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Bima, BimaEkspres.-
DPRD Kabupaten Bima, Rabu (2/

10) menggelar rapat paripurna perdana
dengan agenda pengumuman Fraksi-
Fraksi Dewan. Ketua DPRD Kabupaten
Bima sementara memimpin rapat, namun
langsung “diserang” anggota dewan
lainnya.

Pantauan BimaEkspres, baru saja
membuka rapat paripurna, Ketua DPRD

Baca: Yandi... Hal 4

sementara Muhammad Putera Ferryandi
S IP, langsung diserang dengan berbagai
protes.  Diawali protes Edi Mukhlis.
Kemudian disusul legislator baru Rafidin
serta lainnya.

Mereka menyorot aksi sang ketua
dewan termuda ini yang memakai jasa
preman atau pengawal pribadi saat
menemui massa aksi unjuk rasa beberapa
hari laly.

Pimpin Rapat Perdana,
Yandi "Diserang" Anggota Dewan

Bima, BimaEkspres.-
M Rendi (3) buah hati Pasangan

Suami Istri (Pasutri) Riki dan Nuraini
warga RT 15 Desa Tambe Kecamatan
Bolo mengalami gizi buruk. Bocah ini
bahkan sudah ditinggal mati ayahnya
sejak masih dalam kandungan.

Sudah beberapa bulan balita itu
mengalami gizi buruk dan harus
mendapatkan perhatian.

Kader Posyandu Mekar Desa
Tambe, Astuti, mengungkapkan, sebe-
lumnya M. Rendi merupakan pasien yang
menjadi sasaran untuk diberikan
pelayanan. Selain itu, buah hati Nuraini
ini ditangani secara medis oleh pihak

Baca: Gizi Buruk... Hal 6

Bocah Tambe
Alami Gizi Buruk

Bima, BimaEkspres.-
Jika selama ini kebun kurma lebih

akrab dengan timur tengah,  maka
sekarang pemandangan seperti itu akan
terwujud di Kabupaten Bima, tepatnya
di Kecamatan Tambora.

Kepala Bidang Transmigrasi pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bima, Aris Munandar, ST MT
Rabu (2/10) mengatakan, Kawasan
Terpadu Mandiri (KTM) Tambora akan
dijadikan embrio Produksi Perintis Kurma
Tropis di Indonesia. "Saat ini terdapat
1.000 bibit kurma yang sudah bertunas
di KTM yang merupakan Pilot Program
Ide Santri," ujar Aris.

Bibit kurma berasal dari Thailand dan
selama ini belum ada yang rintis. Selain
kebun kurma, pihaknya juga mengem-
bangkan peternakan sapi komunal.
“Kegiatan tersebut merupakan dukungan
Kementerian Nakertrans dan  berkolabo-

Baca: Kurma Tropis... Hal 6

"Jangan bawa-bawa preman gitu
dong. Kita ini legislator terhormat dan
memiliki aturan dan tupoksi tersendiri.
Aksi pak ketua dewan ini malam
membuat citra lembaga dewan lebih
buruk," ujar Rafidin.

Anggota dewan lainnya seperti

Usai Transaksi Narkoba, Dua Warga Samili Ditangkap

Bupati  Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, menyerahkan  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke Bawaslu Kabupaten Bima, untuk
pengawasan Pilkada 2020. Berita di halaman 3.

Wow, Tambora
Rintis Kurma Tropis

Baca: Narkoba... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Anggota Unit Opsnal Sat  Res-

Narkoba Polres Bima, berhasil menang-
kap dua terduga pelaku kepemilikan dan

Dua tersangka kepemilikan sabu, AH dan M.AS.

peredaran narkotika jenis Sabu.
Penangkapan tersebut berlangsung
ditanjakan Doro Belo Desa Panda
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima,

Selasa (1/10) malam.
Kapolres Bima melalui Kasat

Narkoba IPTU Syahbuddin P, SH,
menjelaskan, pengungkapan dan kepe-
milikan narkotika jenis sabu berdasarkan
informasi yang diterima Tim Opsnal Sat
Resnarkoba dari masyarakat.

"Informasi itu ditindak lanjuti oleh
anggota Sat Sabhara dan Anggota SPKT
yang melaksanakan piket di Mako Polres
Bima," ujarnya.

Kata dia, informasi diperoleh, kedua
pelaku telah melakukan transaksi
narkotika jenis sabu  di wilayah Kota
Bima. Kedua pelaku memakai sepeda
motor Yamaha Vixion warna merah,
salah satu ciri-ciri dari orang yang akan
melakukan transaksi tersebut, memakai
kemeja warna coklat dan yang satunya

M Rendi alami gizi buruk
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CATATAN REDAKSI

MENJELANG Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Kabupaten Bima, rupanya Aparatur
Sipil Negara (ASN) mulai “genit”.  KPU belum
membuka pendaftaran, namun ada oknum
pejabat yang sudah konsolidasi dukungan
politik.

Hal itu dibeberkan Wakil Bupati (Wabup)
Bima Drs. H Dahlan M. Noer, M. Pd.
Mendapat laporan itu meminta ASN lingkup
Pemkab Bima, tetap fokus menjalankan roda
pemerintahan.  Jangan sampai  terlibat politik
praktis, apalagi menjelang Pilkada 2020.

Ada rasa prihatin disampaikan oleh
Dahlan atas informasi tersebut. Seharusnya
ASN fokus dalam melayani masyarakat, bukan
sibuk urusan Pilkada. Jangan sampai
akhirnya urusan ke masyarakat menjadi
terbengkalai.

Tindakan seperti itu jelas menciderai
jabatan dengan ikut terlibat politik praktis.
Larangan itu diatur juga dalam undang-
undang. Juga Peraturan Pemerintah baik
tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil maupun tentang disiplin.
Ini untuk menghindari adanya persepsi buruk
publik terhadap netralitas ASN.

Kegelisahan dan keprihatinan Dahlan
bukanlah hal baru. Setiap momen politik,
khususnya pemilihan kepala daerah, kadang
oknum ASN lebih sibuk disbanding calon dan
tim sukses atau Parpol pengusung.

Bahkan dalam internal ASN sendiri terjadi
blok, karena memiliki dukungan masing-
masing. Namun biasanya calon juga
memanfaatkan keberadaan ASN untuk
mendapatkan dukungan lebih besar.  Selalu
ada balas jasa, jika kepala daerah yang
didukung menang.

Bukan rahasia. Bahkan saat kepala
daerah itu dilantik, secara terbuka menyam-
paikan , bahwa mengutamakan penempatan
pejabat dari tim suksesnya. Padahal jelas
dalam aturan ASN dilarang berpolitik praktis.

Padahal aturan sanksi bagi ASN yang
terlibat cukup berat, namun seolah diacuhkan.
Bahkan berdampak pidana, jika terbukti
terlibat dalam dukungan politik. Namun dasar
“genit”, apapun dilakukan untuk
mendapatkan bergening kekuasaan, salah
satunya dengan memberi dukungan.

Jelas ini membuat kekacauan dalam
birokrasi dan berdampak pada kinerja. Bisa
jadi yang kalah dalam dukungan tersisih dan
tidak mendapat tugas yang baik sesuai
kapasitasnya.

Pada gilirannya masyarakatlah yang
kembali dirugikan oleh ulah oknum ASN yang
genit dalam suksesi politik. Kita berharap
Bawaslu sebagai lembaga resmi memperketat
pengawasan dan menindak oknum yang
terlibat.

Karena selama ini dari sekian kasus
keterlibatan ASN, belum ada yang memberi
efek jera. Akibatnya oknum ASN leluasa untuk
ber-akrobat politik.

Tolong ASN jangan terus genit urusan
politik. (*)

ASN Mulai Genit

Bima, BimaEkspres.-
Menjamurnya usaha

kecil dan menengah di
wilayah Kota dan Kabupa-
ten Bima belakangan ini,
dinilai sejumlah Srikandi
dewan DPRD Kabupaten
Bima tidak terlalu mendapat
sokongan penuh dari
pemerintah setempat.

Sebab kata salah satu
Srikandi dewan Mahdalena
SS, MM, pemerintah dalam
hal ini dinas perizinan seolah
mempersulit para pengusaha
kecil dan menengah dalam
mendapatkan "restu" sebagai
pengusaha.

"Sementara di Bima ini
banyak sekali potensi. Para
pelaku usaha kecil dan
menengah seperti kuliner dan
lainnya berkembang sekali,"
ujar wanita cantik kelahiran
21 Februari 1980 menjawab
media ini kemarin.

Berkaca dari pengala-
man serta latar belakangnya
dibidang wirausaha, selama
ini pengusaha kecil kesulitan
dalam mendapatkan izin
hingga label dan lainnya.

Sehingga dampaknya, mere-
ka tidak bisa mengembang-
kan sayap dalam usahanya.

"Kesulitannya mulai dari
persyaratan hingga masalah
dana. Andai saja dinas tidak
mempersulit mereka akan
berkembang pesat dan
besar," tukasnya.

Dampak lainnya kata
duta PKB tersebut, para
pengusaha besar seperti
pemilik supermarket baik di

Kota dan Kabupaten Bima,
terpaksa memasok produk-
produk makanan dari luar
Bima.

"Bahkan dari luar NTB
atau dari jauh. Padahal di
Bima juga ada dan malah
kualitas dan rasanya lebih
bagus," sesalnya.

Kedepan setelah ia
duduk sebagai wakil rakyat
ini, Mahdalena mengaku
akan memperjuangkan nasib

para pengusaha kecil dan
menengah ini dalam menda-
patkan izin yang resmi.

 "Nanti saya akan coba
membahas dengan dinas,
apa kendala dan jalan
keluarnya hingga mereka
mendapatkan solusi terbaik,"
tegasnya usai menggelar
rapat perdana Rabu (2/10)
kemarin.

Harapannya setelah
dibicarakan dengan peme-
rintah dalam hal ini dinas
terkait, bisa sama-sama
mencari jalan keluarnya.
"Semoga saja bisa dicarikan
solusinya," tutupnya.

Hal serupa diamini
Srikandi dewan lainnya
bernama Hj Suhartini. Duta
Partai Golongan Karya
tersebut kedepan mengaku,
akan jua berjuang untuk
masyarakat khususnya
kalangan menengah ke-
bawah.

"Mereka (pengusaha
kecil, Red) juga harus
didukung dan disokong.
Kalau bukan kita siapa lagi,"
ujarnya singkat. (BE09)

Srikandi Dewan Minta Dinas
Tidak Persulit Izin Pengusaha Kecil

Bima, BimaEkspres.-
Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Bima
berkunjung ke redaksi
BiMEKS Group,  Rabu (2/
10) malam.  Kunjungan ter-
sebut sebagai rangkaian
pelaksanaan Pemilu 2019
lalu. “Kami ingin menyampai-
kan terimakasih ke media
atas peran sertanya dalam
menyukseskan Pemilu 2019
lalu,” ujar Komisioner KPU
Kabupaten Bima, Ady

Supriadin, SPdI.
Selain itu, kata Ady,

menyampaikan, jika KPU
Kabupaten Bima akan
memulai tahapan pelaksa-
naan  Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) 2020.
Tahapan dekat ini adalah
pengumuman pendaftaran
dukungan bakal calon
perseorangan.

“Selain itu kami juga
akan menyiapkan louncing
Pilkada Kabupaten Bima

2020 dirangkai dengan
lomba design maskot dan
jingle,” ujarnya.

Dia berharap ada kemit-
raan dengan Media dalam
menyukseskan Pilkada 2020
nanti. Termasuk membantu
dalam menyosialisasikan
setiap tahapan.

KPU juga, kata dia,
sudah menandatangani
Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) antara
Pemerintah Kabupaten

KPU Kabupaten Bima Nilai Media Berperan Sukseskan Pemilu

Mahdalena (kanan) dan Hj Suhartini (kiri).

Kunjungan KPU Kabupaten Bima di kantor Redaksi BiMEKS Group, Rabu malam.

Bima dan KPU Kabupaten
Bima, senilai Rp24,6 miliar.
Anggaran tersebut di bawah
nominal yang diusulkan
sebelumnya.

Kedepan, KPU juga
akan  memfokuskan pening-
katan kapasitas setiap
penyelenggara, terutama
PPK, PPS dan KPPS.
“Termasuk meningkatkan
kemitraan dengan berbagai
elemen lainnya,” pungkas-
nya. (BE04)
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Pencairan Dana Desa Tahap III di Bolo Molor
Bima, BimaEkspres.-

Dibanding tahun sebelum-
nya, pencairan Dana Desa tahap
III di Kecamatan Bolo molor.
Pasalnya, hingga saat ini setiap
desa belum ada yang melapor-
kan realisasi penggunaan Dana
Desa Tahap I dan II. “Semua
desa belum melaporkan realisasi
penggunaan Dana Desa 20
persen tahap I dan 40 persen
tahap II. Hal itu salah satu
indikator untuk mendapatkan
rekomendasi pencairan Dana
Desa tahap III sebanyak 40
persen,” ujar Camat Bolo,

Mardianah, SH di ruangannya,
Rabu (2/10).

Kata Camat, tahun sebe-
lumnya masuk bulan Agustus
sudah ada desa yang sampaikan
laporan realisasi Dana Desa
tahap I dan II. Sehingga masuk
bulan Oktober proses pencairan
Dana Desa tahap III. “Biasanya
bulan Oktober Dana Desa tahap
III sudah cair. Walau pun
beberapa desa,” terangnya.

Untuk mendapatkan
rekomendasi pencairan Dana
Desa tahap III, yang pertama
desa harus menyampaikan

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.-
Berdasarkan hasil penan-

datanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) antara
Pemerintah Kabupaten Bima
dan KPU Kabupaten Bima,
Pemda Bima menganggarkan
dana sebesar Rp24,6 miliar
untuk kegiatan penyelenggaraan
Pilkada.

"Kami sudah melakukan
penandatangan NPHD bersama
Pemda Bima, hasilnya  untuk
ksgiatan Pilkada, Bupati Bima
menganggarkan sebanyak
Rp24,6 miliar," kata Ketua KPU
Kabupaten Bima Imran S. Pdi,
SH, Rabu (2/10).

Kata dia, penandatangan
NPHD dilakukan kemarin
tanggal 1 Oktober 2019, meski-
pun dalam perencanaan,

pihaknya mengajukan penggu-
naan anggaran Rp28 miliar lebih,
namun pihaknya tidak bisa
berbuat banyak.

"Kami tidak bisa memaksa
seperti apa yang direncanakan,
karena itu kemampuan daerah
dengan anggaran yang ada,"
jelasnya.

Lanjut dia, jika merujuk pada
standar harga satuan dan
anggaran yang diajukan oleh
KPU pusat pada Kementrian
Keuangan, anggaran hasil
penandatanganan NPHD ini
tidak cukup.

“Sesuai harga standar
satuan oleh KPU pusar ke
Mentri  Keungan, anggaran
disetujui Pemda Bima belum
cukup, namun karena pertim-
bangan keuangan daerah, maka
semua akan disesuaikan,"
katanya.

Dia juga mengatakan, sisa
akhir tahun 2019 ini, KPU
Kabupaten Bima memilik
tahapan yang harus dijalankan
sesuai PKPU.

"Pemda Bima akan
menganggarkan Rp 300 juta dari
anggaran yang ada untuk tahun
2019 ini, karena ada tahapan
sosialisasi yang kami laksa-
nakan, sisanya akan dicarikan
2020 nanti," ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihak-
nya akan sosialisasi syarat dan
ketentuan calon perseorangan
non partai. Sementara calon
yang melalui jalur partai akan
dimulai 2020. (BE05)

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA,

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

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137

Dana Pilkada KPU Kabupaten Bima
Rp 24,6 Miliar

laporan penggunaan anggaran
tahap I dan II. Setelah itu, lanjut

Camat, kita juga akan monitor-
ing untuk mengecek fisik

Mardianah, SH

Imran, SPdI, SH

kegiatan pembangunan di desa.
“Sebelum rekomendasi

pencairan diberikan tidak cukup
dengan administrasi saja. Tapi
harus turun ke lapangan guna
memonitoring bukti fisik,”
jelasnya.

Dirnya berharap semua
desa secepatnya menyampaikan
laporan realisasi penggunaan
anggaran tahap I dan II.
Sehingga kita bisa turun ke
lapangan untuk meninjau
kegiatan fisik.

“Kita juga belum mendapat
konfirmasi kenapa setiap desa
belum membawa laporan
penggunaan anggaran Dana
Desa tahap I dan II,” tutupnya.
(BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima Hj. Indah

Dhamayanti Putri, SE, menye-
rahkan hasil Penandatanganan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) ke Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Bima, banyak Rp11.184 Miliar
Pemda anggarkan untuk Bawaslu
pada Pemilu 2020.

"Kemarin tanggal 1 Oktober
Bupati Bima menandatangani
NPHD, hari ini diserahkan ke
kami dan hasilnya sebanyak
Rp11,184 miliar, untuk kegiatan
pengawasan Pemilu 2020 nanti,"
kata Ketua Bawaslu Abdu-
rahman, SH, di Kantor Bupati
Bima, Rabu (2/10).

Serah terima hasil penanda-
tangan dilakukan langsung oleh

Bupati Bima, Hj. Indah Dhama-
yanti Putri, SE, dihadiri oleh Ketua
dan anggota Komisioner Bawaslu
Kabupaten Bima. "Tahun 2019 ini,
Pemda mencairkan Rp50 juta
untuk persiapan tahapan penga-
wasan Pilkada, untuk 2020 nanti
dana Rp11.184 Miliar dicairkan
tiga kali tahapan," katanya.

Kata dia, tahun 2020 akan
dicairkan tiga kali tahapan yaitu
40 persen pertama, 50 persen
kedua kali dan 10 persen terakhir.
Lanjut dia, meski dalam proposal
perencanaan penggunaan
anggaran untuk Pilkada 2020
diajukan ke Pemda mencapai
angka Rp17 miliar, namun hanya
di setujui 11 lebih miliar,  hal itu
dapat dimaklumi.

"Kami berterima kasih Pemda

Bupati Bima Serahkan NPHD untuk Bawaslu
telah memberikan dana
pengawasan Pilkada, dana ini
sesuai kemampuan keungan
daerah," jelasnya.

Dana ini akan digunakan
maksimal untuk kegiatan Pilkada,
Bawaslu menghormati dana dari
Daerah karena sesuai kamam-
puan anggaran saat ini.

Sementara Bupati Bima, Hj
Indah Dhamayanti Putri, SE,
mengaku dana yang dianggarkan
untuk Bawaslu memang tidak
sesuai nominal diajukan. Namun
dengan angka ini sudah cukup
membantu untuk terseleng-
garanya tahapan pengawasan.

"Kami anggarkan sesuai
kemampuan keuangan daerah,
sebab dana akan terbagi pada Pos
masing-masing,"jelasnya. (BE05)
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Bupati Bima Lantik Tiga Pejabat Eselon II
baru Kepala Dinas Komu-
nikasi, Informasi dan
Statistik Kabupaten Bima.

Sementara Taufik, ST,
MT  jabatan lama Sekreta-
ris pada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
dan jabatan baru  Kadis
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten
Bima serta Aries Munan-
dar, ST, MT jabatan lama
Kepala Bidang Transmig-
rasi  pada Disnakertrans
Kabupaten Bima dan
jabatan baru Kepala
BPBD Kabupaten Bima.

Bupati Bima, Hj Indah
Dhamayanti Putri, SE
mengatakan, mutasi dan
rolling ini merupakan hal
yang biasa dalam suatu
organisasi pemerintahan.
Karena merupakan tuntu-
tan organisasi dalam

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Dhamayanti Putri,  SE,
melantik tiga pejabat
struktural lingkup Peme-
rintah Kabupaten Bima,
Rabu (2/10).

Pelantikan tiga pejabat
itu untuk mengisi kekoso-
ngan pada Dinas Lingkup
Pemjab Bima. Berdasar-
kan surat Keputusan
Bupati Bima nomor: 821.2/
789/07.2/2019 tanggal 2
Oktober 2019 tentang
pengangkatan, peminda-
han, dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan
struktural lingkup pemerin-
tah Kabupaten Bima.

Pejabat yang dilantik
adalah Fahrurahman, SE,
M.Si jabatan lama Sekre-
taris pada Inspektorat
Kabupaten Bima, jabatan

Yandi... dari hal.1

Boiman, Ilham Yusuf, M
Natsir dan sederet legisla-
tor lainnya. Mereka me-
nilai cara kepemimpinan
Ketua sementara pria
yang akrab disapa Dae
Yandi masih kekanak-
kanakan bukan layaknya
sebagai legislator, malah
terkesan eksklusif.

Para legislator senior
itu meminta kepada ketua
sementara tidak lagi
melakukan hal yang sama
dikemudian hari  yang
cenderung memperlihat-
kan kekerdilan lembaga
dewan.

Selain itu, Edi Mukhlis
menyorot tajam etika dan
cara Ketua sementara
yang terkesan sebagai bos
di lembaga dewan. Hal
dimana menjadi sorotan
politisi Nasdem itu, saat
ketua sementara menje-
laskan alasan wakil ketua
sementara telat hadir

meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap ma-
syarakat. "Semoga pelan-
tikan ini dapat lebih
memberikan motivasi
kepada saudara untuk

Narkoba...  dari hal.1

memakai jaket warna
hijau.

"Kami menangkap AH
(23). dan M. AS (29), ke-
duanya warga Desa
Samili, Kecamatan Woha
Kabupaten Bima, ditangan
pelaku ditemukan BB
sebanyak 4 poket," jelas-
nya.

Untuk mengelabui
petugas, kedua pelaku
sempat membuang 3 poket

dalam rapat paripurna
karena telah diperintahkan
mengikuti rakor dengan
BNNK.

"Selama ini tidak ada
dalam aturan dan tatib
seorang ketua memerin-
tahkan siapapun dalam
mekanisme lembaga
dewan secara adminis-
trasi. Semuanya bersifat
kepemimpinan kolektif
kolegia. Bukan atasan dan
bawahan," tegasnya.

Duta PKS Ilham
Yusuf pun menyorot atas
membludaknya satuan
polisi pamong praja yang
menjaga jalannya aksi
unjuk rasa beberapa wak-
tu yang lalu. Ia merasa ada
sedikit kejanggalan bila
dibandingkan selama ia
berada di kursi legislatif
periode sebelumnya.

"Tapi nudah-mudahan
ini akan membawa peru-
bahan dan saya salut atas

pengawalan ketat seperti
pol PP ini," tegasnya.

Ilham pun mengusul-
kan kepada Sekwan agar
harus pintar membaca
situasi dan tidak boleh
sembarangan memasukan
orang karena di lembaga
dewan memiliki protap
khusus.

Atas hujan kritik yang
menyerang sikap dirinya
selama menjabat ketua
DPRD Kabupaten Bima
sementara tersebut, ia
berterima kasih kepada
para seniornya dan
kedepan akan memper-
timbangkan usulan para
legislator lainnya.

"Terima kasih atas
usul dan sarannya dan
menjadi pertimbangan
saya dikemudian hari.
Mari kita melanjutkan
agenda rapat kita,"
ujarnya dengan bijak.
(BE09)

Jalan Tolotangga-Wane Tuntas Dikerjakan

sabu. Namun dapat dicari
kembali oleh petugas yang
melihat, sementara satu
poket lagi disimpan di jok
sepeda motor.

"Kami sita juga satu
buah Handphone yang
diduga digunakan untuk
melakukan transaksi dan
uang tunai," ujarnya.

Kata dia, kedua pelaku
dikejar dari arah Kota
Bima hendak menuju

Kabupaten Bima, setelah
berhasil melakukan tran-
saksi narkoba jenis sabu.
"Saat  penggeledahan,
anggota disaksikan ma-
syarakat setempat dan
masyarakat pengguna
jalan, kedua terduga
pelaku diamankan beserta
barang bukti ke Mapolres
Bima untuk dilakukan
penyidikan," katanya.
(BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Pemeliharaam jalan

Tolotangga-Wane yang
satu paket dengan jalan
Punti Dorombuku, Lingkar
Gor dan Maria-Riamau,
mampu dituntaskan oleh
pelaksana PT. Bhumi
Naha Marga. Paket
terakhir diselesaikan pada
tahun 2019 ini. Sumber
dana dari DAK-Reguler
dengan nilai kontrak
Rp8.442.994.000.

"Alhamdulillah pemeli-
haraan jalan Tolotangga-
Wane sudah finishing,
pekerjaan terakhir yang satu
paket dengan Dorombuku,
Lingkar Gor dan Maria-
Riamau, mampu dituntas-
kan oleh pelaksana PT.
Bhumi Naha Marga," jelas

Kadis Dinas PUPR Kabu-
paten Bima Ir. H Nggempo,
M. Mt, Rabu (2/10).

Nggempo mengatakan,
bahwa perencanaan,
pekerjaan dan pengawasan
terhadap paket dimaksud
sudah terealisasi. “Akses
untuk ke pantai Wane sudah
cukup bagus, terima kasih
semua yang telah mendu-
kung sehingga terselesainya
peningkatan jalan paket
tolotangga wane," harap-
nya.

Kata dia, penyelesaian
peningkatan jalan ini berkat
kerja sama tim, mulai dari
perencana, pelaksana dan
pengawasan lebih khusus
tim pendamping TP4D.
Semua  bekerja maksimal,
sehingga ruas-ruas strategis

Kabupaten Bima yang
mendukung pariwisata dan
kemajuan ekonomi masya-
rakat bisa tuntaskan.

"Harapan kedepan
semoga masyarakat dapat
membantu proses pemeli-
haraan agar fisik yang
terbangun dapat bertahan
lama. Apabila ada sebagian
saluran yang buntu atau
longsoran tebing yang
volumennya kecil dapat
segera dilakukan gotong
royong bersama," katanya.

Diharapkannya Kabu-
paten Bima mendapat
peningkatan DAK dari
tahun sebelumnya. “Se-
hingga semua ruas strategis
atau perioritas dapat kita
tuntaskan semua,” pung-
kasnya. (BE05)

Suasana rapat peripurna DPRD Kabupaten Bima, Rabu.

senantiasa berkiprah dan
mengabdikan diri selaku
ASN, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang
menjadi tanggung jawab

diamanahkan," katanya.
Kata Bupati, jabatan

yang diberikan ini harus
disyukuri dan dijaga serta
jalankan penuh kejujuran,

keikhlasan, serta prestasi
dalam bekerja.

“Dibutuhkan suatu
keseriusan, tanggung
jawab moral, dan komit-
men bersama, serta bekerja
maksimal dalam membe-
rikan pelayanan terbaik
bagi masyarakat Kabupa-
ten Bima," katanya.

Bagi pejabat eselon II
ini dan yang menjadi pucuk
pimpinan satuan kerja,
harus mampu mengarah-
kan seluruh jajaran staf
untuk melaksanakan pro-
gram kerja.   “Saya ingat-
kan para pejabat eselon II,
harus mampu membaca
visi yang dikedepankan
oleh pimpinan dan sekaligus
harus memiliki kecakapan
untuk merealisasikannya,"
pungkasnya. (BE05)

Perdana, Sat-Lantas Luncurkan Smart
SIM Pelayanan Berbasis IT

Bima, BimaEkspres.-
Kabar gembira bagi

Masyarakat Kabupaten
Bima. Dimana Korlantas
Polri melalui Sat-Lantas
Polres Bima saat ini telah
meluncurkan program
perdana untuk  pelayanan
kartu surat ijin mengemudi
(SIM) multi fungsi.

Kasat Lantas Polres
Bima, Agus Pujianto S.Pd,
melalui WhatsAppnya,
Rabu (2/10), mengungkap-
kan, bahwa pihaknya telah
menerima surat telegram
terkait pelayanan smart
SIM tersebut. Ini dilakukan
dalam upaya peningkatan
mutu pelayanan pihak

kepolisian berbasis IT.
Dijelaskannya, cara

kerja Smart SIM tersebut,
merupakan sistim kartu
SIM yang mampu menyim-
pan data diri, data forensic
kepolisian dan juga
pelanggaran berlalulintas
pemilik SIM. “Selain itu juga
keunggulan dari Smart SIM
ini, dapat di gunakan sebagai
alat pembayaran kartu
elektronik dengan saldo
maksimal 2 juta,"ujarnya.

"Kami siap memberikan
pelayanan Smart SIM bagi
masyarakat Kabupaten
Bima, namun ada tahapan-
tahapan yang tentunya
harus dipenuhi oleh Si

Pemohon, antara lain:
pemohon menyiapkan foto
kopi KTP, surat Kesehatan
jasmani dan rohani,
kemampuan ujian teori dan
praktek," tambahnya.

Dirinya berharap, ma-
syarakat Kabupaten Bima
dapat memamfaatkan pro-
gram baru ini dalam
memenuhi kelengkapan
surat surat kendaraan
bermotor. Selain itu, adanya
program tersebut, kesadaran
berkendara masyarakat
semakin meningkat dan
tertib berlalu lintas di jalan
raya, sehingga angka kece-
lakaan pun bisa berkurang,"
tutupnya. (BE07)
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Dahlan: Silahkan Nilai Sikap Politik Saya

Bima, BimaEkspres.-
Teka-teki hubungan

serta sikap politik Bupati
dan Wakil Bupati Bima
menjelang Pilkada, hangat
diperbincangkan. Tentang
Dahlan, Bupati hanya
mengatakan masih fokus
dalam menyelesaikan
tugasnya. Pun demikian
halnya dengan Wabub
Bima, Drs Dahlan HM
Nor.

Bahkan isu belaka-
ngan paling yang geger
bahwa akan menjadi
Ketua Partai Ger inda.
Namun Dahlan hanya
menanggapinya dengan
dingin. "Akhh belum sah
kok kalau di Gerindra. Kan
belum dilantik," tepisnya
menjawab BimaEkspres
Rabu (2/10) kemarin usai
menghadiri rapat perdana
di DPRD Kabupaten

Bima.
Hanya saja dia tidak

membantah usaha dirinya
belakangan ini dalam
mencari kendaraan untuk
persiapan Pemilukada
kedepan. Proses penca-
rian kendaraan pun
katanya tidak hanya fokus
pada satu partai saja.

Lalu apakah proses
pencarian partai dimaksud
semata-mata persiapan

2019, Dikes akan Tuntaskan
Akreditasi Layanan Kesehatan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah RSUD dan Puskemas Mpunda,

Pemkot Bima melalui Dinas Kesehatan (Dikes)
memastikan untuk menuntaskan agenda lima
tempat layanan terakreditasi di 2019 ini.

Sebelumnya Dikes di bawah kepemimpin H
Azhari di 2019 ini mengajukan lima tempat layanan
kesehatan terakreditasi. Dari lima, dua sukses,
bahkan mendapatkan status akreditas madia,  yaitu
RSUD Kota Bima dan Puskesmas Mpunda.

Lainnya masih menunggu penilaian oleh tim
akreditas, yaitu Puskemas Jatibaru, Kumbe dan Lab
Kesda. “Kami yakin ketiganya juga akan
mendapatkan status akreditas," ujar Azhari optimis
di ruang kerjanya, Rabu (2/9).

Untuk merealisasikan, diakui Azhari ketiga
tempat layanan kesehatan terus digenjot
peningkatan pelayanan. Selain memang tujuan
dilakukan akreditasi selain sebagai pengakuan
terhadap rumah tempat pelayanan kesehatan yang
memenuhi standar pelayanan. Juga dalam rangka
menjaga dan terus meningkatkan pelayanan dan
kepercayaan masyarakat.

Setelah beberapa kali rakor dan laporan dari
tiga layanan kesehatan, Azhari menyakin tiga
tempat layanan kesehatan tersebut  akan
mendapatkan status akreditas tahun ini juga. Untuk
proses saat ini masih berjalan, dan bila tak ada
halangan hasil penilaian akan disampaikan
Desember  2019.

Selain pelayanan dan mutu, Pemkot Bima
melalui Dikes terus menggenjot pembangunan
berbagai sarana dan prasarana pendukung layanan
kesehatan. Kesehatan paling utama bagi pemerintah
untuk masyarakat.  Itu sesuai juga harapan
Walikota dan Wakil Walikota Bima. (BE06)

untuk menjadi Calon
Bupati? Lagi-lagi pria
berambut putih tebal
tersebut menjawab dengan
diplomatis dan penuh mis-
teri.

"Pokoknya semua
proses itu sudah menuju
kesana. Siapa yang tidak
ingin. Tapi silahkan prediksi
sendiri saja bagaimana
sikap saya," ujarnya de-
ngan senyuman khasnya.

Yang jelas kata pria
yang akrab disapa Babe
tersebut, sampai sekarang
ia masih fokus menyelesai-
kan tugasnya sebagai
Wakil  Bupati bersama
dengan pasangannya Hj
Indah Dhamayanti Putri
yang tinggal sekitar satu
tahun lebih lagi.

"Biarkan kami bekerja
menuntaskan kewajiban
sebagai pasangan kepala
daerah dalam menata
kelola dan membangun
daerah. Nanti akan ada
saatnya kami buka-bukaan
soal suksesi Pilkada,"
tegasnya.

Toh katanya, hubu-
ngannya dengan Bupati
hingga kini masih baik-baik
saja dan terus berkomitmen
akan terus bekerja meng-
abdikan diri untuk Bima
serta mewujudkan Bima
Ramah.

Kembali ditegas-
kannya, terkait sikap
dirinya belakangan ini baik
dalam mencari partai dan
lainnya tersebut, merupa-
kan sampingan semata dan
membiarkan publik menilai
sikap politiknya.

Atau memang masih
ingin melanjutkan dua
periode bersama wanita
yang akrab disapa Dae
Dinda? Lagi dan lagi Baba
Leo dengan senyuman
penuh misterinya hanya
memberikan isyarat dari
gerak tubuh yang penuh
tanda tanya.

"Silahkan nilai dan
tebak saja sikap saya.
Ngerti kan?,"  pungkasnya
sambil berlalu. (BE09)

Drs H Azhari, MSi

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sorotan akan kebe-

radaan tumpukan sampah
disejumlah titik jalan
menuju kawasan  wisata
pantai Kolo sudah ditin-
daklanjuti jajaran Dinas
Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Bima.

“Sudah kita tindaklan-
juti, sampah yang ada
telah dibersihkan oleh
petugas," ujarnya Kepala
DLH Kota Bima, Drs H
Alwi Yasin, MAP kepada
BimaEkspres, Rabu (2/9).

Tambahnya, persoalan
tumpukan sampah di

sejumlah lokasi di jalanan
tersebut sebenarnya telah
lama terjadi. Beberapa kali
petugas membersihkann-
ya, bahkan seperti kemarin
menurunkan alat  berat.

“Sebenanrya sudah
kita pasang papan lara-
ngan tetap saja oknum
warga membuang di lokasi
tersebut," sesalnya.

Padahal layanan  per-
sampahan sudah disedia-
kan. Diharapkan pada ok-
num yang kerap membuang
sampah dilokasi tersebut
untuk tidak lagi melaku-
kannya.  Jika memang ada

Sampah di Kawasan Ule
Telah Dibersihkan

Drs H Dahlan M Noer, MPd

Sampah yang dibesihkan oleh DLH Kota Bima.

kendala soal sampah, bisa
dikoordinasikan dengan
dinas untuk mencarikan
solusinya.

“Sampah ini tak jelas
dari mana, karena biasa-
nya dilakukan di malam
hari.  Sementara truk
sampah sebenarnya tetap
beroperasi di seputaran
komplek pasar raya Bima,
dan oknum ini bisa me-
manfaatkannya untuk
membuang sampahnya.
Jangan kemudian malah
membuangnya di sepan-
jang jalanan,” ujarnya.
(BE06)
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Kemenkes Workshop dan Launcing Simkestren

Gizi Buruk... dari hal.1

Kurma Tropis... hal.1

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wakil Wali (Wawali)

Kota Bima, Feri Sofiyan,
SH menghadiri kegiatan
Workshop Pesantren Sehat
Berkemajuan dan Launch-
ing SIMKESTREN (Sistem
informasi kesehatan pesan-
tren) di Pondok Pesantren
Al-Ikhlas Muhammadiyah
Kelurahan Melayu, Selasa
1 Oktober 2019.

Hadir Perwakilan dari
Kementrian Kesehatan RI
Ismoyowati M.Kes, Ketua
MPKU PP Muhamma-
diyah Drs.H.M.Agus
Samsudin, MM,   Ketua
PDM Kabupaten Drs.H.
Taufik Kurahman, S.Pdi,
Lurah Melayu, dan Babin-
sa / B a b i nk a mt i nma s
Kelurahan Melayu.

Peserta Workshop ini
sebanyak 48 orang, terdiri
dari pimpinan lembaga
pembina, istansi pemerintah,
santri dan santriwati.

Ketua PDM Kabupaten
Drs.H.Taufik Kurahman,
S.Pi menyampaikan ucapan
terima kasih kepada panitia
workshop yang telah
memilih Kabupaten dan
Kota Bima sebagai tempat
launchingnya Simkestren.

"Semoga dengan ada-
nya kegiatan launching ini
bisa memotivasi dan
mendorong santri dan
santriwati untuk selalu hidup
sehat dan menjaga lingku-
ngan," harapnya.

Sementara itu, Wakil
Walikota Bima Feri Sofiyan,
SH menyampaikan apresia-

rasi dengan Hidayatullah,"
jelasnya.

Diharapkan, ke depan
program ini mampu mem-
bawa kabupaten Bima
sebagai lumbung kurma
Indonesia. Selain itu
mengajak semua pihak

Puskesmas Bolo.
"Walau pun tidak

memiliki kartu BPJS.
Biaya pengobatan M.
Rendi ditanggung oleh
pemerintah," ujar Astuti,
Selasa malam (1/10).

Kata Astuti, sebelum-
nya anak yatim tersebut
dirawat di Puskesmas
Bolo, karena tidak ada
perubahan dirujuk oleh
pihak Puskesmas setem-

si kepada Majelis Pembina
Kesehatan Umum Pimpi-
nan Pusat Muhammadiyah
yang telah menyelenggara-
kan workshop pesantren.
Pesantren sehat merupa-
kan salah satu program
kementerian kesehatan

(Kemenkes) yang menjadi
prioritas tahun 2019, santri
dan kyai atau guru meme-
gang peranan penting dalam
mewujudkan pesantren
sehat.

"Edukasi dan penerapan
hidup sehat perlu dilakukan
di pondok pesantren hal ini
dilakukan karena pondok
pesantren merupakan
tempat belajar, tempat
tinggal dan tempat berin-
teraksi santri secara ber-

sama-sama di bawah bim-
bingan guru atau kiai,"
jelasnya.

Disampaikannya pula
apresiasi kepada tim dari
kemenkes yang terus
berupaya menyebarluaskan
pesan-pesan kesehatan dan
menanamkan hal-hal positif
tentang hidup sehat melalui
program pesantren sehat,
ini perlu diperhatikan dari
berbagai pihak terkait, baik
dalam aspek askes pelaya-

nan kesehatan, berperilaku
sehat maupun aspek
kesehatan lingkungannya.

"Kegiatan ini juga
diselaraskan dengan agenda
bersama Kemenkes, seperti
pembinaan kesehatan ling-
kungan pondok pesantren,
orientasi asatidz dan santri
untuk penggerak gerakan
masyarakat hidup sehat
(Germas), eliminasi TBC,
Cegah Stunting dan pening-
katan cakupan imunisasi
dikalangan masyarakat
pesantren," tambahnya.

Wawali juga menyam-
paikan mengenai kepeser-
taan JKN KIS. Seluruh
masyarakat Kota Bima
harus memiliki kartu BPJS,
tanpa kecuali santri dan
santriwati yang ada di
pondok Al-Ikhlas ini. Saat ini,
Kota Bima telah mencapai
UHC (Universal Health
Coverage) dengan keikut-
sertaan yang telah mencapai
98 persen. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Bocah yatim asal

Desa Tambe, Kecamatan
Bolo, M. Randi (3) yang
sebelumnya mengalami
keluhan diare dan pneu-
monia serta diduga telah
mengalami komplikasi
penyakit gizi buruk. Saat ini
mendapat tanggapan cepat
dari tim Asuhan Gizi Dinas
Kesehatan (Dikes) Kabu-
paten Bima serta pena-
nganan khusus oleh dr
Spesialis.

Bocah malang itu
diduga alami diare dan
pneumonia dan kini diduga
sudah komplikasi menjadi
penyakit gizi buruk. Se-
belumnya, anak yatim itu
telah di tangani oleh dokter
di Pukesmas Bolo yang
selanjutnya berkat koor-
dinasi dengan Kasi Gizi
Dikes Kabupaten Bima,

pasien tersebut akhirnya
langsung dirujuk menuju
RSU Sondosia, Jumat (27/
9) lalu.

“Kini pasien tersebut
sedang dirawat secara
khusus di RSU Sondosia
oleh bagian gizi  serta
Dokter Spesialis anak,”
ungkap Kasubag Humas
Protokol Setda Kabupaten
Bima, Zainuddin SS,
melalui rilisnya, Rabu (2/
10).

Lanjutnya, kedatangan
pihak Dinas Kesehatan
Kab Bima ini langsung
dirsepon dalam hal ini seksi
gizi di RSU Sondosia
untuk berkoordinasi dan
merawat pasien di IGD.
Pasien ditangani oleh dr.
Spesialis anak RSU
Sondosia dan Tim Asuhan
Gizi Dikes dan RSU
Sondosia,” ujarnya.

Dijelaskan, pada
pertengahan Tahun 2018
lalu,  pasien pernah
dirawat jalan di  Pus-
kesmas Bolo dengan
keluluhan diare dan bisul
kepala dan bengkak di
paha. Saat itu, pasien
dijemput oleh seksi gizi
Dinas Kesehatan untuk
dirawat lanjut di RSUD
sondosia dan akhirnya
dinyatakan sembuh total.
Tak sampai disitu, sejak
tahun 2018 hingga saat
ini, pasien dimaksud tetap
memperoleh bantuan dan
pengawasan dari Dikes
Kabupaten Bima.

“Oleh pihak Dikes
tetap memberikan ban-
tuan PMT serta mengikut
sertakannya dalam kelas
gizi,” jelas Zen sapannya.

Terkait dengan pro-
ses perawatan dan
pembiayaan, sambung
Kasubag Humas, dirinya
pastikan bahwa pasien
akan mendapatkan
pelayanan terbaik serta
biaya perawatan pasien
ditanggung oleh Peme-
rintah Daerah Kabupaten
Bima melalui Dinas
Kesehatan Kabupaten
Bima dan RSU Sondosia.

“Keluarga tidak perlu
kuatir masalah biaya
selama perawatan secara
medis karena semuanya
ditanggung pemerintah
dan pihak RSU Sondosia,”
tutupnya. (BE07)

M. Rendi Ditangani Dokter Spesialis
dan Tim Asuhan Gizi

Mataram, BimaEkspres.-
Lembaga Kajian Sosial

dan Politik M16 Mataram
menyoroti lemahnya kepe-
mimpinan Gubernur Nusa
Tenggara Barat (NTB)
Zulkieflimansyah dan Wakil
Gubernur (Wagub) NTB
Sitti Rohmi Djalillah.

"Sudah lebih dari
setahun memimpin, masih
banyak janji yang belum
terpenuhi," ujar Direktur
M16 Mataram, Bambang
Mei Finarwanto, di Mata-
ram, NTB, Rabu (2/10).

Berdasarkan laporan
Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah (Bappe-
da) NTB, pria yang akrab
disapa Didu, menyebut baru
empat dari total 15 indikasi
strategis dalam RPJMD
yang dicapai pasangan Zul-
Rohmi.

Didu mengatakan tiga
indikator strategis seperti
penurunan angka kemiski-
nan, indeks kebermanfaatan
infrastruktur, dan gini ratio
tidak mencapai target. Di
tengah sorotan dan kritikan
tajam, kata Didu, Zul-Rohmi
justru mengambil jalan
pintas dalam hal pencitraan
yakni mamerkan klaim di
sebuah harian lokal di NTB
dengan judul "Ekonomi
Bersinar, Kemiskinan
Memudar".

"Terlalu dini mengklaim
hal tersebut lantaran sangat
debatable, toh realita di
lapangan tak sebombastis
yang terpampang di headline

koran," tukasnya.
Menurut Didu, sudah

sepantasnya kepala daerah
mendapatkan kritik dan
seharusnya bisa meneri-
manya dengan lapang dada.
Namun yang terjadi, kata
Didu, kepala daerah justru
tampak baper dan menggu-
nakan cara-cara yang akan
memancing perdebatan.

"Tidak usah jauh-jauh,
bagaimana proses pena-
nganan rehabilitasi dan
rekonstruksi gempa yang
belum juga rampung, fokus
itu dulu," katanya .

Belum usai penanganan
rehabilitasi dan rekonstruksi
pascagempa, kebijakan Zul-
Rohmi soal beasiswa juga
menjadi sorotan. Didu
mengaku setuju dengan pro-
gram-program yang berkai-
tan dengan peningkatan
kualitas sumber daya
manusia (SDM), termasuk
pemberian beasiswa. Na-
mun, menurut Didu harus
dilakukan dengan baik agar
tidak muncul permasalahan
di kemudian hari.

"Pemimpin itu yang
dipegang omongan dan
kebijakan, kalau omongan-
nya sudah tidak konsisten,
bagaimana kebijakannya,"
imbuhnya

Persoalan beasiswa ke
luar negeri, kata Didu, bukti
nyata tidak konsistennya
Zul. Awalnya, Zul meng-
klaim program beasiswa
tidak berasal dari APBD dan
menggunakan dana dari

M16: NTB Butuh Gebrakan, Bukan Pencitraan
sponsor. Namun, kata Didu,
Zul enggan membuka data-
data terkait nama sponsor
dan model kerja samanya.

"Transparasi ini penting,
kami (M16) sudah berkali-
kali mendorong Pemprov
NTB membuka data spon-
sor tapi tidak dihiraukan,"
kata Dir Mi6 yang juga
mantan Eksekutif Daerah
Walhi NTB dua periode
,1996 s.d 2002.

Kekhawatiran Didu
terbukti tatkala mulai
terdengar ada yang tidak
beres dengan program
beasiswa. Bahkan, lanjut
Didu, Ombudsman NTB
sampai turun tangan dan
melakukan investigasi yang
mengungkapkan adanya
persoalan pada program
beasiswa.

Hal lain yang juga dalam
sorotannya ialah arah
pengembangan sektor
pariwisata NTB. Didu me-
nyampaikan, berdasarkan
rilis Badan Pusat Statistik
(BPS), jumlah wisatawan
mancanegara (wisman)
yang datang ke Lombok
melalui Bandara Internasio-
nal Lombok pada Januari-
Agustus 2019 hanya
sebanyak 80.232 penum-
pang atau turun 27,94 persen
dibandingkan Januari-
Agustus 2018 yang seba-
nyak 111.342 penumpang.

Memang, kata dia,
masih ada pintu masuk lain
bagi turis asing seperti jalur
laut. Meski begitu, penu-
runan kedatangan wisman
yang menggunakan moda
pesawat menjadi indikator
belum benar-benar pulihnya
sektor pariwisata NTB.

"Tahun lalu mungkin
wajar ada penurunan
wisman karena sedang ada
musibah gempa, namun
tahun ini kok belum ada
perbaikan yang signifikan,
malah menurun," tukasnya.
(BE04)

pat ke RSU Sondosia. "M.
Rendi dirujuk sejak Jum'at
lalu (27/9). Kini dalam
perawatan medis pihak
RSU Sondosia," ujarnya.

Dirinya berharap,
Balita yang ditinggal mati
oleh bapaknya itu men-
dapat mukjizat dari Allah
SWT untuk kesembuhan.
"Semoga Allah SWT
mengangkat penyakit M.
Rendi," tutupnya. (BE07)

Tim Asuhan Gizi Dikes Kabupaten Bima saat melihat kondisi M Rendi.

untuk berkolaborasi dalam
pengembangan agrawi-
sata Tambora. “Akan
disiapkan lahan, termasuk
agro wisata, shalter  point
maupun  pondok wisata
bagi penjelajah Tambora,"
pungkasnya. (BE07)
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Bima, BimaEkspres.-
Kepala SMAN 1

Madapangga, Abakar,
SPd, MPd membatalkan
keikutsertaan siswanya
pada kegiatan Kemah
Pariwisata yang diseleng-
garakan oleh Dinas
Pariwisata Kabupaten
Bima, Rabu. Pasalnya,
lima siswa sudah menyiap-
kan segala sesuatu, namun
tidak jadi berangkat.

“Kita sudah siapkan
segala sesuatu dalam
rangka mengikuti kegiatan
tersebut. Namun dibatal-
kan dalam waktu singkat,
padahal sebelumnya kita
disuruh ikut lomba
Pramuka,” ujar salah satu
siswa kelas III SMAN 1
Madapangga, Al Dania, di
sekolah setempat, Rabu
(2/10).

Kata Dania, terkait
kegiatan tersebut persiapan
sudah matang, yakni
belajar menulis cerpen,

story telling, baca puisi dan
masak. “Kita tidak tidur
semalam suntuk. Yakni
pada pukul 02.30 Wita
masih mengasah kemam-
puan dengan harapn meraih
prestasi pada lomba
tersebut,” keluh Dania.

Siswa lainnya, Ardian-
syah, ikut sesalkan ulah

Batal Ikut Kegiatan, Siswa SMAN 1 Madapangga Kesal

Dispar Gelar Kemah Pariwisata untuk Pelajar

Mataram, BimaEkspres.-
Teroboson yang dila-

kukan Pegadaian Wilayah
NTB, dalam mendukung
program zero waste
Pemerintah Provinsi NTB.
Mereka menggagas pro-
gram “Pilah Sampah
Menjadi Tabungan Emas
dan Haji" yang dapat diikuti
oleh berbagai kalangan
masyarakat di Mataram.

Hal itu disampaikan
Deputi Bisnis Pegadaian
Area Ampenan, Julianto,
saat mengundang secara

lagsung Wakil Gubernur
NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah, di Pendopo Wakil
Gubernur NTB, Rabu (2/
10/2019), untuk melun-
curan program Pegadaian
tersebut.

Wagub berpesan, agar
program yang dijalankan
oleh Pegadaian ini, bisa
dilaksanakan dengan
konsisten. Sehingga hal ini
dapat menjadi rangsangan
bagi masyarakat, untuk
mengolah sampah menjadi
sesuatu yang memiliki nilai

Pilah Sampah, jadi  Emas dan Naik Haji

Bima, BimaEkspres.-
Dinas Pariwisata

(Dispar) Kabupaten Bima
menggelar  “Kemah Pari-
wisata” untuk pelajar
SMA/MA se Kabupaten
Bima. Namun dari 25
sekolah yang diundang,
hanya sebagian ikut serta.

Selain kemah edukasi
tentang pariwisata, juga
dirangkai  lomba menulis
cerpen, story talling, lomba
cipta kuliner sederhana.
Kemah dan lomba ber-
langsung dua hari di
Pesanggerahan Oi Wobo,
Kecamatan Wawo.

Camat Wawo,  Aidin,
mengepresiasi dipilihnya
Pesanggerahan Oi Wobo
sebagai lokasi kegiatan

Kemah Pariwisata. Apalagi
lokasi tersebut peninggalan
zaman Belanda.

“Selain pesanggerahan
ini, Wawo juga memiliki
situas Uma Lengge,  wari-
san leluhur Bima, atau
masyarakat Bima sendiri,”
ujarnya.

Bahkan, kata dia,
Maria ditetapkan  Guber-
nur NTB sebagai sebagai
desa pariwisata. Generasi
milenial harus mengenal
obyek wisata di daerahnya
dan memviralkan melalui
media sosial.  “Saya memi-
liki visi, Wawo bangkit
untuk Bima ramah dan
NTB  Gemilang,” ujarnya.

Kadis Pariwisata
Kabupaten Bima, Drs

Kepsek karena tidak
memberitahu lebih awal
bahwa tidak diikutkan pada
kegiatan tersebut. Menje-
lang magrib, lanjutnya,
diberitahu oleh Pembina
Pramuka (Firman, S. Pd,
red) untuk fokus berlatih.
Akan tetapi motivasi itu
hanya buaian semata.

“Walau pun dibatalkan
tidak apa apa. Hanya saja
waktu pembatalan tidak
memungkinkan karena kita
mendapat informasi pada
pagi hari, menjelang

keberangkatan,”  ujarnya
dengan nada sedih.

Begitu pun kata, Tifani,
apa yang dilakukan Kasek
tidak mencerminkan  sikap
baik. Karena, kemajuan
sekolah ini berkat prestasi
siswa. “Kita sangat kece-
wa dengan sikap Kepsek.
Mestinya harus bijak dalam
mengambil kebijakan,”
tukasnya.

Lanjut dia, kita yang
ikut lomba Pramuka ini
termasuk siswa berprestasi
hingga tingkat nasional.
Baik pada lomba baca
puisi, tulis cerpen dan
lainnya. “Publik sudah tahu
kalau siswa SMAN 1
Madapangga bersaing
dikancah nasional bukan
Kepsek,” ucap dia.

Menurut, Huwaidi,
atas sikap Kepsek ini tidak

akan tinggal diam, mestinya
memberikan motivasi
bukan acuh seperti ini.

Karena mobil jemputan
menuju lokasi lomba tidak
kunjung datang, salah satu
berangkat ke rumah Pem-
bina Pramuka. Saat berada
di rumah Pembina tersebut,
masih tidur dan mem-
bangunkannya.

“Pembina Pramuka
kita bangunkan. Tapi
alasannya tidak jelas dan
kita kembali ke sekolah
yakni duduk di Pos Jaga
sembari menunggu koor-
dinasi lebih lanjut,”
sesalnya.

Sementara itu, Kasek
dan Pembina Pramuka
belum masih diupayakan
untuk. Saat di sekolah,
mereka tidak ditempat.
(BE07)

Siswa yang batal ikut kegiatan Dinas Pariwisata.

Kegiatan kemah pariwisata di pesanggerahan Wawo, Rabu.

Dahlan  H Muhammad,
mengatakan, ini merupa-
kan kegiatan tahunan.
Proses edukasi wisata
harus dilakukan sejak
awal,  bahkan dari Taman
Kanak-kanak (TK).

Misalnya, kata dia,
mengenalkan sapta pe-
sona, salah satunya men-
jaga kebersihan dan
keamanan. Karena pari-
wisata  menyangkut ba-
nyak sektor.

Dia juga mengajak
desa  lebih berani menjadi
desa wisata. Namun harus
mau menjaga lingkungan
dengan tidak melakukan
penebangan pohon dan
menjaga mata air.
(BE04)

ekonomi yang tinggi.
Menurutnya, Fenomena

sampah terutama di Kota
Mataram, harus diselesaikan
dengan gotong royong dari
berbagai pihak, agar sampah
ini dapat berkurang. "Bank
sampah jangan hanya
menangani sampah plastik
saja, tapi juga sampah
organik juga seperti
bagaimana cara membuat
sampah organik tersebut
menjadi pupuk organik,
pakan ternak dan lain-lain,"
harapnya. (BE04)

Empat Desa di Bolo
Belum Laporkan Hasil Pemilihan BPD

Bima, BimaEkspres.-
Empat desa di Keca-

matan Bolo belum
melaporkan hasil pemilihan
pengisian keanggotaan
BPD di tingkat kecamatan.
Empat desa tersebut yakni
Desa Rada, Kananga,
Sanolo dan Bontokape.

Kasi Pemerintahan
Kecamatan Bolo, H.
Gunawan, M. Pd, me-

nyampaikan, sepuluh desa
yang ada di Kecamatan
Bolo sudah melaporkan
hasil pemilihan pengisian
keanggotaan BPD di
kecamatan. Yakni Desa
Nggembe, Tumpu, Rato,
Rasabou, Tambe, Leu,
Timu, Sondosia, Darus-
salam dan Desa Kara.
"Masih ada 4 desa yang
Belum melaporkan,"

ujarnya, Rabu (2/10).
Kata dia, sampai saat

ini empat desa tersebut
belum juga mengonfirmasi
apa yang menjadi kendala
di lapangan sehingga
laporan belum disampai-
kan. "Laporan harus segera
mereka lakukan agar bisa
kami tindak lanjuti ke
Bupati Bima," katanya.

Dia menjelaskan,
setelah panitia pemilihan
pengisian keanggotaan
BPD melaporkan ke
pemerintah desa. Selan-
jutnya pemerintah kecama-
tan melaporkan dan
meminta pengesahan oleh
Bupati Bima. "Permintaan
pengesaan oleh bupati itu
dilakukan oleh camat,"
jelasnya.

Dia membeberkan,
batas waktu laporan dan
permintaan pengesahan
bupati oleh camat tanggal
5 Oktober 2019. Karena
itu, pemerintah desa harus
melaporkan ke kecamatan
sebelum tanggal tersebut.
"Segera laporkan. Agar
bisa kami tindak lanjuti.
Karena kami harus
melaporkan ke Bupati
Bima secara kolektif se
Kecamatan Bolo,"
ungkapnya. (BE07)

H. Gunawan, MPd

Pembaca yang budiman, terhitung Oktober 2019, Harian
BimaEkspres sementara akan terbit Senin hingga Jumat.  Ini

untuk menyiasasti mahal dan sulitnya bahan produksi.

Kami memohon maaf kepada Pembaca yang Budiman atas
ketidaknyamanan ini.  Kami juga menyampaikan

terimakasih atas pengertiannya.

Redaksi

PENGUMUMAN
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250 Pelajar Bima Ikuti Seleksi Atlet Usia Dini
Kota Bima, BimaEkspres.-

Kementerian Pemuda
dan Olahraga Republik
Indonesia mengirim
langsung mantan pelari
tercepat Asia Tenggara,
Suryo Agung, ke Kota
Bima guna mencari bibit-
bibit atlet berbakat usia
13-15 tahun di kota paling
ujung di Provinsi NTB ini.
Rabu (2/10/2019) pagi,
sekitar 250 anak usia SD
dan SMP dihadirkan di
lapangan Mangge Maci
Kota Bima, untuk dilihat
bakat olahraganya.

Ke-250 anak Bima
yang dihadirkan di lapa-
ngan Mangge Maci,
terdiri dari 130 anak Kota
Bima dan 120 dari
Kabupaten Bima. Mereka
dihadirkan sejak pukul
07.30 Wita dan dipantau
langsung Kepala Dispora

beberapa daerah demi
kejayaan atletik Indonesia.

Dalam identifikasi
calon atlet ini, Kemenpora
beker ja sama dengan
Dinas Pemuda dan
Olahraga (Dispora) NTB
dan Dispora Kota/
Kabupaten untuk meng-
hadirkan 750 anak di
Pulau Sumbawa, dimana
Bima mendapat jatah 250
orang. Setiap anak diwa-
jibkan menjalani beberapa
item di antaranya tinggi
badan, berat badan,
lempar tangkap, loncat
tegak, lari 40 meter dan
800 meter.

Suryo Agung menga-
takan lima kota/kabupaten
Pulau Sumbawa dipilih
Kemenpora tahun ini
untuk pencarian bakat
tersebut. Khusus Pulau
Sumbawa sendiri difo-
kuskan pada atletik.
Nantinya, setiap anak
yang mengikuti tes ini akan
dinilai total dari sera-
ngkaian tes yang diikuti.
Dari tes itu ada beberapa
nilai  tertinggi  yang
selanjutnya akan dise-
rahkan ke Dispora NTB
dan Dispora Kota/Ka-
bupaten masing-masing
untuk ditindaklanjuti
pembinaannya.

Menurut  Suryo
Agung, Pulau Sumbawa
dipilih untuk pencarian
bakat atletik ini dengan
pertimbangan, prestasi
olahraganya bagus di
cabang ini. Dimana ada
Fadlin, Iswandi dan lain-
nya adalah pelari nasional
asal Pulau Sumbawa. Dia
berharap dari Pulau Sum-
bawa ini tetap melahirkan
para atlet berprestasi.

Dikatakan Suryo
Agung, Kemenpora telah
menetapkan atletik seba-
gai cabang olahraga
unggulan disamping
cabang olahraga lainnya.
"Kami berharap, dari pro-
gram ini  didapatkan atlet
pelajar yang akan dibina,
seperti persiapan untuk
O2SN dan jenjang tinggi
lainnya " katanya. (BE08)

Bima, BimaEkspres.-
Sekolah Menengah

Pertama Negeri (SMPN)
3 Bolo alami kekeringan
dan kr isis air bersih.
Terkai t hal itu,  unsur
sekolah setempat surati
BPBD Kabupaten Bima
untuk meminta bantuan.

Kepala SMPN 3 Bolo,
Drs. Dahlan, M. Pd,
menyampaikan, sejak dua
minggu lalu alami keke-
ringan dan krisis air
bersih. Karena itu, me-
nyurati BPBD Kabupa-
ten Bima yang ditem-
buskan ke Bupati Bima,
dan Dikbudpora untuk
meminta bantuan.

"Kami kesulitan air

Krisis Air Bersih, Kepala SMPN 3 Bolo Minta Bantuan BPBD

NTB, Ir Hj Husnanidiaty
Nurdin. Nantinya ke-250
anak ini akan dievaluasi
oleh tim Kemenpora untuk
dilakukan langkah pem-
binaan lebih lanjut.

Pencarian bakat-bakat
usia dini ini adalah program
Kemenpora dan NTB
termasuk salah satu dari
beberapa provinsi yang
disasar para pencari bakat
dari pusat. Dalam identi-
fikasi bakat atlet usia dini
cabang olahraga atletik ini,
Suryo Agung ditemani
Fadlin, atlet lari nasional
asal Dompu yang kini
menjabat asisten pelatih
atletik di Pelatnas. Selain
Fadlin, ikut mendampingi
Suryo Agung, Drajat
Subagja.

Program identifikasi
bakat cabor atletik ini
digiatkan Kemenpora

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr.

H. Zulkieflimansyah,
menerima Regional Man-
ager TAFE International
Western Australia
(TIWA), Daniel Sprague,
di ruang kerjanya, Selasa
(01/10/2019). Kepada
Gubernur, Daniel mengu-
tarakan ketertarikannya
dengan program pendidi-
kan yang digagas Pem-
prov NTB. Terutama,
terkait pengiriman para
mahasiswa untuk menun-
tut ilmu di luar negeri.

TAFE merupakan
lembaga di bawah nau-
ngan Kementerian Pela-
tihan dan Pengembangan
Tenaga Kerja, Pemerintah
Australia. Lembaga ini
bergerak di bidang pem-
binaan dan pelatihan bagi
para pemuda, pelajar dan
mahasiswa yang hendak
mendapatkan pekerjaan
atau yang ingin melan-
jutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi.

Karena itu, Daniel
menawarkan kerjasama

di bidang pendidikan bagi
anak-anak NTB. Ter-
masuk beasiswa pendi-
dikan, short course dan
sejumlah training. Sehing-
ga, anak-anak NTB, se-
telah mengikuti kegiatan
dan kembali ke daerahnya
dapat berkontribusi bagi
masyarakat.

Gubernur NTB menje-
laskan, pengiriman anak-
anak NTB untuk belajar ke
luar negeri dihajatkan agar
memiliki kepercayaan diri
dalam pergaulan interna-
sional. Termasuk memiliki
wawasan dan jar ingan
yang luas serta meng-
hilangkan rasa primordia-
lisme di antara anak-anak
NTB.

Sejauh ini, Gubernur
bersama Wakil Gubernur
NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah, telah mengirim tak
kurang dari 374 anak muda
NTB untuk belajar ke
berbagai negara.

Terbaru, Gubernur dan
Wagub telah mengirim 174
mahasiswa NTB ke Ma-
laysia dan Polandia, baik

TAFE Australia Tertarik Jalin Kerjasama dengan NTB

sekitar sekolah setempat
sudah kering. Karena itu,
bor air yang kedalamanya
puluman meter sudah tidak
mampu menjangkau air
yang berada di bawah.
"Kalau dulu masih bisa
pakai bor biasa. Karena
mata air masih bagus,"
katanya.

Untuk menanggulangi
hal tersebut kata Dahlan,
harus dibangun bor kanada
yang bisa menjangkau air
lebih dalam. Karena itu,
pemerintah daerah diminta
agar berkenan membantu
sekokah setempat dengan
membangun bor kanada.
"Kalau bor kanada bisa.
Karena jangkauanya

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Regional Manager TAFE International
Western Australia (TIWA), Daniel Sprague, di ruang kerjanya, Selasa (01/10/2019).

yang mengambil program
magister maupun program
doktor. Program ini akan
terus berlanjut selama
periode kepemimpinan
Duo Doktor itu.

Daniel, saat ditanya
usai bertemu Gubernur

menjelaskan, ia akan
membantu meningkatkan
kapasitas anak-anak NTB
melalui pelatihan. Sehingga
mereka memiliki skill untuk
menunjang ekonomi ma-
syarakat. Apalagai katanya,
NTB merupakan salah satu

Drs. Dahlan, M. Pd

destinasi wisata terbaik
dunia.

"Kita berharap ada
kerjasama kongkret
antara TAFE dengan
NTB," harapnya usai
bertemu Gubernur.
(BE08)

dalam," ungkapnya.
Dia menjelaskan, jika

dibangun bor kanada di
sekolah setempat, maka
yang menikmatinya bu-
kan saja pihak sekolah.
Namun juga akan dinik-
mati oleh warga sekitar
yang sama-sama menga-
lami kekeringan. "Warga
sekitar sekolah juga kan
krisir air bersih sekarang,"
bebernya.

Sebagai bukti kata
dia, dalam surat  per-
mohonan bantuan kepada
BPBD pihaknya akan
melampirkan surat ke-
terangan butuh air yanh
ditandatangani  oleh
warga setempat.(BE07)

untuk menunjang aktivitas
di sekolah," ujarnya, Rabu

(2/10).
Kata dia, mata air di

sebagai antisipasi mere-
dupnya prestasi atletik di

kancah nasional. Inilah
salah satu alasan kenapa

Kemenpora tergerak
mencari bibit-bibit ke

Suryo Agung memantau bakat bakat olah raga sekitar 250 anak usia SD dan SMP Kota Bima di lapangan Mangge
Maci Kota Bima.


