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Bima, BimaEkspres.-
Kondisi gunung dan hutan di wilayah

Kabupaten Bima yang kian hari kian ru-
sak parah, membuat prihatin sejumlah
anggota DPRD di Kabupaten Bima. Me-
reka mendesak agar aktifitas menanam
jagung yang "menjarah" gunung dan hutan
agar segera dihentikan.

Rafidin, duta partai berlambang mata-
hari atau PAN mendesak agar para peta-

Baca: Minta Stop... Hal 4

ni atau pengelola lahan sadar untuk tidak
menanam jagung. Terlebih hingga meram-
bah ke pegunungan dan kawasan hutan
tutupan negara.

"Karena yang saya lihat paling banyak
beberapa tahun ini, yang merusak gunung
dan hutan ini adalah tanaman jagung ini.
Stop, itu aja solusinya," tegas pria yang ju-
ga sebelumnya berprofesi sebagai pewarta
tersebut.

Gunung dan Hutan Semakin Parah,
Dewan Minta Stop Tanam Jagung

Dompu, BimaEkspres.-
Upaya Polres Dompu untuk mening-

katkan disiplin dan taat aturan pada selu-
ruh jajarannya, tidak main-main. Tiga ang-
gota Polres Dompu diberhentikan, karena
alasan tidak disiplin.

Kapolres Dompu AKBP Erwin Suwon-
do SIK, MIK memberikan shock therapy
dengan memberhentikan tidak hormat
kepada anggota Polisi Polres Dompu yang
tidak disiplin dan tidak taat aturan. Pember-
hentian ini bukan kali pertama di Polres
Dompu.

“Karena kesalahannya tidak bisa ditole-
ransi sehingga harus diambil tindakan tegas
" kata Kapolres Dompu dalam sambutan-

Baca: Diberhentikan... Hal 6

Tiga Oknum Polisi
Diberhentikan

Bima, BimaEkspres.-
Diduga dana prestasi siswa pada ajang

Liga Siswa Nasional (LSI) disunat penye-
lenggara.Wali murid pun mendatangi Kan-
tor Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima
untuk meminta klarifikasi.

Diketahui, siswa yang meraih prestasi
tersebut yakni, Izmal Maulana kelas III
SMPN 1 Woha. Sebelumnya dinobatkan
sebagai pemain terbaik pada ajang turna-
men sepakbola yang diadakan Dinas Dik-
budpora beberapa waktu lalu di Lapang-
an Menara Desa Rada, Kecamatan Bolo.

Menurut orang tua Izmal Maulana, Sa-
lahudin, seharusnya anaknya menerima uang
prestasi senilai Rp 2 juta. Namun realisasi
yang diterima yakni Rp 900 ribu. “Dalam
LPJ ditandatangani sebesar 2 juta untuk pe-
main terbaik. Kok hanya Rp. 900 ribu yang
diterima,” tanyanya, Senin (14/10).

Pihaknya mempertanyakan sisa uang
prestasi tersebut. Jika hal ini terus dibi-
arkan, maka akan berdampak pada men-

Baca: Disunat... Hal 6

Jika tidak katanya, ancaman bencana
banjir, kekeringan serta bencana lainnya
sudah didepan mata khususnya warga Bi-
ma umumnya.

Memang harus diakui juga kata pemilik
media Stabilitas tersebut, ada sisi keuntu-
ngan dari para petani dalam menanam ini.

Dugaan Malpraktek, Keluarga Korban Ngamuk di RSUD

Tiga anggota Polres Dompu diberhentikan, karena alasan tidak disiplin.  Upacara pemberhentian dilakukan Kapolres Dompu AKBP
Erwin Suwondo SIK, MIK, Senin (14/10).

Dana Prestasi Siswa
Diduga Disunat

Baca: Malpraktek... Hal 4

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sejumlah keluarga pasien di Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima, ter-
paksa mengamuk dan mendatangi direktur

Sejumlah keluarga pasien yang diduga korban Malapraktek tengah bertemu dengan
Direktur RSUD Bima.

Upacara pemberhentian.

nama almarhumah Siti Halimah tersebut,
mengancam akan melaporkan ke polisi.
Ceritanya diungkapkan anak korban
didampingi keluarga lainnya, almarhumah
yang berusia 70 tahun tersebut, dirawat
di ruangan VIP B atas diagnosa penyakit
jantung selama tiga hari pekan lalu.

"Ibu saya langsung meninggal dunia se-
saat setelah di suntik perawatnya, jedanya
sebentar saja. Siapa yang tidak kaget dan
marah apalagi sampai sekarang tidak ada
kejelasannya," ujar anak korban, Isra ke-
pada wartawan usai bertemu langsung di-
rektur RSUD Bima Senin (14/10) kemarin.

Mereka menginginkan pihak RSUD
Bima harus bertanggungjawab dan mem-
berikan jawaban pasti terkait kematian
ibunya tersebut. Hanya saja katanya hing-
ga kini tidak mendapatkan jawaban pasti.RSUD terkait dugaan malapraktik yang

menyebabkan salah satu pasien meninggal
dunia.

Saking kesalnya, keluarga pasien ber-
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CATATAN REDAKSI

EKSPEKTASI masyarakat akan kema-
juan daerah tentu sangatlah besar.  Masya-
rakat umumnya hanya memahami, bagai-
mana pemerintah menggenjot pembangunan
diberbagai sektor.

Maka pemerintah harus pandai membuat
perencanaan dan menentukan skala priori-
tas.

Penentuan skala itu terkait dengan
keterbatasan anggaran setiap tahunnya.

Keterbatasan APBD itu juga dirasakan
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE.
Rp800 miliar dinilai tidak seberapa untuk
membangun berbagai sektor di Kota Bima.

Untuk itu, Wali Kota sepertinya menya-
dari di tengah minimnya APBD Kota Bima,
maka tidak serta merta membangun seperti
membalikan telapak tangan. Namun sema-
ngat membangun harus jadi motivasi dengan
dukungan rakyat.

Semangat membangun yang diutarakan
Wali Kota Bima, menjadi penting.  Misalnya,
hasil pembangunan harus dijaga bersama.
Jangan sampai pemerintah membangun, jus-
tru masyarakatlah yang merusaknya.

Padahal setiap kegiatan yang dilakukan
pemerintah menggelontorkan anggaran.
Agar tidak sia-sia, maka pembangunan yang
ada, harus dijaga bersama.

Kota Bima yang mungil, memang belum
mampu mandiri, masih  mendapat subsidi be-
sar dari pusat. Selain gelontoran  anggaran
dalam APBD, juga kegiatan dari pusat dan
provinsi.

Beberan Wali Kota Bima mengenai
APBD kecil, jangan sampai menjadi alasan
lambannya dalam menggenjot pembangu-
nan.

Atau jangan sampai menjadi alibi, ter-
hadap pencapaian program, terutama  visi-
misi.

Disinilah  dilihat bagaimana kemampuan
kepala daerah dalam mengelola anggaran
yang ada. Juga mengoptimalkan potensi yang
dimiliki, agar lebih berdaya.

Harus diakui, selama ini banyak pe-
rencanaan pembangunan yang tambal su-
lam.Hanya membuang-buang anggaran,
tanpa proyeksi panjang.

Contohnya,banyak pembangunan taman
yang diubah setiap tahunnya. Konsep taman
selalu diubah, seolah tidak memiliki ide. Se-
harusnya setiap kegiatan, memiliki peman-
faatan jangka panjang. Seperti hal ya diba-
tas kota.

Maka,apa yang kurang dan mubazir da-
ri sebelumnya harus dibenahi. Jangan sam-
pai terus membuat pemborosan anggaran.
Apalagi APBD Kota Bima selama ini kecil dan
tebatas.

Pembangunan tidak boleh hanya mercu-
suar, bersifat sesaat. Apalagi hanya dengan
tujuan proyek dan mendapatkan keuntung-
an.(*)

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

hammad Lutfi, SE, Ahad (13/
10) meninjau bantaran sungai
Kelurahan Penaraga. Selain
itu, menjaring aspirasi ma-
syarakat terkait dengan pro-
gram KOTAKU skala ka-
wasan.

Wali Kota didampingi Wa-
kil Ketua Sementara DPRD
Kota Bima, Syamsurih SH
dan Kepala Dinas Perkim Kota
Bima, Didi Fahdiansyah, ST.

Kabag Humas dan Proto-
kol Setda Kota Bima, Abdul
Malik menyampaikan, penin-
jauan ini sekaligus dijadikan
wahana sosialisasi tambahan
kepada warga yang belum
menerima relokasi. Pemerin-
tah melakukan pendekatan
persuasif.

Melalui diskusi dan tatap
muka, kata dia, akhirnya
masyarakat mau menerima
relokasi. Program KOTAKU
saat ini tengah menyentuh
wilayah Rabadompu Barat,
Rabangodu Utara, Rontu dan
Penaraga atau disingkat
RATU RAGA MANTIKA
yang menjadi tema kawasan

tersebut, MANTIKA berarti
Mandiri, Aman, Tertib, Indah,
Kreatif dan Agamis.

Program KOTAKU rencana-
nya akanmenghadirkan jalan
inspeksi, barugak hingga jogging
track yang dapat dimanfaatkan bagi
pengembangan ekonomi masya-
rakat. Misal Penaraga dengan
kuliner khasnya hingga Raba-

dompu  Barat dengan tenunnya.
Nantinya, kata dia, pena-

taan wilayah bantaran sungai
akan dibangun toko, taman,
tempat nongkrong. Sehingga
banyak masyarakat datang ber-
swafoto setelah melihat pena-
taan wilayah yang sangat baik.

“Peningkatan kualitas permu-
kiman kumuh skala kawasan

Wali Kota Tinjau Bantaran Sungai Penaraga

Kota Bima, BimaEkspres.-
Skala Kawasan merupa-

kan salah satu program Pe-
nanganan Terdalam melalui
prlaksanaan Program Kota
Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota
Bima tahun 2019-2020. Untuk
memaksimalkan tercapainya
program terus dilakukan sosi-
alisasi pada masyarakat pene-
rima manfaat.

Seperti dilakukan Senin,
(14/10), di bantaran sungai
Kelurahan Rabadompu Ba-
rat. Hadir pada kegiatan ter-
sebut Kepala Dinas Perkim,
Didi Fahdiansyah dan jajaran,
Tim korkot 3 Kota Bima.  Lu-
rah Rabadompu Barat dan
BKM, warga bantaran sungai
lingkungan Naru dan Kota
Baru serta Tere, perwakilan
tokoh Agama, tokoh pemudan
dan tokoh masyarakat di Ke-
lurahan Rabadompu Barat.

Korkot 3 Kota Bima, Sri
Sumandari, ST menyampai-
kan, sosialisasi tersebut dilaku-

kan agar masyarakat mema-
hami dan mengetahui konsep
perencanaan kegiatan skala
kawasan. Tidak saja fisik pro-
gramnya, namun pada potensi
ekonomi dan kearifan lokal
yang diangkat menjadi sebuah
konsep  RATURAGA (Raba-
ngodu Utara, Rontu, Rabadom-
pu Barat dan Penaraga),  MAN-
TIKA (Mandiri, Aman, Tertib,
Indah, Kreatif dan Agamais).

Ditekan pula,  kata dia, tu-
juan Program Kotaku bagai-
mana mewujudkan permuki-
man layak huni, produktif dan
berkelanjutan.  Untuk mewu-
judkan kegiatan tersebut,
melalui program Kotaku terus
mendorong penuntasannya.

Di tahun 2019 tidak saja di
enam kelurahan, namun skala
diperluas. Pihaknya juga me-
ningkatkan dukungan pena-
nganan kawasan kumuh me-
lalui kegiatan skala kawasan.
Sebelumnya Rabadompu Ba-
rat sudah di intervensi oleh

program NUSP-2 di skala
lingkungannya yang tersebar
pada beberapa RT kumuh.
Sebelumnya  telah masuk
dalam SK Kumuh Walikota
Bima dalam 3 Tahun terakhir.

“Kalau dipikir berat me-
laksanakan progran ini ka-
rena program ini adalah pro-
gram hati, mengapa demikian.
Karena Program KOTAKU,
bukan KOTAMU, KOTA-
NYA, KOTADIA, tapi KO-
TA KITA SEMUA," ungkap
Sri sapaan akrabnya.

Tambahnya, program ini
akan berhasil bila berdasarkan
keinginan dan kemauan ita
doho kaso (Bapak dan Ibu
sekalian), tanpa adanya kei-
nginan, kemauan dan duku-
ngan kita semua, program ini
tidak sesuai dengan hajad-
nya.

Ternyata bahwa program
Kotaku skala kawasan pe-
rencanaannya sudah diran-
cang dari tahun 2017 oleh POK-
JA  PKP, tim Kotaku, BKM
dan perwakilan LSM, serta
unsur swasta. Hal itu disampa-
ikan Sri, saat kegiatan sosialisasi,
sehingga  Sepanjang sempadan
sungai kampung Naru akan di
bangun jalan, drainase, pen-
destrian, uma lengge, Ruang
Terbuka Publik dan lain-lain.

Selain pada fisik, juga dipi-
kirkan melalui program skala
kawasan ini out put-nya ke
depan dapat meningkatkan
perekonomian di Rabadompu
Barat. Termausk  menjadi des-
tinasi wisata baru dalam ling-
kup perkotaan, dengan me-
ngangkat kearifan lokal, yaitu
tenunan Bima.

“Mudah namun yang pal-
ing berat adalah mewujudkan
perubahan wajah permuki-
man dan perubahan prilaku
hidup sehat pada masyarakat.
Alhamdulillah masyarakat
semangat dan siap mendu-
kung penuh program untuk
mewujudkan RATURAGA
mantika, dan Rabadompu
Barat menjadi destinasi wi-
sata baru, dengan adanya
program tersebut dan didu-
kung dengan kegiatan kola-
borasi dengan pemerintah,"
pungkasnya.

Capaian mengurangi ka-
wasan kumuh pada lokasi
kawasan tersebut yang men-
capai 19.22 Ha. Sementara
Kepala Dinas Perkim Kota
Bima, Didi Fahdiansyah di
depan masyarakat berharap
dukungan dari seluruh ele-
men. Karena program skala
kawasan ini, bukan saja mem-
bangun fisik, juga dikolabo-
rasikan dengan kearifan lokal.

Didi berharap dapat dijaga
bersama apa sudah dibangun
sehingga akan terus terawat
dan berkelanjutan. Program
Kotaku skala kawasan ini
melibat lintas OPD, termasuk
untuk kebersihannya.

Pada kesempatan sosiali-
sasi itu pula, Arif  Rusli selaku
unit pengelola lingkungan
(UPL) sangat senang dengan
adanya kegiatan ini.

“Dalam perencanaan ini
agar dibuatkan galeri atau
bangunan yang berfungsi un-
tuk memamerkan hasil tenu-
nan dan sejarah tenunan di
Rabadompu Barat,” harap-
nya. (BE06)

Skala Kawasan Salah Satu Pola Penanganan dengan Hati Program Kotaku

Kota Baru dengan tema Ratura-
ga mantika dialokasikan pada 4
kelurahan dengan target pengu-
rangan kumuh kawasan kota
baru seluas 19,22 ha. Empat ke-
lurahan tersebut yakni, Kelura-
han Rabadompu Barat, Raba-
ngodu utara, Rontu dan Penara-
ga dengan total anggaran 24
Miliar,” ujarnya.(BE06)

Peninjauan yang dilakukan oleh Wali Kota Bima, Ahad.

Sosialisasi program Kotaku pada masyarakat.
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Tanpa Alasan, Maskapai Garuda Tinggalkan Bandara Bima

Bima, BimaEkspres.-
Di tengah upaya Bandara Sul-

tan Muhammad Salahuddin Bi-
ma melakukan pengembangan,
justru maskapai transportasi
udara Garuda yang sudah lama
beroperasi, meninggalkan tanpa
alasan.

Maskapai Garuda resmi tidak
beroperasi terhitung 1 Septem-
ber 2019. "Maskapai Garuda
sudah ditarik untuk tidak bero-
perasi lagi di Bandara Bima ter-
hitung 1 September 2019," jelas

Kepala TU Bandara Bima, Su-
darmana, di ruang kerjanya, Se-
nin (14/10).

Katanya, maskapai Garuda
terbilang salah satu transportasi
udara yang sudah cukup lama
beropetasi di Bandara Bima.
Haruda melayani penerbangan
dua kali dalam sehari Bima-Lom-
bok.

"Bukan hanya di Bima, di Sum-
bawa juga begitu, satu bulan se-
belum penarikan disini, bahkan
Bandara di Provinsi NTT juga be-

gitu," katanya.
Pihak Bandara Sultan Muham-

mad Salahuddin sendiri tidak me-
ngetahui persis alasan pengelola
maskapai Garuda menarik unit.
Namun sebelum di-Off-kan, su-
dah ada surat pemberitahuan di-

ajukan ke petugas Bandara Bima.
"Maskapai yang ditarik pe-

ngoperasiannya adalah jenis ATR
72 yang baling-baling, Bandara di
Pulau Sumbawa dan NTT yang
seperti itu sudah ditarik semua,"
ujarnya.

Kata dia, meski Garuda sudah
tidak beroperasi lagi, namun penum-
pang dapat menggunakan maskapai
lain. "Sampai saat ini belum ada ken-
dala, sebab penumpang masih maksi-
mal dimuat oleh maskapai yang tetap
beroperasi di Bima," ujarnya. (BE05)

Kepala TU Bandara Bima, Sudarmana,

Kota Bima, BimaEkspres.-
Nur Majid, SH, MH yang sebe-

lumnya menjadi pelaksana tugas (plt)
Kepala Dinas Pol PP dan Damkar,
kini menjadi pejabat devinitif. Peng-
ambilan sumpah dan jabatan dilakukan
oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri So-
fiyan, SH di aula kantor Pemkot Bima,
Senin (14/10).

Sebelumnya Nur A Majid men-
duduki jabatan tetap sebagai Staf Ahli
Bidang Pemerintahan Hukum dan
Politik. Hadir dalam pelantikan Sekda
Kota Bima, Staf Ahli Walikota, Asisten
dan Pimpinan kepala perangkat da-
erah dari berbagai jenjang. Pelantikan
ini berdasarkan Surat Keputusan
Walikota Bima nomor 821.2/2033/
BKPSDM/X/2019.

Wawali mengharapkan kepada
pejabat yang dilantik agar bisa me-
ningkatkan kinerja dan atmosfir ker-
ja. “Koordinasi yang baik, saling me-
ngisi kekurangan, jaga nama baik
pemerintah daerah, dan jangan man-
faatkan jabatan untuk kepentingan
yang tidak jelas dan merugikan

pemerintah daerah,” ujarnya.
Diakhir sambutannya Wawali

mengucapkan selamat bekerja dan
bertugas di tempat yang baru karena
kedudukan apapun yang diemban
sekarang merupakan amanah yang
harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya.
Selanjutnya penandatanganan

berita acara pelantikan yang disak-
sikan oleh Kepala BKPSDM Kota
Bima Drs. M. Saleh dan Kepala Ins-
pektorat Kota Bima Muhaimin, SSos.
(BE06)

Wawali Lantik Kasat Pol PP Kota Bima

Bima, BimaEkspres.-
Badan Penanggulangan Ben-

cana Daerah (BPBD) Kabupa-
ten Bima, mengoptimalkan pen-

distribusian air bersih untuk wila-
yah alami kekeringan air. Kali ini

tim Penanganan Darutar men-
dropkan air bersoh di Desa Roi
dan Desa Dore Kecamatan Pali-
belo, Senin (14/10).

"Kami mengerahkan dua tang-
ki air bersih untuk memasok ban-
tuan air bersih pada masyarakat
yang dilanda krisis air bersih di De-
sa Dore dan Desa Roi," kata Ke-
pala BPBD melalui Kasubid Pe-
nanganan Darutar Bambang Her-
mawan.

Menurut dia, masyarakat
yang dilanda kekeringan seperti
ini akibat kemarau panjang yang
menyebabkan air bawah tanah
mengering. Sehingga pihaknya
mengoptimalkan pendistribusian
air bersih bagi warga yang dilan-
da kekeringan.

"Kami hari ini sudah menya-
lurkan air bersih di dua Desa, meng-

gunakan dua mobil tangki," kata dia.
Dikatakannya, masyarakat yang

mendapatkan pasokan air bersih
karena sebelumnya mengajukan
permohonan yang ditujukan kepa-
da Pemda Bima. Pihaknya mendis-
tribusikan air bersih setelah ada pe-
rintah bupati karena menggunakan
dana pemerintah daerah.

"Kami minta masyarakat me-
ngajukan air bersih harus mela-
por, melalui Pemerintah Desa,
Kecamatan dan ke Bupati atau
kami langsung," katanya.

Kekeringan ini, kata dia, ma-
syarakat kesulitan untuk menda-
patkan pasokan air bersih juga ta-
naman padi terancam gagal panen.

"Kami siap menyalurkan paso-
kan air bersih untuk masyarakat
setelah adanya pengajuan dari ke-
camatan," katanya. (BE05)

BPBD Maksimalkan Bantuan Air Bersih

Bima, BimaEkspres.-
Saat menjadi pembina upaca-

ra bendera di SMAN I Soro-
mandi, pukul 07.30 Wita, Senin
(14/10), Kepala Satuan Kepoli-
sian Perairan dan Udara (Kasat
Pol Airud) Polres Kabupaten Bi-
ma IPTU. Ahmad menyampai-
kan agar tetap menjaga displin
dan mentaati aturan di sekolah.
Kegiatan upacara di hadiri oleh,
personel Sat Pol Airud, Kasek
SMAN I Soromandi, Dewan gu-
ru dan seluruh siswa Siswa.

Selain menyerukan agar men-
jaga disiplin, Kasat Pol Airud,
menyampaikan,  agar siswa sis-
wi sudah  bisa  menentukan arah
masa depan atau  cita cita sete-
lah tamat  nanti. Bila ada dian-
tara siswa siswi  yang ingin me-
ngikuti tes menjadi anggota Polri
maupun anggota TNI, dari seka-
rang sudah mempersiapkan diri.

“Belajar yang rajin, olah raga
yang rutin  dan jaga kesehatan
terutama jauhi rokok, konsumsi
Miras dan Narkoba,” tutur Perwi-
ra Polres Kabupaten Bima itu.

Lanjutnya, pada umumnya
para siswa siswi bertempat ting-
gal tidak jauh dengan laut. Untuk
itu mengingatkan  orang tua tidak
melakukan penangkapan ikan
menggunakan handak atau ba-
han peledak dan lainnya.

“Karena perbuatan tersebut
adalah melanggar hukum dan
juga akan merusak lingkungan
biota laut,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan siswa
agar tidak mudah terpropokasi
oleh pihak tertentu. Seperti me-
ngikuti unjuk aksi rasa atau de-
mo. Karena itu akan menggang-
gu proses belajar mengajar.

“Tidak usah terprovokasi ikut
demo. Siswa dan siswa tugas-

nya belajar,” ujarnya.
Kapolres Bima, AKBP. Ba-

gus S. Wibowo, SIK, mengung-
kapkan, bahwa kegiatan para
Kasat dan Kapolsek  jajaran
Polres Kabupaten Bima  untuk
turun di sekolah menjadi pem-

bina upacara sebagai upaya pen-
dekatan dengan unsur di seko-
lah. Karena untuk mewujudkan
rasa cinta dan kasih sayang an-
tar sesama butuh interaksi lang-
sung.

“Target kita bukan mayarakat

biasa saja untuk menjalin hu-
bungan baik. Tapi semua unsur
menjadi sasaran untuk disam-
bangi, termasuk para pelajar. Ji-
ka hal ini terus terjalin, saya ya-
kin tali silaturahim tetap terjaga,”
tutupnya. (BE07)

Kasat Pol Airud Ingatkan Siswa Jadi SMAN I Soromandi Jaga Disiplin
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Pekan ini Berkas Pungli Try Out Dirampungkan Penyidik
akan dilimpahkan ke ke-
jaksaan dalam  pekan ini.

"Kami tinggal selesaikan
berkas kasus korupsi dikem-
balikan jaksa dengan ter-
sangka Hj Jubaidah mantan
Kabid Dikdas Dikpora Ka-
bupaten Bima," jelas Kasat
Reskrim AKP Hendry Cris-
tianto, SSos, di ruang ker-

Bima, BimaEkspres.-
Seperta apa perkemba-

ngan berkas kasus korupsi
dana Try Out melibatkan
Mantan Kabid Dikdas Hj
Jubaidan, MSi? Kapolres
Bima melalui Kasat Res-
krim AKP Hendry Cristian-
to, SSos, sedang meram-
pungkan dan dipastikan

Minta Stop... dari hal.1

Yakni meraup untung yang
melimpah meski dengan
modal sedikit.

"Tapi mereka petani kan
tidak melihat mau dampak
kedepannya. Banjir, kekeri-
ngan dan lain-lain. Hanya
keuntungan saja," ucapnya
dengan sesal.

Dari sinilah katanya pe-
ran pemerintah mulai dari
tingkat desa, camat serta
kepala daerah untuk me-
nyadarkan masyarakat
agar mereka siuman. Toh
katanya, korban tidak lain
dan tidak bukan juga ma-
syarakat sendiri.

Rafidin menilai, peme-
rintah selama ini seolah
membiarkan aksi pemba-
lakan liar terhadap hutan
dan gunung yang dilakukan
masyarakat, hanya untuk
menanam jagung. Karena
katanya, dari pemerintah
sendiri lah yang membe-
rikan bibit jagung secara
gratis kepada masyarakat.

"Coba liat, tidak ada po-

janya Senin (14/10).
Hendry mengaku, ber-

kas perkara tindak pidana
korupsi itu dikembalikan
oleh jaksa karena hasil pe-
nelitian dianggap masih be-
lum lengkap. "Kami sudah
merampungkan petunjuk
dari Jaksa, kalau tidak ming-
gu ini paling lambat minggu

litical will-nya juga kan?
Pemerintah ini tidak serius
menjaga hutan dan lahan.
Mestinya kan bupati, ca-
mat dan perangkat nya
turun melakukan sosialia-
si," tukasnya di sekretariat
DPRD Kabupaten Bima
kemarin.

Dia melihat kondisi hu-
tan dan gunung di wilayah
Bima sudah mencapai ang-
ka parah, yakni mencapai
100 persen.

Legislator lain bernama
Dedy pun memberikan su-
ara serupa. Toh katanya
yang aneh dalam pemberi-
an bibit gratis oleh Peme-
rintah Provinsi NTB, tidak
mungkin tidak terlibat ser-
ta pemerintah daerah Bi-
ma.

"Masyarakat juga tidak
bisa disalahkan sepenuh-
nya. Pemerintahnya juga
dong. Bahkan banyak yang
dimanipulasi," kritiknya me-
nimpali anggota dewan lain-
nya Senin kemarin.

depan itu sudah kami na-
ikkan kembali ke Jaksa," je-
lasnya.

Kasus dugaan tindak pi-
dana korupsi ini sudah cu-
kup lama.  OTT dilakukan
oleh tim Saber pungli Ka-
bupaten Bima, di UPT Dik-
pora Kecamatan Bolo saat
akan melaksanakan ujian

Rafidin, SSos

Dia meminta agar pro-
gram reboisasi sejak dini,
harus dimulai terlebih ban-
jir dan bencana tetap akan
menjadi momok menakut-
kan bagi masyarakat dari
tahun ke tahun.

Sementara itu duta par-
tai Nasdem, Mustakim,
meminta agar hutan dan
gunung bisa diselamatkan
dan kerusakannya kian
parah. Pemprov juga ka-
tanya harus mengemba-
likan kewenangan dinas
perkebunan dan kehutan-
an kembali ke daerah ma-
sing-masing.

"Yakin saya kalau su-
dah dikembalikan lagi se-
perti dulu, setidaknya mam-
pu dikontrol. Ini malah lepas
kontrol," tukasnya.

Dia dan Legislator lain-
nya juga meminta agar pe-
negakan hukum ditegakkan
hingga masyarakat sendiri
sadar dan berpikir dua kali
dalam membabat hutan dan
gunung ke depan. (BE09)

Malpraktek...  dari hal.1

"Tidak ada jawaban dan
sikap yang jelas dari petu-
gas medis bahkan dari di-
rekturnya hari ini. Kita
ingin mendapatkan jawa-
ban apakah karena obat
atau karena apa," ucapnya
dengan nada kesal didam-
pingi suaminya kemarin.

Padahal sejak awal diu-
las keluarga korban, ting-
kah oknum perawat sudah
janggal. Mulai katanya, sa-
at masuk ke ruangan tem-
pat korban dirawat tidak
membawa salam serta ti-
dak menanyakan identitas
pasien meskipun saat itu
keluarga pasien ada.

"Dia tiba-tiba mau suntik
saja dan menanyakan alat
kepada kami. Lha kami bi-
ngung alat apaan. Dia ini
(perawat? hanya bawa alat
seperti kanebo saja. Malah
alat ditanya ke kami," tu-
kasnya dengan nada sedih
seraya mengelus dadanya.

Oknum perawat kemudi-
an katanya langsung me-
nyuntikkan ke ibunya hing-
ga beberapa kali. Namun
saat suntikan ketiga kata-
nya, korban langsung me-
ngeluhkan rasa sakit karena
saat disuntik korban tengah
tertidur pulas.

"Saat mau suntik perta-
ma kami memang sempat
tanya dulu, apa sebaiknya
pasien tidak dibangunkan.
Namun dijawab tidak per-
lu," tukasnya.

Hingga kemudian kata-
nya pada suntikkan ketiga
korban sempat mengeluh-
kan rasa sakit yang cukup
berbeda dan beberapa saat
kemudian menghembuskan
nafas terakhirnya. Oknum
perawat lanjutnya, keluar
ruangan.

"Saya pikir dia mencari
bantuan, tapi ternyata tidak.
Melihat kondisi ibu saya
saya langsung datangin dan

mengamuk. Kan aneh se-
kali, waktunya tidak berse-
lang lama setelah disuntik
itu," bebernya.

Apa kata Direktur RS-
UD Bima, drg H Ihsan ter-
kait hal ini? Sejumlah awak
media yang menunggu di
depan ruangannya, sejak
berlangsungnya pertemuan
bersama dengan keluarga
korban hingga selesai tak
mendapatkan jawaban.

Meskipun sebelumnya,
wartawan dianjurkan untuk
menunggu hingga usai Sa-
lat Dzuhur. Namun hingga
beberapa lama ditunggu, Ih-
san tak kunjung keluar me-
nemui sejumlah wartawan
yang menunggu depan ru-
angannya.

"Nanti saya cek dulu yah.
Belum bisa klarifikasi seka-
rang. Lembo ade," jawabnya
singkat melalui chat What's
App setelah dihubungi ulang
via telepon. (BE09)

Try Out.
"Kasus ini tetap akan

menjadi atensi sesuai hukum
berlaku, hanya saja harus di-
lakukan secara detail karena
menyangkut nasib orang, ti-
dak bisa dilakukan terburu-
buru," katanya.

Dikatakannya, Jika penyi-
dik sudah menganggap ram-

pung, semua akan dilimpah-
kan ke Jaksa, tahapan itu
juga belum bisa diproses
lanjut, bila dianggap masih
kurang.

"Semoga saja tidak ada
pengembalian setelah kami
naikkan ke jaksa dalam
minggu ini," pungkasnya.
(BE05)

tim-tim pemenangan agar
saling hormat menghormati.

Bima, BimaEkspres.-
Jelang pelaksanaan pe-

milihan kepala desa (Pil-
kades) di 11 desa di Keca-
matan Woha, pendukung
diharapkan menjaga keda-
maian. Camat Woha, Irfan
Dj, SH, mengimbau seluruh
masyarakat agar tetap men-
jaga ketentraman.

Irfan mengatakan saat ini
tahapan Pilkades tengah
berjalan. Untuk menjaga hu-
bungan kekeluargaan  tetap
harmonis, perlu ada kesada-
ran semua pihak.

"Saya mengimbau kepa-
da semua calon kepala desa
agar menjaga persaudara-
an, menjaga keutuhan de-
sanya hindari perpecahan
sebab kita semua tahu bah-
wa mereka yang masuk
menjadi calon kepala desa
ini rata-raya masih punya
hubungan darah," ujarnya.

Camat Woha juga me
warning para pendukung dan

Saling toleransi, saling me-
rangkul dan tetap menjalin

keakraban satu sama lain.
"Maksud saya supaya

tetap tercipta ketentraman
dan ketertiban masyatakat
jelang Pilkades, kepada para
bakal calon, tim sukses,
pendukung dan simpatisan,
jangan saling menghina,

memfitnah dan menyebar
berita hoaks," katanya.

“Siapa pun yang terpilih
mari dukung bersama, dan
kepada yang belum ditakdir-
kan untuk menjadi kepala
desa nanti, mohon dengan
lapang dada untuk meneri-

ma kenyataan,” lanjutnya.
"Mudah-mudahan kon-

disi yang aman dan tentram
seperti saat ini bisa terjaga
dan dipertahankan sampai
dengan pasca pelaksanaan
Pilkades nanti," tutupnya.
(BE05)

Camat Woha Imbau Pendukung Cakades Ciptakan Kedamaian

Camat Woha, Irfan DJ, SH
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Kasat Resktrim: Tidak Ada
Laporan dari Distributor Pupuk

Bima, BimaEkspres.-
Polres Bima melalui Ka-

sat Reskrim AKP Hendry
Cristianto, S. Sos, mengelaim
tidak ada pengaduan secara
resmi oleh H. Ibrahim selaku
Direktur Pupuk Subsidi UD.
Rahmawati,  terkait pengecer
nakal. Termasuk dugaan pe-
gawai Dinas PU bukan pe-
ngecer yang menjual pupuk
bersubsidi.

"Sampai saat ini belum
ada pengaduan Haji Ibrahim
selaku Direktur Pupuk Sub-
sidi UD. Rahmawati yang
masuk ke meja saya, mau-
pun diterima penyidik," jelas
Kasat Reskrim AKP Hen-
dry Cristianto, S. Sos, di ru-
ang kerjanya, Senin (14/10).

Dia mengaku, berdasar-
kan penjelasan Unit Tipiter,
bahwa H. Ibrahim selaku

Direktur pupuk Subsidi UD.
Rahmawati, hanya

MURI: Warga Bima
Harus Bangga dengan Rimpu

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah Pemkot Bima sukses mencetak rekor

dunia dengan menghadirkan 20.165 orang ber-
pakaian rimpu, pihak Museum Republik Indonesia
(MURI) mengimbau kepada warga Bima umumnya
agar tidak malu dengan budayanya sendiri.

Terlebih kata manager MURI, Triyono kebera-
daan pakaian rimpu yang menjadi budaya khas Bi-
ma, tidak dimiliki daerah lain di seluruh pelosok dunia
manapun dan mampu bertahan hingga kini ditengah
perkembangan jaman yang kian pesat.

"Saya berharap orang Bima khususnya Pemkot
Bima sendiri harus bangga dengan budaya sendiri
dan ini bisa menarik wisatawan, baik lokal hingga
mancanegara," ujar Triyono kepada media ini.

Triyono sendiri melihat Bima khususnya, memilik
potensi budaya tersendiri dalam mengemas dan menarik
minat wisatawan dengan berbagai cara dan jurus jitu.

"Kita ambil contoh Bali yang hingga kini tetap
bangga dan mendunia dengan budayanya mereka.
Bima juga bisa dan jangan mau kalah," imbaunya
dengan senyum khasnya.

Di Bima sendiri menurut kacamata Triyono, me-
miliki budaya yang cukup unik dan hingga kini masih
terus dipertahankan. Seperti halnya pakaian rimpu dan
katente tembe, yang bisa menjadi ikon warga Bima.

Ia pun memberikan apresiasi yang luar biasa dan
berharap terus dipertahankan. Juga tidak pernah ter-
pengaruh dengan arus modernisasi yang kian kencang
menyerang.

"Dan penghargaan MURI dunia itu sebagai ben-
tuk apresiasi kita agar terus dilestarikan yang na-
manya rimpu ini. Juga budaya-budaya lain. Jangan
malu," tegasnya.

Sabtu (12/10) lalu, Pemkot Bima berhasil mencetak
sejarah dalam dengan menghadirkan 20.165 orang ber-
pakaian rimpu. Acara itu digagas untuk memeriahkan
HUT ke-74 TNI yang dilangsungkan di pantai Lawata.
Sebelumnya Pemkab Dompu juga pernah meraih peng-
hargaan serupa dalam even yang sama. Dalam acara
yang dihelat beberapa tahun lalu tersebut menghadirkan
sebanyak 13 ribu orang. (BE09)

Jakarta, BimaEkspres.-
Bertempat di Anjungan

NTB, Taman Mini Indo-
nesia Indah,  Ahad 13 Ok-
tober 2019  Yayasan Bu-
daya Rimpu Nusantara
(Yayasan Rimpu) menga-
dakan rapat bersama yang
dihadiri oleh berbagai ke-
lompok/organisasi/komu-
nitas Bima dan Dompu yang
berada di Jabodetabek.

Hadir dalam Kesempa-
tan itu organisasi besar da-
ri Bima dan Dompu seper-
ti Badan Musyawarah Ma-
syarakat Bima (BMMB),
Forum Komunikasi Kasa-
bua Ade (FOKKA), Himpu-
nan Anggota Masyarakat
Dompu (HAMD) dan or-
ganisasi organisasi lainnya.

Jamaluddin selaku Se-
kretaris Yayasan Rimpu
mengungkapkan, agenda
pembahasan adalah siner-
gitas seluruh elemen ma-
syarakat Bima Dompu yang
ada di Jabodetabek untuk
menghelat acara besar. Ya-
itu Festival Rimpu II, Safari
Muhibah Akbar I yang ren-
cana akan dihelat pada ta-
hun 2020 dan Pemilihan
Duta Rimpu dan Sambolo I
yang akan dihelat pada ta-
hun 2019 ini.

Dalam rapat bersama

yang dimoderatori oleh Ja-
maluddin (Sekjen Yayasan
Rimpu), juga dibahas me-
ngenai upaya apa yang bisa
dilakukan oleh Yayasan Rim-
pu  untuk bisa tetap memper-
tahankan warisan nenek
moyang Bima Dompu yang
menyimpan sejuta makna
dan nilai luhur didalamnya
yaitu “RIMPU”.

Salah satu upaya Yayasan
Rimpu bersama Komuitas2
lain yg hadir adalah dengan
membuat dan memberikan
Rekomendasi yang ditujukan
kepada Pemerintahan Kabu-
paten Bima, Kota Bima dan
Kabupaten Dompu.

Adapun rekomendasi-
nya, agar Pemerintah Ka-
bupaten Bima mewajibkan
seluruh pegawai yang be-
rada di bawah Pemerintah
Kabupaten Bima untuk me-
ngenakan Rimpu bagi wa-
nita muslim atau menge-
nakan syal (selendang) ber-
bahan dasar kain Tenun Lo-
kal bagi wanita non muslim.
Serta mengenakan Sambolo
bagi Pria satu hari dalam satu
minggu sebagai bagaian dari
pakaian kerja.

Agar Pemerintah Ka-
bupaten Bima mewajibkan
kepada seluruh sekolah
yang berada di bawah Pe-

merintah Kabupaten Bima
agar para guru dan para
Siswi/Siswa  mengenakan
Rimpu bagi wanita muslim
atau mengenakan syal (se-
lendang) berbahan dasar
kain Tenun Lokal bagi wa-
nita non musim. Serta me-
ngenakan Sambolo bagi Pria
satu hari dalam satu minggu
sebagai bagian pakaian me-
ngajar atau sekolah.

Pemerintah Kabupaten
Bima menerbitkan surat
imbauan kepada BUMN,
BUMD maupun perusa-
han-perusahaan swasta
yang berada di Lingkung-
an  Pemerintahan Kabu-
paten Bima untuk menge-
nakan Rimpu bagi wanita
muslim atau mengenakan
syal (selendang) berbahan
dasar kain Tenun Lokal
bagi wanita non musim.
Serta mengenakan Sam-
bolo bagi Pria satu hari da-
lam satu minggu sebagai
bagiaan dari pakaian kerja.

Teknis dan aplikasinya
diserahkan sepenunya ke-
pada Pemerintahan Kabu-
paten Bima. Usai rapat ber-
langsung, pembacaan isi
Rekomendasi langsung di-
bacakan oleh perwakilan
Yayasan Rimpu dihadapan
para Media.

menyampaikan secara lisan,
terkait dengan temuan
pengecer yang menjual
pupuk di atas HET.

"Belum ada pengaduan
dari Haji Ibrahim, diduga
ditangani di Polsek, tapi bi-
asanya langsung diarahkan
ke Polres kalau belum mam-
pu ditangani tingkat Pol-
res," jelasnya.

Hendry mengaku, diri-
nya baru dari Mataram se-
telah mengikuti kegiatan di-
nas. Bila ada laporan seper-
ti yang disampaikan, akan
ditindaklanjut sesuai proses
hukum berlalu.

"Kalau ada laporan nanti
akan ditindaklanjuti sesuai
proses hukum berlaku," pung-
kasnya. (BE05)

Festival Rimpu II 2020 Dimantapkan,
Rekomendasi Pemanfaatan Kain Tenun Dikeluarkan

Pada akhir seluruh rang-
kaian acara, H Dudi Selaku
Ketua Yayasan Rimpu me-
ngungkapkan bahwa  Rimpu
saat ini hadir tengah masya-
rakat modern tidak lebih dari
sekedar symbol. Simbol bu-
daya yang hanya dikenakan
pada saat acara acara festi-
val saja.

“Perlu sikap tegas dari pe-
merintah untuk bisa menja-
dikan Simbol Budaya ini men-
jadi bagian dari keseharian
masyarakat Bima Dompu
dan perlu kerja keras dari se-
mua elemen masyarakat un-
tuk bisa mengantarkan nilai
nilai luhur yang terkandung di
balik Rimpu ini untuk bisa
menjadi fasalfah hidup ma-
syarakat Bima Dompu pada
jaman modern saat ini. Kami
berharap, rekomendasi yang
kami keluarkan bisa diako-
modir oleh pemerintah se-
hingga hal ini berimbas po-
sitif pula bagi para pejuang
kain tenun Bima Dompu,”
ujarnya. (BE04)

AKP Hendry Cristianto, SSos

Suasana rapat membahas berbagai kegiatan besar di Taman Mini Indonesia Indah.
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Wawali Terima Rombongan Kafilah MTQ NTB

Diberhentikan... dari hal.1

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wakil Wali (Wawali)

Kota Bima, Feri Sofiyan SH

nya pada upacara PTDH
yang digelar di Mapolres
Dompu, Senin (14/10).

Dikatakannya, keputu-
san pemecatan kepada ke-
tiga oknum polisi ini dilaku-
kan setelah sidang kode
etik. Adapun ketiga anggo-
ta yang dipecat itu Briptu
Bambang Agus Susanto,
Briptu Suherman dan Brip-
da Sigit. “Kepada siapapun
anggota yang tidak disiplin

dan melanggar akan diberi-
kan tindakan tegas," katanya
seraya menambahkan PT-
DH ini juga merupakan tin-
dakan tegas yang dilakukan
jajaran Polda NTB pada ang-
gota Polri yang tidak disiplin.

Apalagi kesalahan yang
dilakukan ketiga anggota
itu tambah Kapolres, tidak
bisa ditoleransi dan mem-
perburuk citra kepolisian di
masyarakat. Meskipun upa-

Disunat... hal.1

tal siswa. “Mestinya Dinas
Dikbudpora kooperatif de-
ngan aturan. Jangan me-
motong dana prestasi kare-
na kuatir berdampak buruk
pada spikologi siswa,” je-
lasnya.

Kata dia, pihak Dikbud-
pora harus pertimbangkan
hal ini karena menyangkut
hak siswa. Sehingga  pim-
pinan daerah harus menyi-
kapinya.

Pemerhati atlet berprestasi,
Arif Munandar, SIp, menye-
salkan ulah Kasi Olahraga
Dinas Dikbudpora Kabupaten
Bima karena diduga memo-
tong dana prestasi siswa.
Lanjut dia, siswa berpretasi
seperti ini harus diberikan
motivasi bukan mendapatkan
perlakuan tidak baik.

“Mental siswa harus dijaga
bukan dirusak seperti ini,”
ujarnya.

Dirinya berharap, Di-
nas Dikbudpora menyikapi
hal ini. Karena menurutnya
apa yang dilakukan Kasi
Olahraga sudah jelas tidak
sesuai dengan harapan un-
tuk memajukan dunia pen-
didikan. “Maju mundur du-
nia pendidikan tergantung
sungguh pada siswa. Jika
siswa diperlakukan dengan
baik, maka dunia pendidi-
kan pasti maju,”ujarnya.

Selain itu, karena Kasi

Olahraga telah mencoreng
marwah dunia pendidikan,
tidak boleh apatis. Akan
tetapi harus menindaklan-
juti masalah ini agar tidak
berpolemik. “Pemerintah
jangan diam saja tapi bina
oknum tersebut. Jika tidak
bisa dibina, maka binasa-
kan saja,” tegasnya.

Kasi Olahraga Dinas Dik-
budpora Kabupaten Bima,
Nurdin, M.Pd, mengungkap-
kan, terkait hal itu hanya
miskomunikasi saja. Karena
kata dia, jumlah Rp 2 juta
yang ditanda tangani itu di-
peruntukan untuk dua orang

menerima rombongan Kafi-
lah MTQ Kota Bima, Se-
nin (14/10) di halaman Pem-

kot Bima. Kafilah Kota Bi-
ma juara umum pada MTQ
ke-XXVIII Tingkat Provin-

si Nusa Tenggara Barat (NTB)
Tahun 2019.

Kota Bima berhasil men-
duduki Peringkat pertama
dengan total nilai 67 Poin di-
susul Lombok Timur dipe-
ringkat kedua 64 poin dan
Lombok Barat di peringkat
ketiga dengan total 63 poin.

Peserta Kafilah Kota
Bima yang berhasil masuk
final sebanyak 19 orang
dan mengisi hampir semua
cabang yang dilombakan.
Kota Bima berhasil meraih
8 emas, 6 perak dan 5 pe-
runggu di sepuluh mata lom-

ba yang diikuti.
Wawali menyampaikan

ucapan terimakasih yang
sebesar-besarnya dan ra-
sa bangga luar biasa kepa-
da para kafilah atas pres-
tasi yang diraih.

“Ini prestasi yang sangat
luar biasa dan membang-
gakan seluruh masyarakat
Kota Bima. Prestasi ini di-
harapkan dapat dijadikan
dorongan untuk lebih mem-
persiapkan dan mematang-
kan diri dalam mewakili
NTB pada MTQ tingkat
nasional,” ujarnya.

Orang tua murid yang mengadukan masalah pemotongan
dana prestasi.

Selain itu, peserta yang
meraih medali emas diberi
bonus berupa paket Umroh.
Penyerahan piala juara umum
diserahkan secara simbolis
oleh Wakil Walikota Bima
Feri Sofyan, SH dengan di-
dampingi oleh Sekretaris Da-
erah Dr H Mukhtar MH dan
Kabag Kesra Setda Kota Bima.

Turut menyaksikan seluruh
Kepala Perangkat Daerah,
Camat dan Lurah lingkup
Pemerintah Kota Bima be-
serta seluruh jajarannya yang
pagi tadi mengikuti apel ga-
bungan. (BE06)

siswa berprestasi  yakni pe-
main terbaik dan pencetak
gol terbaik.

“Kita sudah bertatap
muka dengan wali murid.
Masalah itu sudah disele-
saikan,” bebernya.

Terkait tudingan bahwa
pihaknya diduga memo-
tong dana prestasi siswa,
pihaknya membantah ka-
rena hal itu tidak benar.

“Saya tidak memotong
dan prestasi siswa. Kare-
na total dana yang didapat
siswa sebesar Rp. 900 ribu
per siswa setelah dipotong
pajak,” tutupnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak 30 pengurus

Pengelola Koperasi se Ka-
bupaten Bima mendapatkan
Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) manajerial bagi KU-
KM pada kegiatan pening-
katan kapasitas tahun ang-
garan 2019, di aula hotel Pa-
rewa Kota Bima, Senin (14/
10). Kegiatan dihadiri Kepa-
la Dinas Koperasi, Usaha,
Kecil dan Menengah Kabu-
paten Bima.

Kepala Dinas Koperasi,
UKM Kabupaten Bima,
Iwan Setiawan, SE menga-
takan, dalam mengelola
sebuah usaha perkoperasian
ini,  ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan yaitu As-
pek Modal dalam menjalan-
kan usahanya. Keberadaan
SDM yang andal serta harus
paham tentang teknologi. Ke

tiga aspek ini dirasakan sa-
ngat penting dalam mengelo-
la koperasi karena dalam
menjalankan usahanya maka
yang pertama di lakukan oleh
pengurus koperasi yaitu mo-
dal usaha.

“Dengan adanya modal
usaha tersebut maka kebe-
radaan usaha dapat dijalan-
kan,” ujarnya.

Untuk dapat mendapat-
kan modal usaha tersebut
terlebih dahulu melakukan
kerjasama dengan BUMN
dan BUMD, terutama Bank.

“Aspek teknologi juga
memegang peranan yang
penting, dimana dalam men-
jalankan sebuah usaha kope-
rasi, maka para pengurus
maupun pengelola koperasi
harus pandai – pandai men-
cari berbagai macam infor-
masi di internet dalam me-

majukan koperasi, karena
sekarang kita selaku pe-
ngelola koperasi harus me-
lek pada akses teknologi da-
lam mencari semua infor-
masi yang berkaitan dengan
penglola usaha koperasi itu
sendiri,” terangnya.

Asisten Administrasi
Umum Setda Bima, Drs. H.
Arifuddin, HMY, menga-
takan, Diklat Manajerial
yang dilaksanakan ini dalam
rangka memberikan pema-
haman bagi para pengelola
Koperasi.

Selain itu  untuk berino-
visasi dan melakukan tero-
bosan agar dapat menarik
perhatian masyarakat di era
industri 4.0.

Direncakan kegiatan ini
akan berlangsung selama
lima hari mulai 14 hingga 18
Oktober 2019. (BE07)

cara PTDH tidak dihadiri
oleh yang bersangkutan.

Ini juga lanjut Erwin
Suwondo sesuai dengan ke-
putusan kepala kepolisian
Daerah Nusa Tenggara Ba-
rat Nomor KEP / 409 / Sem-
bilan Romawi / 2019 / tang-
gal 11 September 2019.

“Karena pertimbangan
itulah polda NTB keluar-
kan surat PTDH," kata
Erwin. (BE03)

30 Pengurus Koperasi Ikuti
Diklat Manajerial Bagi KUKM

Kegiatan pelatihan pengurus koperasi.

Mataram, BimaEkspres.-
Kepala Biro Perekonomi-

an Setda NTB, Drs. H. Wi-
rajaya Kusuma, MH bersa-
ma Direktur Rumah Sakit
Umum Provinsi (RSUP)
NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri,
MM, MARS, berangkat ke
Singapura untuk mengikuti
kursus singkat di Lee Kuan
Yew School of Public Policy.

“Saya dan Direktur RSUP
NTB,  berangkat ke Singapu-
ra untuk mengikuti short
course di Lee Kuan Yew
School Of Public Policy, Na-
tional University of Singapo-
re,” ujar Wirajaya, Ahad  (13/
10/2019).

Wirajaya mengutarakan,
pelatihan ini akan berlangsung
hingga 23 November 2019
mendatang. Selama berada
di Singapura, tugas-tugas se-
bagai Kepala Biro Pereko-
nomian telah didelegasikan.

“Sesuai surat tugas dari
Pak Sekda, tugas dan tang-
gung jawab Kepala Biro Eko-

nomi dilaksanakan oleh Plh
Kepala Biro (Kabag BU-
MD),” ujar Wirajaya.

Wirajaya akan mengikuti
program Lee Kuan Yew
Senior Fellowship in Public
Service di Lee Kuan Yew
School of Public Policy, Singa-
pura. Program ini diselengga-
rakan dari 14 Oktober hingga
23 November 2019.

Kepala Biro Humas dan
Protokoler Pemprov NTB,
Najamuddin Amy, S.Sos,
MM menjelaskan, meski
berdurasi singkat, namun
peminat program belajar ke
Singapura ini sangat banyak.
Tidak banyak pejabat Eselon
I dan II yang bisa terpilih un-
tuk mengikuti program ini.

Najamuddin menilai, pro-
gram ini tidak hanya sekedar
menjadi program studi seca-
ra akademis. Lebih jauh, pro-
gram semacam ini juga bisa
menjadi ajang untuk mem-
perluas relasi atau jaringan
pergaulan internasional bagi

para pimpinan institusi di NTB.
Sebab, dinamika dunia sa-

at ini, memang membutuh-
kan sumber daya manusia
yang memiliki jaringan luas.

“Untuk bisa bersaing di
tengah persaingan global, kita
butuh para birokrat yang me-
miliki jejaring global juga,” im-
buhnya.

Selain Wirajaya, satu pim-
pinan instansi di NTB juga
akan mengikuti program ini.
Dia adalah Direktur Rumah
Sakit Umum Provinsi (RS-
UP) NTB, dr. H. L. Hamzi Fik-
ri. Sekretaris Dinas Perdaga-
ngan Provinsi NTB, Baiq Nelly
Yuniarti, juga tengah dipersiap-
kan untuk mengikuti program
ini.

Najamuddin mengutarakan,
sebagai pimpinan daerah, Gu-
bernur NTB juga telah mene-
gaskan komitmennya untuk
mendorong pimpinan instansi di
NTB agar terus mengem-
bangkan diri melalui program-
program semacam ini. (BE08)

Pimpinan OPD Pemprov NTB Mulai Jalani Pelatihan di Singapura
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Mataram, BimaEkspres.-
Ketua Badan Penga-

was dan Disiplin (BPD)
Partai Gerindra, H. Bam-
bang Kristiono, SE (HBK),
menggelar silaturahmi ber-
sama anggota Fraksi Par-
tai Gerindra se-Pulau Lom-
bok di Lombok Astoria Ho-
tel, Mataram, Sabtu malam
, 12 Oktober 2019.

Hadir dalam silaturahmi
tersebut, isteri tercinta HBK,
Hj. Dian BK,  Wakil Ketua
Komisi VI DPR RI, Mo-
hamad Hekal Bawazier,
Ketua DPD Partai Gerin-
dra Prov. NTB H. Ridwan
Hidayat, Sekretaris DPD
Partai Gerindra Prov NTB,
Ali Utsman Ahim, Wakil
Ketua DPRD Prov. NTB,
Mori Hanafi hingga Ketua
Fraksi Partai Gerindra DP-
RD Prov. NTB, Nouvar Fur-

qoni Farinduan.
Silaturahmi tersebut ju-

ga digelar  sebagai ajang pem-
bekalan terhadap kader-
kader Partai Gerindra NTB
untuk mempersiapkan Pil-
kada NTB 2020 mendatang.

Ridwan Hidayat dalam
membuka acara mengata-
kan, Partai Gerindra NTB
telah mendapat posisi-po-
sisi strategis di kursi legis-
latif Provinsi, Kabupaten
maupun Kota.

"Alhamdulillah berkat
kerjasama yang baik anta-
ra kader-kader internal Par-
tai, Partai Gerindra NTB te-
lah mendapatkan posisi-po-
sisi yang terhormat di lem-
baga-lembaga legislatif di P.
Lombok. Di Kab. Lombok
Utara, Kab. Lombok Barat
dan Kab. Lombok Tengah,
Partai Gerindra berhasil

Fraksi Gerindra se-Pulau Lombok
 Dibekali untuk Pilkada 2020

menempati posisi Ketua
DPRD, sedangkan di Kab.
Lombok Timur dan Kota
Mataram, Partai Gerindra
berhasil menempatkan ka-
der-kadernya sebagai Wa-
kil Ketua DPRD", katanya.

Dia juga mengatakan
bahwa di DPRD Prov. NTB,
Fraksi Partai Gerindra cukup
disegani. Namun, itu semua
tidak membuat Partai Gerin-
dra kemudian berpuas diri,
Partai Gerindra akan selalu
rendah hati dengan menun-
jukkan kinerjanya yang po-
sitif.

HBK yang hadir bersa-
ma sang istri Hj. Dian Bam-
bang Kristiono,  mengucap-
kan selamat kepada kader-
kader Partai Gerindra yang
telah mendapatkan amanah
dan kepercayaan dari ma-
syarakat NTB untuk menja-

di wakil-wakilnya dari
daerah pemilihannya ma-
sing -masing.

HBK juga mengatakan,
hari ini dia hadir pertama
kali di P. Lombok dalam
statusnya sebagai anggota
DPR RI terpilih.

"Saya merasa bergem-
bira dan sekaligus bersyu-
kur kepada Allah SWT, ini
adalah hari pertama saya
datang di Dapil saya sete-
lah resmi dilantik menjadi
anggota DPR RI", katanya.

HBK mengatakan, per-
tarungan politik saat ini te-
lah usai, sehingga dia dan
para kader Partai Gerindra
terpilih akan mulai fokus
untuk merealisasikan janji-
janji kampanyenya kema-
rin.

"Pertarungan politik su-
dah selesai, sehingga se-

karang ini adalah saatnya
untuk kita semua mulai
fokus kepada perjuangan
kita bersama untuk terus
mmperjuangkan keadilan,
kemakmuran serta kese-
jahteraan pada masyara-
kat P. Lombok yang kita
wakili", ungkapnya.

Dia berharap pertanian
di Lombok akan kembali
berjaya seperti pada era
tahun 80-an. HBK akan
berkoordinasi dengan Ke-
mentrian terkait, Pemerin-
tah Daerah serta Univer-
sitas-universitas di P. Lom-
bok melahirkan produk-
produk pertanian unggulan
yang akan menjawab tan-
tangan ke depannya.

HBK juga mengajak
kader-kader Partai Gerin-
dra terpilih yang saat ini
berhasil duduk di Parle-
men, agar bekerja-sama
dengan baik, bersinergi de-
ngan anggota-anggota Par-
lemen lainnya dalam mem-
perjuangkan keadilan, ke-
makmuran serta kesejah-
teraan masyarakat P. Lom-
bok yang diwakilinya.

"Saya berharap semua
anggota legislatif dari Par-
tai Gerindra mampu ber-
sinergi, bekerja-sama, dan
memberikan dorongan be-
sar bagi kemajuan masya-
rakat yang kita wakili.
Pertarungan kita kedepan
adalah, bagaimana kita
bisa menjadi wakil yang
lebih baik, mampu mem-
berikan kontribusi yang be-
sar bagi kemakmuran ma-
syarakat P. Lombok yang
kita wakili", tuturnya.

Pembekalan Pilkada 2020
HBK juga memberikan

pembekalan pada kader-
kader Partai Gerindra yang
hadir untuk menyongsong
Pilkada NTB 2020.

"Setelah Pileg dan Pil-
pres, kita akan menghada-
pi Pemilukada. Saya ber-
harap kita bisa mempersi-
apkan calon-calon kita
yang baik, yang memiliki

Mataram, BimaEkspres.-
Tiga nama dari lima

calon Sekda NTB men-
cuat dalam diskusi publik
"Calon Sekda NTB Idola"
yang digelar lembaga ka-
jian sosial politik M16,
Ahad sore (13/10) di De
Lima Cafe, Mataram.

Tiga nama yang men-
cuat adalah Kepala DPM-
PTSP NTB, Drs. H. L.
Gita Ariadi, M. Si, Assisten
II Setda NTB, Ir. H. Rid-
wan Syah, MM, M.TP.,
dan Asisten I Setda Pro-
vinsi NTB, Dra. Hj. Baiq
Eva Nurcahyaningsih, M.
Si.

Sementara Kepala Dis-
tanbun NTB, Ir. H. Husnul
Fauzi, M. Si, dan Penjabat
Sekda NTB, Dr. Ir. H. Is-
wandi, M. Si, tidak masuk
dalam perbincangan.

Direktur M16, Bam-
bang Mei Finarwanto me-
ngatakan, diskusi yang di-
gelar mengangkat isu
seleksi Sekda NTB ka-
rena momentum ini meru-
pakan momentum keter-
bukaan selama proses pe-
milihan Sekda dilakukan di
NTB.

"Sebelumnya dalam pe-
milihan Sekda yang sudah-
sudah, masyarakat publik
seolah abai dan tidak pe-
duli. Tapi yang sekarang
berbeda, fenomena ini ba-
gus untuk menciptakan
good governance, peme-
rintahan yang baik di NTB,"
katanya.

Pria humble yang akrab
disapa Didu ini mengata-
kan, dengan proses yang
terbuka diharapkan siapa
pun yang terpilih menjadi
Sekda bisa mencerminkan
semangat good governan-
ce dimaksud.

"Kondisi pemerintahan
Zul-Rohmi ini kan kita lihat
sudah banyak upaya pem-
behanan, meski masih ada

beberapa kelemahan. De-
ngan momentum (pemilih-
an) Sekda ini jadi tonggak
penting untuk mengukur
sejauh mana kepedulian
Zul-Rohm dalam memilih
Sekda dan menyerap aspi-
rasi publik yang masuk,"
tukas Didu.

Didu menekankan, Pan-
sel Sekda NTB juga harus
bisa membuktikan kinerja
mereka dengan profesio-
nal, proporsional, transpa-
ran dan akuntable.

"Tanpa ada unsur like
dan dislike. Sejak jauh hari
M16 sudah mengungkap-
kan bahwa hasil Pansel
idealnya dua pria dan satu
perempuan," tegas Didu.

Direktur Lesa Demar-
kasi, Hasan Masat SH
mengatakan, diskusi publik
soal Sekda Idola ini perlu
dilakukan dan cukup stra-
tegis di mana publik ingin
berpartisipasi untuk men-
dukung good governance
dan ASM yang bersih
mumpuni dengan kinerja
yang bagus.

Dia menjelaskan, pada
14 Oktober Pansel Sekda
NTB akan membuka kran
aspirasi publik melalui
pembukaan tanggapan dan
pendapat publik bagi 5
calon Sekda NTB.

"Kami dari Lesa De-
markasi terus terang terta-
rik pada figur Lalu Gita,"
tegas Hasan Masat.

Menurutnya, pengala-
man Lalu Gita Aryadi di
bbidang birikrasi NTB
sudah teruji dari beberapa
pemerintahan, mulai dari
zaman Gubernur Harun Al
Rasyid, HL Serinata, TGH
M Zainul Majdi, hingga
saat ini di zaman Gubernur
Zulkieflimansyah.

"Lalu Gita mampu men-
dampingi beberapa rezim
pemerintah dan selalu bisa
masuk dalam lingkaran

Diskusi M16 Munculkan Tiga Nama
Calon Kuat Sekda NTB, Iswandi tidak Masuk

terdekat memegang jaba-
tan-jabatan strategis pula,"
katanya.

Hasan menilai, dalam
pemilihan Sekda NTB kali
ini masalah geopolitik ha-
rus dikesampingkan.

"Tidak boleh lagi ada is-
tilah dia itu Sasak, Mbojo,
atau Samawa. Kalau dulu
boleh saja karena berda-
sarkan teritorial untuk har-
monisasi keterwakilan.
Tapi karena sekarang pa-
kai Pansel maka hal itu ha-
rus dihindari," tegasnya.

Hasan menekankan,
Sekda sebagai panglima
para ASN di lingkup Pro-
vinsi NTB harus punya
dedikasi, loyalitas integri-
tas, dan kinerja yang dapat
diterima pemerintah dan
juga masyarakat NTB.

Pansel diharapkan tidak
mempertimbangkan unsur
kesukuan, golongan kelom-
pok, maupun organisasi
masyarakat tertentu.

"Karena hal itu sensitif.
Pansel harus netral dan
menilai berdasarkan Un-
dang-Undang ASN Nomor
5 Tahun 2014. Itu yang jadi
asupan penting," tegasnya.

Hasan mengatakan,
Lalu Gita bisa diajukan
masuk menjadi tiga besar
calon Sekda NTB.

"Lalu Gita layak masuk
3 besar, dan Gubernur ka-
mi yakin memahami ini,"
kata Hasan Masat.

Sementara itu, Ketua
Gerakan Pemuda Lombok,
Taufik Hidayat mengatakan,
pemilihan Sekda NTB kali ini
merupakan pemilihan Sekda
yang paling menarik.

Sebab, dalam proses-
nya ternyata ada banyak
kepedulian publik yang ba-
nyak memberikan masu-
kan dan kritik.

Menurutnya, lima calon
Sekda yang ada merupa-
kan figur dan sosok birokrat

NTB yang hebat dan me-
miliki kapasitas masing-
masing.

"Lima nama ini orang
hebat semua. Namun de-
ngan banyak pertimbangan
kami Gerakan Pemuda Lom-
bok memilih mendukung pak
Ridwansyah. Beliau juga pan-
tas masuk tiga besar," kata
Taufik.

Dia menegaskan, jaba-
tan Sekda NTB agar tidak
asal dipilih. Dia setuju bah-
wa pemilihan juga tidak
harus mengadopsi geopo-
litik berdasarkan kesukuan.

"Tapi jangan juga kare-
na kesukuan, orang yang
pantas jadi Sekda justru te-
releminir. Lepas dari SA-
RA dan lainnya, kami me-
nilai pak Ridwansyah me-
mang mumpuni dan ter-
bukti punya pengalaman,"
katanya.

Menurutnya, hadirnya
Ridwansyah sebagai Sek-
da akan membuat sema-
ngat Ber-Nusa Tenggara
Barat akan lebih maksimal
diimplementasikan menuju
NTB Gemilang ke depan.

Diskusi Calon Sekda NTB
Idola yang digelar M16 berja-
lan seru dan demokratis. Ma-
sing-masing peserta menyam-
paikan keunggulan calon
Sekda yang didukung.

Di akhir diskusi, Di-
rektur M16 Bambang Mei
Finarwanto kembali me-
negaskan, bahwa M16 men-
dorong tiga besar calon Sek-
da NTB nantinya terdiri
dari dua pria dan satu pe-
rempuan.

"Dua pria dan satu pe-
rempuan yang masuk tiga
besar. Tinggal pansel pan-
dai memilah dan memilih
mana yang terbaik. Pansel
harus paham dengan mak-
sud diskusi ini maksud. Dan
saya pikir pansel paham
dengan yang kami sam-
paikan," tukas Didu. (BE04)

peluang besar untuk me-
nang sehingga banyak ka-
der kita yang memenang-
kan perhelatan Pemilukada
yang akan datang", kata-
nya.

Pria yang dijuluki Samu-
rai Prabowo ini kemudian
memberikan tenggang
waktu sampai akhir tahun
2019 ini untuk meram-
pungkan susunan kepe-
ngurusan hingga di tingkat
yang paling depan (Rant-
ing).

"Saya berharap sema-
ngat dan kekompakan para
pengurus Partai Gerindra
terus dijaga dan ditingkat-
kan. Pengurus DPD dan
DPC saya beri waktu
sampai dengan akhir tahun
ini untuk membentuk su-
sunan kepengurusan sam-
pai di tingkat ranting", pin-
tanya.

HBK juga meminta para
pimpinan DPD dan DPC2
untuk terus mengkaji dan
mengevaluasi kekurangan-
kekurangan Partai Gerin-
dra pada Pemilu yang baru
lalu, dimana banyak suara
hilang atau berkurang ka-
rena lemahnya manajemen
pengelolaan saksi dalam
Pemilu, sehingga dia me-
minta bahwa untuk kede-
pannya para saksi harus
diberikan pembekalan dan
pengelolaan dengan lebih
baik.

"Kalau perlu kita harus
memiliki badan indepen-
dent yang secara khusus
mengelola dan membekali
para saksi. Banyak suara
hilang dan pindah kemarin
karena kita tidak bisa
mengelola dan memanage
para saksi dengan benar",
pungkasnya.

Di akhir pidatonya,
HBK berencana akan ber-
temu dengan sekitar 1.000
orang tim suksesnya dulu,
untuk berinteraksi langsung
sekaligus menyerap saran-
saran dan masukan-ma-
sukan dari para pendu-
kungnya. (BE04)

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)

H ub .  08 38 78 92 7577,  08 12 27 7 1434

WWW.BBCVANTAG E.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
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Dispar Usulkan Perwali
Penggunaan Rimpu Lingkup Pemkot Bima

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah berhasil meraih

Gedung Direhab, Pelayanan IGD RSU Sondosia Pindah
Bima, BimaEkspres.-

Pelayanan Instalasi
Gawat Darurat (IGD) di
RSU Sondosia sekarang
pindah di ruangan ICU.
Hal itu karena gedung
IGD rumah sakit setempat
sedang direhab.

Kasi Pelayanan RSU
Sondosia, Ahmad Yani,
SKM, SE, mengungkap-
kan, saat ini memang be-
nar ruangan IGD direhab
karena ruangan sebelum-
nya tidak memenuhi sya-
rat. Yakni terlalu kecil se-
hingga kita usulkan untuk
diperluas.

“Alhamdulillah peme-
rintah mengakomodir ke-
inginan kita.Yakni meng-
gelontorkan anggaran re-
hab,” ujar Ahmad Yani, Senin
(14/10).

Kata Yani, alasan rehab
ruang IGD karena persya-
ratan akreditasi. Yakni ru-
ang IGD harus ada jalur
tertentu.

“Ruangan IGD sebe-

lumnya tidak memenuhi
standar akreditasi. Sehing-
ga diusulkan untuk diperlu-
as,” jelas dia.

Pasca pelayanan IGD
dipindah ke ruang ICU, se-
lama ini tidak ada kendala.
Karena ruangan ICU cu-
kup luas.

“Sebelumnya pelayanan
sempat diberikan di lobi, se-
telah dipikir matang matang,
pelayanan IGD harus dipin-
dah di ICU dengan pertim-
bangan lebih nyaman,” ung-
kapnya.

Sementara itu, pihak
yang ditunjuk sebagai pe-
laksana, Wahyu, menyam-
paikan, kegiatan rehab ru-
ang IGD sumber angga-
rannya DAK Tahun 2019.

Sedangkan tanggal kon-
trak sejak  24 Juli 2019 de-
ngan nomor kontrak 02/
L U / K o n t r a k . R S U D /
DAK/VII/2019.

“Nilai kontrak sebesar
Rp. 900 juta lebih. Pelaksa-
na CV. Berkah,” ujarnya.

Saat ini kata dia, kegia-
tan hampir 70 persen yakni

Rekor MURI penggunaan
Rimpu terbanyak, Dinas

Pariwisata Pemuda dan
Olahraga (Dispar) Kota

Bima akan mengajukan
usulan Peraturan Wali Kota
(Perwali). Perwali ini untuk
penggunaan Rimpu bagi
pegawai lingkup Pemkot
Bima.

Kepala Dispar Kota Bi-
ma, Sunarti  kepada Bima-
Ekspres di ruang kerjanya,
Senin (14/10) mengatakan,
Festival Rimpu kemarin
berhasil meraih rekor MU-
RI. Semua berkat  dukung-
an dari masyarakat.

Dikatakannya, Pawai
Rimpu menjadi sebuah sim-
bol Kebudayaan Bima. Pem-
kot Bima punya komitmen

tinggi untuk menggali bu-
daya yang mulai pudar dan
terkikis oleh zaman.

“Rimpu ini budaya Bima
untuk menutup aurat,”jelas-
nya.

Selanjutnya, kata dia,
bagaimana budaya Rim-
pu dipertahankan dan men-
jadi warisan generasi. seba-
gai salah satu upaya men-
jaga budaya ini adalah de-
ngan usulan Perwali.

“Satu hari dalam satu
Minggu seluruh masyara-
kat, ASN, sekolah berak-
tifitas memakai Rimpu,”
sarannya.

Untuk mengawali, kata
dia, akan dimulai di instansi
yang dipimpinnya. Harapan-
nya akan diikuti oleh OPD
lainnya, hingga masyarakat
luas.

“Kami yakin Walikota
akan respon dan sangat men-
dukung upaya pelestarian
budaya Bima," ujarnya.

Ada keunikan dari Tem-
be Nggoli, selain menjadi
kain Rimpu. Dari sisi ke-
nyamanan pemakaiannya,
Tembe Nggoli bila dipakai
siang hari akan terasa se-
juk dan malam hari terasa
hangat. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Proyek pembangunan

instalasi farmasi di RSU
Sondosia yang sempat ter-

sendat akibat tidak ada
tukang kini kembali digen-

Pembangunan Instalasi Farmasi RSU Sondosia Digenjot

Sunarti

jot. Untuk mengejar keter-
tinggalan waktu, pihak pe-
laksana memberlakukan
kerja lembur.

Pelaksana proyek pem-
bangunan instalasi farmasi
di RSU Sondosia, Guntur,
menyampaikan, pekerjaan
mulai dilanjutkan hari ini
(Senin, red). Yakni pasca
mendatangkan tukang lo-
kal. “Kita sudah mendapat-
kan tukang pengganti. Ke-
pala tukang warga Kolo Ko-
ta Bima sedangkan yang la-
innya sebagian warga Kabu-
paten Bima,” ujarnya, Senin

(14/10).
Kata dia, untuk menge-

jar ketertinggalan, akan
kerja lembur siang malam.
Pihaknya sedang memasang
lampu penerang sehingga
bisa bekerja di waktu ma-
lam. “Persiapan lembur kita
pasang lampu,” tuturnya.

Dengan pola seperti ini,
lanjutnya, pihaknya opti-
mis pekerjaan bisa disele-
saikan sesuai limit waktu
yang ditentukan. “Kalau
pun lewat waktu. Paling fin-
ishing saja,” ungkapnya.

Dalam pekerjaan ini,

tahap pemasangan bagian
atap. “Kalau bagian atap

selesai. Kita akan tuntas-
kan bagian bawah yakni

pemasangan keramik dan
lainnya,” ujarnya.(BE07)

pihaknya mengutamakan
mutu pekerjaan. “Kita ti-
dak tergesa gesa melaksa-
nakan kegiatan ini. Karena
mutu pekerjaan harus dija-
ga,”ujarnya.

Dijelaskannya, sesuai di
papan informasi nomor kon-
trak pekerjaan itu 05/LU/
Kontrak.RSUS/DAK/VII.
2019 dengan nilai kontrak
sebesar Rp. 2,8 milyar. “Sum-
ber anggaran DAK Tahun
2019. Sedangkan pelaksana
CV. Sumber Rejeki dan lama
pekerjaan 130 hari,” tutupnya.
(BE07)


