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Bima, BimaEkspres.-
Wakil Bupati (Wabup) Bima Drs. H Dah-

lan M. Noer, M. Pd, meminta ASN lingkup
Pemkab Bima, tetap fokus menjalankan roda
pemerintahan. Jangan sampai  terlibat politik
praktis, apalagi menjelang Pilkada 2020.

"Saya mendapat laporan, ada pejabat
lingkup Pemkab Bima melakukan rapat ter-
tutup menjelang tahun politik. Saya tegaskan
jangan sampai laporan ini benar menggiring

Baca: Konsolidasi... Hal 4

keterlibatan ASN pada Pilkada, tolong jaga
netralitas ASN," ujar Dahlan saat memimpin
upacara Hari Kesaktian Pancasila, Selasa
(1/10).

Dia mengaku, laporan yang diterima-
nya bisa dipercaya. Sebagai Wabup me-
minta agar tidak menggiring dan memberi
dukungan pada siapapun, sebab itu bukan
tugas dan fungsi ASN.

"ASN dilarang mengikuti kampanye

Ada Pejabat Pemkab
Rapat Konsolidasi Jelang Pilkada

Bima, BimaEkspres.-
Para anggota DPRD Kabupaten Bima

yang baru saja dilantik sepekan lalu kini mulai
menunjukkan kinerjanya. Salah satunya
Rafidin, SSos yang merupakan duta Partai
Amanat Nasional (PAN).

Dia meminta, agar anggaran Perjalan-
an Dinas Luar pejabat daerah mulai dari Bu-
pati hingga pejabat eselon dua segera dipang-
kas untuk kepentingan membantu para nela-
yan dan petani yang ada di seluruh pelosok
Bima.

Dibeberkannya, anggaran perjalanan dinas
seperti anggota dewan hingga pejabat eselon
II mencapai Rp 6 Miliar Lebih. Sementara
anggaran perjalanan dinas untuk bupati saja,

Baca: Pangkas... Hal 6

Pangkas Perjalanan
Dinas Bupati dan Pejabat

Mataram, BimaEkspres.-
Sebanyak 159 warga NTB yang keba-

nyakan sudah berada di Jayapura, kini te-
ngah menanti proses evakuasi. Mereka me-
nunggu ketersediaan pesawat yang akan me-
nerbangkan mereka kembali ke NTB. Sejauh
ini, situasi di Papua terbilang sudah lebih kon-
dusif. Sementara, warga NTB di Papua juga
dalam keadaan aman tanpa ada korban jiwa.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas
Sosial Provinsi NTB, T. Wismaningsih, Dra-
jadiah, S.Sos, Selasa (1/10). Menurut Wisma-
ningsih, data sementara saat ini memperli-
hatkan adanya 189 orang warga NTB yang
tersebar di sejumlah daerah di Papua.

Dari jumlah tersebut, sebagian telah ke-
luar dari Papua. Sementara sisanya, yang be-
lum dievakuasi mencapai 159 orang. Dari 159
orang tersebut, sebanyak 89 orang sudah be-
rada di Yonif 751, Sentani, Jayapura, Papua.
Mereka terdiri dari 6 warga Dompu, 3 war-
ga Lombok, 7 warga Sumbawa, 1 warga Ko-
ta Bima dan 72 warga Kabupaten Bima.

Baca: Aman... Hal 6

dan wajib fokus dengan tugasnya sebagai
pelayan masyarakat, jangan ciderai jaba-
tan dengan ikut terlibat politik praktis," ingat-
nya.

Dia juga mengatakan, larangan ASN
tidak ikut berpolitik telah diatur dalam un-
dang- undang. Juga Peraturan Pemerintah

Pilkada Dompu 2020, Diharapkan Lahir Pemimpin Berkualitas

Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M Noer, MPd mengingatkan ASN saat upacara Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10) agar tidak terlibat
politik praktis. ASN harus fokus dalam melayani masyarakat, bukan Pilkada.

Warga NTB
di Papua Aman

Baca: Berkualitas... Hal 4

Dompu, BimaEkspres.-
Bupati Dompu, Drs H Bambang M Ya-

sin berharap agar hasil Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) 2020 bisa melahirkan pe-

Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Dompu 2020, Selasa.

mimpin berkualitas. Memiliki intergritas dan
dapat diterima  semua pihak.

“Pilkada  nanti bisa menghasilkan Bupati
Dompu yang lebih berkualitas dari bupati se-

belumnya, termasuk saya," katanya saat me-
nandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) untuk Pilkada 2020, Selasa.

Penandatanganan NPHD oleh Bupati Dom-
pu, Ketua KPU Dompu, Drs Arifudin dan Ketua
Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs Irwan  di ru-
ang rapat Bupati Dompu. Dia juga berharap
tahapan dan proses Pilkada 2020 nanti dapat
berjalan baik dan lancar. “Semoga bupati terpilih
nantinya memberikan peningkatan yang sig-
nifikan dalam pembangunan daerah,” harapnya.

Untuk Pilkada 2020 nanti, Pemkab Dom-
pu menghibahkan anggaran sebesar Rp  15
miliar untuk KPU dan Rp 5 miliar lebih untuk
Bawaslu.

Kepala  DPKAD Dompu, Muhamad, ST
mengatakan, dari anggaran sebesar itu dari AP-
BD-P 2019 sebesar Rp500  juta untuk KPU
sisanya dan Rp 14,5 miliar APBD 2020. De-

Rafidin, SSos
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CATATAN REDAKSI

SATU tahun sudah Wali Kota Bima, H
Muhammad Lutfi, SE dan Wakil Wali Kota
Bima, Feri Sofiyan, SH menakhodai peme-
rintahan. Setahun mencoba untuk mereali-
sasikan janji-janji politik dalam program
pemerintahan.

Pasangan ini pun mengakui perjalanan
pemerintahan mereka masih ada kekura-
ngan. Terlebih dalam merealisasikan janji-
janji politik kampanyenya dalam membawa
Kota Bima kearah yang lebih baik.

Pengakuan masih adanya kekurangan,
perlu diapresiasi. Itu bentuk kejujuran da-
lam mengakui kekurangan yang ada. Menga-
ku ada yang kurang, berarti ada upaya untuk
membenahi.

Lutfi-Feri pun merefleksikan satu tahun
kepemimpinan mereka dalam acara doa dan
dzikir Ahad malam lalu. Saat itu mengun-
dang ribuan orang dan dihadapan mereka
Lutfi-Feri mengakui masih adanya kekura-
ngan mereka.

Masih tersisa empat tahun untuk meme-
nuhi janji politik mereka. Tentu terlalu dini
untuk menagih semua yang dijanjikan saat
kampanye. Namun diharapkan ada skala
prioritas janji politik, khususnya mengu-
tamkan terkait hajat hidup orang banyak.

Lutfi-Feri sendiri mengelaim sudah ham-
pir 40 persen janji untuk kepentingan orang
banyak direalisasikan. Sebagai bukti di ta-
hun perdana pihaknya telah menganggar-
kan anggaran pertama telah telah digelontorkan
anggaran untuk kartu BPJS senilai Rp 8 miliar
dalam APBD- Perubahan tahun 2019 ini.

Capaian selama setahun bagi mereka su-
dah cukup besar. jarang ada yang bisa men-
capai persentase seperti itu.

Selain program BPJS, ada program pember-
dayaan masyarakat. BUMN cukup membantu
membangun Kota Bima. Semuanya untuk ke-
pentingan orang banyak.

Di tengah perjalanan setahun memimpin,
rupanya Lutfi-Feri juga didera isu keretakan.
Meski dibantah politisi Golkar tersebut.

Belakangan ini memang tak bisa dipungkiri
oleh orang nomor satu di Pemkot ini, cukup san-
ter dikabarkan jika hubungan antara dirinya
dengan wawali tidak harmonis. Bahkan disebut
telah pisah kongsi.

Karena bagi Lutfi, hingga kini sudah tidak
ada keraguan lagi bagi dirinya dalam menja-
lankan roda pemerintahan di Kota Bima saat
ini bersama Feri Sofiyan. Selama satu tahun ber-
sama, Feri diakui menjadi wakil yang paling me-
ngerti.

Lutfi membandingkan, majunya pemba-
ngunan di Kota Mataram karena kompak-
nya kepala daerah. Begitu pun yang ingin
dibangun oleh dirinya bersama Feri Sofiyan.
Dimana dengan latar belakang yang sama,
yakni dari kursi dewan yang kemudian men-
jadi kepala daerah dengan tujuan yang se-
rupa.

Semoga kedepan perubahan benar-benar
dapat terwujud sesuai jargon keduanya. (*)

Setahun Lutfi-Feri

Dompu, BimaEkspres.-
Ketua Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Dom-
pu, Drs Arifudin menyampaikan
apresiasi dengan ditandatangani-
nya anggaran Pilkada Dompu
2020.

Arifudin usainya penanda-
tanganan berita acara NPHD
berjanji akan melaksanakan
tugas serta tanggung jawab
melaksanakan Pilkada 2020
dengan baik. “Kami akan me-
ngelola anggaran secara efisi-
en dan efektif,” katanya sera-
ya menambahkan akan mela-
kukan tahapan Pilkada sesuai
dengan anggaran yang tersedia.

Misalnya, kata dia, debat
di media awalnya akan meng-
hadirkan televisi nasional untuk
live, namun mengingat dana
yang harus dikeluarkan cukup
besar sehingga tidak jadi dan
cukup dengan TV lokal saja

dengan memanfaatkan TV
kabel. Ada juga kegiatan yang
cukup menguras anggaran be-
sar, seperti baliho, penyelesa-
ian sengketa Pilkada, sosialisasi
pendidikan pemilih, serta

lainnya.
Ketua Bawaslu Dompu,

Drs Irwan juga menyampaikan
rasa terima kasih atas penan-
datangan berita acara NPH-
D itu. Awalnya mengusulkan

anggaran Rp 9,3 Miliar, tapi
disetujui Rp.5,07 Miliar.

“Kami berkomitmen akan
mengawal dan mengawasi se-
mua tahapan Pilkada tahun 2020
nanti," pungkasnya. (BE03)

KPU dan Bawaslu Dompu
Apresiasi Penandatangan NPHD Pilkada

Mataram, BimaEkspres.-
"Meski Bali dan NTT su-

dah terkena rabies sejak be-
berapa tahun lalu, tetapi pulau
ini tidak tertular dan tetap ber-
sih serta bebas dari Rabies,"
ujar Direktur Jenderal Peter-
nakan dan Kesehatan Hewan
(Dirjen PKH) Kementerian
Pertanian, Dr. drh. I Ketut Di-
armita, MP pada acara Hari
Rabies Sedunia (World Rabies
Day) yang dipusatkan di Jalan
Pejanggik depan kantor gu-
bernur NTB di Mataram, Sab-
tu (28/9) lalu.

Menurutnya, jika dikaji dari
segi ilmu pengetahuan, sebe-
narnya hanya butuh waktu
tidak lebih dari  2 tahun, NTB
dan khususnya Lombok su-
dah terkena imbas penularan
rabies dari Provinsi Bali. Na-
mun Teori itu, kata Ketut Di-
armita tidak berlaku bagi NTB.
Padahal Provinsi Bali sudah di-
landa oleh penularan virus ra-

bies sejak tahun 2008 lalu.
Dan penanganannya-pun  ma-
sih terus berlanjut hingga saat
ini.

Demikian juga di NTT  pe-
nularannya sudah terjadi se-
jak tahun 1997 dan masih men-
jadi ancaman hingga saat ini.

Meskipun sempat terjadi di
pulau Sumbawa tepatnya di
Kabupaten Dompu dengan
2.400 kasus gigitan hewan
penular rabies dan 13 kasus
kematian. Namun menurut-
nya Pemerintah NTB dapat
melokalisir dan mencegah
penularan virus rabies hingga
tidak merambat sampai ke
Pulau Lombok.

"Saya sangat mengapre-
siasi Gubernur dan Wakil Gu-
bernur beserta seluruh jajaran-
nya atas atensi melawan penu-
laran virus rabies. Mudah-mu-
dahan apa yang dilakukan di
NTB saat ini dapat menjadi pa-
nutan bagi provinsi-provinsi

lain di Indonesia," pujinya se-
perti dilansir laman diskominfontb.

Dia menjelaskan bahwa
penularan virus Rabies  98
persen disebabkan oleh gigi-
tan hewan penular rabies,
seperti anjing, kucing dan
kelelawar. Cara paling mu-
dah untuk menghindari dan
mencegahnya, kata Dirjen
sebenarnya sangat sederha-
na, yakni dengan vaksinasi.

"Pelihara hewan  itu de-
ngan baik, jangan biarkan hi-
dup liar sehingga mudah ter-
tular virus rabies. Dan kalau
sudah tertular, jangan ragu me-
ngambil langkah tegas untuk
memunahkannya," terang
Dirjen kelahiran Bali itu.

Wakil Gubernur NTB, Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah me-
ngingatkan bahwa hal yang
terpenting dari seluruh rang-
kaian yang dilakukan untuk
menghindari Rabies adalah
edukasi secara masif. Mes-

Dirjen PKH Kementan Puji Lombok Bebas Rabies
kipun pulau Lombok, kata
Wagub yang akrab disapa
Ummi Rohmi, terbebas dari
penyakit Rabies namun ja-
ngan sampai seluruh elemen
masyarakat dan pemerintah
lengah dari penyakit yang
ditularkan melalui hewan ini.

"Seperti diketahui bersa-
ma, bahwa di NTB khusus-
nya di pulau Sumbawa telah
banyak korban dari ganasnya
penyakit Rabies. Tapi Alham-
dulillah, berkat kerja sama se-
mua pihak, sehingga kita dapat
memproteksi dan melokalisir
penyebaran virus Rabieas," tu-
tur  Ummi Rohmi.

Menurutnya, edukasi ten-
tang bahaya rabies, harus di-
tanamkan sejak kecil. Kita
berikan edukasi mulai dari
pendidikan TK hingga per-
guruan tinggi. Sehingga de-
ngan pengetahuan luas itu,
seluruh masyarakat dapat me-
lakukan proteksi diri.

Penyakit rabies, Menurut
Ibu Wagub, harus dipandang
sebagai sesuatu yang tidak
ditakuti, tapi harus diketahui
apa yang dilakukan dan apa
dampak dihasilkan oleh virus
itu. Maka dari itu, pemerin-
tah NTB yang dipercaya se-
bagai tuan rumah digelarnya
Hari Rabies Sedunia (World
Rabies Day), diharapkannya
mampu mewujudkan lang-
kah yang jauh lebih cepat un-
tuk mewujudkan NTB khu-
susnya Pulau Sumbawa Be-
bas Rabies. (BE04)
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Bagi-Bagi Gaji Wali Kota Wasiat Mertuanya
Kota Bima, BimaEkspres.-

Aksi bagi-bagi gaji yang dila-
kukan Wali Kota Bima, H Mu-
hammad Lutfi, SE selama seta-
hun beberapa pekan belakangan
ini membuat heboh warga. Ter-
lebih warga di media sosial yang
kebanyakan mempertanyakan
motif Politisi Golkar tersebut.

Dihadapan ribuan warga ser-
ta para pejabat dan lainnya di ke-
diamannya Minggu malam lalu,
Wali Kota Bima mengungkapkan
latar belakang dirinya membagi-
kan gaji tersebut.

"Kenapa saya membagikan
gaji saya? Ini bukan untuk tujuan
politik, melainkan amanat mertua
saya yang disampaikan lewat istri,"

beber mantan anggota DPR RI ter-
sebut.

Wasiat itulah yang dipegang
hingga kini dan gajinya selama
satu tahun ia menjabat sebagai Wali
Kota tersebut, ia simpan baik-baik
hingga genap selama satu tahun
ini.

"Saya tidak sentuh sama seka-
li dan pas dengan momentum se-
tahun pertama kepemimpinan sa-
ya langsung saja bagikan," ucap-
nya disambut tepuk tangan hadi-
rin dalam acara refleksi satu ta-
hun kepemimpinannya.

Lokasi atau daerah pertama
ia bagikan hasil keringatnya ter-
sebut yakni di wilayah Rabadom-
pu. Kemudian yang kedua di wi-

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

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

Hub. 083878927577, 08122771434

WWW.BBCVANTAGE.COM

Bima, BimaEkspres.-
Kafilah asal Kabupaten Bima

dilepas oleh Asisten Administrasi
Umum Setda Bima, Drs. H. Ari-
fuddin, HMY di Masjid Al Muhajirin
Komplek Kantor Bupati Bima, Se-
lasa ( 1/10). Kontingen tersebut akan
mengikuti  MTQ Ke XXVIII Ting-
kat Provinsi NTB di Lombok Barat
NTB yang digelar mulai tanggal 3
hingga 10 Oktober 2019. Hadir pada
kesempatan itu, Plt. Kabag Kesra
Setda Bima beserta jajaranya, para
guru, pendamping serta para kafilah
Kabupaten Bima.

Arifuddin mengatakan, qori dan
qoriah Kabupaten Bima agar dalam
mengikuti ajang MTQ ini dengan serius.
Harus berjuang dengan sebaik baiknya
dengan penuh semangat dalam me-
ngikuti ajang ini.

“Sehingga dari kegiatan ini pa-
ra qori dan qoriah, hafis dan ha-

fizah bisa keluar sebagai predikat
terbaik di mata lomba yang diikuti
dan bila perlu keluar sebagai juara
pertama dan mampu membang-
gakan nama daerah Kabupaten
Bima pada ajang tersebut,” ujarnya.

Dia yakin kemampuan dan usaha
yang telah digodok selama persiapan
pelatihan dapat mengantar kafilah
Kabupaten Bima ke tangga juara.

“Tinggal bagaimana mental kita
untuk bersaing dan sisanya tinggal
berdoa saja,” ungkapnya.

Menurut Plt. Kabag Kesra Set-
da Bima, Drs. Zunaiddin, MM, di-
rencanakan pelaksanaan MTQ Ke
–XXVIII tingkat Provinsi NTB dilak-
sanakan mulai tanggal hingga 10 Ok-
tober 2019 di Lombok Barat NTB. 2
Oktober 2019 para peserta akan di-
terima di lokasi MTQ dengan me-
lakukan pendaftaran ulang untuk
mengecek keberadaan peserta dan

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

Kafilah MTQ Kabupaten Bima Dilepas

layah Tanjung dan nantinya di lo-
kasi ketiga rencananya akan dila-

kukan di wilayah Ule dan kemu-
dian keliling secara estafet.

"Kenapa di wilayah Rabadom-
pu yang petama karena daerah ini
tempat saya dibesarkan. Yang ke-
dua juga memiliki cerita sendiri,"
tukasnya.

Lalu berapakah besaran gaji
yang diterimanya saban bulan-
nya? Wali kota mengaku perbu-
lannya ia hanya menerima gaji
sebesar Rp 6 juta rupiah saja.

Tidak hanya uang gajinya saja
yang ia berikan ke masyarakat-
nya tersebut, melainkan uang tun-
jangannya selama setahun ini se-
besar 16 juta perbulannya.

"Jadi silahkan kalikan saja be-
rapa totalnya dan jumlah itulah
yang saya akan bagi ke 41 kelu-
rahan nanti," ucapnya disambut he-
boh hadirin.

Jika pun kedepan ada warga
yang tidak kebagian akan hasil
keringatnya tersebut, meminta
maaf sebesar-besarnya.

"Kalau tidak tersentuh mohon

maaf, memang segitu saja," ujar-
nya.

Lalu dari mana biaya untuk
menghidupi keluarga dan rumah
tangganya? Wali Kota mengaku
tidak terlalu mempermasalahkan
lantaran memiliki perusahaan is-
trinya sejak lama.

Harapannya kedepan ungkap
pria bertubuh mungil tersebut,
aksinya dalam membagikan gaji
tersebut bisa menjadi role model
atau contoh bagi pemimpin lain
yang ada di Indonesia, utamanya
di NTB dan sekitarnya.

Untuk itu katanya, jika ada ka-
bar warganya di Kota Bima yang
memiliki ekonomi sangat kurang
mampu bahkan sampai ada yang
tidak makan, ia mengimbau un-
tuk dikabarkan kepada pihaknya.

"Karena inilah juga alasannya
RT RW yang diberikan intensif
dan lainnya. Jika ada yang tidak
layak laporkan karena semua bi-
sa diberikan lewat program-pro-
gram kita," tutupnya. (BE09)

H Muhammad Lutfi, SE

pada malam harinya akan dilakukan
pawai ta’ruf yang diikuti oleh 10 pe-
serta Kabupaten / Kota. (BE07)
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DLH Sebut Tukad Mas Taat Lingkungan
tuang dalam perjanjian DLH
dengan Tukad Mas. “Kan
sudah ada di dalam doku-
men UKL dan UPL, akan
melakukan menyiram se-
belum dan disaat aktivitas.
Saya pantau, selalu dilak-
sanakan penyiraman itu,”
terangnya.

“Pekan lalu saya dan Ke-
pala Dinas lakukan penga-
wasan dan mereka sudah ta-
ati," katanya.

Terkait soal pengelola-
an lingkungannya, lanjut-
nya, Tukad Mas juga sudah
menuangkannya dalam ren-
cana kegiatan. Salah satu-
nya memperbanyak pohon
disekitar lokasi aktivitas gu-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Soal keluhan pengguna

jalan atas debu akibat dari
aktivitas Tukad Mas di Ke-
lurahan Kodo ditanggapi Pe-
jabat Dinas Lingkungan Hi-
dup (DLH) Kota Bima.

Adanya debu tersebut
dianggap keniscayaan dari
aktivitas dilakukan Tukad
Mas. Bahkan selama ini di-
anggap taat aturan menge-
nai dampak lingkungan.

Kepala DLH memalui
Kabid pengendalian pen-
cemaran Lingkungan, Ab-
dul Haris mengatakan, ak-
tivitas Tukad Mas masti me-
miliki efek, namun tetap
ada solusinya. Hal itu ter-

Konsolidasi... dari hal.1

baik tentang Pembinaan ji-
wa Korps dan Kode Etik Pe-
gawai Negeri Sipil maupun
tentang disiplin.  Ini untuk meng-
hindari adanya persepsi buruk

na mengurangi dampak
dari debu.

“Mungkin pohonnya
masih kurang dan perlu
diperbanyak itu akan kami
sampaikan. Kan tak bisa
juga semuanya clear ber-
sih pasti ada imbasnya,"
kata Haris.

Menurut Haris, industri
besar di daerah lain juga
terjadi hal seperti itu. Ha-
nya saja apa yang menjadi
keluhan pengguna jalan
bagus  untuk masukan pi-
haknya.

Dalam waktu dekat, kata
dia, akan berkoordinasi de-
ngan perusahaan tersebut.
(BE06)

Berkualitas...  dari hal.1

mikian juga dengan Bawas-
lu, Rp 75 juta dari APBD-P dan
Rp 5 miliar dari APBD 2020.

publik terhadap netralitas ASN.
"ASN harus memosisikan

diri dengan tepat, apabila ada
ASN yang coba-coba melibat-
kan diri dalam politik praktis,

kami selaku kepala daerah
tidak segan-segan memberi-
kan sanksi yang berat terha-
dap ASN tersebut," tegasnya.
(BE05)

hukumnya. Sebagai bukti,
rangkaian kegiatan mempe-
ringati HKGB ke 67 Tahun
2019, jajaran Polres mulai
membangun rumah warga
miskin.

Bima, BimaEkspres.-
Jajaran Kepolisian Re-

sor (Polres) Kabupaten Bi-
ma tidak henti hentinya me-
nunjukan pengabdian kepa-
da masyarakat di wilayah

Peletakan batu pertama
oleh Ketua Bhayangkari Ca-
bang Bima Ny. Lina Bagus
S. Wibowo,  milik warga RT
06 Desa Sondosia Kecama-
tan Bolo, Siti Sarah Ahmad,

Pembangunan Rumah Warga Miskin oleh Polres Dimulai
Abdul Haris

Nilai nominal itu berdasar-
kan rasionalisasi anggaran yang
disepakati Pemkab, KPU dan

Bawaslu. Acara yang berlang-
sung di ruang rapat Bupati Dompu
itu berjalan lancar. (BE03)

Selasa (1/10). Rumah perma-
nen itu ukurannya 5 x 4,5 me-
ter.

Hadir Kapolsek Bolo, Ka-
subsektor Bolo Timur, Kades
Sondosia, Ketua Bhayangka-

ri Ranting Bolo dan anggota,
penguru Bhayangkari Ca-
bang Bima,  Toga dan Tomas
desa setempat.

Ketua Bhayangkari Ca-
bang Bima, Ny. Lina Ba-
gus S Wibowo, menyam-
paikan, kegiatan bedah ru-
mah ini sebagai bentuk pe-
ngabdian kepada masyara-
kat yang lebih membutuh-
kan. “Semoga apa yang di-
lakukan saat ini berman-
faat  serta bernilai ibadah,”
ujarnya.

Dilaporkannya, sumber
anggaran kegiatan ini yakni
dari Kapolres Bima dan  pa-
ra donatur. Harapannya, ke-
giatan ini dapat meringankan
beban ibu Siti Sarah.

“Insya Allah apabila masih
ada donatur yang memberikan
bantuan. Kegiatan semacam ini
akan terus dilanjutkan,” ungkap-
nya.

Kades Sondosia, Jauhari

Irfani, S.Pd, menyampai-
kan banyak terima kasih
kepada Bhayangkari  Ca-
bang  Bima dan lebih khu-
sus kepada Kapolres Ka-
bupaten Bima dan jajaran
yang telah sudi membantu
meringankan beban warga
miskin khususnya di Desa
Sondosia.

“Kegiatan ini akan men-
jadi amal baik Ibu Bha-
yangkari. Mudah mudahan
Allah SWT senantiasa me-
mudahkan segala urusan kita
semua,” ucap Kades Sondo-
sia.

Cerita Kades, Siti Sarah
ini layak diberikan bantuan
karena tidak memiliki ru-
mah. Sebelumnya, suami-
nya sudah meninggal dunia
akibat sengatan petir.

“Ibu Siti Sarah memiliki
tiga anak. Hidup menjanda
dan perlu mendapat bantu-
an,” ungkapnya. (BE07)

ngun semangat seluruh ele-
men masyarakat untuk ber-
partisipasi secara aktif dan
ikut serta memelihara ke-
amanan dan ketertiban di
lingkungan masing-masing.

“Mari kita jaga Kamtib-
mas secara bersama sama,”
ajak Kasat Binmas.

Kata Fandi, jika muncul
masalah di tengah tengah
kita, sebaiknya diselesai-
kan dengan penuh bijak tan-
pa ada tendensi apa apa.

“Kita harus meyakini,
jika masalah diselesaikan
dengan kepala dingin, se-
mua akan berakhir dengan
dingin pula,” tuturnya.

Dimbaunya, sebentar

Bima, BimaEkspres.-
Kasat Binmas Polres

Kabupaten Bima, AKP Fan-
di pimpin apel Kaposkam-
ling di halaman Mapolsek
Bolo, Senin (30/9).

Pada kesempatan itu,
Kasat Binmas menyerah-
kan sarana kontak pada Lin-
mas di setiap desa, berupa
kopi dan gula.

Kegiatan tersebut diha-
diri jajaran kecaamatan
Bolo, Kapolsek Bolo dan
anggota, jajaran TNI serta
unsur pemerintah desa.

Fandi, saat apel me-
nyampaikan, kegiatan ter-
sebut dilakukan untuk me-
ngajak sekaligus memba-

lagi akan menghadapi suk-
sesi Pilkades serentak ber-
gelombang pada Desem-
ber Tahun 2019.

Untuk mensukseskan
demokrasi tingkat desa itu
membutuhkan dukungan
serta partisipasi semua pi-
hak.

“Sukses dan tidaknya Pil-
kades ada di tangan kita,” ujar-
nya.

Dirinya berharap, ja-
ngan jadikan ajang Pilka-
des ini sebagai sarana un-
tuk saling siku dengan niat
menjatuhkan rival politik.

Akan tetapi, lanjut Fan-
di, momentum Pilkades ini
harus dimaknai dengan

Kasat Binmas Serahkan Kopi dan Gula ke Linmas

tulus sehingga jalinan si-
laturahim tetap terjaga.

“Beda pilihan itu hal yang
lumrah. Anggap semua itu

warna politik,” tutup Fandi.
(BE07)
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Percepat Evakuasi, Bupati Bima
Kirim Utusan ke Wamena

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Dhamayanti Putri, SE me-
ngutus Kabid Bidang Jami-
nan dan Sosial (BJS) Din-
sos Kabupaten Bima, Rizal
Mukhlis, untuk berangkat ke
Jayapura Papua. Hal itu di-
lakukan Pemda Bima seba-
gai bentuk kepedulian terha-
dap warga Bima yang terje-
bak dalam situasi konflik di
Wamena, Kabupaten Jaya-
wijaya.

"Hari ini kita mengutus

Kabid Bidang Jaminan dan
Sosial (BJS) di Dinas Sosial
untuk melakukan pendataan
jumlah warga Bima, supaya
dapat dipulangkan secepat-
nya," jelas Bupati Bima Hj.
Indah Dhamayanti Putri SE,
melalui Kasubag Pemberi-
taan Zainuddin, SS di Woha,
Selasa (1/10).

Kata dia, proses pemula-
ngan warga Bima diwilayah
konflik akan diprioritaskan
untuk anak-anak, balita, dan
wanita. Keberangkatan Ka-

bid dimaksud guna lebih
mendekatkan komunikasi
dan mengefektifkan koor-
dinasi untuk persiapan pe-
mulangan warga Bima kor-
ban kerusuhan.

"Bupati memerintahkan
langsung kepada jajaran
Dinsos untuk langsung ke
Jayapura dan menitipkan
salam dan do'a bagi sege-
nap keluarga besar di Pa-
pua," ujarnya.

Pemulangan, kata dia,
akan dilakukan bertahap, mulai

Ekonomi Penerima PKH
di Madapangga Mulai Meningkat

Bima, BimaEkspres.-
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, penerima

manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Keca-
matan Madapangga mengalami perubahan ekonomi
yakni dari warga miskin meningkat menjadi ekonomi
menengah.

“Kita sudah mengecek di lapangan. Sebagian pene-
rima manfaat PKH Madapangga alami perubahan,”
ujar Koordintor PKH Madapangga, Andriyani Agusti-
na, Selasa (1/10).

Kata Andriyani, proses verifikasi data desil 4 dan
desil 4+ tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Ke-
mentrian Sosial (Kemensos) RI. Dan melaporkan pe-
rubahan kondisi ekonomi Kelompok Penerima Manfaat
(KPM) PKH ada jadwal tertentu,  itu tergantung jadwal
yg dikeluarkan oleh pusat.

“Memang benar ada penerima manfaat PKH yang
sudah mengalami perubahan ekonomi dan itu sudah
kita laporkan ke pusat dua bulan yang lalu,” jelasnya.

Hasil laporan tersebut, lanjut dia, secara otomatis
penerima PKH yang sudah meningkat kelas ekono-
minya tidak lagi terima bantuan. Namun perlu diketahui
bersama, terkait bantuan ini tidak ada istilah pengalihan.
Kalau sudah eksit pada satu orang maka tetap dia da-
pat. “Yang jelas penerima bantuan PKH tidak bisa dialih-
kan,” ujarnya.

Berdasarkan rumor yang beredar bahwa anggota
PKH di Madapangga sudah 65 persen mampu atau ka-
ya, hal itu tidak boleh dikonsumsi karena data itu tidak
valid. Jika di lapangan terdapat banyak KPM yang kaya,
maka kita berharap dilaporkan ke Pendamping PKH untuk
dilakukan verifikasi ulang.

“Mari kita sama sama bekerja untuk mensukseskan
salah satu program pemerintah untuk mengentaskan
kemiskinan. Tanpa bantuan masyarakat kita tidak bisa
bekerja secara maksimal,” ungkapnya.(BE07)

Kamis 3 Oktober 2019. Semen-
tara Kadis Sosial Kabupaten
Bima, Sirajuddin, MM, membe-
narkan salah satu Kabid diutus
untuk ke Jayapura. Hal ini dila-
kukan karena hasil koordinasi
awal belum ada kepastian untuk
evakuasi warga Kabupaten
Bima.

"Bupati bahkan berencana
sewa pesawat untuk evakuasi
warga, meskipun dilakukan se-
cara bertahap untuk mendahu-
lukan anak-anak dan ibu-ibu,"
terangnya. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Anggota Kepolisian Sek-

tor (Polsek) Kecamatan

Bolo razia Senjata Tajam
(Sajam) terhadap pengun-
jung Turnamen Volley Ball

Piala Bupati Cup III Tahun
2019 di lapangan Paruga
Nae Bolo, Senin malam (30/
9). Hal itu dilakukan untuk
menghindari terjadinya kri-
minalitas khususnya perke-
lahian dengan menggunakan
Senjata Tajam (Sajam).

Kapolsek Bolo, IPTU.
Juanda, mengatakan, haja-
tan pemerintah wajib hukum-
nya kita sukseskan bersama,
untuk mewujudkan hal itu per-
lu dilakukan tindakan nyata.

“Razia ini dilakukan seba-
gai upaya pencegahan terja-
dinya aksi kriminalitas. De-
ngan demikian kegiatan akan
berjalan sesuai harapan,” te-
rangnya.

Saat razia, kata dia, tidak me-
nemukan sajam yang dibawa
oleh pengunjung. Jika menemu-

kan sajam akan disita sekaligus
pemiliknya diberikan pembinaan
agar tidak lagi menggunakan
barang seperti itu.

“Terjadinya kriminalitas
bukan karena ada niat tapi
karena ada kesempatan. In-
tinya rajia dilakukan supaya
tidak ada ruang bagi warga
untuk melakukan aksi krimi-
nalitas,” tuturnya.

Dingatkannya, kepada se-
luruh elemen masyarakat un-
tuk menumbuhkan kesadaran
untuk menjaga Kamtibmas
selama hajatan olahraga yang
dilaksanakan oleh pemerin-
tah. Sehingga penyelenggara-
an Turnamen Volley Ball piala
Bupati Cup III sukses. “Mari kita
jaga bersama Kamtibmas agar
hajatan ini berjalan sesuai hara-
pan,” tutupnya. (BE07)

Anggota Polsek Bolo Razia Sajam di Arena Voli
Andriyani Agustina

Mataram, BimaEkspres.-
Sesuai amanat UU No. 7

Tahun 2019 tentang Mata
Uang, Bank Indonesia se-
nantiasa memenuhi kebutu-
han Rupiah di masyarakat
dalam jumlah nominal yang
cukup, jenis pecahan yang
sesuai, dan dalam kondisi
yang layak edar. Kantor Per-
wakilan Bank Indonesia Pro-
vinsi NTB telah melakukan
beberapa kegiatan untuk me-
mastikan ketersediaan Ru-
piah bagi masyarakat NTB.

Kepala Kantor Perwaki-
lan Bank Indonesia Provinsi
NTB, Achris Sarwani me-
ngatakan, Bank Indonesia
dan Perbankan NTB telah
menyusun langkah strategis
guna meningkatkan kualitas
uang beredar di NTB.

“Akhir Agustus kita bahas
dengan perbankan, Septem-
ber kita sudah action” ujarnya.

Dia juga menambahkan,
upaya Kantor Perwakilan
Bank Indonesia untuk me-
mastikan kualitas uang be-
redar dilakukan dengan ber-
bagai cara, baik cara konven-
sional berupa kegiatan kas
keliling maupun dengan kerja
sama dengan pihak lain tanpa
dipungut biaya. Jumlah uang
lusuh yang ditukarkan ma-
syarakat, seluruhnya akan
dikembalikan dalam bentuk
uang layak edar dengan nilai
yang sama.

Pada 24 agustus 2019 lalu,
BI bersama dengan perban-
kan untuk menyusun strategi
pemenuhan uang kertas, te-
rutama uang kertas Pecahan
Kecil (Rp20ribu ke bawah)
sehingga dapat memenuhi

standar kualitas uang beredar
yang diharapkan. Hasil pem-
bahasan tersebut menyimpul-
kan bahwa kualitas uang yang
beredar di NTB dapat diting-
katkan dengan cara memper-
mudah akses masyarakat un-
tuk melakukan penukaran
uang layak edar, menambah
pos-pos pelayanan penuka-
ran uang lusuh (tidak layak
edar), serta meningkatkan
edukasi dan sosialisasi tentang
GEMAR TULUS, GErakan
MAsyARakat Tukar Uang
LUSuh.

Menindaklanjuti pertemu-
an tersebut, beberapa upaya
yang sudah dilakukan oleh
Kantor Perwakilan Bank In-
donesia Provinsi NTB, sela-
ma periode September anta-
ra lain adalah penandata-
nganan Kesepakatan Bersa-
ma antara BI dan asosiasi
BPR di NTB (Perbarindo
NTB) untuk melibatkan BPR
dalam melayani penukaran
uang lusuh di masyarakat.
Selain itu, dilakukan pula
penandatanganan Kesepa-
katan Bersama dengan Bank
NTB Syariah dalam rangka
risk management pada ke-
giatan kas keliling BI.

Selanjutnya pada perte-
ngahan September juga dila-
kukan pertemuan antara Kan-
tor Perwakilan Bank Indone-
sia Provinsi Indonesia Pro-
vinsi NTB dengan  BRI Kota
Bima beserta agen BRI un-
tuk melibatkan agen BRI da-
lam melayani penukaran
uang lusuh masayarakat. Dari
sisi kegiatan kas keliling, se-
lama bulan September kegi-
atan kas keliling dengan tajuk

GEMAR TULUS dilakukan
sebanyak 16 kali, atau rata 4
kali dalam seminggu.

Pada akhir pekan lalu,
Kantor Perwakilan Bank In-
donesia Prov. NTB melak-
sanakan kegiatan Layanan
GEMAR TULUS untuk men-
jemput uang lusuh yang be-
redar di masyarakat, khusus-
nya di Pasar Cakranegara dan
Pasar Sindu di Kota Mataram.
Kegiatan ini dilaksanakan
untuk menarik UPK (Uang
Pecahan Kecil) yang sudah lu-
suh dan ditukarkan dengan
uang baru, agar uang yang be-
redar di masyarakat mencapai
level layak edar seperti yang
telah ditargetkan oleh Bank In-
donesia. Selain melayani pe-
nukaran uang Rupiah, Bank
Indonesia juga memberikan
edukasi kepada masyarakat
agar dapat memperlakukan
uang dengan baik, guna men-
jaga uang tetap dalam keadaan
layak edar sehingga masa edar
uang di masyarakat bisa lebih
lama. Bank Indonesia juga
memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang ciri ke-
aslian uang Rupiah (CIKUR)
sehingga masyarakat juga ter-
hindar dari potensi risiko pe-
redaran uang palsu.

Layanan GEMAR TU-
LUS juga dilaksanakan oleh
Perbankan, Kantor Perwaki-
lan Bank Indonesia Provinsi
NTB telah mendistribusikan
media informasi ke seluruh
Bank mengenai layanan ter-
sebut. Hal ini dilakukan untuk
semakin meningkatkan pe-
mahaman masyarakat bah-
wa penukaran Uang Rupiah
tidak hanya bisa dilakukan di

BI Terus Tingkatkan Kualitas Uang Beredar di NTB

Pemeriksaan penonton oleh aparat.

Bank Indonesia, tapi juga da-
pat dilakukan di seluruh kantor
bank. Selain itu, perbankan ju-
ga menggerakan agen bank un-
tuk memberikan layanan penu-
karan uang masyarakat yang
lokasinya jauh dari kantor Bank.

“Dengan berbagai program-
program tersebut, kami harapkan
masyarakat lebih mudah menu-
karkan uang mereka, sehingga
kualitas uang beredar di NTB se-
makin meningkat,” pungkas Ach-
ris. (BE04)
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RKB Direhab, Siswa SDN Inpres Kananga I Belajar di Musala, Teras dan Rumah Dinas

Pangkas... dari hal.1

Aman... hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Karena Ruang Kegiatan

Belajar (RKB) direhab, sis-
wa kelas IV, V dan VI  SDN
Inpres Kananga I Kecama-
tan Bolo mengikuti Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM)
di Musala, teras dan rumah
dinas. Hal itu sudah berlang-
sung sejak Jum’at (27/9) la-
lu yakni setelah pembong-
karan RKB.

Guru Kelas VI, Idrus
Hamzah, S. Pd, saat dikon-
firmasi Selasa (1/10), me-
ngungkapkan, dialihkan-
nya lokasi KBM seperti ini
karena ruang belajar su-
dah dibongkar.

Nanti setelah kegiatan

rehab selesai, kita akan
kembali mengikuti proses
belajar mengajar di ruang
belajar masing masing.

Sejauh ini kendala yang
dihadapi tidak ada, hanya
saja dalam mushalla tidak
bisa kita tempatkan meja
dan bangku karena faktor
tidak etis.

“Ini kan musala jadi ti-
dak enak kita simpan meja
dan bangku,” tuturnya.

Dijelaskannya, ketika
masuk waktu salat Dzuhur,
musala digunakan lagi se-
bagai tempat ibadah yakni
untuk menjalankan salat
fardu.

“Setelah salat Dzuhur ke-

Di luar Yonif, masih ada
70 orang yang tersebar di
berbagai tempat di Papua.
Terdiri darin55 orang di Ja-
yawijaya, 1 orang di Pun-
cak Jaya, 6 di Yolimo, 3 di
Polikara dan 5 orang di La-
mi Jaya. “Ini data tadi ma-
lam. Mudah-mudahan pagi
ini sudah banyak yang di-
terbangkan ke Jayapura,”
ujar Wismaningsih.

Wismaningsih mene-
rangkan, total 189 orang
yang terdata itu merupa-
kan warga NTB yang me-
ngungsi. Masih banyak lagi
warga NTB lainnya yang
tidak mengungsi. Kebanya-
kan mereka tidak mengungsi
karena bertugas. Misalnya,
warga yang merupakan per-
sonel TNI atau pegawai pe-
merintahan.

“Ini juga merupakan ke-
bijakan nasional, untuk ke-
amanan daerah, agar nanti

sekitar Rp 12  Miliar.
"Belum lagi perjalanan

dinas Sekda dan pejabat di-
bawahnya. Bisa dibayang-
kan, berapa yang habis ang-
garan kita?," tanyanya de-
ngan nada tinggi kepada war-
tawan.

Untuk itu Rafidin me-
minta kepada eksekutif dan
legislatif untuk memangkas
anggaran perjalanan dinas
tersebut.

Kemudian, anggaran yang
telah dipangkas bisa dialihkan
untuk program yang bersen-
tuhan langsung dengan ma-
syarakat.

"Ya seperti untuk mem-
bantu petani dan nelayan.
Sayang kan dan kasian ju-
ga untuk mereka yang sa-
ngat membutuhkan bantu-
an pemerintah," ujarnya di-
amini rekan legislator lain-
nya.

Rafidin memberikan es-
timasi, jika saja anggaran
perjalanan dinas bupati di-
pangkas hingga Rp 700 juta
dan dewan hingga Rp 4 mi-
liar maka akan ada anggaran
yang terkumpul Rp 2 hingga
Rp 3 miliar untuk membantu
petani dan nelayan.

"Uang sebanyak itu akan
sangat bermanfaat bagi ma-
syarakat Kabupaten Bima.
Apalagi sekelas petani dan
nelayan," tegasnya.

Ditambahkannya, pe-
merintah harus bisa mela-
kukan sistem prioritas da-
lam melakukan perjalanan
dinas. Jika perjalanan itu
tidak mendatangkan kon-
tribusi apapun bagi daerah,
maka katanya tidak perlu
dilakukan.

"Saya pun sudah mene-
mui sekda juga soal ini, ka-
tanya tergantung dewan

yang membahas dan me-
ngetok anggaran," ulasnya
di sekretariat DPRD Ka-
bupaten Bima kemarin.

Utusan PAN ini juga me-
minta kepada Sekwan, da-
lam setiap tugas luar dewan
maka harus membawa ser-
ta wartawan yang akan
meliput langsung kegiatan
anggota dewan.

Karena menurutnya, per-
jalanan dinas dewan meng-
gunakan anggaran negara
maka harus diawasi ketat
dan dipastikan diketahui oleh
rakyatnya.

"Kenapa harus takut
bawa wartawan? Dewan
di Kota Bima dan kota la-
in saya lihat selalu bawa
wartawan. Lalu kenapa
kita tidak? Biar rakyat ta-
hu, ini dewan bener ke lu-
ar kotanya," tutup Rafidin.
(BE09)

giatan belajar mengajar di-
lanjutkan,” ujarnya.

Guru Kelas IV, Nining
Kurniawati, S.Pd, mengata-

kan, untuk siswa kelas IV
mengikuti KBM di rumah di-

nas. Sedangkan kelas V,
karena jumlah siswa sedikit
mereka mengikuti KBM di
teras ruang kelas II. “Nanti
kalau ruang selesai direhab
kita akan mengikuti KBM
seperti biasanya,”  ujar Nining.

Sebelumnya, lanjut dia,
sempat diadakan musya-
warah merencanakan ma-
suk sekolah sore. Namun
karena banyak yang me-
nolak sehingga harus ma-
suk pagi semua dan diber-
lakukan seperti ini.

“Awalnya kita rencana
masuk sore. Tapi banyak
yang menolak dan disepa-
kati serentak masuk pagi,”
ungkapnya. (BE07)

tidak terjadi kekosongan di
Papua,” ujarnya.

Wismaningsih mene-
rangkan, kondisi warga
NTB di Papua cukup terja-
min. Ia juga menegaskan
tidak ada warga NTB yang
meninggal dunia akibat ke-
jadian ini.

“Warga masyarakat
NTB, Alhamdulillah dalam
kondisi baik. Mereka men-
dapat fasilitas dari Dan-
rem setempat di Yonif 751
Jayapura, sehingga tidak
tidur di tenda. Bahkan, Ka-
bid dan Koord Tagana ikut
tidur di lokasi ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, anak-
anak pengungsi bahkan
mendapatkan fasilitas per-
mainan seperti odong-odong
untuk membuat mereka lebih
gembira di pengungsian. Ke-
tersediaan logistik, menu-
rutnya juga sudah sangat ter-
jamin.

Semua perkembangan
ini, menurut Wismaningsih
selalu dipantau oleh Guber-
nur dan Wakil Gubernur
NTB.

“Pak Gubernur dan Ibu
Wagub komitmennya sa-
ngat bagus, beliau mem-
persilakan evakuasi meng-
gunakan apa saja yang di-
mungkinkan. Pesawat ko-
mersial juga tidak masalah.
Karena memang belum
ada penerbangan dengan
pesawat hercules,” imbuh-
nya.

Selain itu, Wismaningsih
menambahkan, koordinasi
dengan pemerintah kabu-
paten/kota di NTB juga te-
rus dilakukan.

“Kabupaten Bima sudah
datang Kadisnya. Untuk pro-
vinsi, kita mengutus hari Ju-
mat kemarin. Dari Sumba-
wa, Kadisnya juga sudah me-
nanyakan,” imbuhnya. (BE08)

Bima, BimaEkspres.-
Turnamen Volley Ball

memperebutkan piala Bu-
pati Cup III Tahun 2019 di
Paruga Nae Bolo mema-
suki babak akhir penyisihan
group. Pada pertandingan
Senin (30/9) malam, bertan-
ding di lapangan I Kecama-
tan Sape vs Palibelo dan be-
rakhir dengan skor 3-0 un-
tuk kemenangan Kecama-
tan Sape .

Sedangkan di lapangan
II, laga yang dinantikan an-
tara klub asal Kecamatan
Donggo vs Woha Pandai di-
menangkan dengan skor te-
lak 3-0 untuk klub Woha Pandai.

Pengelola Paruga Nae,
M.Ali, mengungkapkan, se-
lama pertandingan baru kali

ini pengunjung berdesakan
memasuki area Peruga Nae
hingga antrian cukup lama
di pintu masuk. “Sebagian
para pengunjung hadir sebe-
lum waktu salat Isya karena
takut tidak kebagian tempat
duduk di panggung,” ujar M.
Ali, Senin (30/9) malam.

Terkait keamanan, mulai
pembukaan hingga saat ini
suasana kondusif, hal itu ber-
kat kekompak unsur keama-
nan yakni Polri dan TNI yang
selalu siap siaga.

“Belum ada satu kasus kri-
minal yang terjadi. Alham-
dulillah berkat peran serta se-
mua pihak,” jelasnya.

Lebih khusus keamanan
kendaraan roda dua maupun
roda empat milik para pe-

ngunjung, ucapnya, pihak-
nya bersama juru parkir
selalu mengontrol untuk
menghindari terjadi aksi
pencurian.

“Kita kontrol setiap saat.
Selain itu ada kupon yang
dibagikan ke pemilik ken-
daraan dan satu kupon dipe-
gang oleh juru parkir, itu se-
mua dilakukan untuk meng-
hindari terjadi hal hal yang
tidak diinginkan,” ujarnya.

Dia berharap, kondisi
seperti ini selalu terjaga agar
hajatan pemerintah ini berja-
lan sebagaimana mestinya.

“Kita harap kesadaran
semua pihak untuk menjaga
konduktifitas. Sehingga tur-
namen Bupati Cup III berja-
lan sukses,” tutupnya. (BE07)

Voli Mania Banjiri Lapangan Paruga Nae
Jakarta, BimaEkspres.-

Sebanyak 575 Anggota
DPR RI hasil Pemilu 2019
sah dilantik pada hari ini di
Gedung MPR/DPR, Sena-
yan, Jakarta Selasa (1/10).
Mereka akan bekerja untuk
periode 2019-2024.

H. M. Syamsul Luthfi ada-
lah salah satu anggota DPR
RI terpilih dari Dapil NTB 2,
duduk kembali menjadi wakil
rakyat dari Partai NasDem.

“Alhamdulillah saya pan-
jatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, ini adalah sebu-
ah karunia dan amanah dari
masyarakat Lombok, telah
memberikan kepercayaan
kepada saya untuk menjadi
wakilnya di DPR RI,” ujarnya.

Selanjutnya untuk masa
kerja 2019-2024 Syamsul Luthfi
akan bekerja maksimal.

"InsyaAllah, kedepan kita
akan bekerja dengan maksimal,
memperhatikan daerah pemili-
han sehingga kerja-kerja yang
efektif dan menyentuh lang-
sung," tegas Syamsul Luthfi.

Kembali ke Senayan, Luthfi Akan Bekerja Lebih Maksimal

Syamsul Luthfi menyata-
kan  punya keinginan di Komisi
X yang membidangi Pariwi-
sata, Pendidikan, Sejarah.

"Sesuai dengan apa yang
sedang menjadi fokus pemba-
ngunan di daerah pemilihan.
Lombok sebagai destinasi in-
ternasional,” ujarnya. (BE04)

H.M. Syamsul Luthfi
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Kota Bima, BimaEkspres.-
DPRD Kota Bima, Se-

lasa (1/9) menggelar Ra-
pat Paripurna dengan agenda
pengambilan Keputusan
tentang pembentukan pa-
nitia perumusan peraturan
tata tertib (tatib).

Rapat Paripurna dipim-
pin oleh Ketua Sementara
DPRD Kota Bima, Alfian
Indrawirawan, S.Adm. Ra-
pat dihadiri oleh seluruh ang-
gota DPRD Kota Bima, Sek-
da Kota Bima, FKPD Kota
Bima, Kepala OPD ling-
kup Pemerintah Kota Bi-
ma, serta Camat dan Lu-
rah lingkup Pemerintah Ko-
ta Bima.

Ketua Sementara DP-
RD Kota Bima menyam-
paikan apresiasi karena se-
mua anggota dewan hadir.

“Semoga kita semua di-
berikan kekuatan dalam
mengemban amanah rak-
yat,” ujarnya.

Sekertaris dewan, Drs.
A.Wahid membacakan su-
rat keputusan tentang panitia
perumus peraturan DPRD
Kota Bima tentang tata ter-
tib. Ketua Panitia,  Sudirman

DJ, SH, wakil ketua H. A.
Karim, Sekretaris M. Irfan,

DPRD Kota Bima Bentuk Panitia Perumus Tatib

Ketua DPRD Sementara Silaturahim dengan FKPD

Bima, BimaEkspres.-
Setelah dilantik menjadi

anggota DPRD Kabupa-
ten Bima periode 2019-
2024, H Abdurrahman,
SSos berjanji lebih mem-
perhatikan aspirasi warga.
Apalagi ini untuk periode
kedua menjadi anggota de-
wan.

Pria kelahiran Desa
Renda Kecamatan Belo ini
berjanji akan terus berjuang
menyerap aspirasi masya-
rakat, khususnya di Dapil
VI.

Sekretaris Partai Hanu-
ra Kabupaten Bima ini di-
lantik bersama 44 Anggota
DPRD lainnya, Rabu (25/
09) lalu. "Alhamdulillah, sa-
ya sangat berterima kasih
kepada keluarga besar dan
para tim sukses, maupun

relawan yang tidak henti-
hentinya berdo'a memper-
juangkan dan memilih saya,
pada Pileg yang telah dise-
lenggarakan pada April la-
lu. Sehingga saya bisa ter-
pilih dan menjadi anggota
DPRD periode kedua. Se-
moga saya dapat menjaga
amanah rakyat ini, hingga
lima tahun kedepan," ucap
Aji Man, sapaan akrabnya.

Dikatakannya, perjua-
ngan dan penantian panjang
selama ini terbayar, sebe-
lumnya melalui berbagai
rangkaian pemilihan legis-
latif. Mulai dari menunggu
hasil sampai penetapan hingga
resmi, serta dilantik menjadi
anggota DPRD Kabupaten
Bima.

"Semuanya berjalan lan-
car. saya meminta do'a dan

dukungan masyarakat, se-
hingga semua program yang

akan dilakukan dalam me-
nyerap dan memperjuangkan

aspirasi masyarakat dapat
tercapai dan tentunya diha-

Terpilih Lagi, Abdurrahman Janji Perhatikan Aspirasi Warga
rapkan sinergi antara le-
gislatif dan Pemerintah  Da-
erah, kiranya dapat berjalan
dengan baik," harap anggo-
ta legilatif yang akrab dike-
nal Bintang Renda ini.

Jika dilihat dari kinerja
para anggota DPRD sebe-
lumnya, menurutnya sudah
cukup baik. Hanya saja,
perlu menambah program
baru.

"Kami semua dari Fraksi
Hanura khususnya, akan be-
kerja sama mengawal berba-
gai kebijakan Pemerintah  Ka-
bupaten Bima, demi terwujud-
nya kemajuan pembangunan
di daerah yang kita cintai ini.
Tentunya kritik dan saran dari
masyarakat, sangat kami ha-
rapkan, demi kemajuan Pem-
kab Bima kedepan," pungkas-
nya. (BE05)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Ketua Sementara DPRD

Kota Bima, Alfian Indrawi-
rawan, S.Adm silaturahmi
ke Anggota Forum Koordi-
nasi Pimpinan Daerah Kota
Bima, Selasa (1/10). Duta Gol-
kar itu road show ke masing-
masing anggota FKPD, Ka-
polres, Ketua Pengadilan, Ka-
jari, Dandim 1608.

Kabag Umum dan Hu-
mas, Setwan Kota Bima,
Syahrial Nuryadin menga-
takan, kegiatan ini dalam
rangka menjalin silatura-
him demi meningkatkan
dan memperkuat sinergitas
antar lembaga. Selain itu,
kegiatan ini dalam rangka
berdiskusi dan membahas
tentang beberapa hal yang
menjadi agenda DPRD

Kota Bima kedepan.
“Sehingga tercipta hu-

bungan yang baik dari se-
mua stake holder dalam
membangun daerah,” ujar-
nya.

Pimpinan Sementara
DPRD Kota Bima menga-
wali kunjungannya ke Ke-
tua Pengadilan Negeri Ra-
ba Bima, kemudian Kapol-
res Bima Kota, Dandim 1608
Bima dan Kajari Bima.

Kegiatan ini akan rutin
dilakukan oleh Ketua Se-
mentara DPRD Kota Bi-
ma. Selanjutnya nanti juga
akan dijadwalkan untuk
mengunjungi dan bersilatu-
rahim ke tokoh-tokoh aga-
ma, tokoh masyarakat, para
alim ulama serta lainnya.
(BE06)

H Abdurrahman, SSos

S.Sos, M.Si. anggota terdiri
dari Muhammad Amin, S.IP,

Yogi Prima Ramadhan, SE,
Muhammad Erwin, M. Ryan

Kusuma Permadi, SH, H.
Ridwan Mustakim, S.Adm,

Syahbuddin serta  Edy Ikhwan-
syah, SE. (BE06)
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Bertahun Rusak, Aula SDN 2 Dena Belum Direhap
Bima, BimaEkspres.-

Kepala SDN 2 Dena, H.
A. Munir, SPd , mengeluhkan
belum mendapatkan dana
rehabilitasi Aula di SDN se-
tempat yang rubuh diterjang
angin saat hujan beberapa
tahun lalu. Akibatnya rapat
Kelompok Kerja Guru (KKG)
dan sejumlah kegiatan penting
lainnya tidak lagi dilaksana-
kan di tempat itu.

“Dana DAK Tahun 2019
sudah cair bahkan semua
sekolah yang tercakup seba-
gai penerima manfaat sudah
mulai bekerja,” ujar H. A. Mu-
nir, Selasa (1/10).

Aula tersebut merupa-
kan sentral kegiatan di Ma-
dapangga, hal itu mestinya
menjadi pertimbangan pe-
merintah untuk diperioritas-
kan mendapatkan angga-

hal yang tidak kita inginkan,”
tutupnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Bima memeri-
ngati hari kesaktian Panca-

sila, Selasa (1/10). Wabup
Bima, Drs H Dahlan, M

Pancasila Perkuat Berbagai Sendi Kehidupan Berbangsa

ran untuk rehabilitasi. “Kita
sudah ajukan proposal be-
berapa tahun yang lalu dan
saya sudah kirim KTP, SK
Bupati atas permintaan pi-
hak pusat . Tapi hingga saat
ini  belum ada realisasi,” te-
rangnya.

Harapan ini, lanjut dia,
sering kita sampaikan me-
lalui media dan bahkan se-
cara lisan juga dalam ben-
tuk proposal sudah disampa-
ikan. Tapi semua harapan
pupus dan kita tidak menge-
tahui apa kendalanya.

“Saya sangat heran. Au-
la sudah ambruk beberapa
tahun lalu tidak dilirik,” ung-
kapnya.

Selain aula, jelas dia, ru-
angan kelas dua juga diku-
atir ambruk karena kondisi
tembok sudah miring.

“Sebentar lagi masuk Mu-
sim Hujan (MH), belum lagi

angin kencang. Itu semua
mengkuatirkan terjadinya

musibah yang tidak disang-
ka dan mengakibatkan hal

Mataram, BimaEkspres.-
Ikhtiar untuk mewujud-

kan NTB Asri dan Lestari
melalui Program Bebas Sam-
pah (Zero Waste) terus di-
giatkan Pemerintah Provinsi
NTB di bawah kepemimpi-
nan Gubernur Dr.H. Zulkie-
flimansyah dan Wakil Gu-
bernur (Wagub) Dr. Ir. Hj. Sit-
ti Rohmi Djalilah.

Dalam program Zero
Waste ini, pemerintah da-
erah tidak lagi akan mem-
perbanyak tempat pembu-
angan sampah. Akan tetapi,
akan fokus memperbanyak
tempat pengelolaan sampah
seperti Bank Sampah.

Termasuk diantaranya
Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Kebon Kongok yang
dikelola oleh Pemerintah Pro-
vinsi NTB, pada tahun 2020
nanti tidak lagi akan mene-
rima sampah yang belum
terpilah. TPA tersebut ha-
nya akan melayani sampah
yang sudah dipilah sesuai je-
nisnya sehingga langsung
dapat diolah menjadi berba-
gai produk yang bermanfaat
dan mendatangkan berkah
bagi masyarakat.

Wagub NTB, Dr Ir Hj
Sitti Rohmi Djalilah, mene-
gaskan hal tersebut, saat
membuka rapat koordinasi
penanganan dan pengelo-
laan sampah Kota Mataram
dan Kabupaten Lombok Ba-
rat bersama dengan sejumlah
stakeholder terkait, di Ruang
Rapat Utama Kantor Guber-
nur NTB Mataram, Senin
(30/9).

Menurut Wagub, kebija-
kan yang dibuat itu meru-
pakan bentuk komitmen
bersama dalam menangani
sampah yang berasal dari
Kota Mataram dan Lom-
bok Barat serta untuk mem-
permudah dalam pengelo-
laannya.

"Kalau sudah dipilah ma-
ka tinggal langsung diolah,
sehingga tidak menumpuk
terlalu lama di TPA," tegas-
nya.

Sementara itu, Penjabat
Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswan-
di, M.Si menyampaikan, se-
tidaknya ada tiga hal yang
penting dilakukan dalam men-
sukseskan program Zero
Waste ini, yaitu pengurangan
volume sampah, pengelolaan

Tahun 2020, NTB Fokus Perbanyak Bank Sampah

Noer, MPd, memimpin upa-
cara di halaman Kantor Pem-

kab Bima.
Wabup mengatakan,

Pancasila memperkuat sen-
di-sendi kehidupan sosial,
ekonomi, budaya, politik
masyarakat Indonesia.

“Nilai-nilai Pancasila
telah membuat masyarakat
kita semakin matang dalam
kehidupan politik," katanya.

Dikatakannya, untuk
membangun masyarakat
berkarakter dalam mewu-
judkan Indonesia yang ma-
ju dan bahagia, dibutuhkan
kerja keras berlandaskan
Pancasila.

“Pancasila adalah sum-
ber nilai jati diri bangsa se-
kaligus fondasi Negara,
sebagai falsafah negara,
Pancasila menjadi acuan

dalam mewujudkan Indo-
nesia yang adil, makmur dan
sejahtera,” ujarnya.

Lanjutnya, salah satu fe-
nomena dalam era globalisasi
adalah terjadinya lintas batas
nilai-nilai antarbangsa.

Bahkan antarkomunitas
atau kelompok-kelompok
masyarakat yang lebih ke-
cil.

Untuk itu, Dahlan me-
minta untuk selalu bersyu-
kur dan terus memperkuat
Pancasila yang telah me-
nunjukkan hidup berdampi-
ngan secara damai, har-
monis dan penuh toleransi.

“Kita harus mengikis
benih dan tumbuhnya nilai-
faham radikalisme dan se-
jenisnya," katanya.  (BE05)

ma dengan luas tujuh hek-
tare, TPA Lune di Dompu
seluas 9 hektare, dan TPA
Batu Putih di Sumbawa Ba-
rat seluas 5 hektare. Semen-
tara Kabupaten Sumbawa
memiliki dua TPA, yakni
TPA Raberas seluas 6 hek-
tare dan TPA Lekong selu-
as 9 hektare. (BE08)

Wagub NTB, Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalilah.

sampah dan pengawasan ter-
hadap pelaksanaan rencana
aksi program.

Berdasarkan data Di-
nas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTB,
Kota Mataram menghasil-
kan 314 ton sampah per-
hari, 273 ton diantaranya
masuk ke TPA.

Sedangkan Kabupaten
Lombok Barat menghasilkan
175,4 ton perhari, 101,76 ton
diantaranya masuk ke TPA.

Sejumlah TPA yang ada
di NTB yaitu, TPA Kebon
Kongok seluas 8,41 untuk Kota
Mataram dan Kabupaten Lom-
bok Barat. TPA Pengengat
seluas 10 hektare di Lom-

bok Tengah, TPA Ijo Balit
dengan luas delapan hek-
tare di Lombok Timur,
TPA Jugil seluas delapan
hektare di Lombok Utara
dan TPA Oi Mbo seluas
tujuh hektare di Kota Bi-
ma.

Selain itu ada TPA Wa-
duwani di Kabupaten Bi-


