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Bima, BimaEkspres.-
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten

Bima, HM Taufik HAK, MSi, menjelas-
kan kehadiran Tim Komisi Pemberanta-
san Korupsi (KPK) Republik Indonesia,
untuk mengecek penyusunan APBD. Mu-
lai dari proses Musrembang  yang diawali RPJ-
MD, bukan  melalukan operasi tangkap ta-
ngan (OTT) Bupati Bima, Hj Indah Dha-
mayanti Putri, SE.

Baca: Bukan OTT... Hal 4

"Iya Tim KPK hadir, tapi datang me-
ngecek penyusunan APBD dimulai dari
proses Musrembang dan diawali RPJMD
hingga proses penyusunan KUA/PPAS,
pembahasan dengan dewan. Hal tersebut
untuk memastikan upaya pencegahan ko-
rupsi," terangnya, Selasa (8/10) malam.

Taufik menjelaskan, kehadiran tim
KPK dalam rangka supervisi, termasuk
berkaitan pengelolaan Alokasi Dana De-

KPK itu Cek Penyusunan APBD,
Bukan OTT Bupati Bima

Kota Bima, BimaEkspres.-
Anggota Reskrim Rasana'e Barat Pol-

res Bima Kota, berhasil mengamankan
sedikitnya 252 botol minuman keras jenis
bir bintang dari seorang pria warga Rora
Kecamatan Donggo, Rabu (9/10).

Tidak hanya mengamankan ratusan
botol Miras, polisi juga mengamankan se-
orang sopir berinisial RD berikut satu unit
mobil jenis Toyota Kijang Inova dengan
nomor polisi DK 1349 JB dan diboyong
menuju Mapolsek Rasanae Barat.

"Juga STNK mobilnya kini sudah kita
sama amankan. Kita proses terlebih da-
hulu sekarang," ujar Kapolres Bima Kota
melalui Kasat Reskrim IPTU Hilmi Ma-

Baca: Amankan Miras... Hal 6

Polisi Amankan
Ratusan Botol Miras

Bima, BimaEkspres.-
HS (70) warga Desa Tangga Baru, Ke-

camatan Monta, Kabupaten Bima, ditangkap
Polsek Monta, Rabu (9/10) sekitar pukul
02.00 Wita, karena diduga memerkosa anak
di bawah umur  (9 tahun).

" HS warga Desa Tangga Baru, diduga
sebagai pelaku pemerkosaan anak di ba-
wah umur yang juga warga setempat," je-
las Kapolres Bima melalui Kasubag Humas
IPTU Hanafi, Rabu.

Kata dia, sehari sebelumnya, ibu kan-
dung korban datang di Polsek Monta un-
tuk melaporkan kasus dugaan tindak pida-
na pencabulan dan pemerkosaan yang di
alami anaknya. Kasus pemerkosaan ter-
sebut terjadi  Ahad (6/10) lalu sekitar pu-
kul 24.00 Wita di rumah terduga pelaku.

Hanafi menceritakan, awalnya ibu kor-
ban menyuruh anaknya tidur di rumah teman-
nya yang merupakan anak kandung pelaku.
Saat korban sedang tidur dengan anak pelaku
tiba-tiba dihampiri dan membuka memerkosa.

Baca: Dibekuk... Hal 6

sa (ADD). Sebelumnya juga telah dilaku-
kan kerja sama dengan BPKP.

"KPK datang ke Pemda Bima untuk
evaluasi rencana aksi pencegahan korup-
si, salah satu bidang yang menjadi pelaksana
adalah Kabag ULP, bukan datang OTT,"
katanya.

Mutasi dan Rotasi tidak Pernah Memuaskan

Para pekerja pembangunan rumah relokasi di Kelurahan Jatibaru Timur, Rabu (9/10) mendatangi kantor BPBD Kota Bima. Mereka
menuntut gaji yang belum dibayarkan. Berita di halaman 3.

Perkosa Anak di Bawah Umur,
Pria 70 Tahun Dibekuk

Baca: Mutasi & Rotasi... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti

Putri, SE, kembali menggelar mutasi dan
rotasi 36 pejabat struktural eselon III dan

IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Bi-
ma. Mutasi berlangsung di ruangan rapat
Kantor Bupati Bima, Rabu (9/10).

Bupati mengatakan, mutasi memang ti-

dak pernah memuaskan, namun ini adalah
kebutuhan organisasi. Pelantikan dan pe-
ngambilan sumpah jabatan ini berdasar-
kan lampiran Keputusan Bupati Bima No-
mor: 821.2/819/07.2/2019 tanggal 9 Okto-
ber 2019 tentang Pengangkatan, peminda-
han dan pemberhentian dalam dan dari ja-
batan struktural lingkup pemerintah Kabu-
paten Bima.

Dikatakan bupati, mutasi dan rotasi yang
dilakukan ini merupakan hal yang biasa da-
lam suatu organisasi pemerintahan. Ini me-
rupakan tuntutan organisasi dalam mening-
katkan kualitas pelayanan terhadap ma-
syarakat.

"Mutasi dan rotasi yang kami dilakukan
ini tidak pernah memuaskan sesuai keinginan,
namun ini merupakan hal yang biasa dalam
suatu organisasi pemerintahan karena men-

Pelantikan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Bima, Rabu.
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CATATAN REDAKSI

BUPATI Bima, Hj Indah Dhamayanti Pu-
tri, SE, Selasa (8/10/2019) diisukan terkena
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK). Kabar itu pun
merebak, terutama di media sosial.

Karena isunya dianggap “seksi” sehing-
ga cepat merebak. Namun setelah media me-
lakukan cek dan konfirmasi, itu hanya hoax.

Namun, Tim KPK RI sendiri memang ha-
dir di Pemkab Bima. Namun dengan tujuan
yang berbeda, yakni supervisi. Memastikan
sistem yang ada di Pemkab Bima berjalan ba-
ik dan dapat mencegah terjadinya korupsi.

Di KPK sendiri ada beberapa bidang,
selain penindakan ada pencegahan. Maka,
ada kemungkinan isu itu dimainkan dengan
tujuan tertentu. Atau ada yang menyalah arti-
kan kehadiran KPK di Kantor Pemkab Bima.

Selain menyambangi Kantor Pemkab Bi-
ma, Tim KPK juga “bertamu” di Pemkot Bi-
ma. Tujuannya sama, supervisi dan komitmen
atas pencegahan korupsi.

Beredarnya informasi Hoax itu tentu
saja disesalkan.  Maka, informasi yang ada
di media sosial tidak boleh langsung diper-
caya. Semua harus diragukan, sembari me-
lakukan konfirmasi atau menghimpun  ber-
bagai sumber.

Pun terhadap informasi yang beredar
tidak serta merta membagikannya atau ikut
menyebarluaskannya. Salah satu cara untuk
memastikannya, apakah informasi itu dibe-
ritakan di media mainstream. Jika tidak, ma-
ka patut diragukan. Karena jika benar ada
OTT, wartawan tentu cepat memburu dan mem-
beritakannya.

Ini juga menandakan Hoax masih men-
jadi ancaman informasi. Bupati Bima, Hj
Indah Dhamayanti Putri, SE pun menyesal-
kan informasi bohong tersebut dan meminta
semua pihak teliti dalam menerima informasi.

Tidak dapat dipungkiri, pengetahuan
tentang peran dan fungsi KPK masih terba-
tas. Umumnya masyarakat hanya mengeta-
hui KPK melakukan  penindakan, sehingga
ketika hadir disuatu daerah, persepsinya ter-
tuju ke sana.

Adapun tugas KPK adalah koordinasi
dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK);
supervisi terhadap instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan TPK; melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap TPK; melakukan tindakan-tinda-
kan pencegahan TPK; dan melakukan moni-
tor terhadap penyelenggaraan pemerinta-
han negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK ber-
pedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian
hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepen-
tingan umum, dan proporsionalitas. KPK
bertanggung jawab kepada publik dan me-
nyampaikan laporannya secara terbuka dan
berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Namun, kini munculnya RUU KPK men-
dapat sorotan dari berbagai pihak. Karena
peran dan fungsi KPK dipangkas dan diku-
atirkan semakin lemah.

Maka bisa jadi, KPK ke depannya tidak
seseram yang dibayangkan publik saat ini,
sehingga ketika KPK hadir di daerah diang-
gap biasa.(*)

Heboh OTT Bupati

Bima, BimaEkspres.-
Pengurus Bumdes Ruma

Wara Sakti Desa Mpuri Ke-
camatan Madapangga, mem-
pertanyakan anggaran yang
dipinjam oleh Pemdes setem-
pat senilai Rp. 7 juta lebih un-
tuk alokasi anggaran Tahun
2017. Yakni dipergunakan
untuk kegiatan lomba desa
beberapa waktu lalu.

“Pemdes berjanji akan
mengembalikan dan tersebut.
Namun hingga detik ini tidak
ada realisasi,” ujar Ketua BU-
MDes, Ikhwan, Rabu (9/10).

Kata dia, terkait dana yang
dipinjamkan itu, pihaknya
mempertanyakan kenapa be-
lum dikembalikan. Hal itu di-
lakukan mengingat dan terse-
but adalah hak mutlak ma-
syarakat yang dikelola oleh
BUMDes.

“Kita wajib meminta da-
na tersebut. Karena akan di-
pergunakan sesuai itemnya,”
jelasnya.

Selain Rp. 7 juta lebih, ki-
ta juga pertanyakan alokasi
anggaran tahun 2018 sebe-
sar Rp. 30 juta.  Juga sudah di-
tuangkan dalam APBDes un-
tuk dikelola oleh BUMDes di

Tahun 2019. Akan tetapi, dana
itu tak kunjung dicairkan, se-
hingga masyarakat mendesak
kita untuk meminta ke Pem-
des secepatnya direalisasikan
pencairannya.

“Selain meminjam dana
sebesar Rp. 7 juta lebih. Tapi

Pemdes juga belum menye-
rahkan dana sebesar Rp. 30
juta untuk dikelola tahun ang-
garan 2019,” ungkapnya.

Sebelumnya kata dia, ter-
kait masalah ini sudah dila-
kukan audensi dengan se-
mua komponen. Hanya saja

Pengurus BUMDes Mpuri
Pertanyakan Anggaran

Bima, BimaEkspres.-
Pemasangan baliho salah

satu Calon Kepala Desa (Ca-
kades) Woro Kecamatan
Madapangga menuai masa-
lah. Terkait hal itu, pihak pa-
nitia didesak untuk mengambil
sikap sesuai ketentuan yang
disepakati. Pasalnya, berda-
sarkan aturan internal pihak
Panitia Pilkades dan para Ca-

kades, untuk pemasangan
baligo dibatasi hanya enam.

Akan tetapi, realita di la-
pangan salah satu Cakades
nomor urut dua (Abdul Fa-
rid, SH, red) memasang ba-
ligo lebih dari ketentuan yang
telah disepakati bersama.

“Cakades nomor urut dua
memasang baliho hampir 20
dan hal itu jelas melanggar

kesepakatan bersama,”
ujar Cakades Woro nomor
urut empat, Ahmad H. Is-
mail, Rabu malam (9/10).

Kata Ahmad, sebelum-
nya disepakati bersama, ba-
ligo setiap Cakades yang di-
tancapkan di titik strategis
hanya enam. Yakni satu di
depan rumah Cakades dan
lima di titik strategis.

“Sesuai aturan internal,
satu baliho yang ditancap-
kan depan rumah Cakades
boleh pasang foto bersama
istri. Selain itu hanya foto
Cakades saja,” ungkapnya.

Karena Cakades nomor
urut dua telah melanggar
ketentuan tersebut, selaku
Cakades kita menuntut pi-
hak panitia menertibkan-
nya. Hanya saja belum ada
respon pihak panitia.

“Panitia harus menegak-
kan aturan. Jangan pandang
bulu atau berat sebelah,” je-
lasnya.

Mestinya lanjut dia, baik
Cakades maupun panitia ha-
rus menjunjung tinggi aturan
yang telah disepakati, bukan
dilanggar seperti ini.

Ketua BUMDes, Ikhwan

belum ada titik terang se-
hingga sampai saat ini masih
teka teki.

“Kita minta pihak DP-
MDes untuk fasilitasi agar
semua masalah ini dapat di-
selesaikan dengan baik,” ha-
rapnya.

Bendahara Desa Mpuri,
A. Talib, mengungkapkan,
terkait anggaran Rp. 7 juta
lebih, pihaknya mengaku ti-
dak mengetahui karena ba-
ru menjabat sebagai ben-
dahara.

“Saya tidak tahu terkait
anggaran Tahun 2017. Kare-
na saat itu saya belum men-
jabat sebagai bendahara,” im-
buhnya.

Diakui dia, untuk dana se-
nilai Rp. 30 juta untuk dike-
lola pada Tahun 2019, dana
tersebut masih ada dalam re-
kening desa. Hanya saja be-
lum dicairkan.

“Dana yang Rp.30 juta
masih ada dalam rekening
desa. Pencairannya akan di-
lakukan setelah pihak BUM-
Des memberikan laporan
pertanggung jawaban peng-
gunaan anggaran tahun sebe-
lumnya,” tutupnya. (BE07)

“Jika ketentuan itu di-
langgar, untuk apa bikin atu-
ran,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua BPD
Woro, Syarif H. Manan, me-
ngungkapkan, sebelumnya
pihaknya sudah menegas-
kan agar baliho Cakades
nomor urut dua ditertibkan
karena telah melanggar ke-
tentuan sesuai aturan inter-
nal panitia Pilkades.

“Panitia Pilkades jangan
diam saja. Tapi ambil sikap
sebelum muncul masalah,”
tegas Syarif.

Dirinya menyesalkan ulah
salah satu calon tersebut ka-
rena tidak taat aturan, pada hal
menurutnya ketentuan itu
sudah sepakati dan dibubuhi
tanda tangan bersama me-
lalui berita acara.

“Cakades harus koope-
ratif terkait aturan. Jangan
melabrak karena dikuatir-
kan menimbulkan masalah,”
tutup dia.

Hingga berita ini dirilis,
pihak panitia Pilkades be-
lum bisa dikonfirmasi. Dihu-
bungi lewat selulernya tidak
ada respon. (BE07)

Ketua BPD Woro, Syarif H. Manan

Pemasangan Baliho Cakades Woro Diduga Bermasalah
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Gaji tidak Dibayar, Pekerja Rumah Relokasi Gedor BPBD
Kota Bima, BimaEkspres.-

Lantaran belum dibayar lunas
gajinya, para pekerja yang terdiri
dari tukang dan buruh pemba-
ngunan rumah relokasi di Kelu-
rahan Jatibaru Timur, Rabu (9/
10) kemarin nekat mendatangi
kantor BPBD Kota Bima.

Para pekerja yang ditemani
sejumlah mahasiswa yang ter-
gabung dalam Front Peduli Rak-
yat tersebut, langsung melaku-
kan aksi unjuk rasa untuk men-
desak agar melunasi pembaya-
ran gaji para pekerja.

"Masih ada banyak kepala
tukang yang belum diselesaikan
gajinya dan ini sangat merugikan
mereka. Kasian," ujar Korlap ak-
si Joe Samudra.

Salah seorang tukang yang ikut
dalam aksi, Suhartono mengaku
pekerjaan rumah relokasi meng-
gunakan sistim borongan. Dan si-
sa gaji yang belum diselesaikan
pada dirinya sebanyak Rp 3 juta.

"Bagi kami uang Rp 3 juta ini
sangat besar. Ini hasil keringat
untuk menghidupi anak isteri,"

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

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

keluhnya.
Senada dengan yang diuta-

rakan tukang lainnya, Joni. Dari
hasil kerja pembangunan rumah
relokasi tersebut, masih tersisa
gajinya sebesar Rp 5,3 juta yang
belum dibayarkan.

"Saya setiap hari dikejar oleh
buruh yang meminta upah sela-
ma mereka bekerja. Lalu uang
dari mana untuk membayar upah
mereka," ungkapnya kesal.

Menanggapi hal itu, Kabid
Rehabilitasi dan rekonstruksi,
Asrarudin menjelaskan, untuk
gaji tukang dan buruh, tidak ada
urusan pihak BPBD. Sebab ang-
garan ditransfer langsung oleh
pemerintah pusat langsung me-
lalui rekening kelompok masya-
rakat (Pokmas).

"Anggaran ada di Pokmas. Ha-
rusnya mereka tanyakan ke Pok-
mas. Bukan di BPBD," ungkap-

nya. Ia mengaku, sepengetahu-
annya sejak Selasa (08/10) ke-
marin sudah diselesaikan oleh pe-
ngurus Pokmas untuk pembaya-
ran gaji tukang. Bahkan sudah ada
kuitansinya.

"Sudah tuntas dibayarkan. Mung-
kin mereka yang datang demo ini be-
lum tahu," jelasnya.

Pantauan wartawan, aksi ini di-
kawal ketat oleh aparat Kepolisian
Resort Bima Kota. (BE09)

Kota Bima, BimaEkspres.-
DPRD Kota Bima menggelar

Rapat Paripurna Ke-7 dengan
Agenda Penyampaian Laporan
Panitia Perumus Perancangan
Peraturan DPRD Kota Bima ten-
tang Tatib, Rabu (9/10).  Selain itu
mengumumkan nama Calon Pim-
pinan Definitif DPRD Kota Bima
Masa Jabatan 2019-2024.

Namun baru Partai Golkar
dan PAN yang sudah mengusul-
kan nama. Hanya PBB yang be-
lum mengirimkan nama. Untuk Gol-
kar mengirim nama Alvian Indra-
wirawan dan PAN, Syamsurih,
SH.

Paripurnakan Pengambilan
Keputusan DPRD Tentang Pe-
netapan Calon Pimpinan Definitif
DPRD Kota Bima Masa Jabatan
2019-2024 ini dengan membacakan
nama calon pimpinan dewan diu-

sulkan tiga partai sesuai surat masuk.
Rapat Paripurna dimulai Pkl.

10.00 Wita dipimpin oleh Ketua
Sementara DPRD, Alvian Ind-
rawirawan dan Wakil Ketua, Syam-
surih SH. Pekot Bima diwakili
Sekda, Drs H Muhtar Landa.

Ketua Sementara DPRD
Kota Bima, Alvian Indrawira-
wan menyampaikan bahwa Pim-
pinan sementara DPRD Kota
Bima telah menyampaikan surat
perihal usulan nama calon Pim-
pinan DPRD Kota Bima yang
ditujukan kepada Ketua DPD
Partai Golkar Kota Bima, Ketua
DPD PAN Kota Bima dan Ke-
tua DPC PBB Kota Bima.

Menindaklanjuti surat Pim-
pinan Sementara DPRD Kota
Bima tersebut, Partai Golkar te-
lah mengajukan calon Pimpinan
Definitif DPRD Kota Bima atas

nama Alfian Indrawirawan, S.Adm
yang akan menduduki jabatan
Ketua DPRD Kota Bima. Kemu-
dian Partai PAN juga telah me-
ngajukan calon Pimpinan Definitif
DPRD Kota Bima atas nama Syam-
surih, SH yang akan menduduki ja-
batan Wakil Ketua I DPRD Ko-
ta Bima.

Sedangkan untuk Partai PBB
hingga saat ini belum mengaju-
kan balasan dari surat Pimpinan
Sementara DPRD Kota Bima,
karena masih dalam proses pe-
ngajuan ke DPP partai PBB.

Dengan demikian proses pe-
ngajuan Pimpinan Sementara
DPRD Kota Bima definitif akan
dilakukan hanya dari Partai Gol-
kar dan Partai PAN, sedangkan
untuk Partai PBB akan dilaku-
kan setelah adanya pengajuan ke
DPRD Kota Bima. (BE06)

Aksi yang dilakukan pekerja.

Golkar dan PAN Isi Pimpinan Dewan, Jika PBB Molor Ajukan Nama

Bima, BimaEkspres.-
Kesal lantaran selama bebe-

rapa tahun lamanya Anggaran
Dana Desa di Desa Maria Ke-
camatan Wawo Kabupaten Bi-
ma tersembunyi, puluhan ma-
syarakat setempat yang berga-
bung dalam Aliansi Pemuda dan
Mayarakat Peduli Perubahan
(APMPP) menggelar aksi unjuk
rasa di depan kantor Desa Maria.

Aksi yang berlangsung Rabu
(9/10) kemarin diwarnai aksi
pembakaran bahkan hingga
menyegel kantor desa setempat.
Tak pelak aktifitas di kantor desa
terganggu.

Koordinator aksi Firman me-
nilai, selama ini pemerintah Desa
Maria tidak transparan dalam
menjalankan tugasnya khusus-
nya dalam mengelola anggaran
dana desa setempat.

"Terhitung sejak tahun 2015
hingga tahun 2018 tidak ada sa-
ma sekali sikap tranparansi nya.
Tertutup sama sekali, apalagi do-
kumen keuangannya," teriaknya
diikuti sorakan warga lainnya.

Warga meminta pertanggung-

jawaban kepala Desa Maria ter-
kait penggunaan anggaran me-
lalui APBDES tahun 2015 sam-
pai tahun 2018 yang di sertai do-
kumen-dokumen keuangan.

Karena menurutnya, peme-
rintah desa maupun Badan Per-
musyawaratan Desa (BPD) tidak
ada transparansi dalam pengelo-
laan anggaran selama ini. Pemdes
dan BPD juga disarankan mereka
agar melaporkan segala bentuk pe-
kerjaannya selama ini.

"Kami menuntut adanya ke-
terbukaan informasi selama peng-
gunaan APBDes tahun 2015 sam-
pai dengan tahun 2018, dan me-
minta pihak  BPD untuk melapor-
kan pelaksanaan kinerjanya selama
melaksanakan tugas dan kewaji-
bannya," terangnya.

Massa meminta pemerintah
Kabupaten Bima maupun pihak
penegak hukum agar segera me-
nyikapi dengan serius apa yang jadi
tuntutan masyarakat saat ini. Bila
tidak ancam mereka akan terus me-
lakukan aksi unjuk rasa dan mem-
bawa massa yang lebih banyak lagi.
(BE09)

Empat Tahun ADD Tersembunyi,
Warga Maria Segel Kantor Desa



KAMIS, 10 OKTOBER 20194

Wali Kota Bima Tinjau Rencana Aksi Program “Ratu Raga Mantika”

dengan warga.
Kunjungan itu di  pemu-

kiman bantaran sungai Ke-
lurahan Rontu. Rontu men-
jadi salah satu kelurahan
yang masuk dalam pemba-
ngunan program Kotaku
skala kawasan.

Program Kotaku adalah
satu dari sejumlah upaya
strategis Direktorat Jende-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, H Mu-

hammad Lutfi, SE menun-
jukkan keseriusan mendu-
kung Program Kota Tan-
pa Kumuh (Kotaku) skala
kawasan diempat kelura-
han yang dinamai "Ratu Raga
Mantika". Selasa Wali Kota
meninjau langsung ke lokasi
rencana aksi dan berdialog

Bukan OTT... dari hal.1

Kata dia, salah satu ja-
batan yang dilantik adalah
Kepala Bagian ULP Setda
Kabupaten Bima. Setiap
daerah diberikan kesempa-
tan   agar ada Kabag ULP.

Dia juga mengatakan,
KPK hadir di setiap daerah.
Karena program terpusat un-
tuk melakukan evaluasi lang-
sung soal perencanaan, pe-
laksanaan dan pengawasan.

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, beredar kabar jika
Bupati Bima kena OTT. Na-
mun hal itu dibantah oleh bu-
pati dan kehadiran KPK da-
lam rangka supervisi.

Kabar itu beredar luas di
media sosial, padahal KPK
juga hadir di Pemkot Bima

ral Cipta Karya Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk
mempercepat  penanganan
permukiman kumuh di Indo-
nesia dan mendukung “Ge-
rakan 100-0-100”. Yaitu 100
persen akses universal air
minum, 0 persen permuki-
man kumuh, dan 100 persen
akses sanitasi layak.

Mutasi & Rotasi...  dari hal.1

jadi kebutuhan yang harus
dipenuhi," terangnya.

Bupati berharap, semo-
ga pelantikan ini dapat le-
bih memberikan motivasi
untuk senantiasa berkiprah
dan mengabdikan diri sela-
ku ASN, sesuai dengan tu-
gas pokok dan fungsi yang
melekat.

“Jabatan yang diberikan
ini harus disyukuri dan
hendaknya dapat dijaga
dan diimbangi dengan ke-
jujuran, keikhlasan, serta
prestasi dalam bekerja,"
katanya.

Selaku pimpinan dae-
rah,  bupati berharap ke-
pada ASN dan segenap
aparatur pemerintah Ka-
bupaten Bima agar dapat
meneguhkan niat dan te-
kad untuk menjadi teladan.

Baik dalam menjalan-

dengan tujuan sama. Rupanya
kehadiran tim KPK itu diduga

kan tugas, maupun sebagai
anggota masyarakat.

"Pelantikan pejabat ini
telah melalui penilaian dan
seleksi secara ketat dan
arif oleh tim Baperjakat ter-
hadap kinerja saudara se-
lama ini," katanya.

Pantauan BimaEkspres,
usai pengambilan sumpah
jabatan, dilanjutkan dengan
penandatanganan berita
acara pelantikan, secara
simbolis dilakukan Chan-
dra Kusuma, AP jabatan
lama Kabid Penanganan
Bencana dan Kebakaran
pada BPBD Kabupaten
Bima dan jabatan baru Ka-
bag Humaspro Setda Ka-
bupaten Bima.

Atok Kusdiyantoro Pu-
tro, SE jabatan lama Kabid
Data, Informasi dan Pe-
ngaduan pada Dinas Pe-

Kegiatan Rapat Koor-
dinasi yang dilaksanakan
di Aula Kantor Kelurahan
Rontu  difasilitasi oleh Pro-
gram Kotaku. Untuk Ke-
lurahan Rontu difokuskan
pada penataan wilayah ban-
taran sungai. Rapat Koor-
dinasi  ini merupakan sa-
lah satu pendekatan per-
suasif Pemerintah Kota
Bima.

Wali Kota Bima berke-
sempatan hadir dan secara
langsung mendengarkan
berbagai kendala juga ke-
luh kesah masyarakat me-
ngenai penolakan untuk
direlokasi.

Wali Kota menyampai-
kan bahwa  program KO-
TAKU di Kelurahan Ron-
tu bertujuan untuk memu-
dahkan akses ke wilayah
yang sulit dilewati dan di-

jangkau.
Relokasi Ini juga sesuai

dengan peraturan perun-
dang-undangan yang men-
jelaskan bahwa daerah ban-
taran sungai itu milik nega-
ra dengan jarak 15 meter
dari bibir sungai.

"Kelurahan Rontu men-
dapatkan anggaran dari
program Kotaku dengan
jumlah yang fantastik yaitu
12 miliar. Ke depannya pe-
nataan wilayah bantaran
sungai akan dibangun ta-
man, tempat nongkrong
sehingga banyak masyara-
kat lain datang ingin ber-
foto-foto setelah melihat
penataan wilayah yang sa-
ngat baik dan ini juga men-
dompleng pertumbuhan
perekonomian masyarakat
yang ada di Kelurahan Ron-
tu," jelasnya.

Dia juga menjelaskan
tujuannya datang untuk men-
dengarkan keluh kesah ma-
syarakat Rontu.
Semoga pemerintah bisa
memberikan jalan keluar-
nya dengan apa yang telah
digambarkan tadi, apalagi
ada warga yang tidak te-
rima dengan adanya pro-
gram ini.

“Saya sangat kecewa
apabila program ini tidak
diterima di kelurahan rontu,
apalagi kelurahan lain sa-
ngat mengharapkan pro-
gram ini,” ucapnya.

Wali Kota Bima didam-
pingi pula oleh Sekda Kota
Bima Drs.H.Mukhtar MH,
Wakil Ketua Sementara
DPRD Kota Bima Syam-
suri SH, Kepala BPBD,
Lurah Rontu dan Konsul-
tan Kotaku. (BE06)

dipolitisir oleh pihak tertentu.
(BE05)

nanaman Modal dan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bima dan Ja-
batan baru Kabid Pelaya-
nan  Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bima.
Burhan,ST jabatan Lama
Kepala Unit Kebersihan
dan Persampahan Keca-
matan Woha dan Jabatan
Baru Kabid Pengiriman
barang dan jasa Pada Se-
kretariat daerah  Kabupa-
ten Bima.

Zainuddin, SS jabatan
lama Kasubag Infopem pa-
da Bagian Humas pro Setda
Bima dan Jabatan Baru Ka-
bid Pengembangan Politik
Fasilitasi Sosial Politik dan
Pemilu pada Badan Kes-
bangpol Kabupaten Bima.
(BE05)

Sekda Kabupaten Bima, HM Taufik HAK, MSi

Dompu, BimaEkspres.-
Pesta Demokrasi ting-

kat Desa di Kabupaten Dom-
pu, akan 12 November 2019
ini. Banyak kalangan berharap
agar  Pilkades berlangsung
jujur, rahasia, jujur dan adil
(Jurdil).

“Semoga pesta demo-
krasi jauh dari main uang
juga," harap Ridwan war-
ga Desa Matua, Kecama-
tan Woja. Di Desanya yang
juga akan menggelar Pil-
kades serentak itu.

Harapan yang sama ju-
ga disampaikan warga Desa
Kareke, Dedy. Selain Pilka-
des berlangsung bersih, jujur,

adil dan demokrasitis, juga
tidak terjadi money politik.

“Anggap ini sebuah pes-
ta untuk rakyat," katanya.

Sementara itu Kabag
Hukum Setda Dompu, Fur-
kan, SH, MH menjelaskan,
agar momen pemilihan ke-
pala desa dijadikan pesta de-
mokrasi. Masyarakat diharap-
kan menyambutnya dengan
rasa senang dan bahagia .

“Namanya juga pesta
harus disambut dengan ra-
sa senang dan gembira," ka-
tanya, Rabu (9/10).

Selain itu mantan warta-
wan ini juga meminta agar
setiap Calon Kepala Desa

yang ikut Pilkades di 23
Desa itu tidak terlibat Mo-
ney Politik. Karena masuk
dalam ranah hukum dan me-
langgar  aturan.

Demikian juga Furkan
mewanti-wanti kepada se-
luruh panitia dan ASN agar
bisa memberikan contoh
untuk tetap menjaga netra-
litas.

“Mari kita jadikan Pilka-
des serentak itu ajang pesta
demokrasi bagi masyarakat,"
ingatnya seraya menambah-
kan siapapun yang terpilih
itu merupakan hasil pilihan
rakyat dan harus diterima.
(BE03)

Pilkades Serentak Diharapkan Berlangsung Jurdil
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Pasanggerahan Oi Wobo-Wawo
Akan Dikelola dengan Baik

Bima, BimaEkspres.-
Kepala Dinas Pariwisa-

ta Kabupaten Bima Drs.
Dahlan Muhammad, me-
negaskan pasanggerahan
Oi Wobo, Kecamatan Wa-
wo akan kelola dengan ba-
ik. Tempat bersejarah ha-
rus dijaga dan dirawat.

“Karena  ini potensi se-
jarah yang harus menjadi
perhatian semua pihak ti-
dak hanya Pemerintah Da-
erah,” ujarnya di Kantor Bu-
pati Bima, Rabu (9/10).

Dia menjelaskan tujuan
rehap home stay pesang-

gerahan Oi Wobo untuk men-
jaga situas bersejarah itu.

"Pasanggrahan Oi Wobo
Wawo adalah tempat berse-
jarah bagi peradaban daerah
dari dulu hingga saat ini, situs
sejarah harus dijaga dan diles-
tarikan, itulah tujuan kami me-
nata pasanggrahan itu," tam-
bahnya.

Menurut Dahlan, mun-
culnya sorotan masyarakat
terkait adanya rencana pe-
ningkatan dan pengembang-
an tempat objek wisata oleh
Pemerintah, bukan pengha-
lang untuk rencana penge-

lolaan yang baik dan mak-
simal.

"Pariwisata hadir untuk
mencerdaskan bukan menye-
satkan. Cara berpikir masya-
rakat terhadap kebijakan pe-
merintah membangun daerah
harus lebih baik," katanya.

Menurutnya, masyara-
kat sudah mengetahui seja-
rah pesanggerahan Oi Wo-
bo. Apalagi sering digunakan
oleh masyarakat. Karena itu,
perlu penataan, sehingga ti-
dak terkesan kumuh, seperti
home stay.

“Kami akan kelola de-

DPRD Kota Bima
Paripurna Laporan

Pansus Tatib

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah pembahasan oleh tim Pansus tentang

penyusunan tata tertib (tatib) dewan, Rabu (9/10)
DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna Ke-
7 dengan Agenda Penyampaian Laporan Panitia
Perumus Perancangan Peraturan DPRD Kota
Bima tentang Tatib. Dilanjutkan dengan Pengam-
bilan Keputusan DPRD Kota Bima tentang Tatib.

Pengumuman Nama Calon Pimpinan Definitif
DPRD Kota Bima Masa Jabatan 2019-2024. Pe-
ngambilan Keputusan DPRD Tentang Penetapan
Calon Pimpinan Definitif DPRD Kota Bima Masa
Jabatan 2019-2024

Rapat Paripurna dimulai Pkl. 10.00 Wita,  dipim-
pin oleh Ketua Sementara DPRD, Alvian Indra-
wirawan dan Wakil Ketua, Syamsurih SH.

Juga turut dihadiri oleh Seluruh Anggota DPRD
Kota Bima, Sekda Kota Bima, FKPD Kota Bima,
Asisten lingkup Setda Kota Bima, kepala OPD
lingkup Pemerintah Kota Bima, serta Camat dan
Lurah lingkup Pemerintah Kota Bima.

Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Alfian
Indrawirawan, S. Adm menyampaikan bahwa sete-
lah tim pansus tatib melakukan pembahasan untuk
kelancara tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
Maka panitia khusus dewan telah merumuskan be-
berapa materi yang akan dituangkan dalam Ranca-
ngan Peraturan DPRD Kota Bima.

Dalam agenda Penyampaian Laporan Panitia
Perumus Perancangan Peraturan DPRD Kota
Bima tentang Tata Tertib, dalam hal ini dibacakan
oleh Anggota DPRD Kota Bima bapak Yogi Prima
Ramadhan, SE dan bapak M. Ryan Kusuma Per-
madi, SH.

Selanjutnya untuk memberikan legalitas formal,
dilanjutkan dengan pembacaan Rancangan Pe-
raturan DPRD Kota Bima tentang Tata Tertib
DPRD Kota Bima oleh Sekwan DPRD Kota Bima
Drs. A. Wahid. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Kepala Dinas Keseha-

tan (Dikes) melalui Se-
kretaris, Sufaidin, SSos,
menegaskan dalam  pekan
ini insentif 59 orang pe-
kerja di RSUD Sondosia
akan dicairkan. Hal ini ter-
kendala  adminsitrasi, ka-
rena tidak bisa dilakukan
satu persatu.

"Minggu ini akan dicair-
kan insentif 59 pegawai di

RS Sondosia, selama ini
menjadi kendala, karena be-
lum penyelesaian secara me-
nyeluruh," jelasnya di ruang
kerjanya, Rabu (9/10).

Kata dia, pencairan
insentif ini akan ditransfer
melalui rekening masing-
masing. Insentif satpam
dan petugas kebersihan
Rp650 perbulan, sementa-
ra para medis Rp600 per
bulan.

"Insentif yang belum
dibayarkan hanya dua bu-
lan, sistem pembayarahan
harus bekerja dulu, semen-
tara satu bulan sedang ber-
jalan pengurusannya," je-
lasnya.

Kata dia, sistem penca-
iran gaji di Dinas Keseha-
tan, laporan harus diajukan
oleh RS Sondosia, dengan
jumlah pegawai yang akan
diamfra gajinya. "Selama

ngan baik, tempat berse-
jarah harus dijaga dan di-
rawat, ini potensi sejarah
yang harus menjadi perha-
tian semua pihak, tidak ha-
nya pemerintah," katanya.

Kata dia, home stay
yang direhab dengan ang-
garan Rp158 juta itu, untuk
kebutuhan mendukung ak-
tivitas wisatawan luar yang
berkunjung ke Bima.

“Home stay itu tidak ha-
nya diperuntukan bagi war-
ga lokal, namun berlaku
juga bagi wisatan yang ber-
tandang atau ingin melintas
di Bima menuju bagian ti-
mur, semua akan mengha-
silkan PAD yang disetor ke
daerah," katanya.

Dahlan ingin memaksi-
malkan potensi Oi Wobo
itu, apalagi obyek yang me-
ngandung sejarah itu tem-
pat para raja beristirahat
atau bermusyawarah.

“Kedepan kami akan ta-
ta kembali dengan baik dan
berpromosi dengan baik dan
dapat menghasil PAD, jadi
insya Allah kedepannya akan
dikelola potensi ini dengan
baik pula," ujarnya.

Dia mengatakan, tidak ada
pembangunan yang sia-sia
untuk pariwisata. Sebab se-
belumnya sudah dilakukan pe-
rencanaan secara maksimal
berdasarkan survei lokasi.

"Ini sudah melalui prose-
dur yang jelas dan mekanis-
me berlaku," pungkasnya.
(BE05)

Insentif 59 pegawai di RSUD Sondosia Segera Dicairkan

Drs Dahlan Muhammad

ini kami terlambat meneri-
ma SPJ dari RS Sondosia,
setelah SPJ diterima proses-
nya diserahkan untuk dila-
kukan Simda," katanya.

Kata dia, jika SPJ lebih  awal
disampaikan, maka prosesnya
pun akan semakin cepat, semua
tersistematis. (BE05)

Sekretaris Dikes, Sufaidin, SSos
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Bupati Bima Sumbang Rp 10 Juta
untuk Pembangunan Masjid BTN Panda

Amankan Miras... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Dhamayanti Putri SE, mem-
berikan bantuan untuk pem-
bangunan Masjid Abdul Ha-

nossoh Prayugo S Ik kepa-
da wartawan Rabu kema-
rin.

Mulanya jelas Hilmi, pi-
haknya mendapatkan  in-
formasi dari masyarakat ter-
kait adanya satu unit mobil
dengan yang di duga sedang

Bima, BimaEkspres.-
Kepedulian TNI untuk

membantu warga sekitar
tidak diragukan lagi. Kali ini,
Koramil Bolo Kodim 1608/
Bima yang dipimpin Danra-
mil Bolo, Kapten Inf. Ibra-
him, gotong royong pemba-
ngunan Masjid Baburidwan
Desa Kananga, Rabu (9/
10).

Kegiatan gotong royong
ikut melibatkan unsur ma-
syarakat. Mereka melaku-
kan pengecoran enam tiang
masjid setempat.

“Alhamdulillah berkat
kekompakan anggota dan
masyarakat cor tiang Mas-
jid Baburidwan selesai,”
ujar Danramil Bolo, Kapten
Inf. Ibrahim.

Kata dia, kegiatan bhakti
sosial ini merupakan ben-
tuk kepedulian sekaligus cara
TNI hadir di tengah masya-
rakat.

“Kita membantu tanpa
tendensi apa apa. Tapi hal
ini sesuai arahan dan bim-
bingan Dandim 1608/Bima,
Letkol. Inf. Bambang Kur-
nia Eka Putra,” tutur Ibra-
him.

Semenjak bertugas di
Kodim 1608/Bima, (Let-
kol. Inf. Bambang Kurnia
Eka Putra, red) telah banyak
membawa perubahan yang
cukup signifikan. Sehingga
tak heran, Kodim 1608/Bi-
ma berhasil meraih juara 1
sebagai Kodim terbaik se
NTB, khususnya pada ting-

kat Korem 162/WB.
“Baru baru ini Kodim

1608/Bima berhasil meraih
juara 1 sebagai Kodim ter-
baik se-NTB. Semua itu da-
pat diraih tentu dengan kerja
nyata,” ucapnya.

Dijelaskannya, sisi positif
lain pada kegiatan seperti ini
yakni mempererat tali silatu-

Danramil Bolo Pimpin Gotong Royong
Pembangunan Masjid Baburidwan Kananga

memuat Miras jenis bir bin-
tang dari arah Kabupaten
Bima menuju Kota Bima.

"Tim kemudian mela-
kukan penyanggongan di
sekitaran jalan lintas Sadia
Kota Bima dan tidak lama
kemudian pada saat tim me-

Dibekuk... hal.1

Selang beberapa hari,
ibu kandung korban me-
ngetahui kejadian tersebut.
Awalnya korban diejek oleh
teman bermainnya dengan
kata-kata korban digagahi
pelaku.

"Ditanya sama ibunya,
korban membenarkan diri-
nya telah diperkosa oleh
pelaku," ungkapnya.

Parahnya lagi dari pe-
ngakuan korban, kasus pe-
merkosaan ini bukan sekali,

namun tahun sebelumnya
dialami.

“Tahun 2018 korban di-
perkosa sebanyak dua kali
oleh pelaku dengan tempat-
nya yang berbeda," katanya.

Untuk mengantisipasi ke-
jadian main hakim sendiri oleh
keluarga korban, setelah me-
nerima laporan Polsek Monta
dan anggota subsektor Wila-
maci dipimpin Kapolsek IP-
TU Takim  melakukan pen-
carian terhadap pelaku. Awal-

nya tidak ditemukan.
"Pelaku berhasil ditang-

kap setelah berkoordinasi de-
ngan anak pelaku, saat pelaku
sedang melaut di wilayah pe-
rairan Langgudu," ujarnya.

Hanafi menghimbau ke-
pada keluarga korban agar
tidak melakukan tindakan
melawan hukum terhadap
keluarga pelaku. Serahkan
penanganan proses hukum
kepada pihak Kepolisian.
(BE05)

mid di bilangan perumahan
Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) BTN Panda Village
di Desa Panda, Kecamatan
Palibelo, Rabu (9/10).

Wanita cantik yang ak-
rab disapa Dae Dinda ter-
sebut menyerahkan uang
pribadinya sebanyak Rp
10 juta. Uang  diserahkan

langsung kepada ketua pa-
nitia pembangunan masjid
yang baru dibangun ponda-
si dan tiangnya.

"Semoga dengan sedikit
bantuan dari Mada ini bisa
berguna dan membantu pem-
bangunannya. Kalembo ade,"
ucap Dae Dinda dengan se-
nyum ramah yang disaksikan
sejumlah penghuni peruma-
han BTN Panda Village Ra-
bu pagi.

Orang nomor satu di
Pemda Bima tersebut juga
berharap agar setelah ter-
bangunnya masjid kede-
pan, bisa dimanfaatkan

dengan baik serta berguna
bagi warga sekitar.

Sementara itu, Ketua pa-
nitia pembangunan Masjid
Abdul Hamid, H Ridwan Dja-
maluddin mengaku sangat
bersyukur dengan adanya ban-
tuan Bupati Bima tersebut.

"Alhamdulillah dan teri-
makasih sebanyak-banyak-
nya. Kita bersyukur sekali
dan Insya Allah kita akan
langsung pergunakan un-
tuk melanjutkan pemba-
ngunannya," ucapnya.

Lebih jauh dikatakan-
nya, pihaknya tidak menu-
tup kesempatan bagi do-

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE, memberikan sumbangan pembangunan masjid
di BTN Panda Village di Desa Panda, Rabu (9/10).

rahim dengan warga. Untuk
itu kita juga berterima kasih
kepada komponen yang telah
membantu kelanjutan pemba-
ngunan masjid tersebut.

“Kegiatan ini bukan sere-
monial belaka. Tapi yang lebih
sakral adalah terjalinnya ukh-
wah dengan sesama,” tutup-
nya. (BE07)

Kegiatan gotong royong bersama warga.

Pelaku saat diamankan aparat.

natur lain yang ingin menyum-
bangkan sebagian rejekinya,
demi lancarnya pembangu-
nan masjid tersebut.

Karena diakuinya, war-
ga sekitar perumahan BTN
Panda sangat membutuh-
kan masjid lantaran lokasi
perumahannya jauh dari pe-
mukiman serta masjid dan
musala.

"Awalnya kita ingin mem-
bangun Musala saja, tapi se-
telah melihat sikon sekitar
kita ubah jadi masjid saja. Se-
moga lancar dan nantinya
berguna bagi banyak orang,"
pungkasnya. (BE09)

lakukan penyanggongan
yang di duga mobil terse-
but melintas di depan tim
lalu tim kemudian me-
lakukan pengejaran dan
berhasil menghadang mo-
bil tersebut," urainya.
(BE09)
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Mataram, BimaEkspres.-
Lembaga Kajian Sosial

dan Politik M16 Mataram
mendorong penyandang
disabilitas diberikan kesem-
patan yang sama untuk maju
dalam kontestasi pemilihan
kepala daerah (pilkada) di
sejumlah kabupaten dan kota
di Nusa Tenggara Barat (NTB),
maupun Indonesia secara
umum.

Direktur Lembaga Ka-
jian Sosial dan Pilitik M16
Mataram, Bambang Mei
Finarwanto menyampai-
kan larangan  penyandang
disabilitas untuk ikut serta
dalam perhelatan pemili-
han kepala daerah (Pilka-
da) 2018 seperti tertuang
dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum (KPU)
sebagai bentuk perlakuan
diskriminatif.

Menurut pria yang ak-
rab disapa Didu, setiap war-
ga negara berhak memilih
dan dipilih dalam pemilihan
umum termasuk pilkada, ter-
masuk penyandang disabili-
tas. Didu tidak sependapat
dengan keputusan KPU
yang menganggap kalangan
disabilitas masuk dalam ka-
tegori tidak memiliki ke-
mampuan jasmani dan roha-

ni dalam melaksanakan tu-
gas dan kewajiban sebagai
kepala daerah.

"Mereka sebagai penyan-
dang disabilitas bukan karena
kemauannya.Mereka seha-
rusnya diberi ruang dan di-
dorong sekaligus diberi ke-
percayaan dan kesempatan
untuk tampil dalam konstes-
tasi pilkada serentak," kata-
nya, Rabu ( 9/11) di Mataram .

Toh, kata Didu, banyak
penyandang disabilitas yang
memiliki kapasitas dan kapa-
bilitas yang mumpuni untuk
menjadi kepala daerah. Didu
menilai keberpihakan dan ke-
setaraan menjadi kunci utama
dalam memberikan ruang
politik dan kesempatan ke-
pada penyandang disabilitas
maju falam kontestasi pilkada
serentak 2020.

Didu menyorot Keputu-
san KPU No.231/PL.03.1-
Kpt/06/KPU/XII/2017
tentang Petunjuk Teknis Standar
Kemampuan Jasmani dan
Rohani serta Standar Pemerik-
saan Kesehatan Jasmani,
Rohani, dan Bebas Penyalah-
gunaan Narkotika dalam
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan
wakil Bupati, dan/atau Wa-
likota dan Wakil Walikota.

M16: Kaum Disabilitas Perlu Didorong Tampil di Pilkada Serentak NTB 2020

Dalam aturan tersebut, di
pasal 7 disebutkan Calon
Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati,
serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota ha-
rus memenuhi persyaratan
mampu secara jasmani, ro-

hani, dan bebas dari penya-
lahgunaan narkotika ber-
dasarkan pemeriksaan ke-
sehatan menyeluruh dari
tim.

Didu menyampaikan
memasukan penyandang
disabilitas dalam kategori
tidak mampu jasmani dan

rohani dalam keputusan
KPU justru bertentangan,
khususnya dengan UU
No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dan kon-
stitusi.

Didu beranggapan sya-
rat calon yang sehat jas-
mani dan rohani harus di-
tafsirkan secara luas dan ho-
listik. Didu mengajak para
penyandang disabilitas ti-
dak dijustifikasi bahwa me-
reka tidak sehat dan seo-
lah-olah diterjemahkan sebagai
orang yang sedang sakit .

"Paradigma pemikiran
yang stigmatisasi dan dis-
kriminatif seperti ini harus
dirubah. Cara pandang yang
partisan hanya akan men-
delegitimasi kemampuan
dan kapasitas penyandang
disabilitas," ujarnya.

Didu menganggap ba-
nyak penyandang disabili-
tas yang memiliki kemam-
puan dan kapasitas di atas
rata-rata dan memiliki ga-
gasan menarik dalam mem-
bangun sebuah kota.

Selama ini, terutama
dalam kontestasi pilkada,
kata Didu, penyandang di-
sabiltas acap dipandang se-
belah mata dan tidak ada
kemauan untuk mendo-

rong dan menampilkan ka-
um disabilitas maju dalam
konstestasi pilkada.

"Selama ini kaum disa-
biltas hanya diberikan ru-
ang secara  sebatas pada per-
timbangan belas kasihan
(charity) dan sifatnya pe-
ri-feri (pinggiran) sebatas
pada menjalankan peran
kewajibannya. Tidak ada ke-
mauan yang sungguh2  men-
dorong dan menampilkan
kaum disabilitas maju dlm
sebagai calon pemimpin di
konstestasi Pilkada," papar
didu sembari mengatakan
Presiden RI ke IV, Abdurah-
man Wahid meskipun disabi-
litas terbukti dimasa kepe-
mimpinannya yang singkat ,
terbukti mampu meningkat-
kan laju pertumbuhan eko-
nomi maupun mengurangi
utang luar negri secara sig-
nifikan

"Ketika Allah SWT mem-
berikan ujian atau cobaan ke-
pada kaumnya dalam keti-
daksempurnaan ataupun ke-
lemahan fisik dibanding umat
lainnya, maka sesungguhnya
Allah SWT senantiasa akan
menjaganya dan memberi-
kan kelebihan disisi lain. Itu
hukumnya wajib bukan sun-
nah," tukasnya. (BE04)

Mataram, BimaEkspres.-
Komisi Penyiaran Indone-

sia Daerah (KPID) NTB
akan menggandeng Dewan
Kerajinan Nasional Daerah
(DEKRANASDA) NTB
untuk mengenalkan berbagai
produk budaya dan kerajinan
rakyat NTB, pada  rangkaian
kegiatan perayaan dan me-
nyambut malam puncak pe-
nganugerahan lembaga pe-
nyiaran NTB, bertajuk siaran
sehat untuk NTB Gemilang,
yang akan digelar  7 Novem-
ber 2019.

Keikutsertaan Dekra-
nasda NTB dalam ajang
bergengsi KPID NTB ter-

sebut, untuk mendorong
Lembaga-lembaga penyi-
aran publik, baik TV mau-
pun Radio agar aktif me-
nyuguhkan kontens lokal.
Terutama berbagai produk
budaya dan kerajinan rak-
yat NTB yang kaya dan be-
ragam.

Salah satunya, dalam pun-
cak acara penganugrahan
tersebut, Dekranasda NTB,
akan mengisi acara fashion
show yang menampilkan
karya-karya terbaik para
desainer menggunakan paka-
ian berbahan kain tenun khas
NTB.

Ketua KPID NTB, Yusron

KPID NTB Beri Ruang Bagi Dekranasda

Mataram, BimaEkspres.-
Tim Facebook Program

Laju Digital untuk Kelas
Pelayanan Masyarakat un-
tuk Pemerintah Daerah dan
Kelas Bisnis (UMKM, Ke-
las Komunitas dan Kelas Li-
terasi Digital), berkesempatan
melihat Ruang Command
Center, Biro Humas dan Pro-
tokol Setda Provinsi NTB.

Kujungan tersebut di-
sambut hangat Kepala Biro
Humas dan Protokol Pro-
vinsi NTB, Najamuddin Amy,
S.Sos., M.M, di Ruang Ker-
janya, Selasa lalu.

Usai melakukan diterima
Kepala Biro Humas, Tim
Facebook juga melihat lang-
sung proses kerja Tim Me-
dia Sosial Humas NTB, da-
lam memberikan informasi
dan merespon aspirasi ma-

syarakat melalui akun Me-
dia sosial, Facebook, Insta-
gram dan Twitter Humas NTB.

Tim Facebook Apresiasi Kerja Humas Pemprov NTB

Saudi, S.T. M.Pd menggelar
pertemuan dengan Ketua
Deskranasda NTB, Hj. Niken
Saptarini Widyawati Zulkiefli-
mansyah didampingi Kepala
Dinas Perdagangan NTB, Hj.
Putu Selly di Galeri Kriya Des-
kranasda NTB Mataram, Se-
nin (7/10-2019) menegaskan
bahwa keikutsertaan Dekra-
nasda dalam AJANG penga-
nugerahan KPID NTB ini
adalah momen mengenalkan
dan memasarkan produk-pro-
duk kerajinan rakyat di pasar
nasional maupun internasional
dengan menggunakan media
penyiaran, khususnya media
TV berjaringan (SSJ).

Bambang Mei Finarwanto

Dari kunjungan tersebut,
Tim Facebook memberikan
apresiasi kepada Humas

"Diharapkan dengan kei-
kutsertaan semua media
masa di daerah pada ajang ini
termasuk KPI Pusat, akan
dapat membantu mempromo-
sikan  kerajinan kita di seluruh
Indonesia," jelas Yusron Saudi
seperti dilansir laman disko-
minfontb.

Menurutnya, Antusiasme
pengelola media TV dan ra-
dio cukup besar untuk me-
nyuguhkan kontens buda-
ya dan kerajinan lokal ini.

TVRI NTB sendiri bah-
kan membuat acara khu-
sus mengenai kelokalan di
daerah, ujarnya. Demikian
juga, SCTV yang memuat

siaran lokal juga tak mau
ketinggalan sama-sama me-
nggaungkan daerah kita,
tandas Yusron.

Ketua Dekranasda yang
juga Ketua Tim Penggerak
PKK Provinsi NTB, Hj.
Niken menyambut baik dan
berterima kasih atas duku-
ngan kerja sama kemitraan
dari KPID dan seluruh lem-
baga penyiaran publik yang
bersiaran di wilayah Bumi
Gora itu.

Istri Gubernur Dr. Zul-
kieflimansyah itu juga ber-
janji akan memfasilitasi
dan menyiapkan narasum-
ber bagi media yang hen-

dak meliput mengenai ke-
rajinan tradisional di selu-
ruh Wilayah NTB.

Ia menyebut dukungan
tersebut sebagai bentuk  ko-
mitmen lembaga penyiaran
dalam memenuhi undang-
undang penyiaran dalam
hal isi siaran yang berkua-
litas. Terutama dalam hal
memenuhi sepuluh persen
konten lokal.

Terlebih dalam kegiatan
malam anugerah penyiaran
itu, sebanyak 67 lembaga
penyiaran (TV dan Radio)
lokal akan diundang dan ber-
partisipasi pada gelaran  ter-
sebut. (BE04)

NTB yang telah menggu-
nakan Media Sosial sebagai
sarana komunikasi dengan

masyarakat. Kedepan pihak
Facebook akan memberikan
kemudahan dan prioritas ter-

hadap kendala-kendala yang
dialami saat mengakses Me-
dia sosial tersebut. (BE04)
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Bapedda dan Litbang Kota Bima
Gelar FGD Rancangan ASB Tahun 2019

Kota Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kota Bima

melalui Badan Perenca-
naan Pembangunan Pe-
nelitian dan Pengembang-
an Daerah (Bappedalit-
bang) menggelar Diskusi
Kelompok Terarah/Focus
Group Duscussion (FGD)
Rancangan Analisis Standar
Belanja (ASB) Kota Bima
Tahun 2019 di Aula Kantor
Walikota Bima, Rabu (09/
10).

Acara yang dibuka oleh
Wali Kota Bima, H Mu-
hammad Lutfi, SE. Hadir
juga Sekretaris Daerah Ko-
ta Bima Drs H Mukhtar
MH, Pimpinan Perangkat
Daerah lingkup pemerintah
Kota Bima, Kepala Bagian
hingga para pejabat peme-
rintah Kota Bima dari ber-

Bima, BimaEkspres.-
Kepala Kementrian Aga-

ma (Kemenag) Kabupaten
Bima, Drs H Syahrir, MSi
mengajak seluruh elemen
merawat kerukunan antar-
umat beragama. Ajakan itu
disampaikan saat Dialog Lin-
tas Agama di Dusun Tolong-
geru, Desa Monggo, Keca-
matan Madapangga, Selasa

Dialog Lintas Agama, Kepala Kemenag Ajak Rawat Kerukunan

bagai tingkatan.
Kepala Bappedalitbang

Kota Bima, Drs H Fakh-
runraji, ME menjelaskan,
Rancangan Analisis Stan-
dar Belanja (ASB) meru-
pakan salah satu instrumen
yang disiapkan oleh peme-
rintah daerah.

ASB  sebagai dasar pe-
ngukuran kinerja keuangan
daerah dalam mengaloka-
sikan nilai belanja yang sa-
ma.

“ASB diharapkan mam-
pu mengefisiensi anggaran
belanja daerah serta dapat
menghindari ketimpangan-
ketimpangan yang terjadi
didalamnya,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Ko-
ta Bima, H Muhammad Lut-
fi menekankan, ASB meru-
pakan titik tolak yang sangat

Bima, BimaEkspres.-
Danramil Bolo, Kapten

Inf. Ibrahim, mengajak
seluruh lapisan masyara-
kat yang ada di Kecama-
tan Bolo dan Madapangga
untuk mensukseskan Pe-
milihan Kepala Desa (Pil-
kades) serentak berge-
lombang pada 16 Desem-
ber  2019 mendatang.

“Sukses dan tidaknya
Pilkades tergantung sung-
guh kesadaran kita untuk
menjaga Kamtibmas,” ujar
Danramil Bolo, Kapten Inf.
Ibrahim, di ruangannya,
Rabu (9/10).

Untuk mewujudkan situ-

asi kondusif, warga tidak boleh
menitik beratkan tanggung
jawab kepada unsur TNI dan
Polri saja, karena hal itu tang-
gung jawab bersama. Sehing-
ga yang diharapkan lanjutnya,
kita harus bisa menjaga diri
masing-masing. “Jika hal itu
mampu diterapkan. Yakin saja
semua urusan akan berjalan
dengan baik,” ujarnya.

Karena momentum Pil-
kades merupakan pesta
demokrasi rakyat, semua
pihak diharapkan tidak me-
ngintervensi satu sama la-
innya. Karena momentum
ini adalah wujud nyata bagi
rakyat untuk menyatakan

(8/10).
Hadir pada kesempatan

itu, Kepala Kesbangpol Ka-
bupaten Bima, Kasubag Tata
Usaha, Ketua PHDI Bima,
Ketua FKUB Bima, Danra-
mil Bolo Madapangga, Ka-
polsek Madapangga beserta
elemen lain.

Syahrir mengatakan, be-
berapa hal harus dijaga dalam

penting dalam langkah pe-
nyusunan program kegia-
tan.

Sehingga dapat menen-
tukan kewajaran biaya da-
lam melaksanakan suatu
kegiatan.

“ASB merupakan ben-
tuk penataan pola yang
dapat menghindari kita
dari pemborosan penggu-
naan terhadap uang Ne-
gara,” ungkapnya.

Walikota memberikan
arahan kepada seluruh pe-
rangkat daerah untuk men-
jalankan program kegiatan
dengan standar biaya yang
sama.

ASB merupakan keha-
rusan didalam menentukan
biaya kegiatan pada suatu
program kerja.

“Analisis Standar Bia-
ya ini merupakan atensi dari
KPK dan sudah kita ma-

sukan dan tetapkan untuk
Anggaran Pendapatan dan

Danramil Bolo Ajak Warga Sukseskan Pilkades Serentak

sikap sesuai hati dan nu-
rani masing masing untuk

Danramil Bolo, Kapten Inf. Ibrahim

Kegiatan dialog merawat kerukunan antarumat beragama.

Belanja Daerah (APBD) ta-
hun 2020,” jelasnya. (BE06)

bermasyarakat.
Kapolsek Madapangga,

IPDA Rusdin, menyampa-
ikan, terima kasih  kepada
pemerintah dan tokoh aga-
ma dan masyarakat. Me-
lalui dialog lintas agama ini,
bersama sama memahami
dan menghargai perbedaan.
Namun tetap merajut per-
saudaraan dan silaturahmi.

“Mengajak tokoh agama
senantiasa membina tole-
ransi antar umat beragama
serta bijak dalam menggu-
nakan media sosial dengan
tidak menjadi penyebaran
hoaks, ujaran kebencian dan
isu sara,” ujarnya.

Lanjut dia, perbedaan
dalam kehidupan manusia
merupakan anugrah, se-
hingga kata dia, apapun
yang terjadi diselesaikan
dengan kepala dingin.

“Semua masalah bisa di-
selesaikan tentunya dengan
hati yang tulus,” katanya.

Adapun komitmen ber-
sama itu, kata dia, pertama,
bersama-sama menjaga
dan merawat serta meme-
lihara kerukunan inter dan
antar umat beragama yang

dilandasi rasa toleransi, saling
menghormati dan saling
menghargai antar sesama.

Menolak hoaks, ujaran
kebencian dan mengajak
masyarakat untuk tidak
gampang percaya pada beri-
ta yang berpotensi pada per-
pecahan umat.

“Tidak saja itu, bersama
sama ikut berpartisipasi
mengawasi dan menolak
tindakan radikalisme, into-
leransi dan terorisme demi
keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)
yang berdasarkan Pancasila
dan Undang - undang Dasar
1945. Setiap persoalan yang
muncul di tengah - tengah
masyarakat yang berpotensi
pada terganggunya keruku-
nan hidup umat beragama
akan diselesaikan secara
proporsional melalui musya-
warah yang dilandasi oleh
semangat kebersamaan dan
persaudaraan dan mendo-
rong pemerintah dan unsur
lainnya untuk penyelesaikan
persoalan kerusuhan di Wa-
mena Papua sesuai ketentu-
an yang berlaku,” tutup Rus-
din. (BE07)

memelihara kerukunan umat
beragama saat ini. Seperti
siap dalam perbedaan, baik
suku, agama, adat istiadat
serta budaya. “Semua pihak
harus menjunjung tinggi to-
leransi dalam beragama ja-
ngan sampai mudah terpro-
vokasi yang dapat meng-
hancurkan keharmonisan
yang telah terbina,” ujarnya.

Untuk itu,  kata dia, mem-
bangkitkan semangat toleransi
umat beragama dalam me-
wujudkan kerukunan sangat
penting. Dengan terbinanya
toleransi, kerukunan, saling
menghargai dan setara dalam
pengamalan ajaran agama,
maka akan tercipta rasa aman,
damai dan hormonis dalam
kehidupan bertetangga dalam

menentukan pemimpin di
desa masing masing.

“Yang terutama diha-
rapkan kepada Panitia Pil-
kades agar menjunjung
tinggi aturan yang berlaku,
jangan sampai muncul pro
dan kontra terhadap salah
satu Cakades karena ti-
dak menutup kemungkin-
an terciptanya instabilitas
wilayah,” ungkap Tim Pe-
ngawas Kecamatan Pil-
kades itu.

Hal ini perlu disampai-
kan, terangnya, agar ter-
wujud pesta demokrasi
rakyat yang akuntabel se-
suai yang diharapkan ber-
sama.

Sehingga lahir pemim-

pin di desa yang amanah
yakni betul betul bekerja
atau berbuat untuk rakyat-
nya. “Setiap ada kegiatan
di desa. Saya selalu sampa-
ikan agar warga jaga Kam-
tibmas karena hal itu adalah
indikator utama suksesnya
Pilkades,” jelasnya.

Diimbaunya, jadikan mo-
mentum ini sebagai sarana
untuk menjalin silaturahim
bukan untuk mencari lawan
atau musuh. “Beda pilihan
itu hal biasa pada suksesi de-
mokrasi. Jadi, apapun yang
terjadi harus diterima dengan
hati yang tulus dan ikhlas,”
tutupnya. (BE07)


