakan putusan pe-
ngadilan yang dimaksud.
(BE09)
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Lutfi: Kasus 7 Juta
Hanya Aksi Catut Nama

Kota Bima, BimaEkspres.-
Hebohnya kasus kuitan-

si senilai Rp 7 juta yang me-
nyebarluas di media sosial
Facebook yang langsung me-
nyeret nama orang nomor
satu di Lingkup Pemkot Bi-
ma berikut sang istrinya, di-
tanggapi langsung oleh Wali
Kota Bima, HM Lutfi SE.

Wali Kota Bima mem-
bantah keras rumor terse-
but dan menegaskan jika
hal tersebut hanyalah aksi
pencatutan nama belaka.

Sanggahan itu ditegas-
kan saat memberikan sam-
butannya dalam acara pem-
bukaan MTQ Tingkat Kota
Bima Sabtu (7/9) kemarin.
Dalam kesempatan itu ju-
ga, politisi kawakan partai
beringin tersebut juga men-
curahkan banyak isi hati-
nya terkait desas-desus di
wilayah yang baru dipim-
pinnya tersebut.

"Agar tidak dikatakan
hukum itu tajam ke atas tum-
pul dibawah atau sebaliknya,
saya bilang ke istri saya, la-
porkan saja," ucapnya de-
ngan tegas dihadapan ratu-
san tamu undangan yang
hadir Sabtu malam kemarin.

Ia menegaskan, dalam

hal mengkritik seharusnya
diakukan dengan santun dan
membangun. Namun yang
ada selama ini kata wali kota,
yang terjadi justeru menye-
rang pribadi, fitnah bahkan
mengandung ghibah semata.

"Pasti anak itu tidak per-
nah solat dan puasa, dia ti-
dak tahu soal amaliah," sentil
Wali Kota kepada oknum
yang dimaksud, yang kini
telah dilaporkan kepada apa-
rat penegak hukum tersebut.

Eks wakil rakyat pada
DPR RI tersebut jua mem-

bantah isu kolusi dan ne-
potisme yang menderanya
beberapa hari terakhir pada
wilayah Pemkot utamanya
pada daerah yang baru di-
pimpin kurang lebih seta-
hun tersebut.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Wali Kota mengung-
kap banyak hal yang ber-
kaitan dengan isu yang me-
nerpa dirinya dan sang istri.
Setidaknya, lebih dari dari 30
menit wali kota mengungkap
berbagai isi hatinya dengan
berbagai ungkapan.

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah,

memimpin rapat singkat dengan Pemkot Mataram
terkait dengan penguatan komitmen kesepakatan
bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkot
Mataram. Penguatan komitmen kedua belah pihak
terkait dengan pengelolaan  sampah atau program
Zero Waste.

Usai mendengarkan paparan program Zero Waste
oleh Pemkot Mataram, Wagub NTB menyampaikan
bahwa permasalahan sampah memang tidak ada
habisnya. Namun jika dikelola dengan baik, kebe-
radaan sampah justru dapat mendatangkan manfaat.
"Masalah sampah jika dikelola dari rumah dan ada
bank sampah, semuanya bisa jadi berkah", ungkap
Wagub.

Menurut Wagub, kota-kota di seluruh Indonesia
saat ini sedang berlomba menerapkan konsep bebas
sampah. Ada banyak manfaat positif yang diperoleh
masyakat dari penerapan konsep tersebut.

"Sampah harus dijadikan prioritas. Isu sampah
menjadi isu yang sangat krusial karena hubungannya
erat dengan kesehatan warga dan kebencanaan",
tambah Hj. Rohmi.

Ia menegaskan, semua pihak harus bersinergi,
bagaimana implementasi program yang sudah ada ini
bisa berjalan baik. Salah satunya dengan pelibatan
komunitas lingkungan dan komunitas sosial lainnya
terkait sampah. Tentunya hal ini harus didukung pula
secara serius oleh pemerintah kota.

"Saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana
pengurangan sampah ini bisa dilaksanakan, sehingga
di TPA (tempat pembuangan akhir) bisa berkurang
dan tidak menimbulkan masalah baru. Kami peme-
rintah provinsi sangat welcome dan mau membantu,
mari kita lakukan yang terbaik untuk lingkungan dan
sampah ini ke depan," imbuhnya.

Wagub menekankan agar armada sampah juga
harus diperhatikan untuk mengoptimalkan proses
penanganan kebersihan. Ia mengingatkan agar
sampah tidak tercecer di jalan saat proses pengang-
kutan.

"Selain itu, harus ada pemilahan sampah, semua
penyedot tinja dimasukkan ke pengolahan, iuran atau
retribusi disesuaikan dengan beban yang diterima dari
hulu," tambahnya.

Adanya edukasi terutama dari tingkat Taman
Kanak- Kanak sampai SMP juga penting dilakukan.
"Edukasi butuh waktu dan kesabaran, tetapi paling
tidak semua sekolah di Kota Mataram mengelola sam-
pah sendiri dengan baik, sehingga beban sampah akan
berkurang dengan signifikan" pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, menyampaikan
bahwa pihaknya telah menyusun regulasi tahun 2020
terkait instrumen penanganan sampah, mulai dari
penanganan hingga pengurangan. Saat ini, terkait pro-
gram NTB Zero Waste, Dinas LHK telah memberi
tanggung jawab dari tingkat PAUD hingga SMP untuk
melakukan pengawalan di sekolah-sekolah. (BE08)

Program Zero Waste,
Pemprov Sinergi dengan Pemkot Mataram

Utamanya isu kuitansi Rp
7 juta yang turut menyeret
nama istrinya. Dia mengung-
kap, ada oknum yang menga-
takan jika istrinya menipu.
Padahal sejak awal, sesaat
pasca dilantik dirinya sudah
berpidato kepada seluruh pen-
dukungnya, untuk tidak mem-
bawa atau menjual nama ke-
pala daerah untuk kepenting-
an pribadi.

Wali Kota juga mengung-
kap, laporan lain atas dugaan
pengrusakan nama baik yang
diduga dilakukan oleh seorang
advokat tetap dilanjutkannya.

"Saya sudah maafkan, tapi
proses hukum tetap berjalan.
Saya sudah tandatangani ke-
marin, tinggal menuju meja
hijau saja," ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI
ini mengimbau kepada ma-
syarakat Kota Bima, agar tidak
percaya kepada oknum mana-
pun yang membawa nama wali
kota atau wakil wali kota de-
ngan dijanjikan sesuatu.

"Jadi jika ada yang menga-
tasnamakan kami, silahkan
laporkan. Itu penipu," ujarnya
nada yang lantang diikuti tepuk
tangan yang riuh dari para
hadirin Sabtu malam kemarin.
(BE09)

H Muhammad Lutfi, SE

Bima, BimaEkspres.-
Ratusan warga Desa

Marai dan desa lainnya di
Kecamatan Wawo mengi-
kuti pawai budaya sebagai
bagian dari Festival Uma
Lengge Desa Maria yang
berlangsung 8-10 September
2019. Kegiatan itu dilepas
Camat Wawo, Drs Aidin di
lapangan umum Wawo.
Festival Uma Lengge 2019
yang bertajuk “Kelestarian
Budaya, Ketahanan Pangan
dan Pelestarian Mata Air”
diawali rombongan Camat
Wawo bersama Kapolsek
Wawo, Pejabat Kepala Desa
Maria, Tajunnisa, S.Sos, IPTU
Jufrin, Danramil Wawo, Kap-
ten Inf Ahmad dan Majelis
Adat Maria, Hasan AB, BA,
M Ali H Ismail dan lainnya.

Barisan kedua diikuti
Panitia Festival Uma Leng-
ge dan personel anggota Ka-
rang Taruna Pelopor Desa
Maria yang memikul kenduri
yang dihiasi buah-buahan.
Kenduri ini akan disimpan
saat zikr dan doa dimulainya
pemukaan Festival Uma

Lengge 2019 yang akan di-
buka oleh Bupati Bima, Hj
Indah Damayanti Putri, SE,
Minggu (8/9) malam.

Camat Wawo, Drs Ai-
din, mengaku baru perta-
ma kali mengikuti agenda
tahunan Festival Uma Leng-
ge dan menarik karena war-
ga di daerah dataran tinggi
Wawo masih melestarikan
budaya yang akan dikenang
oleh generasi masa kini ten-
tang hasil budaya dan kreatif
generasi masa lalu yang mo-
numental hingga dikenang
sepanjang sejarah. Prosesi
dan agenda Festival Uma
Lengge bukan lagi menjadi
agenda tingkat desa dan ke-
camatan, tetapi menjadi ke-
pedulian Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Bima dan
Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) NTB dikenal luas hing-
ga tingkat nasional dan inter-
nasional.

Karena itu, kata Aidin,
Festival Uma Lengge ini ha-
rus menjadi visi besar untuk
Wawo bangkit untuk Bima
Ramah, Demi NTB Gemi-

lang, Menuju Indonesia Ma-
ju. Mimpi itu harus diwujud-
kan dengan menghadirkan
orang-orang besar demi ke-
majuan daerah Bima.

“Ini harus diapresiasi oleh
seluruh elemen warga agar
Desa Maria dan Kecamatan
Wawo dikenal secara nasio-
nal dan internasional. Tentu
warga setempat harus menyi-
apkan SDM yang lebih baik
karena semua orang ingin me-
nyaksikan apa itu Uma Leng-
ge,” ujarnya di lapangan umum
Wawo, Minggu.

Ketua Festival Uma Leng-
ge Desa Maria 2019, Mukh-
lis Azis, mengatakan, even
ini sudah berlangsung tiga
tahun terakhir dan sudah men-
jadi agenda tingkat Kabupa-
ten Bima. Pemkab Bima se-
lalu memerhatikan kegiatan
ini, meski dipercayakan ke-
pada panitia lokal. Semula
direncanakan akan dihadiri
oleh Gubernur NTB, tetapi
beliau ada agenda lain, se-
hingga tetap dibuka oleh Bu-
pati Bima, Hj Indah Dama-
yanti Putri.

Pawai Budaya Festival Uma Lengge di Desa Maria, Meriah
Pawai budaya ini, terang-

nya, merupakan bagian dari
rangkaian Festival Uma Leng-
ge dan Alhamdulillah meriah.
Apalagi buka hanya warga
Maria yang terlibat, tetapi juga
penggiat seni budaya di Wawo
mulai bergerak bersama un-
tuk menggali potensi budaya
pada setiap desa.

“Kita berharap Festival
Uma Lengge kali ini lebih
bermakna dan lebih meriah
lagi. Jika kita melihat pawai
budaya yang meriah seperti
ini, tentu akan lebih meriah
lagi selama festival berlang-
sung,”katanya di Maria, Ahad.
(BE02)
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Jurnalis dan Koalisi Masyarakat Sipil NTB Tolak Revisi UU KPK

40 Persen... dari hal.1

Almuwahidin sebesar Rp
10 miliar setiap tahun sam-
pai tahun ketiga hingga total
Rp 30 miliar.

Pembangunan masjid
Kantor Pemkot Bima Rp 4,5
miliar, kemudian peningkatan
anggaran diperuntukan bagi
insentif pengurus masjid te-
rutama marbot dan bilal. Pa-

da pelayanan masyarakat
diberikan penambahan insentif
bagi RT dan RW.

Bagi masyarakat Kota
Bima di wilayah Timur dia-
lokasikan anggaran Rp 4,5
milyar pembangunan taman
kota berlokasi di Kelurahan
Kodo. Termasuk perenca-
naan kedepan pembangu-

Juara Umum... hal.1

14 diraih oleh Kecamatan
Belo dengan 1 medali, pe-
ringkat 15 diraih oleh Ke-
camatan Monta dengan 1

medali, peringkat 16  diraih
oleh Kecamatan Sanggar
dengan 0  medali, peringkat
17  diraih oleh Kecamatan

Mataram, BimaEkspres. -
Saat bersamaan, Komisi

Pemberantasan Korupsi
(KPK) sedang menghadapi
dua upaya melumpuhkan
kewenangan pemberan-
tasan korupsi. Seleksi pim-
pinan yang diwarnai calon
pelanggar kode etik sampai
dengan upaya pelemahan
melalu Rancangan Undang
Undang Nomor 20 tahun
2002 tentang KPK.

Jurnalis Mataram dan
koalisi masyarakat sipil NTB
memandang, dua agenda ini
upaya sistematis dan terde-
sain untuk melemahkan ke-
wenangan KPK sebagai
lembaga antirasuah. Ada
pihak pihak yang terindikasi
terusik dengan agenda pem-
berantasan korupsi, karena
banyak diantara mereka
yang terjerat adalah pejabat
publik, seperti kepala dae-
rah, anggota DPRD, peja-
bat birokrasi dari pusat hing-

nyidik tidak lagi dari kala-
ngan independen, penyada-
pan harus melalui dewan
pengawas yang dibentuk.

“Ini akan mempersulit
proses penyadapan yang
selama ini sudah berjalan
sesuai dengan SOP,” Dwi
Sudarsono.

Anehnya lagi, kata dia,
penuntutan perkara korupsi

yang selama ini terintegrasi,
sesuau RUU harus berko-
ordinasi dengan Kejaksaan
Agung. Perkara yang men-
jadi perhatian publik justru
tidak jadi kriteria prioritas
penanganan kasus.

“Poin-poin lain terlihat
jelas dari upaya melemahkan
kewenangan. Seperti  kewe-
nangan  pengambil alihan
perkara di tingkat penuntutan
dibatasi, bahkan kewenangan
strategis penuntutan dihi-
langkan,” tegas Dwi Sudar-
sono.

Aksi dukungan kepada
KPK berlangsung Sabtu (7/
9) usai workshop Jurnalis
Melawan Korupsi di Mata-
ram. Para jurnalis dan Koa-
lisi membawa pamflet de-
ngan beragam kalimat yang
intinya pro pada KPK dan
menolak pelemahan oleh
pihak pihak tertentu. Tertulis
"Save KPK", " Tolak Capim
KPK Bermasalah", hingga
tolak Revisi UU KPK.  (BE04)

Bima, BimaEkspres.-
Wakil Bupati Bima, H

Dahlan M Noer menyampai-
kan, MTQ sebagai ajang un-
tuk menyiarkan Islam. Disam-
ping sebagai syiar Islam, kegi-
atan ini sekaligus menjadi wa-
hana untuk menumbuhkem-
bangkan semangat memba-
ca dan mempelajari Al-Qur’an.

“Sebagai pedoman dan
pegangan hidup dalam meng-
hadapi derasnya persaingan
di era globalisasi dewasa Ini,
terutama sekali kepada anak-
anak dan generasi muda kita
sebagai generasi penerus
perjuangan bangsa,” ujarnya
saat penutupan MTQ Ting-
kat Kabupaten Bima, di Lang-
gudu, Sabtu.

Untuk mewujudkan hara-
pan tersebut, lanjut Wabup,
sebuah obsesi besar tengah
digalakkan oleh pemerintah
Kabupaten Bima melalui
Program Membumikan Al-
Qur’an. Program tersebut me-
rupakan cita-cita mulia yang
harus didukung oleh semua

pihak.
“Apalah artinya sebuah

program yang terdengar in-
dah dan tersusun secara apik
dalam lembaran kerja pe-
merintah jika tidak didukung
oleh seluruh lapisan masya-
rakat. Pemerintah telah mem-
bentuk TPA dan TPQ di
setiap dusun dan desa, pe-
merintah juga telah meng-
angkat guru ngaji dan para
da’i di setiap desa, berbagai
paket bantuan dan dukungan
dana yang telah dikucurkan
oleh pemerintah daerah de-
ngan biaya yang tidak sedikit
serta bantuan pembangunan
masjid, namun tanpa duku-
ngan masyarakat, semua itu
akan menjadi sia-sia,” ung-
kapnya.

Yang diharapkan peme-
rintah saat ini, kata Wabup,
adanya sebuah panggilan
moral dari orang tua, guru
ngaji dan seluruh masyara-
kat untuk bersama-sama
mendorong dan memotivasi
agar anak-anak dan generasi

muda belajar Al-Qur’an dan
memakmurkan Masjid.

“Memang perjuangan ke
arah itu sangatlah berat, ka-
rena setiap saat anak-anak
dan pemuda kita, bahkan kita
semua telah banyak dirayu
serta dipengaruhi oleh taya-
ngan-tayangan media de-
ngan berbagai program dan
acara yang sangat menggi-
urkan. Namun justru disini-
lah letak kejelian dan kearifan
kita semua untuk dapat me-
ngatur keseimbangan waktu
bagi anak-anak dan remaja
kita untuk diarahkan kepada
nilai-nilai moral dan budi pe-
kerti termasuk memupuk ke-
biasaan mereka untuk gemar
membaca dan belajar Al-Qur’-
an. Dengan kata lain ada ka-
lanya kita harus mengekang
mereka, ada kalanya pula kita
memberikan peluang pada
mereka untuk berkreasi yang
positif sesuai dengan tuntu-
nannya. Dua hal ini haruslah
dapat kita atur secara seim-
bang,”ujarnya. (BE07)

Wabup Bima: Ajang MTQ Sebagai Syiar Islam

ga daerah.  Mereka yang me-
rasa terancam menjalankan
modus korupsi kolusi dan
nepotisme, sangat bernafsu
untuk melemahkan KPK
melalui agenda RUU.

“Kami jurnalis di Mata-
ram dan koalisi  masyarakat
sipil sangat berkepentingan
mengawal agenda pembe-
rantasan korupsi agar tetap
berjalan, bahkan harus di-
tingkatkan. Karena masih
banyak agenda pemberan-
tasan korupsi kakap yang
belum terungkap, baik di pu-
sat maupun di daerah,” kata
koordinator jurnalis, Sirtupi-
llaili, Sabtu (7/9).

Bagi jurnalis, ketua Aliansi
Jurnalis Independen (AJI)
Mataram ini menilai, KPK
selama ini mampu mengung-
kap sederet kasus kakap me-
libatkan banyak pejabat pen-
ting. Dalam konteks ini, ada
simbisis antara kerja jurnalisme
dengan kinerja KPK.

“Fakta yang belum ter-
ungkap oleh karya jurna-
listik yang melibatkan kons-
pirasi pejabat negara, itu
bisa diungkap oleh KPK.
Lewat penindakan KPK
itu, kami  selama ini menga-
wal kinerja pemerintah agar
bersih dari praktik korupsi,”
ujar Sirtupillaili.

Sementara Koalisi ma-
syarakat sipil yang diwakili
Dwi Sudarsono menyoroti
revisi Undang Undang KPK
yang diindikasikan sebagai
upaya melumpuhkan agen-
da pemberantasan korupsi.
10 poin yang akan terjadi ji-
ka revisi singkat itu terjadi.
Diantaranya, independensi
KPK terancam karena pe-

nan paruga Nae dilokasi sama
sebagai tempat berbagai ke-
giatan kemasyarakat.

Serta penuntasan pemba-
ngunan rumah relokasi bagi
ribuan korban banjir serta ru-
mah bantaran sungai. Pe-
nyediaan air bersih bagi wi-
layah pemukiman selama ini
tak pernah teratasi.(BE06)

Parado dengan 0 medali,
peringkat 18 diraih oleh Ke-
camatan Lambitu dengan 0
medali. (BE07)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk memudahkan pe-

nyediaan data batas kelura-
han pada tiga Kecamatan di
Kota Bima, Bagian Adminis-
trasi Pemerintahan (AP) Set-
da Kota Bima bersama Ba-
dan Informasi Geospasial Re-
publik Indonesia (BIG RI)
menggelar kegiatan rapat
kerja bersama.

Rapat dihelat di Aula Kan-
tor Pemkot Kota Bima, Ka-
mis (5/9) tersebut, dihadiri ja-
jaran Kasubag Otda Bagian
AP Setda M Erwinsyah, Ke-
tua Tim BIG RI Heru Mulyo
Widodo, serta pemerintah 3
Kecamatan beserta lurah
dan juga tokoh masyarakat.

Kasubag Otonomi Dae-
rah Bagian AP setda Kota
Bima, M Erwinsyah menyam-
paikan, agenda pembahasan
kegiatan ini untuk memudah-
kan penyediaan data batas
kelurahan pada 3 Kecamatan,
yaitu Kecamatan Mpunda,
Rasanae Timur dan Raba.

“Tujuan kegiatan ini untuk
melakukan delineasi batas

wilayah administrasi secara
katometrik, sehingga data
batas wilayah masing-masing
kecamatan dan kelurahan
yang dimiliki lengkap dan
akurat," ujarnya.

 Tujuan penegasan batas
wilayah yakni untuk men-
ciptakan tertib administrasi
pemerintahan, kemudian
memberikan kejelasan dan
kepastian hukum terhadap
batas wilayah suatu daerah.
Baik itu secara aspek yuridis
dan teknis, pada 3 pemerintah
kecamatan yang telah hadir
saat ini.

“Karena sebelumnya ka-
mi sudah menggelar rapat
koordinasi dengan peme-
rintah 3 kecamatan beberapa
waktu lalu, sehingga diharap-
kan bisa langsung bersinergi
bekerjasama dengan tim BIG
RI,” terang Erwin.

Jelasnya, melalui pelak-
sanaan kegiatan rapat ter-
sebut pihaknya berharap per-
cepatan penetapan, dan pe-
negasan batas kelurahan ber-
dasarkan Permendagri No-

mor 45 tahun 2016 dapat se-
gera terealisasi

"Dengan batas antar wi-
layah yang tercatat, diha-
rapkan dapat menyelesa-
ikan masalah administrasi
kependudukan dan hak la-
innya," tutupnya.

Ketua Tim BIG RI Heru
Mulyo Widodo menambah-
kan, agar pemerintah 3 ke-
camatan beserta jajaran
kelurahan biss dapat bersi-
nergi dalam bekerja mem-
berikan data yang akurat
tentang batas wilayahnya.

Beberapa tahapan yang
harus dilakukan, adalah de-
ngan melihat dokumen pe-
netapan pal batas, pelaca-
kan garis batas, pemasa-
ngan pilar sepanjang garis
batas, pengukuran hingga
pembuatan peta garis batas
dengan aturan tertentu.

“Semua tahapan ini wajib
dilakukan, dan akan dibuat
dalam berita acara kese-
pakatan antar kelurahan
yang berbatasan,” tegasnya.
(BE06)

Bagian AP-BIG RI Rapat Delineasi Batas Wilayah
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Hasil MTQ Kabupaten Bima, Madapangga Naik Ranking
Bima, BimaEkspres.-

Ketua LPTQ Kecama-
tan Madapangga, Ustadz
Muhammad, S. PdI bersyu-
kur atas pencapaian pering-
kat kafilah. Yakni dari urutan
ke tujuh naik ke peringkat
empat. “Kita sangat bersyu-
kur karena target terwujud.
Yakni berharap pada MTQ
tingkat Kabupaten Bima ke
XXX bisa bergeser dari pe-
ringkat tujuh ke peringkat
lebih atas,” ujarnya, Ahad (8/9).

Kata dia, saat memberikan
pengarahan kepada semua
kafilah di Kantor Kecamatan
Madapangga beberapa wak-
tu lalu, berharap adanya peru-
bahan peringkat. Sehingga
sebelum berangkat menuju
arena MTQ di Kecamatan
Langgudu, mengasah kemam-
puan peserta melalui TC.

“Untuk meraih prestasi itu
tidak saja melakukan TC

sebelum berangkat. Tapi saat
berada di Langgudu peserta
selalu disuruh mengasah
kemampuan,” terangnya.

Beri Semangat...  dari hal.1

ma “Bima berkarya untuk
Indonesia” ini diikuti oleh
ratusan mahasiswa dan ka-
langan umum.

Sementara itu, Pengu-
rus Wilayah TDA Bima,
Herdianto mengungkap-
kan bahwa event besar ini
berlangsung selama dua
hari dan dilaksanakan di
STIE Bima. Ada sejumlah
acara yang digelar selama
kegiatan berlangsung, mu-
lai dari seminar bisnis hing-
ga panggung inspirasi.

Dalam kesempatan ter-

Dijelaskannya, indikator
utama sehingga mampu men-
dulang prestasi urutan ke
empat yaitu mampu menda-

pat dua medali emas untuk
golongan tilawah Dewasa
Putri dan Remaja Putri ke-
mudian ditambah dua emas

Bima, BimaEkspres.-
Camat Bolo, Mardia-

nah, SH, mengapresiasi
perjuangan para kafilah sa-
at berlaga di MTQ tingtkat
Kabupaten Bima ke XXX di
Kecamatan Langgudu. Pa-
salnya, pada momentum
tersebut kecamatan setem-
pat mempu bertengger di po-
sisi ke dua yakni berada di
bawah Kecamatan Sape
keluar sebagai juara umum.

“Prestasi ini buah kerja
keras semua elemen dan patut
diapresiasi,” ujarnya, SH,
Ahad (8/9).

Kata Camat, prestasi ini
tidak didapat begitu saja,
namun tercapainya pres-
tasi ini berkat kegigihan
semua peserta yakni me-
ngikuti TC sebelum berang-

kat dan mengasah kemam-
puan saat berada di Lang-
gudu.

“Pada MTQ di Kecama-
tan Sanggar tahun lalu, kita
raih juara tiga. Sekarang Alham-
dulillah bisa naik setingkat
yakni juara dua,” terangnya.

Dijelaskannya, setelah
dikalkulasi, jumlah perole-
han nilai sebanyak 58. Yak-
ni dengan 8 emas, 4 perak,
12 perunggu dan 4 nikel.

“Jumlah medali sebanyak
28. Tapi nilai yang diperoleh
sebanyak 58,” jelas dia.

Dirinya berharap, prestasi
ini mampu dipertahankan pa-
da MTQ tahun depan, bah-
kan kita berharap pada mo-
mentum MTQ tingkat Ka-
bupaten Bima akan datang
Kecamatan Bolo mampu

Bolo Peringkat Kedua MTQ Kabupaten Bima, Camat Senang

pada cabang lain yaitu lima
perak, dua perunggu dan dua
nikel. “Kecamatan Madapang-
ga bertengger posisi empat,

Juara Umum Kecamatan Sa-
pe, peringkat ke dua Kecama-
tan Bolo dan posisi ke tiga Ke-
camatan Lambu,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya mera-
sa bangga kepada seluruh
peserta yang telah berjuang
selama berada di arena MTQ
karena mampu bersaing se-
kaligus mengantar kecama-
tan setempat pada posisi ke
empat. “Keberhasilan ini juga
buah dari kegigihan peserta
sehingga diapresiasi,” tuturnya.

Diakuinya, dana untuk ke-
giatan MTQ maupun STQ
yang dikucurkan oleh pemerin-
tah kecamatan tergolong minim.
Mestinya, lanjut dia, anggaran
yang besar sehingga biaya ako-
modasi tercukupi dan bukan men-
jadi kendala saat kegiatan.

“Semoga pada kegiatan beri-
kutnya ada peningkatan angga-
ran. Karena hal itu sangat me-
motivasi,” ujarnya. (BE07)

mengukir prestasi membang-
gakan yakni  meraih juara

umum.
“Kita harap tahun depan

dapat juara umum. Untuk me-
wujudkan hal itu, tentu harus

sebut turut juga hadir Ke-
tua PKK Provinsi NTB.
Hj. Niken Zulkiefliman-
syah, Wakil Walikota Bi-
ma, Feri Sofiyan,SH. Bu-
pati Bima Hj. Indah Dama-
yanti Putri, SE, Wakil Bu-
pati Bima H. Dahlan M.Noer
dan sejumlah pihak terkait
lainnya.

Kegiatan tesebut juga
dirangkai dengan pameran
expo dengan ragam pro-
duk. Juga diisi dengan mo-
tivasi dari sejumlah nara-
sumber. (BE04)

bekerja keras,” ungkapnya.
(BE07)

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

Zulkieflimansyah, menampik
tudingan adanya orang dekat
yang ikut mengintervensi
proses seleksi calon mitra
pengelola Gili Tangkong.

Gubernur menegaskan,
Pemprov NTB dan seluruh
jajarannya tetap memegang

teguh prinsip kebebasan dan
kesamaan peluang dalam
berinvestasi di daerah ini.

Pernyataan itu disam-
paikan Gubernur melalui
Kepala Biro Humas dan
Protokoler Setda NTB, Na-
jamuddin Amy, S.Sos, MM, di
Mataram, Jumat (6/9/2019).

Menurut Najamuddin,

dalam berbagai kesempa-
tan Gubernur NTB selalu
menegaskan bahwa kesa-
maan peluang dalam beru-
saha adalah salah satu prin-
sip yang menjadi penopang
kemudahan berinvestasi.

Setiap orang yang ingin
berusaha, menurutnya harus
mendapatkan perlakuan yang
sama tanpa memandang ke-
dekatan dengan otoritas ter-
tentu. Prinsip ini masih dipe-
gang teguh oleh Pemprov
NTB saat ini.

Pemprov NTB selalu mem-
buka peluang bagi siapapun
yang ingin berinvestasi di
NTB. Dalam proses penun-
jukan investor yang akan
mengelola Gili Tangkong,
Pemprov NTB tetap menge-
depankan penilaian berdasar-
kan standar yang sudah di-
tentukan.

“Tidak boleh ada mani-
pulasi dalam proses ini,” ujar-
nya.

Gubernur pun telah me-
minta pihak yang menye-

barluaskan kabar terkait
adanya intervensi dirinya
melalui orang dekatnya ini
untuk segera mengklari-
fikasi tuduhannya.

Sebab, hal ini dapat
mencoreng upaya Pem-
prov NTB dalam memba-
ngun iklim berinvestasi
yang sehat dan kompetitif.

“Kita sedang berjuang
agar orang percaya bahwa
berusaha di NTB itu mu-
dah dan menyenangkan.
Serta tetap mengedepan-
kan kompetisi yang sehat,”
tegasnya.

Mengingat pentingnya
hal ini, Najamuddin me-
ngutarakan bahwa Guber-
nur telah melakukan klari-
fikasi langsung terhadap
jajarannya. Termasuk, or-
ang yang disebut sebagai
orang dekatnya. Dan ha-
silnya, tuduhan tersebut sa-
ma sekali tidak terbukti.

Untuk diketahui, Pem-
prov NTB telah menggelar
tahapan pemilihan calon

Tidak Ada Permainan Soal Pemilihan Mitra Pengelola Gili Tangkong
mitra pengelola Gili Tang-
kong. Pemilihan calon mi-
tra ini dilakukan oleh Pa-
nitia Pemilihan Mitra Ker-
jasama Pemanfaatan Aset
Daerah Provinsi NTB yang
diketuai Dr. Prayitno Ba-
suki, MA.

Pada tahap awal, terda-
pat delapan calon mitra
yang memasukkan doku-
men untuk mengikuti pro-
ses pemilihan ini.

Selanjutnya, dari seleksi
kualifikasi, panitia menda-
patkan enam perusahaan
yang memasukkan doku-
men.

Lalu terakhir, ada tiga
perusahaan yang mema-
sukkan dokumen penawa-
ran. Mereka adalah PT.
Heritage Resort and Spas
(Bintan), PT. Istana Cem-
paka Raya (Mataram) dan
PT. Ananda Tangkong Pa-
radise (Denpasar).

Sementara itu, soal ada-
nya permainan dalam pe-
milihan mitra itu sendiri,

memang diungkapkan pi-
hak PT. Istana Cempaka
Raya dan PT. Ananda Tang-
kong Paradise. Bahkan dari
pihak PT. Istana Raya Cem-
paka memiliki bukti-bukti
adanya permainan di balik
penunjukkan pemenang pe-
ngelola Gili Tangkong.

Dalam prosesnya, dua
investor ini menuding ada
permainan dalam melulus-
kan satu pemenangnya.

Maksudnya, mereka ber-
dua justru tidak diakomodir
sebagai pihak yang paling
siap dan mentaati peraturan
oleh panitia pemilihan.

Mereka menyebut ada
oknum panitia tender de-
ngan oknum yang menga-
tasnamakan dekat dengan
Gubernur untuk meme-
nangkan PT. Heritage Re-
sort and Spas.

"Saya punya bukti-buk-
ti," tandas Muliadin, kuasa
hukum dan konsultan hu-
kum PT. Istana Cempaka
Raya. (BE08)
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Pelelangan Tanah Eks Jaminan Digelar Oktober
Bima, BimaEkspres.-

Pelelangan tanah Eks
Jaminan Pemkab Bima di-
rencanakan akan digelar Ok-
tober mendatang. Dalam pe-
lelangan tahun ini ada sedikit
perubahan dari sebelumnya.

Kepala BPPKAD Ka-
bupaten Bima, Adel Linggi
Ardi, SE membenarkan ren-
cana pelelangan tanah eks
jaminan tersebut awal Ok-
tober.

“Kalau tahun lalu ada se-

bagian yang tak ditenderkan
karena kompensasi. Namun
tahun ini semua akan diten-
derkan sekitar 1.000 bidang,”
ujarnya, kemarin.

Dijelaskannya, adanya
perubahan terkait proses pe-
lelangan tersebut, berdasar-
kan hasil rapat dengan bebe-
rapa lembaga, Selasa (3/9)
lalu. Namun hasil rapat terse-
but masih dalam penetapan.

“Insya Allah akan ada ra-
pat lanjutan untuk kita putus-

Bima, BimaEkspres.-
Budaya “Kalei Bunti”

masih dilakukan oleh seba-
gian warga, hal itu menan-
dakan kelestarian masih ter-
jaga. Seperti halnya di Desa
Bolo, Kecamatan Mada-
pangga, saat prosesi acara
peta kapanca pasangan Nur-
hinayah dengan Heryanto,
sekitar pukul 20.00 Wita, Sab-
tu malam, (7/9). Hajatan ber-
nuansa Bima itu dilakukan
dengan sangat meriah.

Salah seorang warga De-
sa Bolo, Sumarlin, mengata-
kan, Kalei Bunti sudah men-
jadi budaya sejak zaman
dahulu. Nah, untuk meles-

kan bagaimana proses pele-
langan tahun ini,” tegasnya.

Terkait perubahan ter-
sebut, pihaknya tidak mem-
bocorkan secara detail, item
apa saja yang diubah dalam
proses pelelangan. Namun
bisa dipastikan tanah yang
dalam draf semua akan di-
lelang. Sekaligus proses pe-
lelangan nantinya akan dila-
kukan secara terbuka dan
transparan.

“Jika ada tanah yang

dirasa tidak keluar dalam
draf pelelangan. Kita akan

Budaya “Kalei Bunti” Masih Terjaga di Masyarakat

pastikan dan akan kroscek
di lapangan. Sehingga tanah

tarikan budaya tersebut, ha-
rus menjadi bagian dari proses
penting pernikahan.

“Kegiatan ini bukan se-
kedar seremonial belaka. Na-
mun sekaligus mengenang pa-
ra leluhur,” terang Sumarlin.

Kata dia, Kalei Bunti khu-
sus bagi calon pengantin pe-
rempuan ditandu. Kemudian
diarak mulai dari rumah hias
menuju lokasi Peta Kapanca.

“Kegiatan diikuti oleh ka-
um hawa. Biasanya mulai
sekitar pukul 20.30 Wita hing-
ga sekitar pukul 22.00 Wita,”
tuturnya.

Saat Kalei Bunti, Ibu-
ibu yang tergabung dalam

Proses Kalei Bunti yang dilakukan warga di Desa Bolo.

bisa kita tenderkan,” pung-
kasnya.(BE07)

Kepala BPPKAD Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE

Bima, BimaEkspres.-
Wakil Bupati (Wabup)

Bima, Drs H Dahlan M Noer,
MPd, menghadiri peresmian
Pondok Pesantren (Ponpes)
Tahfidz Ukhwatul Ummah di
Desa Karumbu, Kecamatan
Langgudu, Sabtu (7/9) meng-
harapkan akan lahir penghafal
Al Qur’an.

Bahkan, kata Wabup, ha-
dirnya Ponpes Tahfiz menjadi
impian dalam mewujdukan
Kabupaten Bima RAMAH.
Sehingga kedepan diharapkan
dapat melahirkan generasi
penghafal Al Qur’an.

Lanjut Wabup, dalam mem-
bangun Bima RAMAH, tidak
bisa membalikkan telapak
tangan. Akan tetapi membu-
tuhkan dukungan dari semua.

Pimpinan Ponpes, Drs Ikra-
man Azis menyampaikan, ga-

gasan berdirinya Ponpes ini
berawal dari keprihatinan se-
laku terhadap generasi muda
sekarang ini yang telah me-
lampaui batas kewajaran.

“Sehingga saya beserta
pengurus Ponpok berisiatif
untuk bersama sama mem-
bangun ponpok pesantren
dalam rangka memberikan
pengajaran keagamaan ter-
hadap generasi muda. Oleh
karena itu dengan adanya
pondok ini kedepanya para
orang tua dapat menitipkan
anaknya untuk belajar Al Qur’-
an. dengan harapan kebera-
daan Pondok pesanten ini
kedepan akan menjadi amal
usaha yang akan menjadi sa-
lah satu program unggulan
Ponpes,” ujarnya.

Sementara itu, Kakan-
depag Kabupaten Bima, Drs

H Syahrir, MSi  menyampa-
ikan kehadiran Ponpes ini  di-
harapkan bisa memberikan
warna keagamaan yang kon-
dusif, terutama di Kecamatan
Langgudu. Sehingga kede-
pannya akan dapat membe-
rikan kemajuan.

“Selaku Kakandepag Ka-
bupaten Bima sangat men-
dukung dengan hadirnya Pon-
pes ini, sebagai lembaga pen-
didikan agama Islam yang
hidup dan berkembang seka-
ligus dapat memberikan ke-
san dan pengarus terhadap
watak dan penyebaran aga-
ma. Pondok pesantren da-
lam posisi dan fungsinya saat
ini tidak hanya akan mampu
memberikan konsep sains
dan ilmu yang ditanam pada
santrisantrinya,” harapnya.
(BE07)

Ponpes Tahfizh Ukhwatul Diresmikan,
Wabup Harapkan Lahir Penghafal Al Qur’an

Wabup Bima, Drs H Dahlan M Noer, MPd

group dzikir melantunkan
shalawat dengan suara
merdu. Sehingga suasana
betul-betul hikmad seka-
ligus dinikmati oleh khala-
yak.

Dijelaskannya, bukan
saja Kalei Bunti, warga
setempat masih melaku-
kan Mbaju Rasa atau di-
kenal kegiatan sumbangan
bagi warga yang melaksa-
nakan hajat pernikahan.

“Bukan saja Kalei Bun-
ti, kegiatan lain seperti Mba-
ju Rasa masih dilaksanakan
sebagai bentuk pelestarian
budaya,” pungkas Sumarlin.
(BE07)

Dompu, BimaEkspres.-
Sebentar lagi anggota

DPRD Kabupaten Dompu
periode 2019-2024 akan
diambil sumpah/janji untuk
mengemban amanah 5 ta-
hun masa keaggotaan. Ten-
tang siapa yang melantik
anggota  dewan, sudah jelas
dalam aturan.

Mantan Komisioner KPU
Kabupaten Dompu,  Suher-
man, SPd menjelaskan, da-
lam UU 32/2014 tentang Pe-
merintahan Daerah dan UU

17/2014 tentang MD3 telah
jelas disebutkan bahwa pe-
resmian keanggotaan DP-
RD Kabupaten/Kota dengan
surat keputusan gubernur se-
bagai wakil pemerintah pusat.
Anggota DPRD yang telah
diresmikan tersebut, sebelum
memangku jabatannya harus
mengucapkan sumpah/janji
secara bersama yang dipandu
oleh ketua pengadilan negeri
dalam rapat paripurna DPRD
Kabupaten/Kota.

“Saya baca di media an-

tara anggota dan sekreta-
ris dewannya berbeda pan-
dangan soal siapa yang me-
lantik anggota DPRD-nya.
Ada yang mengatakan Wa-
likota mewakili Gubernur,
yang lain mengatakan oleh
ketua pengadilan.” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, se-
belum mengeluarkan per-
nyataan, memahami regula-
sinya, sehingga tidak membi-
ngungkan masyarakat. Apalagi
pernyataan itu disampaikan oleh
sekretaris dewan.  (BE04)

Anggota Dewan Dilantik oleh Siapa?


