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Kota Bima, BimaEkspres.-
Berkas kasus pembayaran gaji terpida-

na Aparatur Sipil Negara Pemkot Bima,
Sita Erni yang menyeret dua eks Kadis
Dikbudpar Kota Bima dikembalikan jaksa
ke penyidik Tipidkor Polres Bima Kota.

Hal pengembalian lantaran dinilai be-
lum lengkap dalam hal pemberkasan oleh
penyidik. Penyidik pun akhirnya Kembali
memangil sejumlah mantan pejabat terna-

Baca: Panggil Qurais... Hal 4

ma mulai dari mantan Walikota Bima, H
Quraish Abidin hingga Sekda Kota Bima
Muhtar Landa.

Quraish dan Sekda dijelaskan Kapol-
res Bima Kota melalui Kasat Reskrim IP-
TU Hilmi Manossoh Prayugo S Ik, diperiksa
pekan lalu dengan status sebagai saksi un-
tuk pengambilan keterangan tambahan pada
kesaksian sebelumnya yang sudah diperiksa
sebanyak dua kali.

Berkas Kasus Gaji Dikembalikan Jaksa,
Penyidik Kembali Panggil Qurais dan Sekda

Bima, BimaEkspres.-
Kodim 1608/Bima, mendapat penghar-

gaan sebagai terbaik satu saat HUT ke-
74 TNI. Penilaian dilakukan Komando Re-
sor Militer 162/WB dakam rangka HUT ke-
74 TNI tahun 2019.

Dandim Letkol Inf Bambang Kurnia
Eka Putra, dianggap menjadi barometer
dalam penanganan dan penyelesaian ma-
salah sosial di Bima. Hasilnya mampu men-
jadi juara 1 sebagai Kodim terbaik, juara 1
tingkat Koramil terbaik dan juara 2 komba
tingkat Babinsa terbaik.

"Alhamdulillah kami Kodim Bima ber-
hasil menjadi juara 1 sebagai Kodim ter-
baik, juara 1 Koramil terbaik dan juara 2

Baca: Terbaik... Hal 6

Kodim 1608/Bima
Terbaik 1 di NTB

Kota Bima, BimaEkspres.-
Penyelidikan kasus dugaan penyimpa-

ngan proses perekrutan melalui pegawai
honorer kategori dua atau K2 di wilayah
Pemerintahan Kota Bima terus berjalan.
Terakhir polisi memeriksa pelaksana tu-
gas atau Plt Kepala Sekolah SMA Negeri
1 Kota Bima, berinisial MH.

"Sudah kita periksa seminggu yang lalu
dan statusnya sebagai saksi. Selain saksi
ini kita juga memeriksa saksi-saksi lanjutan
lain," jelas Kapolres Bima Kota melalui Ka-
sat Reskrim IPTU Hilmi Manossoh Pra-
yugo S Ik menjawab media ini kemarin.

Pemeriksaan Kasek lanjut Hilmi,
bukan statusnya sebagai Kepala Sekolah
saat ini, melainkan statusnya sebelumnya
sebagai seorang pengawas pada Dikbud-
pora saat kasus itu digulirkan dan diper-
masalahkan.

"Dari pemeriksaan ini kita ingin me-
ngetahui siapa-siapa saja yang ikut seleksi
dan yang lulus atau tidak," tukasnya diruangan-

Baca: Diperiksa Polisi... Hal 6

"Kita juga memeriksanya cuman se-
bentar saja. Tidak sampai berjam-jam. Ha-
nya untuk melengkapi keterangan sebelumn-
ya," papar Hilmi kepada media ini akhir pekan
kemarin.

Tuntas memeriksa mantan Walikota
dan Sekda Kota Bima, penyidik tukas Hilmi

50 Warga NTB asal Bima Diterbangkan dari Wamena

Kasat Lantas IPTU Agus Pujianto S.Pd, memberikan Smart SIM kepada Dandim 1608/Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra
dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVI Kodim 1608/Bima, di Mako Polres Bima, Jumat (4/10). Berita di halaman 3.

Kasus K2, Giliran Kepala
SMAN 1 Diperiksa Polisi

Baca: Diterbangkan... Hal 4

Mataram, BimaEkspres.-
Sebanyak 50 warga Bima dilaporkan

siap diterbangkan hari ini, Ahad (6/10/19),
melalui Bandara Wamena menuju Bima

via Makassar. Sesuai jadwal, pukul 07.45
tadi, rombongan pengungsi asal NTB tu-
juan Bima dipulangkan  menggunakan pe-
sawat komersil Lion JT 795.

Menurut laporan dari Tim Dinas Sosial
NTB, langsung dari Bandara Sentani Ja-
yapura yang diterima Humas Setda Pro-
vinsi NTB, rombongan besar pada pemu-
langan pengungsi ke NTB kali ini berjum-
lah 50 orang, seluruhnya berasal dari Ka-
bupaten Bima.

Dikatakan bahwa proses pemulangan
para pengungsi ini terbilang lancar karena
perhatian yang begitu besar dari Peme-
rintah Kabupaten Bima, Pemerintah Pro-
vinsi NTB dan seluruh elemen masyara-
kat Bima di Jayapura.

Yang tidak kalah perannya ketika pro-
ses mengurus tiket, boarding pass, ba-
gasi hingga memastikan pengungsi ma-
suk pesawat dengan barang bawaannya,
adalah para petugas di bandara, adalah pu-
tra-putra NTB yang ditugaskan oleh kesatu-

Penerimaan penghargaan.



SENIN, 7 OKTOBER 2019

Pemimpin Umum: Sofiyan  Asy’ari. Pemimpin Perusahaan/Keuangan: Nurdinah.  Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab/Redaktur Pelaksana: Sofiyan Asy’ari. Kabag Pemasaran:
Sumriyadin.  Kabag Umum/Produksi dan Iklan: -  , Pengembangan Group: H. M Nasir Ali. Staf Redaksi: Purwandi, HM. Nasir Ali, Junaidin, Hermansyah, Dedy  Darmawan,
Muhammad Khardi, Ikra Hardiansyah. Perwakilan Mataram: Purwandi (081 933 143553), Perwakilan Dompu: Junaidin. Pracetak:  Yuman Percetakan:  Farid, M. Nur, Manda.
Penanggungjawab Group: Bima FM/Bima TV:  Khairun Muhammad   Bimakini.com: Sofiyan Asy’ari, Kantor Pusat/Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota
Bima, Telp. (0374) 646840. Perwakilan Mataram: Purwandi, Jl. Catur Warga 36 Kampung Jawa Selatan Mataram, Lombok Tlp: 081 933143 553. Perwakilan Dompu: Junaidin, Jl.
Diponegoro, Rasanggaro, Matua, Dompu (0373) 21768. 082 340 033 322 Tarif Iklan: Berwarna (FC) Umum Rp25.000/ milimeter/kolom, Keluarga Rp20.000/milimeter/kolom. Spot
Hitam Putih (BW) Umum Rp. 10.000/milimeter/kolom, keluarga Rp. 7.000 milimeter/kolom.Iklan Mini Rp20.000/baris/hari, maksimum 10 baris. Tarif iklan belum termasuk PPn 10
persen. Harga Langganan Rp.65.000 per bulan (Luar Kota Rp70.000), bayar di muka. Dicetak oleh Percetakan BIMEKS Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota Bima. (isi di luar
tanggungjawab percetakan). Surat-surat dan artikel yang dikirim ke redaksi harus disertai dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku. Artikel diketik spasi rangkap dan
belum pernah dimuat boleh media lain mana pun. Bisa juga dikirim ke e-mail redaksibmeks@yahoo.co.id.
*) Dalam menjalankan tugasnya, wartawan Harian Pagi BimaEkspres dilengkapi dengan KARTU PERS dan tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Penerbit: PT Media Anzam Lestari
Terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor: C-07476 HT.01.01.TH.2006

TERBIT PERDANA 19 JUNI 2000
Pendiri/Pembina: Khairudin M. Ali

2

CATATAN REDAKSI

DINAS Pariwisata (Dispar) Kabupaten
Bima, baru-baru ini menggelar kemah edukasi
pariwisata bagi pelajar SMA/MA/SMK se Kabupaten
Bima. Salah satu outputnya, akan memfasilitasi
terbentuknya Saka Pramuka Pariwisata.

Pelajar mulai dilibatkan sebagai pelopor
pengembangan pariwisata daerah. Apalagi,
menurut data, angka kunjungan pariwisata di
NTB meningkat.

Ini menjadi isyarat, bahwa pengembang-
an pariwisata bukan main-main. Bukan sete-
ngah seri atau hanya retorika. Namun, pari-
wisata akan memberikan dampak domino be-
sar bagi masyarakat.

Maka,menghadapang tingginya tingkat
kunjungan wisatawan ke NTB, maka Bima ju-
ga harus mulai serius dan berbenah. Selama
ini, hasrat mengembangkan pariwisata, baru
sebatas gagasan, belum dikongkritkan.

Bima juga memiliki kekayaan alam yang
indah, kebudayaan dan sejarah. Namun kein-
dahan itu tidak akan bernilai, jika tidak disen-
tuh dan dipromosikan. Lebih dari itu juga,
perlu kesiapan masyarakat dalam menyong-
song pariwisata.

Maka, pembentukan Saka Pramuka Pari-
wisata juga penting. Apalagi sudah  ada kerja-
sama antara Kementerian Pariwisata dengan
Kwartir Nasional Pramuka. Dengan adanya Sa-
ka Pariwisata ini, maka makin banyak elemen
terlibat, termasuk generasi milenial, khusus-
nya pelajar.

Data sepanjang Januari-September 2018,
jumlah warga Australia yang datang ke NTB
melalui Bandara Internasional Lombok hanya
mencapai 2.633 orang. Sementara, data per Ja-
nuari-September 2019, jumlahnya meningkat
menjadi 13.814 orang. Naik 425 persen atau
lebih dari empat kali lipat dibanding tahun lalu.

Peningkatan serupa juga terjadi pada
warga Jerman yang mengunjungi NTB melalui
Bandara Internasional Lombok. Jumlahnya
meningkat dari 4.877 orang per Januari-Sep-
tember 2018 menjadi 5.204 orang per Januari-
September 2019.

Sejak dibukanya penerbangan langsung
Lombok – Perth menjadi salah satu faktor uta-
ma yang memicu pertumbuhan mengesankan
ini. Peningkatan jumlah pengunjung dari Aus-
tralia dan Jerman ini membuat kondisi pari-
wisata NTB kini nyaris menyamai kondisi NTB
sebelum terkena imbas gempa bumi pada
Agustus 2018 lalu. Dilihat dari data imigrasi,
total pax keseluruhan per Januari-September
2019 mencapai 197.033 orang. Angka tersebut
nyaris menyamai data per Januari-September
2018 yang mencapai 220.003 orang.

Penurunan jumlah wisatawan ini memang
merupakan imbas dari gempa yang melanda
NTB pada Agustus 2018 lalu. Penurunan ter-
besar bersumber dari pengunjung dari Malay-
sia yang pada Januari-September 2018 menca-
pai 66.156 orang dan turun ke angka 25.811
orang pada Januari-September 2019.

Tingginya angka kunjungan wisatawan itu
jika tidak ada yang ke Bima, maka daerah ini
belum memiliki kesiapan. (*)

Saka Pariwisata

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dandim 1608/Bima Letkol

Inf Bambang Kurnia Eka
Putra, memimpin upacara
HUT ke-74 TNI tahun 2019
dengan tema "TNI Profesio-
nal Kebanggaan Rakyat" di
lapangan Serasuba Kota
Bima, Sabtu (5/10).

Hadir saat itu Wali Kota
Bima H. Muhammad Lutfi,
SE, serta jajaran Pemerintah
Kota Bima, Asisten II, Staf
Ahli dan Ketua PKK Kabu-
paten Bima, Anggota DPRD
Kota dan Kabupaten Bima,
Kapolres Bima Kota dan Wa-
ka Polres Bima, Mantan Wa-
li Kota Bima dan mantan Bu-
pati Bima.

Dandim membacakan
amanat Panglima TNI Mar-
sekal TNI, Hadi Tjahjanto,
S.I.P. Dalam amanatnya
menyampaikan, bangga kepa-
da seluruh Prajurit dan PNS
TNI yang telah menunjukkan
profesionalitasnya, dalam
melaksanakan setiap tugas
yang telah dipercayakan  rak-
yat, bangsa dan Negara.

Marsekal TNI Hadi Tjah-
janto yakin keluarga dan se-
luruh rakyat Indonesia juga
bangga terhadap profesiona-
litas TNI. Hal itu harus disyu-
kuri sekaligus menjadi cam-
buk bagi semua untuk berbuat
lebih baik lagi.

"Oleh karena itulah, tema
pokok pada kegiatan HUT
ke-74 ini adalah TNI Profe-
sional Kebanggaan Rakyat,
pada kesempatan ini pula,
saya selaku Panglima TNI
dan atas nama seluruh praju-
rit, PNS TNI beserta kelu-
arga besar TNI, saya ucap-
kan rasa hormat dan bela
sungkawa yang mendalam
atas gugurnya prajurit-prajurit
terbaik TNI dalam melaksa-
nakan tugas negara," ujarnya.

Sebagai prajurit yang di-
tinggal, akan melanjutkan tu-
gas yang diamanahkan dan
semoga keluarga yang diting-
galkan diberi keikhlasan dan
kesabaran. "Sebagai alat ne-

gara, tugas TNI tidak terlepas
dari perubahan lingkungan
strategis yang berkembang
dinamis dan semakin kom-
pleks," ujarnya.

Perkembangan dunia telah
menciptakan dimensi dan
metode peperangan baru, ke-
majuan teknologi yang sangat
berguna bagi kehidupan ma-
nusia. Juga membawa dam-
pak disruptif di berbagai bi-
dang Hal ini telah menjadikan
konsep peperangan menjadi
tidak lagi terbatas dalam su-
atu batas teritorial dan masuk
ke berbagai dimensi.

"Sebagai contoh perang
siber yang disertai perang
informasi, walaupun tidak
menghancurkan, namun sa-
ngat merusak bagi kehidupan
bermasyarakat dan bernega-
ra," katanya.

Konsep-konsep inipun
mengaburkan filosofi perang
konvensional dengan meng-
geser dimensi waktu. Karena
perang-perang tersebut ter-
jadi di masa damai, ditambah
lagi potensi bencana alam
yang dapat terjadi setiap saat,
ancaman militer dan non mi-
liter berubah dan TNI harus

siap menghadapinya.
"Menghadapi komplek-

sitas ancaman di atas, diper-
lukan Postur TNI ideal yang
dibangun sesuai kebijakan
pertahanan negara dan di-
susun dengan memperhati-
kan kondisi geografis Indo-
nesia sebagai negara kepu-
lauan," jelasnya.

Pembangunan Postur
TNI meliputi pembangunan
kekuatan, pembinaan ke-
mampuan dan gelar kekua-
tan TNI. Dalam rangka pem-
bangunan kekuatan TNI,
telah dibentuk beberapa or-
ganisasi baru pada kurun
waktu 2018 hingga 2019,

Seperti Pembentukan
Divisi Infanteri-3/ Kostrad,
Koarmada III, Koopsau III
dan Pasmar-3 Korps Marinir
pada tanggal 11 Mei 2018,
guna menghadapi trouble
spot di wilayah Indonesia
bagian timur, Pembentukan
Satuan TNI Terintegrasi
(STT) Natuna pada tanggal
18 Desember 2018 sebagai
pangkalan aju bagi unsur-
unsur TNI yang beroperasi
di wilayah utara  Indonesia.

Pembentukan Komando

Operasi Khusus (Koopssus)
TNI pada tanggal 30 Juli
2019 untuk menyelenggara-
kan operasi khusus guna me-
nyelamatkan kepentingan
nasional di dalam maupun di
luar wilayah NKRI, serta
Pembentukan Komando Ga-
bungan Wilayah Pertahanan
(Kogabwilhan) I, II dan III
pada tanggal 27 September
2019 untuk menyelenggara-
kan kampanye militer, operasi
gabungan dan operasi lainnya
dalam rangka melaksanakan
tugas pokok TNI.

Dia juga mengatakan,
dalam melaksanakan tugas
pokoknya, TNI harus bahu-
membahu dan bersinergi
dengan berbagai komponen
bangsa lainnya.

Berbagai kekuatan yang
bersatu itu akan menghasil-
kan energi yang luar biasa
bagi kemajuan bangsa."saya
akan memberikan  peneka-
nan kepada seluruh prajurit
dan PNS TNI dimanapun
berada dan bertugas, untuk
dipedomani dan dilaksana-
kan, perkokoh iman dan tak-
wa kita kepada Tuhan Yang
Maha Esa," katanya. (BE05)

Makodim 1608/Bima
Gelar Upacara HUT TNI ke-74

Bima, BimaEkspres.-
Sepekan ke depan, Kodim

1608/Bima memiliki banyak
kegiatan. Masyarakat dapat
ikut menikmati dan meme-
riahkannya. Diantaranya Fes-
tival Rimpu dan Pawai Kuda
Hias pada 12 Oktober 2019,
Lomba Triatlon dan Pembu-
kaan Pacuan Kuda Tradisio-
nal 13 Oktober 2019.

"Kami telah melaksana-
kan upacara sebagai puncak
kegiatan HUT ke-74 TNI,

namun dalam waktu dekat,
kami masih memiliki banyak
kegiatan kemasyarakat di
wilayah Bima," jelas Dandim
1608/Bima Letkol Inf Bam-
bang Kurnia Eka Putra,  Ahad
(6/10).

Kata dia, salah satu rang-
kaian kegiatan dalam rangka
HUT TNI telah terlaksana
dengan aman dan lancar, ya-
itu Upacara Peringatan HUT
ke 74 TNI di lapangan Sera-
suba, Kota Bima.

"Saya sampaikan terima
kasih atas partisipasi dan
dukungan dari semua pihak
sehingga perhelatan tersebut
bisa digelar tanpa kendala,"
ujarnya.

Ucapan terimakasih di-
sampaikanya kepada jajaran
Kodim Bima, Pemkot Bima,
Pemkab Bima, Polres Kota
dan Kabupaten Bima yang
mendukung berbagai sarana
yang diperlukan. Juga berba-
gai pihak lainnya, termasuk

media.
Sesuai dengan yang dia-

manatkan oleh Panglima
TNI dalam upacara kema-
rin, Dandim berharap berba-
gai kegiatan yang dilaksana-
kan akan semakin memper-
kokoh sinergi TNI dengan
berbagai institusi maupun se-
luruh komponen masyarakat.

"Kami ingin meningkat-
kan sinergitas dengan semua
elemen terutama dengan ma-
syarakat Bima," jelasnya. (BE05)

Yuk, Meriahkan Berbagai Kegiatan Kodim 1608 Bima
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Polres Bima Dapat Penghargaan di HUT ke-74 TNI
Bima, BimaEkspres.-

Polres Bima menerima peng-
hargaan karena mampu meme-
cahkan permasalahan konflik
sosial. Masyarakat pun  merasa
aman dan tentram.Penghargaan
diberikan Danrem 162 /WB Ko-
lonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani
S.Sos. SH M.Han.

Penghargaan diterima  Ka-
polres Bima Kabupaten, AKBP
Bagus S. Wibowo, SH, SIK, saat
upacara HUT ke-74 TNI di hala-
man Kantor Gubernur NTB, Sabtu
(5/10). "Alhamdulillah, Kabupaten
Bima mendapat penghargaan dari

Danrem 162 /WB Kolonel Czi
Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos. SH
M.Han karena mampu memecah-
kan permasalahan daerah konflik
sosial menjadi masyarakat yang
aman dan tentram," jelas Kapolres
Bima AKBO Bagus S Wibowo,
SH, SIK, di Sape.

Kata Bagus, Polres Bima pe-
ringkat ke tiga setelah Polres Kota
Mataram dan Polres Sumbawa.
Dia mengaku, prestasi ini tidak
hanya menjadi kebanggaan Polri,
tapi semua masyarakat Bima.

"Predikat diberikan oleh Ko-
rem 162/WB kepada Polres Bi-

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.-
Momentum HUT ke-74 TNI

tahun 2019, Kapolres Bima me-
lalui Kasat Lantas IPTU Agus
Pujianto S.Pd, memberikan Smart
SIM kepada Dandim 1608/Bima,
Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka
Putra dan Ketua Persit Kartika
Chandra Kirana Cabang XXVI
Kodim 1608/Bima, serah terima
sebagai bentuk hadiah spesial
Dirgahayu itu dilakukan di Mako
Polres Bima Jumat (4/10).

Kasat Lantas Polres Bima,
IPTU Agus Pujianto S.Pd me-
ngatakan, pemberian Smart SIM
untuk Dandim dan Ibu Persit se-
bagai  hadiah spesial dari Polri
Polres Bima dalam rangka HUT
ke-74 TNI.

"Kami dari Polri Polres Bima
diwakili Satlantas memberikan
hadiah spesial dalam bentuk
Smart SIM untuk Dandim dan

Ibu Persit Bima pada HUT ke-
74 TNI," ujarnya, Sabtu (5/10).

Agus juga mengatakan, ini
sebagai bentuk sinergitas TNI
Polri di wilayah hukum Polres
Bima yang selama ini terjalin
harmonis. "TNI tidak hanya ha-
dir untuk urusan pertahanan, na-
mun bersinergi dengan Polri  ang-
gota TNI Kodim Bima juga intens
hadir mem-back up tugas Polri
seperti menangani penanganan
konflik sosial," jelasnya.

Agus juga mengaku, bebera-
pa tahun terakhir konflik di wi-
layah hukum Polres Bima me-
nurun. Hal ini terjadi karena in-
tens dibeck up anggota TNI.

"Sinergitas TNI-Polri khusus
di wilayah Kabupaten Bima ti-
dak hanya sebatas menangani kon-
flik sosial, namun pada penanganan
Karhutla, pengamanan pelaksa-
naan Pilkades," pungkasnya. (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

Dandim 1608 Bima Terima Smart SIM dari Polres

ma adalah keberhasilan masya-
rakat Bima yang telah memiliki
kesadaran untuk menciptakan
situasi Kamtibmas yang kondu-
sif," terangnya.

Bagus yang juga memiliki hobi
trabas dan juga Diving ini, me-
ngaku Polres Bima hanya me-
ngayomi, membimbing masyara-
kat untuk bersama sama cipta-
kan Sitkamtibmas.

"Alhamdulillah jajaran Polres
Bima masih dipercaya oleh ma-
syarakat, ini adalah kebanggaam yang
harus kita pupuk dan kembangkan
untuk keamanan dan kenyamanan
wilayah daerah," katanya.

Bagus yang beristrikan orang
asal Desa Parado Rato, Keca-
matan Parado, ini berharap mampu
membawa daerah Bima  lebih baik.

"Kita tidak berbesar hati dengan

predikat ini, bahkan kita jadikan
sebagai cambuk untuk lebih baik lagi
dalam berikan perlindungan dan pe-
layanan kepada masyarakat," ujar-
nya.

Prestasi ini juga mendorong Ba-
gus untuk terus memupuk rasa ke-
bersamaan dan persaudaraan di
jajaran Polres Bima. Serta menga-
rahkan anggota untuk lebih me-
ningkatkan lagi keamanan. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Ada hal yang menarik dila-

kukan anggota TNI Kodim 1608/
Bima dan Polri Polres Bima Ka-
bupaten  menyambut HUT ke-74
TNI tahun 2019. Dua kesatuan  ini
merayakan upacara  dengan mem-
bentangkan spanduk  ucapan di
dasar laut perairan Sangiang, Ka-
bupaten Bima, Sabtu (5/10).

Kasat Lantas Polres Bima IP-
TU Agus Pujianto, S. Pd, memim-

pin penyeleman di perairan Sa-
ngiang Pantai Natu Desa Poja Ke-
camatan Sape, Kabupaten Bima.

"Kami jajaran TNI Kodim 1608/
Bima dan Polri Polres Bima meng-
gelar upacara dan membentang-
kan spanduk di dasar laut dalam
rangka merayakan HUT ke-74
TNI tahun 2019," jelas Kasat Lan-
tas Polres Bima IPTU Agus Puji-
anto, SPd usai melakukan diving.

Kata Agus, keikutsertaan Polri

dalam HUT ke-74 TNI, agar da-
pat memberikan contoh  pada da-
erah lain. Bahwa TNI dan Polri
bersatu menjaga persatuan NK-
RI.

"Upacara digelar dengan ke-
dalaman 20 meter dari permuka-
an laut di wilayah perairan Sa-
ngiang Pantai Natu Desa Poja
Kecamatan Sape Kabupaten Bi-
ma," katanya.

Agus mengatakan, saat meng-
gelar upacara dan membentang-
kan spanduk di laut cukup menan-
tang. Tidak sama seperti di darat,
karena harus menghadapi arus
yang kuat.

"Pada saat pembentangan
spanduk tadi, arus sangat kuat,
tapi dengan semangat, semua
dapat terlaksana dengan maksi-
mal," katanya.

Agus yang juga dipercaya se-
bagai Ketua Bima Diving Club,
mengatakan, di HUT ke-74 TNI
tahun 2019 ini, tetap sukses dan
jaya dalam menjaga keutuhan
NKRI. Serta tetap solid bersama
Polri dan masyarakat dalam mem-
berikan pelayanan. (BE05)

Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Bagus S. Wibowo, SH, SIK, saat upacara HUT ke-74 TNI di halaman Kantor
Gubernur NTB, Sabtu (5/10)

Waw, Dua Kesatuan Ucapkan HUT ke-74 TNI di Dasar Laut

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima Hj. Indah Dha-

mayanti Putri, SE, saat meng-
hadiri acara do’a dan syukuran
atas dilantiknya Azhar, SE seba-
gai DPRD Kabupaten Bima
Periode 2019 – 2024, di Gedung
Serba Guna (GSG) Kecamatan
Madapangga, Ahad (6/10). Dia
mengajak masyarakat setempat
menjadikan ajang Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) sebagai sa-
rana pembelajaran.

Kata bupati, Pilkades adalah
pembelajaran bagi semua, se-
hingga harus taat pada aturan.

“Semua harus taat aturan.
Bukan saja para Calon Kades
tapi semua elemen harus tunduk

dan patuh pada aturan yang ber-
laku,” terangnya.

Kepada  Camat Madapangga
diimbau agar berkoordinasi de-
ngan unsur keamanan untuk
menjaga Kamtibmas. Hal itu per-
lu dilakukan, sehingga Pilkades
berjalan sesuai harapan.

“Pilkades harus disukseskan
karena merupakan barometer
suksesnya Pilkada,” ungkapnya.

Kalau pun terjadi perbedaan
pilihan, lanjut bupati, adalah
sebuah warna dalam demokrasi.

“Berpolitiklah dengan santun
tanpa harus menciderai rival
politik. Yang utama hindari ge-
sekan atau saling sikut,” tutup-
nya. (BE07)

Jadikan Pilkades Sebagai Pembelajaran
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Wisata Alam Oi Tampuro Terbengkalai, Butuh Sentuhan
ma dari sebelumnya. Hanya
ada satu gajebo dan tiga
bangunan peneduh serta
WC umum.

Sementara jalan menuju
tempat lokasi memang da-
hulu begitu rusak dan tak la-
yak dilalui kini sudah sangat
bagus, itupun melalui kucu-
ran anggaran pemerintah
pusat dan provinsi NTB.
Tambahan pula bahwa lo-
kasi mata air Tampuro ma-
suk dalam salah satu sekian
banyak lokasi geopark Gu-
nung Tambora.

Agus warga setempat
mengatakan, dibanding em-
pat tahun lalu, jumlah pe-
ngunjung di kawasan wisata

Bima, BimaEkspres.-
Wisata mata air Oi Tam-

puro, Desa Piong,  memiliki
nilai sejarah dengan sumber air
paling jernih yang keluar dari
celah bebatuan keras di kawa-
san kaki Tambora. Namun ti-
dak terkelola dengan baik, bah-
kan terkesan terbengkelai.

Sementara begitu mata
air keluar dari bebatuan ter-
buang percuma ke lautan
tanpa ada konsep pemanfa-
atannya

Mengenai kondisi lokasi
wisata, sejak empat tahun
lalu sampai saat ini tidak ada
penataan yang menyolok di-
lakukan oleh pemerintah
daerah. Bahkan masih sa-

Panggil Qurais... dari hal.1

langsung mengirim kem-
bali berkas yang dimaksud
ke Kejaksaan Negeri Ra-
ba Bima Jumat pekan lalu.

Terhitung penyidik telah
memanggil sebanyak tiga kali
eks Walikota Bima Quraish
Abidin dalam kasus yang me-
rugikan negara senilai Rp 165
juta. Demikian pun Sekda Bima
yang diperiksa sebagai saksi
lantaran saat itu ia tengah men-
jabat sebagai Kepala BKD
Kota Bima

Oi Tampuro terus bertam-
bah, terlebih di hari libur.

Kalau biasanya mata air
Tampuro hanya dimanfaat-
kan oleh warga sekitar dan
peladang untuk mengambil
air minum, dan hanya men-
jadi objek wisata didatangi
warga lokal sekitar wilayah
Sanggar dan Kilo serta Dom-
pu.

Sekarang bahkan lebih
bayak lagi pengunjung dari
daerah lain, walaupun de-
ngan kondisi seadanya se-
perti saat ini. Menurut Agus,
Kalaupun kawasan ini ditata
dengan baik tentunya akan
lebih banyak lagi menarik
minat pengunjung.

Diterbangkan...  dari hal.1

annya di Bandara Sentani.
Mereka antara lain Iksan,
Yusman dan Iwan, hadir dan
bertugas untuk NTB walau-
pun tidak di wilayah NTB.

Keberadaan mereka
sangat membantu, karena
di saat yang bersamaan
dengan penerbangan yang
sama, ada rombongan pe-
ngungsi dari provinsi lain,
sekitar 20 orang  keting-

Seperti diberitakan me-
dia ini sebelumnya, Sita Erni
masih menerima gaji dari ta-
hun 2015 hingga tahun 2017
silam. Sementara, pada tahun
2013 ia terlibat kasus pencu-
cian uang. Kasusnya ditanga-
ni Polda Jogjakarta.

Setelah bergulir di penga-
dilan tingkat pertama hingga
Mahkamah Agung, Sita Erni
dinyatakan bersalah dan dihu-
kum selama 8 tahun penjara,
pada tahun 2015 silam. Meski

galan pesawat hanya ka-
rena kelalaian saat check
in, padahal sudah lebih awal
berada di Bandara.

Kemudahan dan kelanca-
ran proses pemulangan pe-
ngungsi asal NTB ini juga ka-
rena peran penting dari Yonif
751 Sentani, yang mengerah-
kan sejumlah armada pengang-
kutan pengungsi dari Posko ke
Bandara.

Begitu pula peran per-
sonil Yonif 751, Muham-
mad Nur dan Muhammad
Sidik, putra-putra NTB
yang memiliki jiwa-jiwa
sosial, penuh kerelaan da-
lam mengurus pengungsi,
mengkoordinasikan dan meng-
komunikasikan dengan Tim
dari Dinas Sosial Provinsi
NTB dan Dinas Sosial Kabu-
paten Bima. (BE08)

Dicontohkan, dari pada
terbuang, dibuat kolam
yang luas untuk menam-
pung air keluar dari mata air
Tampuro, tanpa harus meng-
ganggu kondisi sumber ma-
ta airnya.

Dibgian bawah mata air
begitu luas wilayah muara-
nya dan bisa di bangun ko-
lam penampungan dengan
gaya dan bentuk serupa
batuan. Dengan demikian
menurut lebih menarik bagi
masyarakat.

Terlebih dengan kondisi
saat ini, untuk luasnya saja
hanya 1x3 meter, bayak
pengunjung akhirnya batal
menikmati kejernihan dan

kesegaran mata air Tam-
puro. Bila dibangun lebih
luas berada diluar sumber
mata airnya pasti akan me-
narik.

"Kalau kami sangat ber-
harap akan adanya rencana
pemerintah daerah, dan
harusnya dinas pariwisata
punya kosepe perencanaan
untuk  pengembangan kede-
pannya, jangan hanya mem-
banggakan desnitasi wisa-
tanya, tapi lokasinya tak ada
penataan," ketus Agus.

Pantauan Bimeks   Ahad
(6/10) saat berkunjung ke
lokasi wisata Oi Tampuro,
memang tak ada perubahan
berarti dari penataan lokasi

wisata sebenarnya lebih
dulu dikenal diwilayah kaki
gunung Tambora itu.

Apalagi berkaitan de-
ngan legenda cerita rakyat
setempat pada saat-saat
tertentu menemukan ke-
luarnya bekas sekam padi
dari dalam mata air

Menceritakan tentang
adanya kehidupan manusia
menghilang atau Maya di
ketinggian gunung Tambora
sampai saat ini masih mis-
teri. Lokasi wisata dapat
ditempuh dari Kota Bima se-
lama 3 jam perjalanan itu
sebenanrya sangat menarik
tinggal mendapat sentuhan
dari pemerintah. (BE06)

telah berkekuatan hukum te-
tap, Sita Erni diketahui masih
menerima gaji hingga tahun
2017. Sehingga negara diru-
gikan Rp 165 juta.

Sesuai dengan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN, setiap pegawai
negeri yang terlibat tindak
pidana, bisa diberhentikan
sementara. Atau, di beberapa
kasus, yang bersangkutan
harus dipecat dengan tidak
hormat. (BE09)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Menjelang HUT ke-74

Tentara Nasional Indonesia
(TNI), Kodim 1608/Bima

menggelar upacara dan ta-
bur bunga, Jum'at 4 Oktober
2019. Kegiatan itu digelar di
Taman Makam Pahlawan

(TMP) Palibelo, Kabupaten
Bima.

Dandim 1608/Bima, Let-
kol Inf Bambang Kurnia
Eka Putra bertindak sebagai
Inspektur Upacara.

Turut hadir, Sekretaris
Daerah Kota Bima Drs H
Mukhtar MH, perwakilan
dari Pemerintah Kabupaten
Bima, Anggota FKPD Kota
dan Kabupaten Bima serta
personil TNI lainnya.

Kegiatan upacara seka-
ligus tabur bunga di TMP
tersebut untuk mengenang
serta menghormati jasa pa-
ra pahlawan yang telah gu-
gur di Medan tugas. Diha-
rapkan dengan pelaksanaan
ziarah ini diharapkan kita sebagai
generasi penerus bangsa wajib
mengisi dan melanjutkan cita-
cita para pahlawan yang telah
merintis bangsa Indonesia ini
menjadi bangsa yang besar dan
bermartabat. (BE04)

Mustakim menganggap
penting bagi pemerintah
daerah untuk segera me-
ngambil kebijakan anggaran
untuk memperbaiki sejum-
lah akses seperti deker dan
jembatan.  "Sebelum musim
penghujan tahun ini, harus
ada kebijakan anggaran
setidaknya untuk memper-
baiki 8 deker dan satu jem-
batan yang telah rusak di
sepanjang jalan tersebut,"
ujarnya.

Duta Partai Nasdem ini
menegaskan agar pemerin-
tah daerah mempertim-
bangkan kebutuhan mende-
sak masyarakat saat ini.

"Sekitar bulan November

Bima, BimaEkspres.-
Anggota Dewan Per-

wakilan Rakyat (DPR)
Kabupaten Bima, Musta-
kim H Arrahman, meminta
Pemerintah Daerah mem-
perbaiki jalan lintas pantai
Rontu Kecamatan Monta.
Pasalnya,  jalan kian rusak
dan dikeluhkan warga.

"Saya meminta perhatian
Pemerintah Kabupaten Bi-
ma, supaya segera perbai-
kan akses jalan menuju pan-
tai Rontu yang telah rusak
parah," jelas anggota Komisi
II DPRD Kabupaten Bima
Mustakim H. Arrahman,
Sabtu (5/10) usai mengikuti
upacara HUT ke-74 TNI.

nanti, jalur tersebut akan
intens digunakan oleh ma-
syarakat yang memanfaat-
kan lokasi lahan tadah hujan
pantai Rontu untuk tanam
bawang merah," katanya.

Jika deker dan jembatan
tersebut tidak segera diper-
baiki, kata dia, maka masya-
rakat akan rugi dan arus
lalulintas akan lumpuh total.
Karena ketika musim hujan,
jalan ini tidak dapat dilalui.

"Jalan yang rusak itu
akan mempengaruhi harga
produksi pertanian masya-
rakat, jadi harus diperhati-
kan," kata dia.

Lanjutnya, meski 2020
akan ada anggaran untuk
hotmix,  namun pemerintah
daerah dapat menyiasati
anggaran untuk memperbai-
ki jalan. Sesuai dengan janji
pemerintah daerah melalui
Kabid Binamarga Dinas
PUPR Kabupaten Bima, Su-
tami, ST bahwa perbaikan
jalan tersebut belum diang-
garkan pada tahun 2019.

"Hasil kesepakatan de-
ngan Kabid Bina Marga
PUPR, akan dikerjakammn
2020, tapi kami ingin ada
penimbunan sebelum musim
hujan tiba," ujarnya. (BE05)

Anggota Dewan Minta Pemda Perbaiki Jalan Lintas Rontu

Mustakim H Arrahman

Sekda Kota Bima Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan
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Anak-Anak Terdampak
Konflik Perlu Diperhatikan

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Dhamayanti Putri, SE  me-
minta Dinas Dikbudpora Ka-

bupaten Bima memehatikan
keberlanjutan pendidikan bagi
anak-anak terdampak konflik
di Wamena, Papua. Puluhan

warga Bima sudah dipulang-
kan, Ahad.

"Saya sudah berkoordi-
nasi dengan Dinas Dikbud-

Panitia Pilkades Woro
Tegur Cakades

Bima, BimaEkspres.–
Menghindari hal yang tidak diinginkan pada Pilkades

Woro, Kecamatan Madapangga tahun 2019, Panitia
tegas terhadap para Calon Kepala Desa (Cakades)
yang dianggap melanggar hasil kesepakatan bersama.
Seperti pemasangan atribut dan tanda gambar. Hal itu
dikatakan Ketua Panitia Pilkades Woro, Hermanton
M.Amin, S.Pd, SD, melalui pesan WhatsAppnya, Sabtu
malam (5/10).

Kata Hermanto, terkait surat yang ditujukan pada
Cakades yakni sehubungan dengan adanya rencana
kegiatan untuk melakukan penertiban atribut. Itu semua
demi mentaati dan mematuhi ketentuan sehingga meng-
hindari hal hal yang tidak diinginkan bersama.

“Tapi kita akan identifikasi lebih dulu  semua atribut
para calon. Jika ada yang dianggap melanggar, maka
kita akan melakukan penertiban,” tegasnya.

Terkait hal itu, pihaknya telah menyampaikan surat
kepada Cakades dengan perihal: Teguran dan ditem-
buskan kepada Camat Madapangga, Polsek, Koramil
02/Bolo, dan Ketua BPD setempat.

“Kita sudah sampaikan surat itu sore tadi, setelah
itu kita akan melakukan rapat koordinasi bersama unsur
terkait,” tutur Hermanto.

Diimbaunya, kepada Cakades agar dapat mentaati
dan mematuhi segala ketentuan yang ada. Baik pera-
turan daerah, maupun peraturan yang telah disepakati
bersama. “Semua dilakukan demi terwujudnya suksesi
Pilkades yang akuntabel berintegritas,” imbuhnya.

Dia juga berharap, bilamana Cakades yang merasa
atribut yang digunakan di luar ketentuan tersebut,
diharapkan agar dapat melakukan identifikasi hingga
penurunan kembali sebelum  dilakukan penertiban oleh
Panitia. “Kita juga beri ruang bagi Cakades untuk me-
meriksa atribut sebelum penertiban,” jelasnya.

Kepada seluruh jajaran panitia Pilkades agar tetap
menjaga marwah demokrasi tentunya mengedepankan
indepedensi yang kokoh dan tidak gampang terpe-
ngaruh intervensi kepentingan politik sesaat.

“Panitia tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun
demi menjaga nama baik,” tutupnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Pegawai pemkab Bima,

baik ASN maupun honorer
asal Kecamatan Bolo dan
Madapangga meminta ada-
nya mobil jemputan. Hal itu
mengingat sebentar lagi ma-
suk Musim Hujan (MH).

"Sebentar lagi masuk
MH, kita harap Bupati Bi-
ma sediakan mobil jempu-
tan," ujar salah satu orang

tua staf Keuangan Lingkup
Pemkab Bima, Hj Junari di
Madapangga, Ahad (6/10).

Kata dia, kondisi seperti
ini patut diperhatikan oleh
Pemkab Bima karena kasihan
terhadap semua staf yang ada
di Bolo dan Madapangga.

"Saya sudah sampaikan
langsung ke Bupati Bima saat
silaturahim di Desa Dena.
Kata Bupati, ini adalah ma-

Pegawai Pemkab Bima Asal Bolo
dan Madapangga Minta Mobil Jemputan

sukan yang baik," jelasnya.
Dirinya berharap kepa-

da Bupati Bima agar me-
respon secepatnya aspi-
rasi ini. Karena dikuatir-
kan staf tidak bisa masuk
kantor tepat waktu jika
berangkat menggunakan
motor saat hujan tiba.

"Semoga Bupati meng-
indahkan harapan ini demi
kelancaran kinerja staf

pora agar memasukan anak-
anak tersebut di setiap seko-
lah," tuturnya.

Kepada Dinas Dukcapil
diinstruksikan untuk mem-
fasilitasi pengurusan Ad-
minduk, Dinas Kesehatan
diinstruksikan untuk me-
mastikan kondisi kesehatan
para warga setelah sampai
ke kediaman masing-ma-
sing. "Intinya kita pastikan
tidak ada kendala bagi me-
reka," terangnya.

Kasubag Humas Pro
Kabupaten Bima, Zainudin,
SS, menyampaikan, untuk
warga Desa Rade sebanyak
25 orang. Warga Desa Cam-
pa 5 orang, Mpuri sebanyak
4 orang. "Selain itu ada warga
Desa Bolo 3 orang dan war-
ga Desa Madawau 1 orang.

"Total warga Madapang-
ga sebanyak 38 orang," ung-
kapnya. (BE07)

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE

yang ada di Bolo dan Ma-
dapangga," tukasnya.

Ditempat yang sama,
anggota DPRD Kabupa-
ten Bima duta Partai Golkar,
Azhar, SE berjanji akan
perjuangkan aspirasi rakyat
itu. Karena kata dia, hal itu
sangat urgen mengingat
sebentar lagi masuk MH.

"Insya Allah saya akan
sampaikan ke pemerintah
daerah terkait hal ini," janji
Azhar.

Sedianya mobil jemputan
staf di Lingkup Pemkab
Bima sudah ada yakni un-
tuk ASN dan honorer yang
berdomisili di Kota Bima.

"Saat ada dua mobil jem-
putan yakni untuk staf yang
tinggal di Kota Bima," je-
lasnya. (BE07)

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Azhar, SE

Hermanton M.Amin, S.Pd, SD
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Warga Keluhkan Ternak Kerap Keliaran

Terbaik... dari hal.1

Diperiksa Polisi... hal.1

Dompu, BimaEkspres.-
Kendati telah  ada Pera-

turan Daerah (Perda) ten-
tang larangan untuk mele-
pas ternak di wilayah kota,
namun tidak diindahkan
oleh warga. Buuktinya,
kerap terlihat kambing
yang berkeliaran di pusat

kota dan bahkan di depan
Kantor Bupati Dompu.

“Kita heran ternak tetap
berkeliaran di kota," kata
Usman warga Lepadi, ketika
melihat kambing yang me-
rumput di luar pagar Kantor
Paruga Parenta, Sabtu (5/10).

Bahkan diakui warga

nya kemarin.
Selain itu harapannya

beber Hilmi, pihaknya ingin
mengetahui apakah ada
keterangan lain atau tidak
dari Plt kepala sekolah
yang dikenal unggulan di
wilayah Bima dan sekitar-
nya.

Selain oknum Plt Kasek,

Babinsa terbaik yang dige-
lar oleh Korem 162/WB
NTB," jelas Dandim 1608/
Bima Letkol Inf Bambang
Kurnia Eka Putra, Sabtu
(5/10).

Saat upacara HUT ke-74
TNI tahun 2019 di Kantor
Gubernur NTB, Kasdim
mewakili Dandim 1608/Bima
menerima penghargaan Ko-
dim terbaik, bersama Dan-
ramil Woha sebagai juara 1
kategori Koramil dan Babinsa
Desa Campa sebagai juara
2 Kategori Babinsa.

"Kegiatan lomba terse-
but dalam rangkaian HUT
TNI ke 74, Korem 162/WB,
menggelar lomba menilai
berbagai tingkatan/katego-
ri yaitu Kodim terbaik, Ko-
ramil terbaik, Babinsa ter-

Lepadi yang sehari hari-
nya menjadi tukang ojek
ini, kerap melihat ternak
kambing berkeliaran di
depan Kantor DPRD
Dompu dan Taman Kota.

“Betul-betul peman-
dangan yang tidak enak
dilihat," katanya seraya

meminta kepada aparat
terkait untuk memberikan
tindakan tegas pada pemi-
lik ternak itu.

Harapan senada juga di-
minta Hasan, warga lingku-
ngan Kota Baru Kelurahan

Bima, BimaEkspres.-
Sebagai wujud kepedu-

lian serta menjaga keseha-
tan bagi supir, Pemerintah
Desa (Pemdes) Rasabou
menggandeng Jasa Ra-
harja dan Dinas Keseha-
tan (Dikes) Kabupaten Bi-
ma gelar pemeriksaan dan
pengobatan gratis, di desa
setempat, Sabtu (5/10).
Selain supir, giat peme-
riksaan dan pengobatan
gratis juga diberikan kepa-
da masyarakat umum. Hal
itu dilakukan supaya supir
maupun masyarakat umum
bisa nyaman dalam berken-
daraan.

Pelaksana Adminstrasi
Pelayanan Jasa Raharja
Bima, Wahyu Jati Prase-
tio, menyampaikan, kegia-
tan pemeriksaan dan pe-
ngobatan gratis rutin dila-
kukan setiap bulan bahkan
dilakukan dua kali dalam
sebulan.

“Kita biasanya gelar pe-

meriksaan dan pengobatan
gratis di Terminal dan Ban-
dara. Untuk kali ini dilakukan
atas permintaan Pemdes
Rasabou,” jelas Wahyu.

Kata Wahyu, berdasar-
kan pengajuan Pemdes se-
tempat, jumlah supir dan
masyarakat yang menda-
patkan pemeriksaan dan
pengobatan gratis seba-
nyak 150 orang. “Kita juga
siap melayani walau pun
jumlah supir dan masyara-
kat diatas itu karena keter-
sediaan obat cukup banyak,”
tuturnya.

Dijelaskannya, kegiatan
ini kita menggandeng Di-
kes kabupaten Bima untuk
memberikan pelayanan
medis. “Kita juga membe-
rikan pelayanan pengoba-
tan dan pemeriksaan gratis
bagi Polri dan TNI sebagai
mitra,” ungkapnya.

Sekretaris Desa (Sek-
des) Rasabou, Hairil An-
syar, menyampaikan, ke-

giatan ini berdasarkan
pengajuan proposal yang
disampaikan ke pihak Ja-
sa Raharja beberapa wak-
tu lalu.

Upaya ini dilakukan
agar supir dan masyara-
kat sebagai awak kenda-
raan merasa nyaman saat
beraktivitas. “Sebelumnya
kita musyawarah dengan
perkumpulan supir, setelah
itu kita sepakat ajukan pro-
posal. Alhamdulillah apa
yang diharapkan terwu-
jud,” ucap Sekdes.

Mewakili unsur yang ada
di Rasabou, dirinya berte-
rima kasih kepada pihak
Jasa Raharja dan Dikes
Kabupaten Bima yang telah
bersedia hadir memberikan
pengobatan dan pemeriksa-
an gratis terhadap supir dan
masyarakat.

“Kita sampaikan terima
kasih kepada Jasa Raharja
dan Dikse atas kerjasama
ini,” tutupnya. (BE07)

Pemdes Rasabou Gandeng Jasa Raharja Pengobatan Gratis Supir Bus

Bima, BimaEkspres.-
Pada laga final Gala Siswa

Indonesia (GSI) Tahun 2019
yang diselenggarakan oleh
jajaran Dinas Dikbudpoora
Kabuparten Bima, bertempat
di Lapangan Sepakbola Desa
Rada Kecamatan Bolo, Sabtu
(5/10). Klub sepakbola asal
SMPN 3 Bolo berhasil me-
nundukan SMPN 1 Woha
dengan skor akhir 1 - 0. Gol se-
mata wayang bagi klub SM-
PN 3 Bolo berhasil dicetak
oleh Wisnu pemain nomor
punggung 13 pada babak per-
tama tepatnya menit ke tujuh.

Kepala Dinas (Kadis) Dik-
budpora Kabupaten Bima,
Zainudin, S. Sos, MM, me-
nyampaikan terima kasih
kepada kedua klub karena
telah menunjukan permainan

yang luar biasa. Terkait
kegiatan ini, kedepan akan
dimajukan yakni tepatnya
tanggal 2 Mei sekaligus se-
bagai perayaan momentum
bersejarah itu. Selain itu,
anggaran penyelenggaraan
GSI akan ditambah supaya
lebih semarak,” ujarnya.

Kata dia, bagi yang meraih
juara tidak boleh bangga,
akan tetapi teruslah menga-
sah kemampuan untuk mem-
pertahankan predikat juara.
Sedangkan bagi klub yang
belum beruntung meraih ju-
ara, diharapkan bersabar
anggap hal ini adalah keme-
nangan yang tertunda. “Yang
menang jangan bangga. Bagi
yang kalah jangan berkecil
hati,” tuturnya.

Mewakili Pemerintah Ka-

Laga Final GSI, SMPN 3 Bolo Tundukan SMPN 1 Woha 1-0
bupaten (Pemkab) Bima, pi-
haknya berterima kasih ke-
pada semua elemen yang tel-
ah berpartisipasi sehingga ke-
giatan ini berjalan sesuai hara-
pan. “Kita sampaikan terima
kasih karena turnamen ini ber-
jalan dengan baik,” tutupnya.

Kasi Olahraga Dikbudpora
Kabupaten Bima, Nurdin, S.
Pd, MSi, melaporkan, jumlah
klub ikut pada turnamen ini
sebanyak 18 klub yang ada di
Kabupaten Bima. “Kegiatan
mulai dilaksanakan tanggal 17
September dan berakhir tang-
gal 5 Oktober,” terangnya.

Total hadiah yang disedi-
akan sebesar Rp. 11 juta lebih
dengan rincian, lanjut dia,
juara 1 SMPN 3 Bolo men-
dapat sebesar Rp. 5 juta. Ju-
ara 2 SMPN 1  Woha sebesar
Rp. 4, 5 juta dan Juara 3 SM-
PN 1 Bolo mendapat hadiah
sebesar Rp. 3 juta. “Selain ha-
diah berupa uang tunai. Klub
yang meraih juara 1 hingga
juara 3 mendapat piala tetap
sedangkan bagi juara 1 mene-
rima piala bergilir. Sedangkan
pemain terbaik dan pencetak
gol terbanyak juga mendapat
piala tetap,” ujarnya.

Dirinya berharap, kedepan
tingkat keikutsertaan sekolah
bisa meningkat dibanding ta-
hun ini. Karena kata dia, lebih
banyak klub yang ambil bagi-
an maka hajatan olahraga ini
lebih semarak,” tutupnya. (BE07)

baik dan lain-lainnya," ka-
tanya.

Menurut Dandim, pres-
tasi ini merupakan hasil
kerja keras dan seluruh un-
sur yang ada. Baik itu dari
personel jajaran Kodim te-
rutama para Babinsa yang
ada di lapangan. "Ini juga
mampu diraih karena didu-
kung oleh unsur Pemerin-
tahan, Media dan masyara-
kat Bima sendiri," katanya.

Lanjut dia, karena kerja
sama yang intens dengan
berbagai pihak, sehingga
situasi keamanan wilayah
Bima dinilai cukup kondu-
sif, kegiatan dapat berjalan
dengan optimal sesuai ha-
rapkan bersama.

"Saya berharap situasi
ini dapat terus dijaga, di-

penyidik Tipidkor Polres
Bima Kota juga memerik-
sa sejumlah guru yang lu-
lus atau yang tidak lulus da-
lam proses penyeleksian
dugaan penyimpangan ter-
sebut.

"Totalnya sudah tiga orang
guru yang perempuan yang
kita periksa Minggu kemarin.

Dan kasih banyak lagi yang
kita ingin periksa," urainya.

Pihaknya kini mengaku
akan terus fokus pada gu-
ru-guru yang sudah dinya-
takan lulus. "Karena baru
sebagian kecil yang sudah
kita periksa dimana secara
adminisi apakah layak atau
tidak," tutupnya. (BE09)

pelihara dan ditingkatkan
demi kemajuan dan per-
kembangan dari masya-
rakat Bima sendiri," jelas-
nya.

Bambang juga menga-
kui, kondusifitas daerah
kedepan semakin aman,
hal ini mampu dibuktikan
dengan tingkat konflik so-
sial yang semakin menu-
run. Kesadaran masya-
rakat dalam gotong royong
meningkat.

"Adanya prestasi ini
akan kita kembangkan
untuk hari-hari kedepan su-
paya Bima benar-benar
menjadi daerah yang mam-
pu menawarkan nilai tinggi
di masyarakat luar terkait
keamanan wilayah," pung-
kasnya. (BE05)

Bada, Kecamatan Domp.
Dia mengaku kerap melihat
ternak ternak yang berke-
liaran di kota Dompu.

“Ini sangat mengganggu
estetika kota," katanya.

Karena itu Hasan me-

minta kepada Pol PP untuk
memperketat pengawasan
terhadap ternak yang ber-
keliaran di Kota. “Bila per-
lu diberikan sanksi kepada
pemilik ternak itu," harapnya.
(BE03)
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Janji bupati Bima akan

mengaspal jalan masuk ke
area destinasi wisata Oi
Marai, atau lebih dikenal
air terjun Bidadari, Desa
Kawinda Toi, dipertanya-
kan oleh  Kelompok Pecin-
ta Alam (KPA) Al Ghura.

Pengaspalan memper-
mudah akses masuk pe-
ngunjung ke lokasi wisata.
Apalagi saat ini menjadi
trend bagi masyarakat pu-
lau Sumbawa maupun dae-
rah lain.

“Memang tahun lalu bu-
pati pernah berjanji, namun

KPA Air Terjun Bidadari Tagih Janji Bupati Bima

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah, dan
Wakil Gubernur NTB, Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah,
menghadiri The 5th Ham-
zanwadi International
Conference On Technol-
ogy and Education (HIC-
TE) 2019, di Aula Hotel
Grand Legi, Sabtu (5/10/
2019).

Kegiatan ini mengusung
tema meningkatkan pendi-
dikan dan kapasitas riset
dengan teknologi dan pe-
ngetahuan berbasis kom-
puter melalui sinergi lokal-
global di Era Industri 4.0.

Kegiatan tersebut juga
dihadiri Dr. Trudy Swee-
ney dari Flinders Univer-
sity of Australia, Dr. L.
Sivarama Khrisna dari In-
dia, Dr. Mechooke Cho-
doung dari Thailand, Assoc.
Prof. Ts. Dr. Wan Mohd
Khairul Wan Mohammad
Zin dari Malaysia dan Prof.
Ir. Zainal Arifin Hasibuan,
MLS., Ph. D, Kepala Aso-
siasi Pendidikan Tinggi In-
donesia di bidang informa-
tika dan komputer. Mereka
menjadi pembicara dalam
kegiatan tersebut.

Gubernur NTB selaku
keynote speaker dalam
sambutannya, menjelas-
kan tentang pentingnya
teknologi dalam memba-
ngun daya saing industri.
Dalam hal ini, daya saing
dimaknai sebagai kemam-
puan suatu negara, ke-
mampuan suatu bangsa
atau suatu wilayah untuk
menghasilkan barang dan
jasa yang menjadi standar
pasar internasional.

“Untuk membuat stan-
dar pasar internasional
sangatlah tidak mudah,
kita perlu menemukan
proses baru. Kita perlu
menemukan cara baru
untuk merealisasikan hal
tersebut,” kata Gubernur.

“Semua teknologi sa-
ngat penting, kita harus
sangat berhati-hati dalam
mengidentifikasi apa yang
Anda maksudkan dengan
teknologi, karena proses
akumulasi teknologi sangat
berbeda antara negara
maju dan negara berkem-
bang," tambahnya.

Gubernur berharap
konferensi ini bisa menjadi
salah satu langkah positif
dalam mendorong per-
kembangan industrialisasi
di NTB. "Semoga dengan
mengundang beberapa
nama besar ke konferensi
internasional tidak hanya
kapasitas dan melakukan
penelitian tetapi juga me-
rupakan sinyal bagi indus-
tri untuk datang ke NTB,
untuk datang ke Indonesia
dan berinvestasi di daerah
kami sehingga peningkatan
kapasitas kemampuan
teknologi dalam informasi
teknologi dapat menye-
nangkan di daerah kami,”
tutupnya.

Sementara Wakil Gu-
bernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah, M.Pd selaku Rek-
tor Universitas Hamzan-
wadi dalam sambutannya
menyampaikan  terima
masih kepada para pe-
materi yang berkesempa-
tan hadir untuk berbagi pe-
ngalaman tentang pendidi-
kan dan teknologi.

sampai saat ini belum dire-
alisasikan," ujar Iwan Seti-
awan pada  BimaEkspres
di lokasi air terjun,  Ahad
(6/10).

Menurut Iwan, perbai-
kan atau pengaspalan jalan
sangat diharapkan pe-
ngunjung. Apalagi jumlah

pengunjung terus me-
ningkat. Jalan yang berpa-
sir kadang sulit di lalui,
bahkan terpaksa membuat
rute baru.

“Untuk itu kami selaku
pengelola desnitasi wisata
alam Oi Marai menagih
janji Bupati Bima agar
dapat segera direaliasi-

"Saya sangat berterima
kasih kepada Prof. Ir.
Zainal Arifin Hasibuan, Dr.
Trudy-Ann Sweeny, Dr.
L. Sivarama Krisna, Dr.
Vijay Kumar, Dr. Me-
choke Chodoung dan Dr.
Wan Mohd. Khairul yang
akan membagikan panda-
ngannya mengenai tekno-
logi dan pendidikan,” ucap-
nya.

Wagub menjelaskan
pentingnya teknologi da-
lam pendidikan. Dengan
kemajuan teknologi yang
cepat akan sangat cepat
mengalahkan sistem pen-
didikan yang ketinggalan
zaman.

Wagub juga mengucap-
kan terima kasih kepada
Kemenristekdikti yang
telah mempercayakan
konferensi tersebut kepa-
da Universitas Hamzan-
wadi dan seluruh pemateri
serta peserta yang hadir
dalam acara tersebut. Ia
sangat optimis bahwa kon-
ferensi tersebut akan me-
nuntun pada perubahan
yang positif menciptakan
kesadaran untuk mengha-
silkan pengajaran yang
efektif dan kolaboratif bagi
pendidikan NTB di masa
depan.

Rangkaian acara pem-
bukaan The 5th Hamzan-
wadi International Confer-
ence On Technology and
Education (HICTE) 2019
diisi dengan persembahan-
persembahan mahasiswa
dari Universitas Hamzan-
wadi dan konferensi pers
dengan pemateri atau key-
note speaker acara.
(BE08)

Ultah TNI, Gubernur NTB Kirim Surat Terima Kasih

Mataram, BimaEkspres.-
Kontribusi TNI dalam

membantu pemerintah
daerah memulihkan NTB
pascagempa bumi tahun
lalu, menjadi catatan ter-
sendiri bagi Gubernur NTB,
Dr. H. Zulkieflimansyah.
Karena itu, di Hari Ulang
Tahun TNI ke-74 yang
jatuh pada Sabtu (5/10/
2019) ini, Gubernur me-
nyampaikan rasa terima
kasihnya atas kiprah TNI
selama setahun terakhir.

Ucapan terima kasih itu
dikemas Gubernur dalam
surat untuk Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto,
bernomor 004.1/323/HP/
2019, tertanggal 1 Oktober
2019. Surat ucapan terima
kasih itu juga ditembuskan
ke Kepala Staf Umum
TNI, Asisten Personel
Panglima TNI dan Asisten
Teritorial Panglima TNI di

Jakarta.
Melalui suratnya, Gu-

bernur menyampaikan
empat prestasi Danrem
162/Wirabhakti dan jaja-
rannya di NTB.

Pertama, dalam kurun
waktu satu tahun, Danrem
162/Wirabhakti dan jaja-
rannya telah membangun
174.872 unit Rumah Ta-
han Gempa (RTG) untuk
masyarakat NTB korban
gempa. Sehingga, mem-
percepat pemulihan situasi
dan kondisi rehabilitasi dan
rekonstruksi di NTB pas-
cabencana gempa bumi.

Kedua, jajaran TNI di-
nilai telah mampu menga-
wal pelaksanaan Pemilu
Presiden dan Wakil Pre-
siden serta Pemilu Legis-
latif 2019. Berkat kerja ke-
ras dan pembinaan terito-
rial yang matang mencip-
takan kondisi aman, damai

Gubernur dan Wagub NTB Hadiri HICTE 2019

kan,” ujarnya.
Termasuk untuk tam-

bahan kelengkapan lain,
seperti peralatan bermain
anak-anak dan edukasi ba-
gi pengunjung.

Saat ini dari Balai Ta-
man Nasional terus  mem-
bangun sarana pendukung
lainnya.

Tambah Iwan, untuk in-
formasi, sebenarnya wisa-
ta alam air terjun di kawa-
san Oi Marai ada tiga titik.

Selain bidadari ada juga
selendang putih bagian
atasnya, dan kembar. Se-
jak setahun terakhir sudah
ada wisata River tuning.
(BE06)

Ketua KPA Al Ghura, Iwan Setiawan

dan kondusif. Sehingga
KPU NTB berhasil masuk
dalam peringkat 5 besar
dalam penyerahan hasil
perhitungan suara ke KPU
Pusat.

Ketiga, Gubernur meni-
lai Danrem 162/Wirabhakti
dan jajarannya dapat me-
ngendalikan penanganan
aksi demo mahasiswa di
NTB dengan baik. Sehing-
ga, aksi demo beberapa
waktu lalu tidak berujung
pada aksi anarkis yang
merugikan masyarakat.

Keempat, Dr. Zul me-
ngatakan kondisi aman dan
kondusif yang tercipta
berkat kinerja Danrem dan
jajarannya yang berimbas
pada peningkatan kunju-
ngan wisatawan domestik
dan mancanegara ke
NTB. Serta menciptakan
iklim investasi yang baik di
Provinsi NTB. (BE08)



8SENIN, 7 OKTOBER 2019

Bantuan PKH Tahap IV Berkurang
Bima, BimaEkspres.-

Anggaran bantuan Pro-
gram Keluarga Harapan
(PKH) yang diterima oleh
masing-masing Kelompok
Penerima Manfaat (KPM)
Tahap IV Tahun 2019
berkurang. Pengurangan
anggaran tersebut meru-
pakan kebijakan Pemerin-
tah Pusat.

Koordinator Pendam-

"Semula mereka terima
masing-masing Tahap
pertama, kedua dan keti-
ganya yakni sebesar Rp
600. 000 ribu," terangnya.

Kemudian untuk angga-
ran bantuan tahap IV
Kategori SD sebesar RP
175.000, SMP Rp 275.000
dan SMA Rp 350.000.

"Kalau pertahun sebe-
lumnya SD sebesar Rp
900.000, SMP Rp 1.500.000
dan SMA Rp 2.000.000.
Namun kini berubah menjadi
SD sebesar Rp 850.000,
SMP Rp 1.400.000 dan SMA
Rp 1.85.000," pungkasnya.
(BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Setelah berhasil meraih

juara pertama Mata Pe-
lajaran (Mapel) IPA dan
juara kedua Mapel Mate-
matika pada Kompetisi
Sains Madrasah (KSM)
2019  tingkat Kabupaten
Bima. Kini jajaran Ma-
drasah Ibtidaiyah Negeri
(MIN) Raba Kecamatan
Wawo atau kini menjadi
MIN 4 Bima, kembali men-
jaring siswa berprestasi
yang disiapkan untuk me-
ngikuti KSM tahun depan.

Kepala MIN 4 Bima,
M. Natsir, S.Ag, menga-
takan, stok siswa berpres-
tasi di madrasah ini cukup
banyak dan jajaran guru
terus membina siswa un-
tuk siap mengikuti berba-
gai lomba baik di tingkat
Kecamatan Wawo, Ka-
bupaten Bima hingga ting-
kat Provinsi NTB. Satu
duta Kabupaten Bima dari
MIN 4 Bima tahun lalu
gagal mewakili NTB di
tingkat Nasional, tetapi
pihak sekolah merasa se-
nang karena ada salah sa-
tu siswanya bernah ber-
kompetisi di tingkat Pro-
vinsi, meski belum berha-
sil meraih juara.

Siswa MIN 4 Bima Siap Ikut KSM

ping PKH Kecamatan
Bolo, Mansyur, SH mem-
benarkan adanya pengura-
ngan anggaran yang dite-
rima KPM tahap IV Tahun
2019. Misalnya untuk kate-
gori KPM Ibu Hamil mes-
tinya mereka terima perta-
hunnya sebesar Rp 2.400.000,
kini mereka terima hanya Rp
2.225.000. Sehingga untuk
tahap IV ini mereka hanya

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah, me-
minta Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) untuk
mendorong peningkatan
kapasitas masyarakat di
Kabupaten Lombok Te-
ngah khususnya dan NTB
pada umumnya.

"Keberhasilan pemba-
ngunan itu tidak hanya di-
lihat dalam angka, namun
sejauhmana kapasitas
masyarakatnya ditingkat-
kan. Warga kita tidak ha-
rus jadi penonton di tengah
pesatnya kemajuan dunia
usaha dan investasi," kata
Gubernur saat membuka
diskusi terfokus tentang
tantangan KEK ke depan,
di Hotel D-Max Praya
Barat, Loteng, Sabtu (5/
10/2019).

Gubernur berbicara
dihadapan sekitar 130
LSM NTB dan Loteng
yang hadir. Inisiasi FGD
ini dilaksanaka oleh LSM
Aliansi Rakyat Menggu-
gat (ALRM) NTB.

Pembangunan kata

Gubernur, butuh proses
yang panjang dan upaya
yang besar. Dan itu bukan
hanya tanggung jawab
pemerintah, melainkan
tanggung jawab banyak
pihak. Langkah yang dila-
kukan LSM ALRM dan
NGO lainnya, menurut Zul-
kieflimansyah adalah bagi-
an dari meningkatkan ka-
pasitas tadi.

"Ide dan gagasan itu ha-
rus dikanalisasi. Ke depan,
pemimpin di kabupaten itu
harus membuka semua
kanalisasi itu. Tidak terlibat
dengan kepentingan sem-
pit. Nanti tak bisa terbuka.
Maka syarat pemimpin itu
harus pintar dan ada ke-
rendahan hati untuk mau
melayani," katanya.

Ia menegaskan, dengan
kehadiran pemerintah da-
lam mendukung kanalisasi
serta ide atau ruang diskusi
seperti tadi, setidaknya
dunia usaha akan terketuk.
Ia meminta kepada peme-
rintah daerah dan dunia
usaha untuk terlibat  ke da-
lam usaha meningkatkan

kapasitas masyarakat dan
LSM.

"Jangan LSM menen-
tang-nentang pengusaha,
tapi ajak terlibat memikir-
kan ide dan gagasan lebih
besar untuk kepentingan
kapasitas masyarakat. Ja-

di ke depan dunia usaha ha-
rus mendukung," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati
Loteng, Lalu Fathul Bahri
menegaskan LSM itu sangat
penting. Mereka menurut-
nya, jadi filter, penyaring.

Menurut dia, kebera-

daan KEK di Loteng luar
biasa memberi dampak.
Dengan adanya KEK,
Pemkab Loteng mempro-
yeksikan akan tumbuh
setidaknya 5000 kamar
hotel. Di setiap satu ka-
mar, ada Rp 100 ribu un-

“Ini menjadi motivasi
bagi siswa lain untuk ber-
juang lebih keras lagi da-
lam KSM mendatang. Apa-
lagi, sejak April lalu mereka
digojlok dengan bank soal
tingkat Provinsi dan Nasi-
onal,” ujarnya di Madrasah
setempat, Sabtu (5/10).

Tidak hanya itu, kata-
nya, KSM di tingkat Nasi-
onal di Manado Sulawesi
Utara 17-21 September ke-
marin, program Kementerian
Agama RI seluruh kepala
madrasah diberi kesempatan
untuk menyaksikan secara
langsung kompetisi itu. Tentu
cara seperti itu memung-
kinkan bagi kepala madrasah
untuk mengevaluasi sekaligus
belajar berbagai hal terkait
KSM.

“Kita belajar pada kepala
madrasah yang berhasil
membina anak-anaknya
hingga berhasil lolos dan me-
raih juara di tingkat Nasio-
nal,” katanya.

Kompetisi semacam ini,
terangnya, sangat positif
untuk memotivasi siswa
madrasah dalam menyiap-
kan diri menjadi siswa yang
handal, berkualitas hebat,
dan bermartabat. Apalagi,
diprogramkan secara nasi-

onal untuk madrasah ne-
geri setiap tahun dengan
Dipa Madrasah.

“Kami jajaran MIN 4
Bima terus meningkatkan
pembinaan untuk meng-
hadapi lomba di tahun be-
rikutnya. Dari soal-soal
KSM tahun sebelumnya
kita akan mengkaji secara
mendalam bersama siswa
dan guru untuk mengha-
dapi kompetisi selanjut-
nya,” katanya.

Tidak hanya itu, kata-
nya, jajarannya terus ber-
koordinasi dengan Kepala
Kantor Kementerian Aga-
ma Kabupaten Bima, te-
rutama Kepala Seksi (Ka-
si) Pendidikan Madrasah
(Penmad). Selama ini du-
kungan jajaran Kemente-
rian Agama dinilai luar bi-
asa, terutama untuk me-
menangkan lomba di
tingkat Kabupaten Bima
hingga di tingkat Provinsi
NTB.

“Meski belum berhasil
meraih juara di tingkat
Provinsi, tetapi anak-anak
kita sudah berjuang mak-
simal untuk menjadi yang
terbaik. Semoga ke depan
lebih baik dan berprestasi
lagi,” pungkasnya. (BE02)

terima Rp 425.000.
"Tiga tahap sebelum-

nya ketegori Ibu Hamil ini,
mereka terima Rp 600.000,"
ujar Mansyur, Ahad (6/
10).

Begitu pula untuk KPM
Kategori Anak Usia Dini,
SD, SMP, SMA, Distabilitas
dan Lanjut Usia. Semua-
nya mengalami perubahan
dan pengurangan dari se-

belumnya.
"Semua perubahan ini

merupakan kebijakan pusat.
Kita pendamping hanya
memfasilitasi saja. Sebab
anggaran tersebut langsung
diterima oleh KPM di Bank
dengan kartunya masing-
masing," bebernya.

Sementara itu, Kepala
Dinas Sosial Kabupaten
Bima, Drs Sirajuddin MAP
membenarkan adanya pe-
rubahan dan pengurangan
anggaran yang diterima
KPM Tahap IV tahun 2019
tersebut.

Hal tersebut berdasarkan
surat yang dikeluarkan oleh

Kementerian Sosial RI
pada tanggal 26 Septem-
ber 2019. Dengan nomor
surat : 47/MS/B/09/2019
perihal penyesuaian indeks
bantuan PKH Tahap IV
Tahun 2019.

"Pengurangan angga-
ran itu benar-benar murni
kebijakan Pemerintah
Pusat," tutur Mantan Ke-
pala DPMDes Kabupa-
ten Bima tersebut.

Untuk anggaran ban-
tuan yang diterima KPM
tahap IV ini. Yakni Bumil,
Anak Usia Dini, Dista-
bilitas, Lanjut Usia masing
sebesar Rp 425.000.

Mansyur, SH

Gubernur NTB Ajak LSM Berkontribusi dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat
tuk daerah. Ada minimal
dua petugas room service
per kamar.

"Anda bayangkan itu
baru satu sektor saja. Be-
lum sektor lain, seperti
jasa, perdagangan, telur,
sayur mayur dan jutaan
ton beras dan daging," kata
Fathul.

Wakil Bupati menyam-
paikan rasa terimakasih
kepada Gubernur NTB
karena sinergitas dan lo-
binya dengan pusat, se-
hingga Loteng mendapat
alokasi anggaran Rp1,3
Trilliun untuk perluasan
jalan dan jembatan menuju
KEK. Pemkab Loteng ka-
ta dia,  berterimakasih ke-
pada Gubernur yang ikut
memprioritaskan pemba-
ngunan Loteng.

"Ada masalah pembe-
basan lahan di Loteng
yang menyangkut KEK.
Dengan bantuan LSM dan
pak Gubernur, diharapkan
akan ada solusi. Banyak
masukan dan demonstrasi,
menjadi ciri pemerintahan
yang maju," katanya. (BE08)

Dr. H. Zulkieflimansyah


