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Mataram, BimaEkspres.-
Pemerintah  Provinsi NTB, terus beru-

paya membantu masyarakat yang ter-
jebak konflik di Wamena, Papua. Berba-
gai upaya sudah dulakukan dalam menge-
vakuasi warga NTB.

Gubernur NTB  Ahad (29/09/19) meng-
arahkan Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial dan Koordinator Tagana ke
Wamena, Papua. Hasilnya pun positif bagi

Baca: Dievakuasi... Hal 4

masyarakat NTB.
Laporan terbaru dari Tim Dinas Sosial

NTB melalui akun Facebooknya,  tenaga
di lapangan mengungkapkan, bahwa jum-
lah pengungsi yang yang berasal dari NTB
sampai saat ini telah tercatat 171 jiwa. Se-
bagian besar diantaranya terdiri dari anak-
anak serta ibu-ibu.

Sedangkan sebagian besar dari kepala
keluarga masih bertahan di Wamena un-

Warga NTB di Wamena
Terus Dievakuasi

Kota Bima, BimaEkspres.-
Tercatat sedikitnya ribuan mahasiswa

dari berbagai elemen dan Kampus di Kota
dan Kabupaten Bima mengepung sekre-
tariat DPRD Kabupaten Bima Senin (30/9).

Dalam aksinya mahasiswa lebih banyak
menyuarakan terkait penolakan RUU KPK
dan RKUHP yang juga banyak disuarakan
mahasiswa dari seluruh pelosok nusantara.
Selain itu juga mahasiswa menuntut sejum-
lah harga komoditas pertanian dinaikkan.

Pantauan BimaEkspres, mahasiswa
mulai berdatangan sejak pukul 09.00 Wita
hingga siang hari dengan almamater ma-
sing-masing dari berbagai kampus, seperti
STKIP Bima, IMM Muhammadiyah Bima,

Baca: Kepung Dewan... Hal 6

Mahasiswa Kepung
Kantor Dewan

Bima BimaEkspres.-
Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

fisik regular bidang pendidikan sub bidang
Sekolah Dasar (SD) Tahun 2019 dikeluh-
kan. Pasalnya, jenis kegiatan dengan total
dana tidak sesuai. Sekolah harus menger-
jakan dua ruang kelas.

“Kita sangat heran pola pengerjaan da-
na DAK tahun ini. Dalam papan informa-
si tertera yang dikerjakan sebanyak satu
ruang dengan besar dana Rp 103 juta. Tapi
berdasarkan gambar atau RAB harus diker-
jakan lebih dari satu ruang,”  ujar salah seorang
dewan guru SDN Inpres Sondosia, Senin (30/
9).

Dibanding sekolah lain, SDN Inpres Son-
dosia minim mendapatkan anggaran, semen-
tara sekolah lain mendapatkan dana yang ba-
nyak. Anggaran yang didapat ini bukan saja
untuk rehab saja, tapi sebagiannya untuk pe-
ngadaan meubler seperti papan, bangku dan
meja.

Kepala SDN Inpres Jala, Julkifli, S.Pd,

Baca: DAK SD... Hal 6

tuk menjaga harta benda yang masih tersi-
sa.

Melanjutkan dari hasil laporan Tim Di-
nas Sosial NTB, bahwasanya pengungsi
berada dibeberapa titik pengungsian yang
berada di Jayapura serta di Wamena.

Titik pengungsian yang berada di Jayapu-

Satu Tahun Memimpin, Wali Kota Akui Masih Banyak Kekurangan

Aksi sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (30/9).  Mereka menyikapi rencana pengesahan
RUU KPK dan RUU KUHP.

Pola DAK SD
2019 Dikeluhkan

Baca: Banyak Kurang... Hal 4

Kota Bima, BimaEkspres.-
Satu tahun memasuki masa jabatannya

dalam menakhodai Kota Bima, Wali Kota
Bima, H Muhammad Lutfi, SE mengaku

H Muhammad Lutfi, SE

masih banyak menuai kendala atau keku-
rangan. Terlebih dalam merealisasikan janji-
janji politik kampanyenya dalam membawa
Kota Bima kearah yang lebih baik.

"Dengan tertatih-tatih kita berusaha
untuk menoreh komitmen dan program.
Bagi kami berdua dirasa masih banyak ke-
kurangan-kekurangan dalam kepemimpin-
an kami," aku Wali Kota Bima saat membe-
rikan sambutannya dalam acara kilas balik
1 tahun kepemimpinannya Ahad  (29/9) malam.

Acara refleksi 1 tahun yang digelar di
kediaman Wali Kota dibilangan Rabadompu
tersebut, juga dihadiri pendampingnya yakni
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH serta
ribuan undangan dari berbagai kalangan khu-
susnya di jajaran Pemkot Bima. Secara ber-
dampingan mereka mengakui kelemahan
mereka dalam satu tahun ini.

Hanya saja dia berjanji di empat tahun
kedepan, akan berjuang semaksimal mung-
kin untuk Kota Bima lebih baik. Karena hing-
ga kini sudah hampir 40 persen untuk kepenti-
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CATATAN REDAKSI

SAAT Coffee morning bersama awak me-
dia, Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri,
SE, meminta agar wartawan dalam menyajikan
berita harus berimbang. Agar informasi yang
dikonsumsi publik mencerahkan.

Keberadaan media dianggap sangat penting,
akan tetapi  harus menyajikan berita berimbang,
bukan sepihak.  Hal itu bisa menjadi polemik dan
dapat berdampak  terjadinya instabilitas daerah.

Media harus mengambil peran penting untuk
menjaga Kamtibmas. Sehingga segala aktivitas ber-
kaitan dengan suksesi Pilkades dan Pilkada ber-
jalan sesuai harapan. Media boleh saja mengkritik
pemerintah,sepanjang kritikan itu membangun. Kri-
tik bisa jadi koreksi diri dalam membangun daerah.

Harapan Bupati Bima itu tentu wajar. Pun
memang menjadi kewajiban media  menyajikan
berita berimbang. Karena itu yang membeda-
kan berita dengan informasi tidak jelas lainnya
atau Hoax. Apalagi media yang menjadikan
informasi di media sosial sebagai data pri-
mer, padahal belum jelas verifikasinya.

Jurnalis dalam bekerja memiliki rambu,
yakni Kode Etik Jurnalistik. Wartawan tidak
bekerja atas interprestasi sendiri, apalagi mem-
buat rambu sendiri yang melanggar aturan yang
sudah ada. Kode etik itu, yakni wartawan Indo-
nesia bersikap independen, menghasilkan berita
yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad
buruk. Wartawan Indonesia menempuh cara-
cara yang profesional dalam melaksanakan
tugas jurnalistik.

Wartawan Indonesia selalu menguji in-
formasi, memberitakan secara berimbang, tidak
mencampurkan fakta dan opini yang mengha-
kimi, serta menerapkan asas praduga tak ber-
salah.  Wartawan Indonesia tidak membuat be-
rita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan
dan menyiarkan identitas korban kejahatan
susila dan tidak menyebutkan identitas anak
yang menjadi pelaku kejahatan. Wartawan
Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan
tidak menerima suap.

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak un-
tuk melindungi narasumber yang tidak bersedia
diketahui identitas maupun keberadaannya,
menghargai ketentuan embargo, informasi latar
belakang, dan “off the record” sesuai dengan
kesepakatan.

 Wartawan Indonesia tidak menulis atau me-
nyiarkan berita berdasarkan prasangka atau dis-
kriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan
suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan
bahasa serta tidak merendahkan martabat orang
lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Wartawan Indonesia menghormati hak
narasumber tentang kehidupan pribadinya,
kecuali untuk kepentingan publik.

 Wartawan Indonesia segera mencabut, mera-
lat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak
akurat disertai dengan permintaan maaf kepada
pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.  Warta-
wan Indonesia melayani hak jawab dan hak ko-
reksi secara proporsional.

Kode etik harus jadi rambu. (*)

Berita Berimbang

Bima, BimaEkspres.-
Lantaran tidak puas de-

ngan tanggapan Ketua DP-
RD dan anggotanya, puluhan
mahasiswa dari Gerakan Rak-
yat dan Mahasiswa (Geram)
nekat masuk dan menduduki
ruangan rapat utama sekreta-
riat DPRD Kabupaten Bima
Senin (30/9).

Padahal sejumlah tuntu-
tan mereka sudah dijawab
bahkan telah ditandatangani
langsung Ketua DPRD Ka-
bupaten Bima Muhammad
Putera Ferriyandi dalam su-
rat pernyataan khusus.

Para pendemo langsung

menduduki bahkan mengu-
asai kursi-kursi empuk ke 45
anggota DPRD. Tidak ingin
suasana menjadi gaduh, se-
jumlah anggota dewan pun
menemui massa. Seorang ang-
gota Firdaus, langsung memba-
cakan surat pernyataan.

"Terkait tuntutan teman-
teman mahasiswa, Kami
akan semaksimal mungkin
untuk memperjuangkan se-
mua tuntutan dan aspirasi
rakyat dan mahasiswa, ka-
rena tugas kami disini untuk
menerima aspirasi dan mem-
perjuangkannya," kata Fir-
daus.

Dalam Surat Pernyataan
itu berbunyi itu antara lain
berbunyi, DPRD Kabupaten
Bima juga sepakat untuk me-
nolak revisi UU Pertanahan
dan RUU KPK, DPRD Ka-
bupaten Bima mengharap-
kan pemerintah daerah men-
cabut ijin bagi pengecer yang
menjual harga pupuk dan
pestisida diatas harga HET.

"Sementara terkait upa-
ya perlindungan dan pem-
berdayaan petani, DPRD
Kabupaten Bima akan me-
nginisiasi dalam Raperda
2020 tentang perlindungan
dan pemberdayaan petani"

tegasnya.
Usai menerima jawaban

ril serta ditandangani surat
pernyataan itu, mahasiwa
pun langsung keluar dari ru-
ang sidang utama dan kem-
bali ke kampus masing-ma-
sing dengan dikawal aparat
kepolisian.

Pantauan Koran ini ma-
hasiswa dari berbagai kam-
pus tersebut mulai pulang kem-
bali atau bubar sekitar pukul
13.00 Wita hingga selesai.

Akibat aksi unjuk rasa
tersebut, dua pintu utama DP-
RD rusak parah karena dije-
bol pendemo. (BE09)

Mahasiswa Duduki Ruangan Dewan

Mataram, BimaEkspres.-
Ikatan Bank Sampah Lom-

bok (IBSL), Senin (30/9) ber-
temu dengan Wakil Gubernur
NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Dja-
lilah, M.Pd di Ruang Kerjanya.

Ikatan Bank Sampah Lom-
bok merupakan sebuah gera-

kan kebersihan yang menya-
tukan sampah-sampah berse-
rakan dan bersinergi bersama
masyarakat untuk mewujud-
kan NTB bebas sampah.

Pertemuan tersebut mem-
bahas terkait pembangunan
Pusat Pengolahan Sampah

Organik Terpadu yang akan
dikelola oleh IBSL. Yang ren-
cananya akan dibangun di STP
Banyumulek Lombok Barat.

Ummi Rohmi sangat me-
nyambut baik program ini,
dia berharap nantinya di tem-
pat tersebut dapat juga dija-

IBSL–Wagub Bahas Pusat Pengelolaan Sampah Organik

dikan tempat edukasi sehing-
ga masyarakat lombok dapat
berkunjung.

"First step, jalan dulu se-
hingga menjadi contoh bagi se-
mua. Yang terpenting memulai
dan terlihat hasilnya," harap Wa-
gub. (BE04)
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Amankan Demo, Polres Terjunkan 200 Personil
Kota Bima, BimaEkspres.-

Sedikitnya 200 anggota personil
aparat kepolisian diterjunkan Ma-
polres Bima Kota untuk mengaman-
kan aksi unjuk rasa dari berbagai ele-
men dan kampus di wilayah hukum
Kota Bima Senin (30/9) kemarin.

Aksi unjuk rasa para mahasis-
wa tersebut digelar diberbagai
tempat, mulai dari Kantor Pemkot
Bima, sejumlah dinas di lingkup
Pemkot Bima hingga bermuara
semua di Sekretariat DPRD Ka-
bupaten Bima dan berlangsung se-
jak pagi hingga sore hari kemarin.

"Ada 200-an personil kami ter-
junkan untuk amankan demo ini.
Kita sebar dibeberapa titik dan di-

pusatkan di kantor DPRD ini," u-
cap Kapolres Bima Kota, AKBP
Erwin Ardiansyah S Ik menjawab
Bima Ekspres Senin kemarin.

200 anggota personil polisi
tersebut terdiri dari anggota Dal-
mas hingga anggota kepolisian pa-
da Polsek-polsek. "Tujuannya agar
semuanya aman dan pendemo me-
nyampaikan aspirasi dengan baik,"
urainya.

200 personil tersebut yang diba-
gi diberbagai titik aksi tersebut lan-
jutnya, tidak dibekali denga senja-
ta, hanya dibekali dengan tongkat,
tameng serta gas air mata. Gas air
mata pun katanya disiapkan jika ke-
rusuhan terjadi. Personil juga diminta

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

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

Hub. 083878927577, 08122771434

WWW.BBCVANTAGE.COM

Bima, BimaEkspres.-
Personel Polres Bima tidak hi-

lang ide dan inovasi dalam me-
nunjukan pengabdian kepada ma-
syarakat di wilayah hukumnya.
Dalam waktu dekat, menjadwal-
kan kegiatan bedah rumah tidak
layak huni dan pemberian bantuan
pipanisasi untuk masyarakat ter-
dampak kekeringan.

"Insya Allah kami sudah men-
jadwalkan kegiatan sosial yaitu
bedah rumah tidak layak huni dan
pemberian perpipaan bagi masya-
rakat dilanda kekeringan," jelas
Kapolres Bima AKBP Bagus S
Wibowo, SH, SIK, Senin (30/9).

Sebagai pemimpin di Mako Pol-
res Bima, Bagus sudah memper-
siapkan beberapa program sosial
kemanusiaan yang tentunya bisa
langsung menyentuh masyarakat
yang tepat sasaran.

"Kita berharap program-pro-
gram tersebut bisa meningkatkan
kepercayaan masyarakat terha-
dap kinerja Polri karena selama
ini tugas kita selalu berkecimpung
dalam tugas-tugas kepolisian yang
sebagian besar masyarakat terke-
san mengenyampingkan dan jauh
dari sisi sosial kemanusiaan," kata-
nya.

Bagus mengambil sebuah lang-
kah untuk menunjukkan bahwa
kehadiran Polri, bisa menyentuh
sisi sosial kemanusiaan bagi ma-
syarakat Kabupaten Bima. "Pro-
gram yang saya akan laksanakan
adalah program bedah rumah bagi
masyarakat miskin serta program
penyediaan air bersih bagi masya-
rakat yang membutuhkan," ujarnya.

Baginya, program ini merupa-
kan salah satu upaya Polri mem-

berikan solusi bagi masyarakat
Bima. Karena masih banyak ma-
syarakat yang belum mempunyai
rumah layak huni.

"Begitu juga dengan perma-
salahan air bersih, dengan musim
kemarau yang panjang serta ku-
rangnya ketersediaan mata air m-
aka kekeringan melanda beberapa
Desa diwilayah Kabupaten Bima,"
ujarnya.

Disaat situasi seperti ini, Polri
berusaha hadir di tengah-tengah
masyarakat, memberian bantuan
air serta pipa-pipa untuk penya-
luran air bersih supaya bisa me-
ringankan beban dan kesusahan.

“Semua program tersebut bu-
kan membawa nama saya pribadi
sebagai Kapolres Bima akan teta-
pi membawa nama Polri Polres
Bima," katanya.

Bagus juga mengaku, untuk
menanamkan jiwa sosial yang
tinggi pada anggota Polri Polres
Bima, selalu memberikan peneka-
nan kepada jajarannya.

Tugas yang kita hadapi selama
ini adalah tugas dan tanggung jawab
kita bersama atas nama Polres Bi-
ma, mari kita tetap ikhlas dalam ke-
bersamaan, solidkan langkah, sa-
makan tujuan untuk kemajuan Polres
Bima yang sama-sama kita cintai ini,"
ungkapnya.

Kata dia, siapapun dan fungsi
manapun yang dilibatkan nanti,
Bagus harapkan mampu berperan
untuk menyukseskannya.

"Spapun kegiatan yang kita lak-
sanakan adalah tanggung jawab kita
bersama, tetaplah ikhlas dalam ber-
tugas karena itu menjadi ladang amal
kita dari sisi keimanan agama kita
masing-masing," ujarnya. (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

Polres Bima Akan Gelar Bedah
Rumah dan Pipanisasi Air Bersih

Kota Bima, BimaEkspres.-
Aksi menolak RUU KPK dan

RUU KUHP oleh sejumlah elemen
di Bima, dinilai masih belum padu.
Seperti aksi Senin (30/9) mahasiswa
masih membawa bendera almamater
masing-masing. Padahal mereka me-
ngusung isu yang sama.

Bahkan aksi dilakukan di lokasi
yang sama, namun menggelar orasi
tersendiri. Seperti terlihat di DPRD
Kabupaten Bima dan Pemkot Bima.
Massa yang turun IMM, STKIP Bi-
ma dan STISIP Mbojo Bima.

Mantan Ketua HMI Cabang Bi-
ma, Tasrif, mengaku heran dengan
gerakan tersebut. Mestinya karena
mengusung isu yang sama, dapat mem-
bangun kooordinasi dan konsolidasi.

Apalagi aksi tersebut momentum
mengecam tewasnya salah satu ma-
hasiswa di Sulawesi Utara. “Saat ja-

man kami, ada koordinasi lintas or-
ganisasi dan kampus, untuk melaku-
kan aksi sama,” ujarnya, Senin.

Pantauan  BimaEkspres Ketua
DPRD Kabupaten Bima,  Muham-

mad Putera Ferryandi, SIP harus me-
ladeni dua kelompok pendemo di lo-
kasi yang sama. Usai merespon tun-
tutan IMM di atas kendaraan terbuka,
menuju massa STKIP Bima. (BE04)

Gerakan Mahasiswa di Bima Mestinya Satu

tetap mengedepankan protap saat
menjalankan tugas. Tidak mengam-
bil tindakan diluar aturan.

"Kami juga sangat berharap agar
para demonstran tidak merusak fasilitas
umum dan fasilitas negara," harapnya
ditengah mengawal aksi massa di

DPRD Kabupaten Bima kemarin.
Pantauan Bima Ekspres, semua

satuan fungsi Polres Bima Kota me-
ngambil bagian tugas masing-masing,
ada yang menjaga dan mengatur lalu
lintas, ada yang ditugaskan di pintu ger-
bang kantor DPRD Kabupaten Bima,

di Kantor DPRD Kota Bima dan di Kan-
tor Walikota Bima serta dinas terkait yang
menjadi sasaran aksi demonstrasi.

Selain anggota kepolisian, turut ikut
mengamankan juga sejumlah anggota
TNI, Pol PP hingga Linmas setempat.
(BE09)

Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S IP saat menjawab
tuntutan Pendemo.



SELASA, 1 OKTOBER 20194

Realisasi APBD 2019 Capai 51 Persen
ruang kerjanya, Senin (30/
9) mengatakan, untuk re-
aliasi secara keseluruh AP-
BD Kota Bima tahun 2019
sudah mencapai 51 per-
sen. Baik itu belanja lang-
sung dan tidak langsung.

“Realisasi sudah sesuai
harapan dan perencanaan,
dan akan digenjot terus sam-
pai awal Desember nanti,"

Kota Bima, BimaEkspres.-
Realiasi APBD Kota

Bima tahun 2019 hingga
29 September telah men-
capai 51 persen. Baik be-
lanja pegawai, barang dan
jasa  serta belanja modal.

Kepala BPPKAD Kota
Bima, melalui Kabid Per-
bendaharaan, Hj Suhada,
SE, MM dikonfirmasi di

Dievakuasi... dari hal.1

ra, diantaranya ; Angkatan
Udara Papua, Gedung Ka-
bita, dan Tenda Batalian 751.

Sedangkan titik peng-
ungsian yang ada di Wa-
mena, merupakan pengung-
sian sementara yang digu-
nakan sebelum datangnya
Tim Evakuasi ke Jayapu-

ujarnya.
Realiasi belanja terhi-

tung mulai dari Januari sampai
29 September. “Realiasi ini
melalui kas daerah, terdiri
dari belanja gaji dan tunja-
ngan, belanja bantuan so-
sial hibah dan modal atau
fisik," terang Suhada.

Dia membantah, jika
realiasi belanja Kota Bima

baru 20 persen, seperti di-
sampaikan DPRD Kota Bi-

ma beberapa waktu lalu.
“Kalau 51 realisasinya

Banyak Kurang...  dari hal.1

ngan orang banyak. Sebagai
bukti di tahun perdana pi-
haknya telah menganggar-
kan anggaran pertama telah
telah digelontorkan angga-
ran untuk kartu BPJS senilai
Rp 8 miliar dalam APBD-
Perubahan tahun 2019 ini.

"Nah ini bukan pekerjaan
yang mudah. Kalau tidak
ada komitmen kami berdua,
tidak mungkin kita gelontor-
kan bantuan dana sebesar
itu," ucapnya disambut tepuk
tangan riuh hadirin.

Menurutnya, sepak terjang

pihaknya ini tidak banyak
dilakukan daerah lain termasuk
kota-kota besar lainnya di In-
donesia. Karena katanya diusia
kepemimpinan yang baru satu
tahun saja, sudah bekerja banyak
untuk rakyat yang mana bila
dibandingkan daerah-daerah di
belahan bumi Indonesia.

Perjuangan pihaknya un-
tuk kartu BPJS itu lanjutnya,
semata-mata untuk memban-
tu warganya yang kurang mam-
pu dan juga sesuai dengan visi-
misi mereka hingga lima ta-
hun kedepan.

ra. Diantaranya,  6 orang
di Alimo, 5 orang guru asal
Lombok Tengah sudah be-
rangkat Senin pagi ke Ja-
yapura menggunakan ken-
daraan Strada, 6 orang be-
rada di Kecamatan Ko-
padma. Sebagian lagi be-
rada di Mambramo Tengah,

serta terdapat 1 orang atas
nama Saiful asal Lombok Ti-
mur masih memilih menetap
di Alimo.

Keadaan terbaru akan
terus di laporkan oleh Tim
Dinas Sosial NTB yang sa-
at ini masih berada di Wa-
mena. (BE04)

Demikian halnya katanya
program pemberdayaan ma-
syarakat. Dan adanya stake-
holder dari BUMN yang mem-
bantu dirasa cukup membantu
dan kedepan diharapakannya
agar terus terjalin kerjasama yang
baik untuk sama-sama mem-
bangun Kota Bima.

"Semuanya dirasa untuk
kepentingan orang banyak.
Harapan untuk dikemudian
hari yang menitikberatkan
kepentingan rakyat agar te-
rus diperjuangkan," pungkas-
nya. (BE09)

KPL  terkait Pileg dan Pilpres.
Sehingga sedikit berdam-

pak pada pelaksanaan peker-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Penyediaan 69 paket

pekerjaan fisik Pemerintah
Kota Bima melalui proses
tender sampai September
telah mencapai 86 persen.

Kepala Bagian Layan-
an Pengadaan Barang/ Jasa
Setda Kota Bima, Iskandar
di ruang kerjanya, Senin (30/
9) mengatakan, dari total 69
paket pekerjaan fisik untuk
2019 di sejumlah dinas te-
lah dilaksanakan maksi-
mal. Dari 69 paket paling
banyak di Dinas PUPR, yakni
16 paket lelang, kemudian
BPBD. Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Koperin-
dag masing-masing 5 paket.

“Proses pemilihan pe-
nyedia melalui tender sam-
pai September sudah 86 per-
sen," terangnya.

Mengenai realisasinya,
kata Iskandar,  ada pada ma-
sing-masing OPD, pihaknya
hanya menyediakan proses
lelang saja. Kendala, hanya
persoalan waktu, karena se-
belumnya adanya imbuan

jaan fisik di lapangan, apalagi
waktu disediakan sedikit.
(BE06)

Lelang Pekerjaan Fisik Kota Bima Capai 86 Persen

Tim Dinas Sosial NTB di Wemena.

wajar. Kan belanja modal
banyak, Juni sudah ada pe-
laksanaan dan ada yang se-
lesai serta masih ada pe-
kerjaan sampai Desember,"
ujarnya.

Tiga bulan kedepan, ka-
ta Suhada, akan terus di-
genjot realiasinya.

“Pertengahan Desem-
ber akan keluarkan surat
edaran ke OPD untuk se-
gera menyelesaikan reali-
sasi pekerjaan. Kita akan
tetap koordinasi dengan
OPD untuk penyelesaian-
nya,” katanya.

Jika ada keterlambatan,
kata dia, sesuai aturan ada
denda. Contohnya jangka
waktu sampai 30 November,
jika tidak dipenuhi akan di-
kenakan denda keterlambatan.

“Dihitung perhari,  nanti
dihitung oleh auditor. Tergan-
tung juga persentase sisa pe-
kerjaan,”  terangnya. (BE06)

Hj Suhada, SE, MM

Iskandar Zulkarnain, S.STP

Kota Bima, BimaEkspres.-
Kementerian Agama

(Kemenag) Kota Bima me-
nyelenggarakan Musabaqah
Tilawatil Quran Tingkat Pe-
lajar, Senin (30/9/2019). Ke-
giatan tersebut dilaksanakan
dalam rangka Hari Amal Bak-
ti (HAB) ke-74 Kementrian
Agama Republik Indonesia
Kota Bima.

Acara yang di gelar di Ma-
drasah Aliyah Negeri (MAN
1 Kota Bima ini diawali de-
ngan pembacaan ayat suci
Al’Quran oleh Ustadz Wah-
yudin Abdullah, Juara I lomba
MTQ Tingkat Dewasa Kota
Bima 2019. Ia juga akan me-

ngikuti lomba MTQ tingkat
Provinsi NTB pada tanggal
3 Oktober mendatang.

Kepala MAN 1 Kota Bi-
ma  Drs. H. Syahruddin men-
jelaskan, kegiatan ini diikuti
oleh seluruh sekolah di Kota
Bima mulai dari jenjang SD,
SMP hingga SMA/MA/SMK.
Tujuannya, selain untuk me-
ngasah bakat dari para siswa,
kegiatan ini juga dilakukan
sebagai ajang silaturrahmi
mengentalkan ikatan persa-
udaraan. Ia juga mengharap-
kan para Dewan Hakam da-
pat bekerja maksimal sehing-
ga diperoleh peserta terbaik
yang nantinya akan mengikuti

MTQ di Tingkat Provinsi. “
Dua tahun lalu Qari dan Qa-
riah dari MAN 1 Kota Bima
memperoleh peringkat II dan
III pada MTQ Pelajar di
Tingkat Nasional yang digelar
di Jogjakarta. Mudah-mu-
dahan tahun 2020 nanti Qari
dan Qariah kita juga akan ber-
jaya seperti mereka,” imbuhnya.

MTQ Pelajar Tingkat Kota
Bima ini diikuti oleh 128 peserta
yang terdiri dari 44 peserta di
tingkat SD, 38 peserta di tingkat
SMP dan 46 peserta untuk
tingkat SMA/MA/SMK. Ren-
cananya lomba tersebut akan
dilaksanakan hingga tanggal 2
oktober 2019. (K04)

Sambut HAB, Kemenag Lomba MTQ Antarpelajar
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Maju Melalui Jalur Perseorangan,
Harus Kantongi 31 Ribu Dukungan

Bima, BimaEkspres.-
Awal Oktober 2019,

Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Bima,
akan mulai melaksanakan
tahapan pengumuman pene-
tapan daftar minimal du-
kungan calon perseorangan
di Pilkada Kabupaten Bima.
Bakal pasangan Calon Bu-
pati Bima jalur perseorangan
wajib mengumpulkan duku-
ngan KTP sebanyak 31 ribu.

"Mulai Oktober ini, ka-
mi akan melakukan taha-
pan pengumuman peneta-
pan daftar minimal duku-
ngan calon perseorangan
Pilkada Kabupaten Bima,"
jelas Ketua KPU Kabupa-
ten Bima, Imran, S.Pd, SH,
Senin (30/9).

Kata dia, pihaknya su-
dah berkoordinasi dengan
Bawaslu Kabupaten Bi-
ma, membicarakan tentang
penetapan daftar minimal
dukungan calon perseora-
ngan.

"Paling telat Oktober ini
dimulai, awal bulan dilaku-

kan penandatanganan NP-
HD, 26 Oktober penanda-
tangan syarat minimal du-
kungan," katanya.

Setelah penandatangan,
KPU akan menyosialiasi-
kan kepada tokoh masya-
rakat yang memiliki renca-
na untuk maju menjadi ca-
lon Bupati Bima melalui
jalur perseorangan.

“Cara perhitungan du-

kungan tersebut adalah
merujuk pada DPT terak-
hir, dimana angka itu 300
lebih ribu dikali 85 persen
yang harus dipenuhi oleh
bakal calon peserta Pil-
kada pada 2020 ini," jelas-
nya.

Kata dia, perolehan
dukungan pada Pilkada ini
dengan Pilkada sebelum-
nya berbeda,  berdasarkan

Tanpa Motor Dinas,
Aktivitas Kades Terhambat

Bima, BimaEkspres.-
Kepala Desa (Kades) Ncandi Kecamatan Mada-

pangga, M.Said H. Mansyur, mengeluhkan  tanpa mo-
tor dinas aktivitas terhambat. Hal itu disampaikannya
menyusul belum memiliki motor dinas sejak dilantik
28 Januari lalu.

“Saya kesulitan beraktivitas karena belum ada mo-
tor dinas,” ujar Kades Ncandi,” Senin (30/9).

Kata Kades, sebenarnya anggaran pengadaan mo-
tor dinas sudah dituangkan dalam APBDes Tahun
2019. Hanya saja masih menunggu realisasi pencairan
anggaran .

“Sebenarnya sangat disayangkan pengadaan mo-
tor dinas melalui Dana Desa. Karena masih banyak
item lainnya membutuhkan anggaran,” jelasnya.

Dirinya berharap pengadaan motor dinas tidak
menggunakan Dana Desa karena akan mengurangi
alokasi anggaran kegiatan lain.

“Sebaiknya pengadaan motor dinas sumber ang-
garannya dari Pemkab Bima. Karena akan mengurangi
alokasi anggaran di desa dan hakikatnya Dana Desa
adalah hak rakyat,” tuturnya.

Dirinya berharap, apa yang menjadi aspirasinya
bisa diakomodir oleh pemerintah atas sehingga hak
rakyat tidak terganggu. “Dana Desa sepenuhnya hak
rakyat. Mohon pengadaan motor dinas bersumber dari
Pemkab Bima,” tutupnya. (BE07)

surat edaran diterima, du-
kungan harus Per KTP per
pernyataan dukungan.

"Total dukungan sekitar
31 ribuan, itulah yang akan
difaktualkan oleh KPU
yang diawasi langsung oleh
Bawaslu," terangnya.

Kata dia, dukungan itu
harus menyebar di 50 per-
sen desa di 10 kecamatan
di Kabupaten Bima. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Jajaran Kodim 1608/

Bima memantapkan persi-
apan kegiatan Triathlon
dan Duathlon bekerjasa-
ma dengan Pemerintah Ko-
ta Bima. Pemantapan dila-
kukan bersama mitra TNI
sebagai panitia pelaksana
di aula Makodim Bima, Se-

nin (30/9).
Dandim 1608/ Bima me-

lalui Ketua Panitia, Mayor
Inf. Syahruddin menjelaskan,
kegiatan Triathlon dijadwal-
kan 13 Oktober mendatang.
Kegiatan ini menjadi event
terbesar, karena mempere-
butkan hadiah Rp160 juta.

"Kesiapan Kodim 1608/

Bima menghadapi event
Triathlon dan Duathlon cu-
kup matang, hari ini kita
mengundang stakeholder
terkait membahas kegia-
tan dimaksud," katanya.

Syahruddin juga menje-
laskan, kegiatan ini dalam
rangka memeriahkan HUT
ke 74 TNI 2019. Selain Tri-
athlon masih banyak acara
yang digelar dalam me-
nyambut dan memeringati
HUT TNI.

"Rapat ini untuk me-
ngecek kesiapan masing-
masing Panitia, kita semua
harus siap dengan tugas
yang diberikan sesuai de-
ngan fungsinya masing-
masing," katanya.

Demi terselenggaranya
kegiatan ini, TNI tidak be-
kerja sendiri melainkan
menggandeng beberapa
pihak untuk membantu
menyukseskan.

"Alhamdulillah panitia
lain sudah menyatakan si-

ap semua dengan tugas yang
dibebankan, kita akan me-
laksanakan kegiatan-kegi-
atan berikutnya yaitu survei
lokasi," ujarnya.

Kata Mayor Inf. Syah-
ruddin menjelaskan, peser-
ta Triathlon siapa saja boleh
ikut, yang penting punya ke-
mampuan, sedangkan untuk
duathlon, khusus peserta lo-
kal kota Bima.

"Total hadiah yang diper-
siapkan cukup besar sebe-
sar Rp160 juta, saya berha-
rap atlet-atlet baik tingkat
nasional dan lokal silahkan
mendaftarkan diri tidak di-
pungut biaya," jelasnya.
(BE05)

TNI Kodim 1608/Bima Mantapkan Persiapan Triathlon

Imran, SPdI, SH

Ketua Panitia, Mayor Inf. Syahruddin

M. Said H. Mansyur

Kota Bima, BimaEkspres.-
Kegiatan orientasi tugas

dan fungsi anggota DPRD
Kota Bima yang baru dilan-
tik periode 2019-2024 berak-
hir Ahad (29/9) kemarin. Ma-
teri yang diberikan diantara-
nya mengenai korupsi.

“Dihari terakhir orien-
tasi pelaksanaan tugas dan
fungsi, anggota DPRD Ko-
ta Bima diberikan pendala-
man tugas mengenai bebe-
rapa hal," terang Kabag Umum
dan Humas Sekretariat de-
wan, Syahrial Nuryadin me-
lalui press release-nya.

Materi pendalam tugas

tersebut diantaranya, ten-
tang Internalisasi Integritas
(M2). Muatan Lokal dan Pen-
cegahan Korupsi. Pancasila,
UUD 1945, Bhineka Tung-
gal Ika, NKRI dan Wasbang
serta Pelayanan Publik dan
demokrasi di daerah.

Kegiatan orientasi hari
terakhir ini diikuti seluruh
anggota DPRD Kota Bi-
ma. Masing-masing saling
berinteraksi, berdiskusi dan
melakukan tanya jawab
terkait dengan tema yang
diangkat oleh para nara
sumber.

Ketua Sementara DP-

RD Kota Bima bapak Al-
fian Indrawirawan, S.Adm
menyampaikan ucapan
terimakasih kepada panita
pelaksana yang telah be-
kerjasama menyukseskan
acara orientasi ini.

“Ucapan terimakasih
juga kami ucapkan kepada
seluruh narasumber yang
telah memberikan kami
banyak ilmu pengetahuan,
semoga hasil yang kami
dapatkan saat orientasi ini
dapat kami aplikasikan ke-
tika kami melaksanakan
tugas didaerah nanti,” ujar-
nya. (BE06)

Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bima Berakhir
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Residivis Pencurian dan Pemberatan Ditangkap Polisi

Kepung Dewan... dari hal.1

DAK SD... hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Sukrin biasa di kenal de-

ngan panggilan Coky, warga
Desa Talabiu, Kecamatan
Woha, Kabupaten Bima di-
tangkap tim Buser Satres-
krim Polres Bima Senin (30/
9) sekitar pukul 09.00 Wita.
Pelaku terlibat kasus tindak
pidana pencurian dengan pem-
beratan terhadap Try Fita
Mahasiswi adal Desa Keram-
pi Kecamatan Langgudu di
kos-kosan depan Kampus ST-
KIP Taman Siswa Bima be-
berapa waktu lalu.

"Anggota Buser Polres
Bima berhasil menangkap
Sukrin biasa di kenal dengan
panggilan Coky warga Desa
Talabiu Kecamatan Woha,
pelaku terlibat kasus pencuri-
an dengan pemberatan," kata
Kapolres Bima melalui Ka-
subag Humas Polres Bima
IPTU Hanafi, Senin.

Kata dia, awalnya kasus
tersebut terduga pelaku masih

dilakukan penyelidikan oleh
pihak kepolisian. Kejadiannya
Rabu 25 September 2019,
sekitar Pukul 01.00 WITA di
Kost depan Kampus STKIP
Tamsis Bima Desa Padolo.

“Korban sedang tidur di
kamar kostnya, namun laptop
dan HP disimpan disamping
tempat pelapor tidur hilang.
Saat terbangun tengah ma-
lam, melihat pelaku keluar le-
wat jendela,” ujarnya.

"Saat itu pelapor tidak
berani berteriak karena takut
pelaku membawa senjata ta-
jam dan melukai pelapor, ter-
nyata laptop dan HP di sam-
pingnya sudah tidak ada," je-
lasnya.

Korban melaporkan keja-
dian itu pada orang tuanya
yang tidur di kamar kos sebe-
lah. Sempat dikejar namun
tidak berhasil ketangkap, kor-
ban mencoba menghubungi
nomor temannya dengan pang-
gilan video call.

mengungkapkan, dirinya
juga tidak habis pikir pola
pekerjaan seperti ini. Ka-
rena di papan informasi ter-
tuang volume kegiatan se-
banyak dua ruang saja de-
ngan dana Rp 206 juta.

Sedangkan dalam RAB
harus dikerjakan empat ru-
ang. “Kita kesulitan cara
pekerjaan seperti ini. Jum-
lah anggaran disebanding
dengan volume pekerjaan,”
ujarnya.

Diakuinya, kondisi em-
pat ruang kelas memang
sudah tidak layak, mulai
dari plafon, kosen, tembok
dan lainnya. Akan tetapi
dana yang didapat cukup
untuk rehab dua ruang sa-
ja.

“Belum lagi seperti yang
disampaikan oleh fasilitator
harus mengerjakan ruang
Perpustakaan,” ungkapnya.

Kepala SDN 7 Sila, Luk-
man, S. Pd, mengatakan, se-
suai di papan infomasi vol-
ume pekerjaan dua ruang saja
dan besar anggaran Rp. 206

STIT Sunan Giri hingga
STISIP Mbojo Bima.

"Kami menolak sepenuh-
nya revisi Undang-undang
KUHP dan revisi Undang-
undang KPK. Dan kami men-
desak DPRD agar mereko-
mendasikan segera aspirasi
kami," teriak sejumlah orator
disambut teriakan ribuan ma-
hasiswa lainnya.

Para mahasiswa masing-
masing mengambil tempat
tersendiri dan rata-rata ber-
konsentrasi di dua depan pin-
tu gerbang utama DPRD
Kabupaten Bima dengan di-
jaga ketat aparat kepolisian,
TNI dan Satuan Polisi Pa-
mong Praja.

Selang beberapa lama
menyampaikan aspirasi
mereka sambil mendorong
pintu pagar DPRD Kabu-
paten Bima, masing-masing

kelompok mahasiswa lang-
sung diterima Ketua DPRD
Kabupaten Bima, Muham-
mad Putera Ferryandi S IP
didampingi sejumlah anggo-
ta dewan lainnya.

Dae Yandi, sapaan akrab
nampak ikut naik diatas po-
dium mobil massa aksi dan
menjawab satu persatu tun-
tutan mahasiswa dengan
bijak Dengan didampingi
sejumlah anggota dewan
lainnya.

"Usia saya pun masih
muda, jadi apa yang disu-
arakan teman-teman maha-
siswa ini akan kita tampung
dan akan kita perjuangkan.
Sementara untuk tuntutan
lain seperti menaikkan har-
ga komoditas pertanian, kita
juga akan sampaikan ke
eksekutif," ujarnya.

Yandi pun menandata-

ngani sejumlah tuntutan
mahasiswa sejak pagi hing-
ga siang hari. Dia nampak
bolak-balik menjawab satu
persatu elemen mahasiswa
dari berbagai kampus ter-
sebut.

Hanya saja ia menolak
menandatangani perminta-
an pendemo yang meminta
menurunkan Presiden Joko
Widodo.

"Kalau tuntutan yang ini
(Presiden Diturunkan, Red)
bukan kapasitas kami. Mo-
hon maaf, tapi akan kami
tampung aspirasi teman-te-
man," pungkasnya.

Sejumlah elemen maha-
siswa yang belum ditangga-
pi langsung Ketua DPRD
termuda itupun bahkan
hingga mendatangi ru-
angannya untuk ditemui.
(BE09)

"Saat  video call, pelaku
tidak menunjukan wajahnya,
namun teman korban menge-
nali suara pelaku yang

diketahui bernama Coky orang
Talabiu,” jelasnya.

Kata Hanafi, Coky yang
juga dikenal dengan panggilan
Maman, tidak hanya terlibat

kasus pencurian dan pembe-
ratan namun juga terlubat
kasus pencabulan dengan
korban warga Desa Talabiu.

"Pelaku mengaku mencu-

ri, leptop disimpan dilemari kos
kosan, sedangkan satu unit hp
dikasihkan ke istrinya, saat
melakukan pencurian coki
menggunakan baju warna
biru dan membawa sebilah
parang," katanya.

Dari hasil keterangan
tersangka tersangka, anggota
opsnal langsung menindak
lanjuti dengan menyita satu
unit barang bukti berupa hp
samsung dan membawa istri
pelaku untuk pemeriksaan le-
bih lanjut.

Pelaku saat ini ditahan
dalam kasus pencabulan
sedangkan pelaku kasus pen-
curian dengan pemberatan
tersebut dan setelah selesai
menjalani hukuman (putusan
Hakim) dalam kasus penca-
bulan. Kini kasusnya akan di
limpahkan lagi ke JPU.

"Tersangka Coki akan mengh-
adapi dua kasus berbeda, dia juga
merupakan residivis Pencu-
rian dengan pemberatan," jelas-
nya. (BE05)

juta. Namun yang tertuang
di gambar atau RAB seba-
nyak enam ruang.

“Kita tidak habis pikir de-
ngan pola pekerjaan seperti
ini. Anggaran yang dikucur-
kan sebanyak dua ruang tapi
yang harus dikerjakan se-
banyak enam ruang,” ucap
Lukman.

Dijelaskannya, jumlah
ruang kelas yang rusak to-
tal ada tiga ruang, yakni mu-
lai bagian atap hingga lan-
tai. Sedangkan tiga ruang
lainnya rehab ringan saja.

“Kita tetap melaksana-
kan kegiatan sesuai dalam
gambar walau pun di pa-
pan informasi hanya dua
ruang volume pekerjaan,”
ujarnya.

Kepala SDN Inpres
Nggeru, M. Sidik, ikut me-
ngeluhkan terkait pelaksa-
naan kegiatan rehab me-
lalui dana DAK ini. Lanjut
dia, sesuai di papan infor-
masi volume kegiatan se-
banyak dua ruang. Tapi da-
lam gambar lebih dari dua

ruang.
“Jumlah biaya sebanyak

Rp.206 juta. Sedangkan da-
lam gambar harus menger-
jakan empat ruang dan itu
memang sesuai kondisi ril
tingkat kerusakan sekolah,”
tukas M. Sidik.

Dilihat dari kondisi se-
kolah, anggaran yang diku-
curkan oleh pemerintah me-
lalui DAK Tahun 2019 sa-
ngat tidak memungkinkan
untuk dikerjakan empat ru-
ang yang rusak, apalagi kon-
disi ruangan memang tidak
layak.

“Tapi kita akan kerjakan
sesuai dalam gambar yakni
empat ruang karena sudah
menjadi ketentuan,” jelas-
nya.

Selain beberapa sekolah
tersebut, masih ada seko-
lah lain yang mengeluhkan
pola pekerjaan seperti ini.
Hanya saja mereka tetap
melaksanakan kegiatan se-
suai dalam gambar atau RAB
karena sudah menjadi kese-
pakatan awal. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Tahapan demi tahapan

terkait Pilkades sudah dila-
kukan, saat ini masuk taha-
pan ke 24 yakni jilid berkas
Calon Kepala Desa (Caka-
des) untuk disampaikan ke
Panitia Pilkades tingkat Ka-
bupaten Bima melalui DP-
MDes.

Ketua Panitia Pilkades
Rasabou, Junaidi Ahmad,
SPd, menyampaikan, jumlah
Cakades Rasabou seba-
nyak empat orang yakni no-
mor urut satu Hikmah, no-

mor urut dua Wahyu, SE,
nomor urut tiga Zulkisman,
SH dan nomor urut empat
Suadisn, SH.

“Semua berkas sudah
rangkum. Sekarang tinggal
dibawa ke DPMDes,” ujar
Junaidi Ahmad, Senin (30/9).

Berkas yang dijilid seba-
gai syarat yang telah diten-
tukan yakni E-KTP atau Su-
ket, Surat keterangan Bertaq-
wa kepada Tuhan Yang Ma-
ha Esa, surat keterangan bisa
baca dan tulis, setia kepada
Pancasila. Selain itu, surat

keterangan tidak sedang
menjalani hukuman penjara
yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari ketua
Pengadilan Bima. “Masih
banyak lagi item yang men-
jadi syarat sebagai Caka-
des. Termasuk surat tidak
sedang dicabut hak pilihnya
sesuai putusan pengadilan
yang telah mempunyai ke-
kuatan hukum tetap,” jelas
dia.

Setelah membawa ber-
kas ke DPMDes, tahapan
selanjutnya yakni penyam-
paian Visi dan Misi, kemu-
dian dilanjutkan dengan kam-
panye. “Tidak saja itu, tahapan
lain yang belum dilaksanakan
yakni pencabutan atribut, ming-
gu tenang dan lainnya,” ung-
kapnya.

Dirinya berharap agar
suksesi Pilkades setempat ber-
jalan sesuai yang diharapkan.
Yakni terwujudnya Pilkades
yang aman, lancar dan terken-
dali. “Semoga suksesi Pilkades
Rasabou berjalan aman dan
terwujud Cakades yang han-
dal,” tutupnya. (BE07)

Berkas Cakades Rasabou akan Dikirim ke DMPDes

Ketua Panitia Pilkades Rasabou, Junaidi Ahmad, SPd
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Merebak-luasnya isu ke-

retakan hubungan antara
Wali Kota Bima H Muham-
mad Lutfi SE dan Wakil Wali
Kota, Feri Sofiyan SH bela-
kangan ini, disanggah te-
gas oleh Wali Kota Bima.

Politisi Golkar itu bah-
kan menepis isu tersebut
saat berdiri berdampingan
langsung dengan politisi
PAN tersebut, dalam peri-
ngatan satu tahun kepe-
mimpinannya Minggu (29/
9) malam di Kediaman Di-
nasnya di Rabadompu.

"Tidak ada satu pun
yang retak diantara kami
berdua. Semua mengede-
pankan rasa," tepis Lutfi
disambut tepuk tangan riuh
hadirin kemarin.

Belakangan ini memang
tak bisa dipungkiri oleh orang
nomor satu di Pemkot ini, cu-
kup santer dikabarkan jika
hubungan antara dirinya de-

ngan wawali tidak harmonis.
Bahkan disebut telah pisah
kongsi.

"Amanah ini akan kami
jaga sampai lima tahun ke
depan. Kalau bisa jangan
lima tahun, tapi sampai se-
puluh tahun. Karena mata
rantai ini harus kontinyu,"
beber Lutfi yang kembali di-
sambut tepuk tangan dan te-
riakan hadirin.

Karena bagi dirinya, hing-
ga kini sudah tidak ada ke-
raguan lagi bagi dirinya da-
lam menjalankan roda pe-
merintahan di Kota Bima
saat ini bersama Feri Sofi-
yan. Selama satu tahun ber-
sama, Feri diakui menjadi
wakil yang paling mengerti.

Lutfi membandingkan,
majunya pembangunan di
Kota Mataram karena kom-
paknya kepala daerah. Begitu
pun yang ingin dibangun oleh
dirinya bersama Feri Sofiyan.

Dimana dengan latar bela-

Wali Kota Sanggah Retak Hubungannya dengan Wawali

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dua orang korban ma-

hasiswa yang tewas dalam
aksi unjuk rasa di Kota Ken-

dari Sulawesi Tenggara be-
berapa waktu lalu, menolak

IMM Minta Dua Mahasiswa Tewas di Kendari Dijadikan Pahlawan

kang yang sama, yakni
dari kursi dewan yang ke-
mudian menjadi kepala
daerah dengan tujuan yang
serupa.

"Kami dilahirkan oleh
masyarakat Kota Bima, ma-
ka takdir yang menyatukan
kami. Tidak ada kekuatan
lain yang akan memisahkan,"
tegasnya.

Isu retaknya hubungan
antara Wali Kota dan Wa-
kil Wali Kota, sudah ber-
hembus sejak lama. Namun
beberapa pekan terakhir, isu
ini semakin kencang lanta-
ran tidak pernah terlihat ke-
bersamanya dua pimpinan
ini.

Isu itu kian beringas ka-
la beberapa cuitan timses
Lutfi - Feri di sejumlah akun
media sosial pun kerap men-
jadi perhatian karena me-
nyentil hubungan keduanya
yang sedang tidak baik-baik
saja. (BE09)

Jakarta, BimaEkspres.-
Selama beberapa waktu

terakhir rakyat Indonesia
disuguhi berbagai tindakan
pemberangusan demokra-
si. Aksi mahasiswa yang
mengingatkan pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rak-
yat untuk meluruskan Un-
dang-undang Komisi Pem-
berantasan Tindak Pidana
Korupsi hasil revisi dan se-
jumlah rancangan maupun
revisi undang-undang yang
berisi pasal-pasal bermasalah
justru direspon dengan sikap
represif aparat keamanan.

Di Jakarta, ratusan ma-
hasiswa terluka. Kekera-
san yang sama juga dialami
mahasiswa di sejumlah ko-
ta lain. Bahkan di Kendari,
dua mahasiswa Universitas
Haluoleo meninggal.Imma-
wan Randi meninggal kare-
na luka tembak, sedangan
Muhamad Yusuf Kardawi
meninggal karena luka pa-
rah di kepalanya.

Merespon kondisi terse-
but Forum Alumni Aktivis
Perhimpunan Pers Maha-
siswa Indonesia (FAA PP-
MI) menyampaikan sejum-

lah pernyataan.
Ketua FAA PPMI, Agung

Sedayu mengatakan, gerakan
mahasiswa adalah murni dan
memiliki tujuan yang mulia.

“Kita semestinya ber-
syukur bahwa mahasiswa
bersedia mengorbankan
waktu, tenaga, dan pikiran
mereka untuk mengingat-
kan pemerintah serta par-
lemen tentang bengkoknya
sejumlah rancangan atau
revisi undang-undang. Se-
mestinya gerakan mahasis-
wa tersebut disambut de-
ngan suka cita dan didengar-

kan suara mereka,” ujarnya
dalam siaran persnya.

Dikatakannya,Senin ma-
hasiswa kembali turun ke
jalan di berbagai kota. Ren-
cananya aksi akan berlan-
jut hingga hari pelantikan
anggota Dewan Perwaki-
lan Rakyat, awal Oktober.

Untuk itu pihaknya me-
minta pemerintah dan De-
wan Perwakilan Rakyat
mendengarkan suara ma-
hasiswa. Gerakan mahasis-
wa adalah bagian dari upa-
ya menyuarakan aspirasi
rakyat untuk kebaikan ne-

geri ini.
Meminta aparat keama-

nan untuk tidak melakukan
pendekatan represif ter-
hadap mahasiswa dan para
peserta aksi unjuk rasa.

Sejatinya tugas aparat ke-
amanan adalah melindungi
dan mengayomi para maha-
siswa serta seluruh peserta
aksi, karena itu pendekatan
kekerasan jelas tidak bisa di-
benarkan.

Meminta mahasiswa dan
para peserta demonstrasi
untuk melakukan unjuk rasa
dengan damai.

FAA PPMI Ajak Dengarkan Suara Mahasiswa
Meminta aparat keamanan
mematuhi Undang-undang
Pers dan memberi akses se-
luas-luasnya bagi jurnalis
untuk menjalankan tugas
mereka memenuhi hak pu-
blik atas informasi.

Meminta pers untuk terus
menyampaikan informasi se-
cara jujur, sesuai fakta, dan
mematuhi kode etik jurnalistik.
Meminta masyarakat dan se-
mua pihak untuk menahan diri,
tidak mudah terprovokasi, ser-
ta tidak menyebarkan infor-
masi yang belum terbukti ke-
benarannya. (BE04)

Kegiatan doa dan dzikir setahun kepemimpinan Lutfi-Feri.

terkait revisi Undang-un-
dang KPK dan RKUHP dide-

sak agar dijadikan pahlawan
demokrasi.

Tuntutan itu disampai-
kan ratusan Ikatan Maha-
siswa Muhammadiyah (IMM)
Bima saat melakukan aksi un-
juk rasa di kantor DPRD Ka-
bupaten Bima Senin (30/9)
kemarin. Mahasiswa juga
meminta Kapolri melalui Ka-
polres Bima Kota mengusut
kematian mahasiswa yang
juga anggota aktif IMM ter-
sebut.

"Kami meminta agar sa-
udara kami Randi dan M Yu-
suf Kardawi yang merupakan
dua Imawan (sebutan bagi
kader laki-laki IMM, Red) di
Kendari ini dijadikan pahlawan
demokrasi," teriak orator di
depan sekretariat DPRD Ka-
bupaten Bima kemarin.

Kedua mahasiswa ini di-
nyatakan meninggal dunia,
akibat terkena peluru tajam
saat aksi demonstrasi me-
nolak RKUHP pekan lalu.

Hingga saat ini, tabir pe-
nembakan terhadap kedua-
nya belum terungkap. Apa-
kah peluru tersebut dari
aparat atau pihak lain yang
turut melakukan provokasi.

IMM Cabang Bima juga

dengan tegas meminta Ka-
polri untuk mengungkap
dan menindak tegas pela-
ku sehingga nyawa kedua
Imawan tersebut tidak per-
cuma.

"Kami juga meminta ke-
pada aparat kepolisian, un-
tuk mengedepankankan
tindakan persuasif dari pa-
da tindakan represif, " te-
gas Jenderal Aksi, Sami'un.

Atas aspirasi ini, Ketua
DPRD Kota Bima semen-
tara, Muhammad Putera
Ferriyandi SIP mengaku
siap meneruskan aspirasi
mahasiswa ke DPR RI.

Sedangkan untuk tuntu-
tan Kapolri, Yandi menga-
ku akan berkoordinasi de-
ngan Kapolres untuk dite-
ruskan lagi.

Meski sempat melaku-
kan aksi bakar ban, namun
aksi yang digelar organisa-
si beralmamater merah ini
berlangsung damai hingga
akhir.

Selain menggelar aksi di
depan kantor DPRD Ka-
bupaten Bima, massa juga
menyampaikan aspirasi-
nya di Kantor Polres Bima
Kota. (BE09)
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Rehabilitasi di SDN Sondosia Tanpa Papan Informasi
Bima, BimaEkspres.-

Kegiatan rehabilitasi ru-
ang kelas dengan tingkat ke-
rusakan sedang atau berat di
SDN Sondosia tidak mema-
sang papan informasi. Hal
itu menjadi pertanyaan pu-
blik terkait total biaya, limit
waktu dan lainnya.

Mestinya setiap penggu-
naan anggaran Negara ha-
rus ada papan informasi su-
paya diketahui alur angga-
ran. Khusus di SDN Son-
dosia, selain rehabilitasi ru-
ang kelas, juga ada kegia-
tan bangun baru ruang tapi
tidak diketahui fondasi ba-
ngunan itu untuk ruang apa
dan besar biayanya.

Kepala SDN Sondosia,
Syahrun, S.Pd, mengungkap-
kan, pihaknya tidak memban-
tah belum memasang papan

Syahrun.
Dijelaskannya, limit wak-

tu pekerjaan selama 100 hari
terhitung sejak Kamis (26/9).

“Pembongkaran genteng
dilakukan Kamis (26/9), hari
Jum’at (27/9) istrahat dan di-
lanjutkan Sabtu (28/9) mulai
penggalian fondasi bangunan
WC,” tukasnya.

Pihaknya optimis mam-
pu selesaikan pekerjaan se-
belum masa akhir pekerja-
an yang ditentukan.

Tentunya dalam hal ini,
sebut dia, kita akan me-
ngerjakan dengan baik yak-
ni menjamin mutu peker-
jaan sesuai harapan bersa-
ma.

“Kegiatan ini dilibatkan
unsur sekolah seperti Komite,
dewan guru dan lainnya,” tu-
tupnya. (BE07)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk mengenang satu

tahun kepemimpinannya,
Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Bima, H Muhammad
Lutfi SE dan Feri Sofiyan SH,

Setahun Kepemimpinan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Gelar Dzikir dan Do'a

Rehap SDN Sondosia yang sedang dikerjakan.

informasi. Hal itu bukan kare-
na kesengajaan tapi pihak
fasilitator belum membawa-
nya.

“Papan informasi kita pe-
san pada fasilitator. Kita ting-
gal tancapkan di area seko-
lah,” ujar Syahrun, Senin (30/
9).

Di papan informasi, kata
dia, kegiatan dilaksanakan
secara swakelola dengan li-
mit waktu selama 100 hari.
Sedangkan besar anggaran
untuk WC sebesar Rp. 90 ju-
ta lebih dan rehab tiga ruang
kelas sebesar Rp. 309 juta.

Dana Rp. 309 juta akan
digunakan juga untuk pe-
ngadaan meubler sebanyak
dua ruang kelas yakni meja
dan bangku siswa dan guru.

Selain itu, rehap atap
dan plafon Perpustakaan,

pemasangan jeruji besi
dan lainnya.

“Anggaran itu bukan un-
tuk rehab ruang kelas saja.

Tapi akan digunakan un-
tuk item lainnya,” ungkap

Kota  Bima, BimaEkspres.-
Jalan Melayu Kolo me-

nympan banyak potensi wi-
sata yang setiap akhir pe-
kan dikunjungi ribuan wi-
satawan domestik. Mulai
dari Pantai Ule, Kampung
Nelayan Bonto, Pantai Ko-
lo hingga So Numbe.

Namun ada yang mengu-
sik mata dan hidung para wi-
satawan ketika melancong
ke spot-spot wisata terse-
but, yaitu sampah menggu-
nung dan bau.

Sampah-sampah ini mu-
lai bertebaran dari sekitar
Polsek Asakota, Jalan sebe-
lum Pantai Ule, punggungan
sebelum Songgela dan dibe-
berapa titik setelahnya.

Namun yang paling meng-
ganggu adalah tumpukan
sampah yang ada sebelum
pemakaman umum Ule, yang
disekitarnya terdapat obyek
wisata etnografy, makam

para syeh dan muballigh yang
menyiarkan agama Islam di
Kesultanan Bima dulu.

Selain banyak, tumpu-
kan sampah ini berserakan
hampir diseparoh badan ja-
lan, belum lagi aroma tak
sedap yang dikeluarkan da-
ri tumpukan sampah yang
berubah menjadi tempat
pembuangan akhir sampah
warga.

Selain menggangu pan-
dangan dan feel para peng-
guna jalan, sampah sapah
ini juga dikeluhkan oleh war-
ga yang biasa berolahraga di-
sepanjang tanjakan ule hing-
ga Bima Tirta.

Ada puluhan waga yang
setiap pagi, siang dan sore
melakukan aktivitas olahraga
disepanjang jalan ini. Namun
dengan adanya tumpukan
sampah tersebut, membuat
warga yang seharus ingin
merasakan udara segar saat

Banyak Tumpukan Sampah di Jalur Wisata Melayu Kolo

Ahad malam (29/9) meng-
gelar dzikir dan doa bersama.

Dzikir dan do'a dilaksa-
nakan di kediaman Wali
Kota Bima di Kelurahan
Rabadompu Barat.  Ribuan
orang hadir, termasuk Dan-
dim 1608/Bima, Letkol Inf
Bambang Kurnia Eka Putra,
Kapolres Bima Kota AKBP
Erwin Ardiansyah SIK,
Sekretaris Daerah Kota
Bima Drs H Mukhtar MH,
Ketua MUI Kota Bima,
Kepala Perangkat Daerah
beserta Camat dan lurah se-
Kota Bima.

Acara diawali dengan
pembacaan Kalam illahi
yang dilantunkan oleh Fa-
timah Qariah terbaik I go-
longan Remaja MTQ Ting-
kat Kota Bima 2019.

Kemudian Tausyiah oleh
Ustadz Abdul Hakim Bin
Seff dengan tema "Mem-
bangun mental dan spritual
serta nuansa religi dalam
Memimpin" dan dilanjutkan
dengan Pemutaran Video
Kilas Balik 1 Tahun Kepe-
mimpinan Walikota dan Wakil
Walikota Bima.

Acara ini juga ditujukan

mempererat tali silaturahmi
antara pemerintah dengan
seluruh lapisan masyarakat.

Wali Kota Bima H Mu-
hammad Lutfi SE menyam-
paikan bahwa tepat 26 Sep-
tember 2018 lalu,  bersama
Feri Sofiyan SH, dilantik. Se-
tahun menjabat, sudah ba-
nyak visi dan misi direalisa-
sikan.

Diakuinya pula belum
mampu memenuhi semua
keinginan berbagai pihak,
namun selalu berusaha mak-
simal untuk mewujudkan-
nya.

"Kami berharap duku-
ngan masyarakat akan men-
jadi kekuatan moral bagi ka-
mi berdua untuk menun-
taskan apapun yang menjadi
visi dan misi kami," ujarnya.

Diajaknya seluruh ma-
syarakat untuk bersatu pa-
du dan menyatukan tekad
membangun Kota Bima. Wa-
likota optimis dengan dukungan
penuh seluruh lapisan masya-
rakat, maka seluruh program
yang direncanakan dapat ter-
laksana. (BE06)

verolah raga, justru terpapar
aroma sampah yang busuk.

Keberadaan sampah ini
juga dikeluhkan oleh warga se-
kitar. Maratun, warga yang
tinggal sekitar 200 meter dari
tempat pembuangan sampah,
mengaku tidak nyaman dengan
aroma dan ribuan lalat yang
menyebar hingga kerumah ru-
mah warga dengan adanya
sampah tersebut.

Maratun berharap, pe-
merintah Kota Bima melalui
DLH bisa membantu menying-
kirkan gunungan sampah yang
ada di sepanjang jalan wisata
menuju Kolo tersebut.

Warga sekitar sudah be-
rusaha membakar sampah
yang ada namun tak mampu
menghilangkan sampah sam-
pah tersebut karena terlalu
banyak. Maratun juga meng-
himbau agar warga yang ada
tidak membuang sampah dil
okasi tersebut. (BE04)Salah satu lokasi pembuangan sampah di jalur Malayu-Kolo.


