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Bima, BimaEkspres.-
Puluhan massa aksi tergabung dalam

gerakan Himpunan Masyarakat Petani
Garam kembali menuntut Pemda Bima
menstabilkan harga garam. Aksi dilaku-
kan diperempatan Desa Talabiu, Keca-
matan Woha Kabupaten Bima, Senin (7/
10).Bahkan mereka sempat menutup ak-
ses jalan.

Arif Rahman Hakim, menagih janji Bu-
pati Bima pada tahun 2016 lalu. Janji itu
tertuang dalam surat pernyataan yang di-
tandatangani sejumlah pejabat termasuk
Bupati Bima.

Baca: Geram... Hal 4

"Kami tagih janji Bupati saat 2016 lalu,
dan meminta DPRD dan Pemkab Bima
menerbitkan Peraturan Daerah Kabupa-
ten Bima tentang standarisasi harga ga-
ram Rp5.000/ kilogram," katanya.

Dia juga menyinggung, selama ini Bu-
pati Bima berjanji menghadirkan investior
untuk membeli garam lokal dengan harga
maksimal. Namun sampai saat ini tidak
terealisasi.

"Kami minta Bupati hadirkan investor
garam di Kabupaten Bima dan mendesak
Pemda agar serius terhadap permasalahan
yang dihadapi petani garam," ujarnya.

HMPG Geram Soal Harga Garam

Bima, BimaEkspres.-
Hiruk-pikuk jelang Pemilukada Kabu-

paten Bima membuat para partai mulai
sibuk memasang "kuda-kuda". Terlebih se-
jumlah partai besar seperti halnya Partai
Amanat Nasional (PAN) yang mulai mem-
bentuk tim Pilkada.

"Tim ini mempersiapkan dan menjaring
siapa saja yang akan diusung nantinya. Si-
apapun, baik dari partai maupun non par-
tai, terbuka!," Jelas Ketua Fraksi PAN DP-
RD Kabupaten Bima Muhammad Natsir,
SSos, Senin (7/10).

Tim ini lebih jauh dijelaskan pria yang
juga sekretaris DPD PAN Kabupaten Bi-
ma ini, mulai dibentuk Senin (7/10). Tim ini

Baca: Masih Jomblo... Hal 6

Tunjuk Tim Pilkada,
PAN Tegaskan Masih “Jomblo”

Bima, BimaEkspres.-
Musim kemarau yang melanda wilayah

Bima saat ini, mencapai 35 derajat celci-
us. Ini merupakan ambang batas cuaca
di awal Oktober.

"Alhamdulillah di wilayah Bima dan se-
kitarnya saat ini masih dalam musim ke-
marau, untuk suhu sendiri saat ini masih
dalam kisaran normal," jelas Kepala BM-
KG Topan Satriya, Senin (11/10).

Dia juga mengaku, belakangan ini suhu
cukup panas, namun tidak signifikan. Ka-
rena kondisi masih terbilang normal.

“Karena ambang batas suhu maksi-
mum di Bima untuk bulan Oktober ini ya-
itu sekitar 35 derjat celcius," terangnya.

Lanjut dia, hingga saat ini dari hasil pe-
ngamatan belum melampaui ambang ba-
tas maksimum. “Ada pengaruh angin ti-
muran (monsun timur) yang masih cukup
kuat hingga saat ini," ungkapnya.

Kata dia, untuk angin timuran ini ber-
tiup dari Australia dan sifatnya cukup kering.

Baca: Capai 35 o... Hal 6

Kata dia, Himpunan Masyarakat Petani
Garam Desa Pesisir Kabupaten Bima te-
tap akan menyalurkan aspirasi. Karena
selama ini kebijakan pemerintah tidak
pernah mendukung dan mendorong para
petani garam di Kabupaten Bima sejah-
tera.

"Bupati hanya memberikan janji palsu
untuk menenangkan petani garam, namun
janji itu sama sekali tidak pernah tereali-
sasi, buktinya sejak 2016 lalu hingga saat

Isak Tangis Warnai Kepulangan Korban Konflik Wamena

Kepala DKP Kabupaten Bima, Ir Hj Nurma menemui petani garam yang menggelar aksi, Senin (7/10). Dia menjanjikan menstabilkan
harga garam. Bahkan siap dicopot dari jabatannya jika tidak terbukti.

Suhu di Bima
Capai 35 Derajat

Baca: Isak Tangis... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Isak tangis mewarnai kepulangan kor-

ban konflik di Wamena Papua saat bera-
da di kampung halaman, Ahad (6/10). 25

warga Desa Rade Kecamatan Madapang-
ga pun tiba di tengah keluarganya.

Warga Rade ikut memadati kantor de-
sa setempat. Mereka juga larut dalam ha-

ru melihat warga Bima di Wamena dapat
berkumpul dengan keluarga pascakonflik.

Salah satu anggota Pol PP Kabupaten
Bima yang sempat hadir pada saat itu,
Rafik, menyampaikan, semua warga ti-
dak bisa membendung rasa sedih dan his-
teris meneteskan air mata.

“Semua merasa sedih karena pertemu-
an itu sangat ditunggu oleh keluarga kor-
ban konflik Wamena,” tuturnya.

Lanjut dia, saat korban konflik masih
berada di atas mobil jemputan, keluarga
dan kerabat korban melambaikan tangan
seraya berteriak sambil meneteskan air
mata. “Pertemuan itu begitu sakral sehing-
ga menyisahkan duka yang mendalam,”
ungkapnya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Rade, Ami-
rudin, S.Pd, mengungkapkan, total warga

M Natsir, SSos
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CATATAN REDAKSI

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) me-
rayakan HUT ke-74 tahun 2019. Kali ini mengambil
tema "TNI Profesional Kebanggaan Rakyat".

Panglima TNI Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto,
S.I.P menyampaikan amanat yang dibacakan
diseluruh kesatuan. Dalam amanatnya   menyam-
paikan kebanggaaan kepada prajurit yang telah
menunjukkan profesionalitasnya, dalam melak-
sanakan setiap tugas yang telah dipercayakan
rakyat, bangsa dan Negara.

TNI sejauh ini  menjadi garda dalam me-
ngamankan NKRI. Berbagai tantangan diha-
dapi dan harus mampu beradaptasi dengan
perkembangan yang ada.

Perkembangan dunia telah menciptakan
dimensi dan metode peperangan baru, kema-
juan teknologi yang sangat berguna bagi ke-
hidupan manusia. Juga membawa dampak dis-
ruptif di berbagai bidang Hal ini telah men-
jadikan konsep peperangan menjadi tidak lagi
terbatas dalam suatu batas teritorial dan ma-
suk ke berbagai dimensi.

Sebagai contoh perang siber yang disertai
perang informasi, walaupun tidak menghancur-
kan, namun sangat merusak bagi kehidupan ber-
masyarakat dan bernegara.

Konsep-konsep inipun mengaburkan filosofi
perang konvensional dengan menggeser dimensi
waktu. Karena perang-perang tersebut terjadi di
masa damai, ditambah lagi potensi bencana alam
yang dapat terjadi setiap saat, ancaman militer
dan non militer berubah dan TNI harus siap
menghadapinya.

Menghadapi kompleksitas ancaman itu,
diperlukan Postur TNI ideal yang dibangun
sesuai kebijakan pertahanan negara dan disusun
dengan memperhatikan kondisi geografis Indo-
nesia sebagai negara kepulauan.

Pembangunan Postur TNI meliputi pemba-
ngunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan
gelar kekuatan TNI. Dalam rangka pembangunan
kekuatan TNI, telah dibentuk beberapa organisasi
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 meng-
hadapi 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 bero-
perasi di wilayah utara  Indonesia.

Pembentukan Komando Operasi Khusus
(Koopssus) TNI pada tanggal 30 Juli 2019 untuk
menyelenggarakan operasi khusus guna
menyelamatkan kepentingan nasional di dalam
maupun di luar wilayah NKRI, serta Pembentukan
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogab-
wilhan) I, II dan III pada tanggal 27 September
2019 untuk menyelenggarakan kampanye militer,
operasi gabungan dan operasi lainnya dalam
rangka melaksanakan tugas pokok TNI.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI
harus bahu-membahu dan bersinergi dengan ber-
bagai komponen bangsa lainnya. Berbagai
kekuatan yang bersatu itu akan menghasilkan
energi yang luar biasa bagi kemajuan bangsa.

Selamat HUT ke-74 TNI. Jayalah selalu. (*)

HUT ke-74 TNI

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, H

Muhammad Lutfi, SE me-
nyampaikan dukungan pe-
nuhnya untuk keberlanju-
tannya. Termasuk melalui
sharing anggaran dari AP-
BD.

Hal itu disampaikannya
saat membuka acara Lo-
kakarya Program Kota Tan-
pa Kumuh (Kotaku), Senin
(7/20).

Bahkan mantan anggota
DPR RI dua periode itu me-
ngatakan,  tahun ini melalui
APBD Perubahan dialoka-
sikan anggaran sebesar Rp
3 miliar untuk mendukung
program Kotaku skala ka-
wasan yang diberi maskot
" Ratu Raha Mantika ". Me-
liputi penataan kawasan
bantaran sungai Kelurahan
Rabadompu Barat, Rontu,
Penaraga dan Rabangodu
Selatan.

“Pada intinya Pemerintah
Kota Bima mendukung se-
penuhnya Program Kotaku
Skala Kawasan," ujarnya.

Tambahnya, untuk ang-
garan sudah dialokasikan
dalam APBD Perubahan,
menjadi salah satu keseri-
usan Pemkot Bima mendu-
kung kelanjutan program
Kotaku. Pun berkomitmen

mendorong  sejumlah OPD
teknis untuk bersama me-
nuntaskan program dimak-
sud.

Anggaran dari   Program
Kotaku sendiri sebesar Rp
24 miliar lebih. Kemudian
akan mendorong OPD ter-
kait untuk memberikan du-
kungan berkelanjutan, se-
perti UMKM. Selain itu,
mendorong kesadaran ma-
syarakatnya dapat bersama
menjaga apa sudah terba-
ngun.

Mengenai pembebasan
lahan bantaran sungai, tidak

ada ganti rugi.  Rumah yang
terdampak hanya diberikan
kompensasi sebagai rasa
kemanusiaan.

Karena pembangunan
skala kawasan ini adalah
untuk kepentingan masya-
rakat sendiri.

Lanjutnya,  setelah kon-
sep Ratu Raga Mantika
dibangun, akan ada penata-
an, baik untuk pertamanan
dan tempat jualan. Adanya
program tersebut juga akan
dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat.

Konsep Ratu Raga Man-

Wali Kota Dukung Penuh
Program Kotaku Skala Kawasan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk mendukung agen-

da program Kota Tanpa
Kumuh (Kotaku), Senin (7/
10) digelar lokakarya di aula
Homestay Tambora. Ter-
masuk penyampaian ten-
tang agenda besar program
Kota Skala Kawasan di Ko-
ta Bima yang dikenal dengan
program Ratu Raga Manti-
ka.

Lokarkarya dibuka oleh
Walikota Bima, H Muham-
mad Lutfi, didampingi ko-
ordinator program Kotaku
Kota Bima, Kepala Bappe-
da, kepala Dinas Perkim,
Didi Fahdiansyah, Kepala
Dinas PUPR Kota Bima,
Kepala BPBD, Pokja PKP
Kota Bima, Camat, Lurah,
BKM, LSM, Perguruan
Tinggi dan Kelompok peduli
lainnya dan konsultan Pen-
damping Program KOTA-
KU Kota Bima.

Ketua Panitia Lokakar-
ya, Hanang Curniawan, ST

menyampaikan, kegiatan ini
diselenggarakan oleh Tim
Korkot 3 Kota Bima bekerja
sama dengan Pokja PKP
Kota Bima. Program Kota-
ku merupakan salah satu
upaya mencapai target RP-
JMN 2015-2019.

Selain itu,  dirancang un-
tuk mempertahankan prin-
sip-prinsip memperkuat
peran pemerintah daerah
dan memberdayakan ma-
syarakat sebagai bagian ge-
rakan '100-0-100', terutama
untuk pengurangan kawa-
san kumuh di daerah perko-
taan dalam kurun waktu
2016-2020.

Ruang lingkup Kotaku,
kata dia, terdiri dari kegi-
atan pengurangan kawasan
kumuh dan pencegahan ka-
wasan kumuh yang didu-
kung oleh kegiatan berke-
lanjutan.

Program Kota Tanpa
Kumuh adalah program
yang dilaksanakan secara

nasional yang menjadi "plat-
form" atau basis penangan-
an kumuh yang menginte-
grasikan berbagai sumber
daya dan sumber pendana-
an. Termasuk dari peme-
rintah pusat, kabupaten/
kota, pihak donor, swasta,
masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya.

Program Kota Tanpa
Kumuh bermaksud untuk
membangun sistem yang
terpadu untuk penanganan
kumuh. Pemerintah daerah
memimpin dan berkolabo-
rasi dengan para pemangku
kepentingan dalam peren-
canaan maupun implemen-
tasinya. Serta mengede-
pankan partisipasi masya-
rakat dalam program Ko-
taku.

Diterapkannya prinsip
partisipasi dan kolaborasi.
Prinsip partisipasi harus
dilakukan mulai dari peren-
canaan, pelaksanaan sam-
pai dengan evaluasi pro-

gram. Partisipasi yang ada
di dalam program ini juga
merupakan partisipasi yang
berwujud yaitu melalui
swadaya dan partisipasi
pemikiran yang tidak ber-
wujud.

Dengan dilaksanakan-
nya Lokakarya Program
Kotaku ini kata, Ganang
diharapkan dapat mengha-
silkan kesamaan pemaha-
man stakeholder menge-
nai konsep.

Substansi dan teknis pe-
laksanaan program Kotaku
pada gilirannya muncul du-
kungan stakeholder di da-
erah.

“Kegiatan Lokakarya
Kotaku Tingkat kota ini
memberikan ruang belajar
bersama guna memicu
terjadinya perubahan pola
pikir dalam penanggula-
ngan kawasan kumuh de-
ngan semangat saling ber-
diskusi dan berbagi solusi,”
ujarnya. (BE06)

Maksimalkan Dukungan, Program Kotaku Gelar Lokarkarya

tika merupakan nama ka-
wasan yang meliputi 4 Ke-
lurahan. Masing–masing
Kelurahan Rabadompu
Barat, Rabangodu Utara,
Penaraga dan Rontu. Di 4
kelurahan tersebut akan di-
bangun infrastruktur di
sepanjang wilayah sungai.

Dari rencana program
ini, diharapkan keterlibatan
masyarakat. Pada akhirnya
pun masyarakat juga bisa
merasa memiliki infrastruk-
tur yang sudah dibangun dan
bisa menjaganya dengan baik.
(BE06)

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, saat memberikan keterangan pers.
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Sepekan Dibuka, Belum Ada Bacabup Mendaftar di PDIP
Bima, BimaEkspres.-

Pasca-membuka kran untuk
bursa bakal calon Bupati Bima
dan Wakil Bupati Bima sejak 3
Oktober lalu, nampaknya belum
ada satupun calon yang mendaf-
tarkan dirinya di Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Untuk sementara sampai hari
ini, belum ada satupun yang men-
daftar secara resmi. Tapi kalau
untuk sekedar komunikasi sudah
ada beberapa, cuman belum final,"
jelas ketua Bapilu DPC PDIP, Fir-
daus, SH menjawab media ini Se-
nin (7/10).

Pihaknya yakin akan banyak

bakal calon Bupati Bima yang
mendaftar di partai besar yang
dinakhodai Megawati Soekarno
Putri tersebut. Hanya saja masih
mempersiapkan diri. Toh juga ka-
tanya kesempatan dibuka hingga
tanggal 13 Oktober mendatang.

"Ya kalau belum ada juga yang
mendaftar, kita akan perpanjang
lagi. Kita ingin melihat lebih awal
aja siapa yang memiliki komitmen
untuk membantu Kabupaten Bi-
ma kedepan," urainya.

Lebih jauh diungkapkan legis-
lator tersebut, meski belum ada
yang final mendaftar, namun dibe-
berkannya orang nomor dua di

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.-
DPC PPP Kabupaten Bima

akan mendorong kader internal-
nya untuk menjadi Bakal Calon
Bupati Bima (Bacawabup) di
bursa Pilkada Kabupaten Bima
tahun 2020 mendatang.

Mendorong kader untuk maju
sebagai Cawabup bukanlah tan-
pa sebab namun selain memiliki
sejumlah figur yang potensial,
PPP juga memiliki modal lima

kursi di Legislatif.
“Kita upayakan kader PPP

dapat posisi orang kedua (Ca-
wabup, red) pada suksesi Pilka-
da Kabupaten Bima 2020 men-
datang,” kata Ketua DPC PPP,
Hj Nurhayati HAR, SE, melalui
WhatsAppnya, Senin (7/10).

Dikatakannya, PPP serius
mengusung kader sebagai orang
nomor dua pada Pilkada nanti.
Apalagi PPP mampu bersaing
dengan partai lain pada Pemilu
Legislatif. “Kita sukses dapat kursi
yang banyak, itu menjadi indikator
buat kita di PPP untuk mendorong
kades internal sebagai orang nomor
dua,” tuturnya.

Kendati demikian, perempu-
an yang digadang gadang akan
mengisi posisi Wakil Ketua III
DPRD Kabupaten Bima ini be-
lum memastikan apakah mem-
buka penjaringan Cabup dan
Cawabup.

“Pembukaan pendaftaran
atau penjaringan belum kita
pikirkan. Kepastian itu akan
diketahui setelah, DPC berkoor-
dinasi dengan DPW. Apakah
proses penjaringan atau pendaf-
taran dilakukan tingkat daerah
(DPC) atau Provinsi (DPW),”
ungkap perempuan kelahiran Ma-
dapangga ini.

Selain itu, dia menambahkan
hingga saat ini ada sejumlah Par-
pol dan figur yang membuka
komunikasi terkait Pilkada 2020.
Hanya saja Ia tidak menyebut-
kan Parpol dan figur yang men-
jalin komunikasi itu. “Yang jelas
ada Parpol yang mengajak koali-
si,” pungkasnya. (BE07)

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

PPP Dorong Kader Internal
Jadi Cawabup di Pilkada Bima

Pemda Bima yakni Drs Dahlan
M Nor. Pria yang akrab disapa

Babe tersebut konon sudah men-
datangi sekretariat tempat pen-
daftaran yang ditetapkan pihaknya.

"Tanggal 5 kemarin Pak Wakil
sudah datang kok. Begitu juga ba-
kal calon lain masih tanya-tanya,"
tukasnya. Agar informasi pembu-
kaan pendaftaran pihaknya dike-
tahui oleh khayalak, pihaknya juga
kini sudah menyebar sejumlah
spanduk yang disebar baik di kota
maupun Kabupaten Bima.

Pihaknya mengaku akan mem-
buka pendaftaran seluas – luasnya
untuk kader partai dan warga
Bima yang ingin maju menjadi
bakal calon kepada dareah di Ka-
bupaten Bima.

“Pengambilan formulir pendaf-
taran bisa langsung di kantor DPC
PDIP Bima,” katanya.

Adapun syarat-syarat yang
harus dipenuhi katanya seperti
biasa antara lain, mengisi formulir,
KTP, bukti keterangan sehat jas-

mani dan rohani serta membuat
daftar riwayat hidup. Setelah
menerima semua pendaftaran,
panitia akan melakukan penja-
ringan.

Dan sejumlah nama yang di-
anggap memenuhi sejumlah sya-
rat yang ditentukan, akan dikirim
ke tingkat wilayah, kemudian
diteruskan ke tingkat DPP.

“Nanti nama-nama yang men-
daftar akan melewati proses pen-
jaringan dan tes wawancara.
Nanti di DPP yang akan memu-
tuskan siapa bakal calon yang di-
usung oleh PDIP,” ujarnya.

Lebih lanjut ditegaskan Firdaus,
bakal kandidat kepala daerah yang
mendaftar di PDIP adalah mere-
ka yang punya kemampuan, ka-
pasitas serta kualitas. Kemudian
yang terpenting yakni memiliki
keinginan yang besar dan berko-
mitmen untuk membangun Kabu-
paten Bima. (BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Pemilu dianggap penting untuk

pemilih pemula, untuk itu puluhan pelajar
SMAN 1 Woha berkunjung ke
Rumah Pintar Pemilu (RPP) Sancaka
KPU Kabupaten Bima, Senin (7/10).

Para pelajar yang mengenakan
seragam putih abu ini sengaja hadir
ke Kantor KPU Kabupaten Bima
untuk belajar tentang kepemiluan.
"Kita sudah rencanakan jauh hari
untuk belajar kepemiluan langsung ke
Kantor KPU," jelas Koordinator
rombongan Supratman.

Siswa yang hadir kata Suprat-
man, dikoordinir Pengurus OSIS SM-
AN 1 Woha yang baru saja berganti.
Proses pergantian pengurus dilaku-
kan melalui Pemilihan OSIS (Pemil-
Os) secara demokratis akhir pekan lalu.

"Proses pemilihan kemarin tu-
rut difasilitasi KPU Kabupaten Bi-

ma. Alhamdulillah berjalan dengan
demokratis," ungkapnya.

Kehadiran Supratman dan sis-
wa SMAN 1 Woha disambut ha-
ngat Komisioner KPU Kabupaten
Bima, Ady Supriadin dan jajaran
Sekretariat.

Para siswa langsung diajak ke
ruangan RPP Sancaka KPU un-
tuk menggali berbagai informasi.
Sejumlah poster, infografis, buku
bacaan hingga miniatur TPS ter-
sedia untuk memudahkan infor-
masi para pengunjung.

"Kami sangat senang siswa SM-
AN 1 Woha hadir di Kantor KPU. Ini
menandakan para pelajar semakin
tertarik dengan isu demokrasi dan ke-
pemiluan," ujar Ady dihadapan siswa.

Ady kemudian memaparkan
tentang tugas penyelenggara pemilu
yakni KPU, Bawaslu dan DKPP.

Lalu membuka ruang diskusi dan ta-
nya jawab kepada siswa.

Kesempatan ini pun langsung di-
sambar para siswa dengan meng-
ajukan berbagai pertanyaan kritis.
Mereka sangat antusias untuk meng-
gali informasi tahapan Pemilu dan Pil-
kada.

Bahkan sebagian diantara siswa
tanpa canggung berkeinginan untuk
menjadi penyelenggara pemilu suatu
saat nanti. Tak hanya itu, siswa juga
mengutarakan ide untuk membentuk
Forum Pelajar Anti Hoax dan Money
Politik.

Hal ini berangkat dari keprihatinan
mereka terhadap maraknya hoax dan
money politik setiap even pemilu. Ide
kreatif ini pun didukung Ady untuk
segera terwujud dan memberikan
motivasi semangat kepada siswa.
(BE05)

Firdaus, SH

SMAN 1 Woha Sambangi KPU Kabupaten Bima

Ketua DPC PPP, Hj Nurhayati HAR, SE
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Dua Kloter Warga Bima dari Wamena Telah Tiba

ter pertama diterima Bupati
Bima, Hj Indah Dhamayanti
Putri, SE.

Bupati melalui Kasubag
Pemberitaan Zainuddin, SS,
MM, menjelaskan penyam-
butan kedatangan 50 warga
Bima terdampak konflik
Papua. Mereka  dipulang-
kan dengan menggunakan
pesawat komersil itu.

Bima, BimaEkspres.-
Ahad (6/10), 50 warga

Bima tiba di Ruang VIP
Bandara Sultan Muhammad
Salahuddin Bima. Puluhan
warga Kabupaten Bima itu
dievakuasi dari Jayapura
Papua oleh Pemerintah Ka-
bupaten Bima.

Kloter kedua, 28 orang
tiba Senin (7/10) siang. Klo-

Geram... dari hal.1

ini tidak ada perubahan,"
katanya.

Pantauan BimaEkspres,
karena kesal perwakilan
Pemerintah tidak kunjung
menemui pendemo, mere-
ka menutup jalan menggu-
nakan batu dan kayu. Aki-
batnya arus lalulintas macet.

Tidak lama setelah pe-
nutupan jalan, Kepala DKP
Kabupaten Bima, Ir Hj
Nurma menemui massa.
Nurma menyampaikan siap
menstabilkan harga garam.
Bahkan siap dicopot dari

"Alhamdulillah kemarin
Bupati Bima serta kepala OPD
lainnya menyambut kepulang-
an 50 warga Kabupaten Bima
yang tiba di Bandara Bima,"
jelasnya, Senin (7/10).

Kata dia, 50 warga yang
dipulangkan tahap pertama
kemarin, atas fasilitasi Pem-
kab Bima dan dibantu pihak
lain. Tiba di Bandara, warga

Isak Tangis...  dari hal.1

Desa Rade yang dipulang-
kan oleh Pemkab Bima
sebanyak 45 orang. Jum-
lah tersebut dipulangkan
secara bergelombang yak-
ni pada Ahad (6/10) seba-
nyak 25 orang dan Senin (7/
10) sebanyak 20 orang.

“Hingga saat ini kita

jabatannya sebagai Kepala
DKP jika harga garam tidak
stabil.

"Saya apresiasi yang
dilakukan oleh bapak dan
ibu sekalian. Saya menyam-
paikan terkait janji kami
2016 terhadap regulasi har-
ga garam, sedang dibuat-
kan Perda oleh Bupati Bi-
ma dan dalam tahap proses
oleh pemerintah pusat,"
jelasnya.

Dikatakanya, tuntutan
agar Pemkab Bima meng-
hadirkan investor garam,

belum dapat informasi lebih
lanjut apakah masih ada warga
Desa Rade yang terdampak
konflik kerusuhan Wamena,”
jelas Amir.

Mewakili keluarga yang
ada di Rade, dirinya me-
nyampaikan terima kasih
yang tak terhingga kepada

Pemkab Bima yang telah
membantu kepulangan
warga Rade hingga bisa
bertatap muka dengan sa-
nak keluarga. “Langkah
Pemkab Bima memulang-
kan para korban kerusu-
han tersebut patut diapre-
siasi,” tutupnya. (BE07)

itupun diperiksa kesehatan-
nya.

"Alhamdulillah upaya
respon pemerintah menda-
pat respon positif dari warga
tersebut, namun hal itu tidak
membuat bangga karena ber-
sifat melayani dan tanggung

jawab Pemerintah," ujarnya.
"Bupati berpesan agar

semua yang dialami sebagai
pengalaman berharga serta
dipetik hikmahnya untuk
makin menebalkan tekad
menata hidup menjadi lebih
baik pada masa-masa se-

sudah ada empat perusa-
haan garam yang masuk
ke wilayah Bima. Bahkan,
sesuai rencana yang dipe-
roleh pemerintah, akan
ada enam perusahaan ga-
ram yang akan masuk ke
Kabupaten Bima.

Setelah mendengar
arahan Kadis DKP massa
aksi kemudian membubar-
kan diri secara tertib dan
membuka kembali jalan
yang sempat ditutup, arus
lalulintas pun kembali nor-
mal. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Hari kedua penerimaan

kepulangan  warga Bima pe-
ngungsi Wamena tiba dengan
selamat menggunakan pesa-
wat komersil Wings Air, Senin
(7/10) pukul 14.30 Wita. Dari
28 warga Bima pengungsi
Wamena, tiga warga Kabu-
paten Dompu.

Kepala Dinas Sosial Ka-
bupaten Bima, Drs Sirajuddin,
AP. MM, menjelaskan dari 28
warga Bima ini, terdapat tiga
dari Dompu. Mereka diterIma
Dinas Kadis Sosial dibantu
oleh Tim Tagana, serta  Aksi
Cepat Tanggap (ACT) di
Ruang Tunggu Bandara SMS
Bima.

"Hari sebelumnya Bupati
Bima Hj. Indah Dhamayanti

Putri, SE menyambut langsung
50 orang warga Bima di Ban-
dara," ujarnya.

Warga yang tiba di dandara
langsung dipemeriksa kese-
hatan oleh Tim Dinas Keseha-
tan. Proses pemulangan para
pengungsi ini terbilang lancar,
karena perhatian yang begitu
besar dari pemerintah daerah.

"Atas perintah bupati,  saya
mengutus Kabid Bantuan dan
Jaminan Sosial Pada Dinsos
untuk melakukan pendataan
warga Bima dengan melaku-
kan kunjungan ke pengungsi
Bima yang ada di Wamena
untuk mengetahui kondisi
terkini warga Bima pengungsi
wamena tersebut," katanya.

Pemerintah daerah mela-
kukan pertemuan dan koor-

dinasi dengan pemerintah pu-
sat dalam hal ini Kementerian
Sosial RI. “Dari pertemuan ini
nantinya diharapkan Kemen-
terian Sosial RI dapat mem-
berikan bantuan berupa jami-
nan hidup terhadap warga
Bima pengungsi Wamena,"
katanya.

Kata dia, hampir 80 persen
warga Bima ini, pekerjaannya
berdagang dan ASN di wila-
yah tersebut. Dari kejadian ini
semua harta benda tidak dapat
diselamatkan, karena dibakar.

“Saya berharap semoga
dengan kepulangan warga
Bima pengungsi Wamena ini
mereka bisa hidup dengan te-
nang dan tidak lagi mengalami
kejadian yang terjadi di Wamena
Papua," ujarnya. (BE05)

Lagi, 28 Warga Bima Tiba dari Wamena

Aksi petani garam yang geram soal harga, Senin

lanjutnya," lanjutnya.
"Alhamdulillah berda-

sarkan data sementara di
Dinas Sosial, tidak warga ki-
ta yang alami gangguan ke-
sehatan meskipun mereka
berhari-hari di pengungsian,"
jelasnya. (BE05)

Warga Bima korban konflik Wamena tiba di  di Bandara Bima.
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Warga Tolotangga Digegerkan
dengan Penemuan Mayat

Bima, BimaEkspres.-
Warga Desa Tolotang-

ga, Kecamatan Monta,
Kabupaten Bima, digeger-
kan dengan penemuan
mayat perempuan diketa-
hui bernama Jamilah (49)
warga RT 01 RW 01 desa
setempat.

Mayat pertama kali di-
temukan Asmah di So
Mpungga Desa Tolotang-
ga Senin (7/10) sekitar pu-
kul 09 00 WITA.

"Mayat seorang perem-
puan bernama Jamilah
warga Desa Tolotangga
Kecamatan Monta Kabu-
paten Bima, pertama kali
ditemukan oleh Asmah di
So Mpungga Desa Tolo-
tangga," jelas Kapolres Bi-

ma melalui Kasubag Hu-
mas Polres Bima IPTU
Hanafi, Senin.

Kata dia, awalnya As-
mah berangkat dari rumah
untuk bekerja memetik ja-
gung di sawah milik warga
setempat.  Namun terkejut
melihat seorang yang da-
lam posisi sujud.

"Asmah menemukan
korban sudah meninggal
dunia dengan posisi sujud
dan muka korban sudah di-
kerumuni semut," katanya.

Terkejut dan panik, As-
mah lalu berteriak meminta
tolong kepada warga di se-
kitar TKP yang sedang be-
kerja memetik jagung yang
jaraknya sekitar 500 meter.

"Warga datang ke sum-

ber suara meminta perto-
longan, saat itu ada juga
keluarga korban, dan mem-
bawa pulang korban ke ru-
mah," ujarnya.

Kata Hanafi, setelah
mendapat laporan, aparat
kepolisian dari Unit Inafis
Sat Reskrim Polres Bima,
juga Tim Dokter dari Pus-
kesmas Monta mendata-
ngi rumah duka.

"Tim dokter langsung
melakukan pemeriksaan
medis terhadap jenazah
korban dengan hasil peme-
riksaan," katanya.

Hasil pemeriksaan tim
dokter terhadap jenazah
korban, lidah tergigit dan
keluar darah pada mulut.
Terdapat luka pada kelo-

Wagub NTB Ajak
Dukung Program Zero Waste

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi

Djalilah menghadiri acara Inspiratif Expo dalam rangka
memperingati Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia
yang digelar di Car Free Day Jalan Udayana, Matara,
Ahad  (6/10)

Acara ini mengangkat tema antisipasi perubahan
iklim dalam mendukung program Zero Waste menuju
masyarakat NTB sehat. Agenda ini diselenggarakan
untuk mengkampanyekan masyarakat untuk ikut serta
dalam menjaga lingkungan dimulai dengan memilah
sampah dari diri sendiri.

Dalam kesempatan itu, Wagub menekankan, untuk
mewujudkan lingkungan yang bebas sampah tidak bisa
dilakukan apabila Pemprov NTB bekerja sendiri. Na-
mun seluruh masyarakat juga diharapkan mampu untuk
ikut serta dengan dimulai dari memilah sampah dari
rumah masing-masing.

Dengan memilah sampah antara sampah organik
dan non organik dari rumah, Umi Rohmi sapaan akrab
Wagub mengatakan hal tersebut akan sangat membantu
pekerjaan Bank Sampah. Di mana sampah yang ter-
kumpul akan dikelola menjadi sumber daya yang me-
miliki nilai ekonomi.

“Apabila kita pandai dalam memanfaatkam sampah,
mulai dari memilah, mendaur ulang, ataupun mengo-
lahnya, itu menjadi suatu yang sangat berguna dalam
kehidupan kita. Tidak hanya untuk membantu bumi
dalam mengatasi sampah, tapi juga dapat menghasilkan
barang yang bernilai ekonomis”, ungkap Wagub saat
memberikan sambutan.

Selain itu, Umi Rohmi juga mengatakan dari ko-
munikasi yang dilakukan dengan Pemkot Mataram,
dimana pada tahun 2020 mendatang , Pemkot Mataram
akan menetapkan regulasi untuk mendukung program
Zero Waste ini. Salah satu ketentuannya yaitu apabila
masyarakat tidak memilah sampah sendiri, maka Bank
Sampah ataupun TPA tidak akan menerimanya.

”Karena itulah, 2 hingga 3 bulan ke depan ini kita
maksimalkan kepada seluruh masyarakat Kota Ma-
taram untuk mengkampanyekan pemilahan sampah da-
ri diri sendiri,”ungkapnya. (BE04)

Bima, BimaEkspres.-
Dinas Dikbudpora di-

minta memastikan pendi-
dikan anak-anak warga
terdampak konflik Wame-
na, Papua diperhatikan.
Mereka harus mempero-
leh kesempatan melanjut-
kan pendidikan sesuai jen-
jang masing-masing.

"Kami tidak hanya me-
mulangkan warga Bima di
Jayapura, tapi saya atensi
pendidikan anak untuk di-

perhatikan oleh Kadis Dik-
budpora," ujar Bupati Bima,
Hj Indah Dhamayanti Putri,
SE di Woha, Senin (7/10).

Bupati juga meminta Di-
nas Dukcapil untuk mem-
fasilitasi pengurusan admi-
nistrasi penduduk korban
terdampak kerusuhan Wa-
mena. "Mereka yang telah
kembali, harus di data dalam
administrasi kependudukan
Kabupaten Bima, ini perlu
untuk memastikan pengaku-

an dalam bentuk administra-
si," katanya.

Kata bupati, saat ini pe-
merintah sedang fokus me-
mastikan seluruh warga
terdampak konflik Papua
berada dalam kondisi se-
hat, aman dan selamat.

"Masalah lapangan pe-
kerjaan akan dikaji serta di-
koordinasikan secara padu
bersama termasuk kami ko-
ordinasikan ke pusat," ujar-
nya. (BE05)

pak mata kiri, luka pada
siku kanan.

Selain itu juga, mulut
korban tetap mengeluar-
kan darah. Terdapat luka
lepuh di paha kanan bagian
belakang, luka lebam pada
bagian punggung dan ba-
gian tubuh sudah kaku.

"Kapolsek Monta sudah
menghimbau agar tidak
mudah percaya dengan isu-
isu yang kemungkinan
sengaja disebarkan oleh
oknum tertentu terkait
meninggalnya korban,"
katanya.

Dia juga mengatakan,
pihak keluarga korban
sudah menerima dengan
ikhlas atas meninggalnya
korban dan akan segera
melakukan prosesi pema-
kaman dan telah dibuatkan
surat pernyataan dari pihak
keluarga korban yang isi-
nya menolak untuk dilaku-
kan otopsi. (BE05)

Pendidikan Anak Korban Kerusuhan
Wamena Harus Diperhatikan
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Kondisi Pasien Gizi Buruk Mengalami Perubahan

Masih Jomblo... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Pascapenanganan in-

sentif sekitar 10 hari di RSU
Sondosia, kondisi pasien gizi
buruk, M Rendi bocah asal
Desa Tambe sudah menga-
lami perubahan. Seperti sa-
lah satunya berat badan pa-
sien tersebut.

Orang tua M Rendi, Nu-
raini membenarkan kondisi
anaknya sudah mengalami
perubahan. Salah satunya
seperti berat badan sebe-

lum ditangani pihak dokter
maupun medis di RS Son-
dosia ini. "Saat masuk berat
badan anak saya 6,2 kg.
Bahkan beberapa hari dira-
wat sampai pada angka 5,5
kg. Namun saat ini berat
badannya sudah mencapai
angka 6,4 kg," tuturnya, Se-
nin (7/10).

Selain berat badan yang
mengalami perubahan, ju-
ga anaknya tersebut sudah
tak lagi mencret seperti kon-

sebisa mungkin bekerja
cepat dalam segala hal ter-
kait urusan Pemilukada
Kabupaten Bima.

"Sekaligus saya tegas-
kan, bahwa PAN masih ter-
buka dan dan bisa dikendarai
siapa saja. Sekali lagi, siapa
saja," tukas legislator yang
sudah dua kali dipercaya
menjadi wakil rakyat didam-
pingi anggota fraksi PAN lain
diruangannya.

Penegasan itu juga di-
sampaikan Natsir, sekali-
gus menepis rumor yang
berkembang belakangan
ini, bahwa PAN sudah fix
menetapkan pilihannya
pada salah satu bakal ca-
lon Bupati Bima untuk di-
usung kedepan.

disi sebelumnya.
"Mencretnya hilang,

berat badan naik. Namun
batuknya masih ada. Tapi
tak seperti sebelumnya,"
terang janda anak dua
tersebut.

Dia berterima kasih
atas penanganan pihak
RS setempat. Dan bantu-
an semua pihak selama ini.
Sehingga kondisi anaknya
mengalami perubahan.

"Kita disarankan kelu-

ar. Setelah berat badannya
mencapai 7 kg," tuturnya.

Sementara itu, Kasi Hu-
mas dan Hukum RSU Son-
dosia, Anwar SH menyam-
paikan bahwa selama ini
penanganan dilakukan ter-Bima, BimaEkspres.-

Tim Pembina Teknis Pe-
merintah Desa (PTPD) Ke-
camatan Bolo, Agus Hakim
menyatakan bahwa hasil
visi misi Calon Kepala Desa
(Cakades) terpilih yang akan
dituangkan dalam Rencana
Program Jangka Menengah
(RPJM) Kades akan diker-
jakan melalui anggaran pe-
rubahan. Hal itu disampa-
ikannya menjawab perta-
nyaan Sekretaris BPD Ra-
sabou, Marjuki, S. Pd saat
kegiatan Musyawarah De-
sa (Musdes) di aula kantor
desa setempat, Senin (7/10).

Sebelumnya Sekretaris
BPD Rasabou, Marjuki, SPd
mempertanyakan bahwa visi

dan misi Kepala Desa (Ka-
des) terpilih tentu menjadi
program wajib yang harus
dilaksanakan melalui Dana
Desa (DD). Sementara ka-
ta, Marjuki, hasil Musdes sa-
at ini tentu menggunakan
anggaran yang sama.

“Kita kuatir RPJM Ka-
des terpilih akan bertabra-
kan dengan hasil Musdes ini.
Sehingga mengakibatkan pro-
gram yang dirumuskan me-
lalui Musdes terbengkalai dan
imbasnya masyarakat akan
mempertanyakan aspirasi-
nya,” ungkap Marjuki.

Menanggapi hal itu, Tim
PTPD Kecamatan Bolo,
Agus Hakim, menyampai-
kan, sesuai aturan memang

visi dan misi Kades terpilih
akan menjadi program wa-
jib yang harus dilaksanakan.
Akan tetapi, karena saat ini
belum ada Kades terpilih
maka yang akan dikerjakan
melalui Dana Desa yakni
hasil aspirasi masyarakat
melalui Musyawarah Du-
sun (Musdus) yang difasili-
tasi oleh BPD setiap dusun,”
jelasnya.

Untuk Tahun 2020, kata
dia, ada empat tambahan
program kegiatan yakni mu-
syawarah khusus perempuan,
musyawarah pembangunan
khusus kaum disabilitas, mu-
syawarah khusus untuk anak
dan Lansia. “Semuanya akan
dituangkan  dalam RKPDes,”
tutur dia.

Selain itu, ada empat pro-
gram perioritas pemerintah
pusat yang wajib dilaksana-
kan melalui anggaran Dana
Desa. Yakni peningkatan
kualitas hidup masyarakat,
peningkatan kesejahteraan
masyarakat, penanggula-
ngan kemiskinan dan pe-
ningkatan pelayanan publik.

“Semua itu merupakan
program periorotas Kemen-
des untuk Tahun 2020,”
pungkasnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Turnamen pertandingan

Lape memperebutkan piala
Babinsa dan Babinkamtib-
mas Desa Timu Kecamatan
Bolo dimulai. Turnamen dibu-
ka oleh staf ahli Bupati Bima,
H Muhammad Antonius, S.
STP, Ahad (6/10) malam.

Hadir pada kesempatan
itu, Camat Bolo dan jajaran,
Kapolsek, Danramil serta
warga desa setempat.

Ketua Panitia Pertanding-
an Lape Piala Babinsa dan
Babinkamtibmas Timu, M.
Alfian Asikin, menyampaikan
terima kasih atas peran serta
semua pihak atas terseleng-
garanya kegiatan ini. “Spesial
ucapan terima kasih disam-
paikan kepada Babin dan Ba-
binkamtibmas karena kegi-
atan ini berkat inisiatifnya,”
ujar Alfian.

Tujuan kegiatan ini lanjut-
nya, sebagai ajang silaturahmi
masyarakat Desa Timu pada
umumnya. “Di lapangan me-
mang lawan. Tapi diluar lapa-

ngan kita adalah saudara,”
jelasnya.

Dilaporkannya, jumlah
peserta yang ambil bagian
pada turnamen ini sebanyak
178 klub dari tiga kriteria yang
diperlombakan. Dengan rin-
cian Pol A sebanyak 40 klub,
Pol B 68 klub dan Pol C se-
banyak 70 klub. “Skema
yang digunakan yaitu sistim
gugur,” jelasnya.

Berdasarkan technical
meeting, kegiatan akan di-
laksanakan selama satu bu-
lan yakni terhitung sejak Ahad
(6/10). “Semoga kegiatan ini
berjalan lancar sehingga bisa
dilaksanakan sesuai yang
direncanakan,” ungkapnya.

Mewakili Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bima,
staf ahli Bupati Bima, H.
Muhammad Antonius, me-
nyampaikan, ajang untuk
mempererat ukhwah islami-
yah dalam rangka persatuan
umat. Sehingga pola hidup
yang sebelumnya berkotak
kotak bisa menyatu lewat

Turnamen Lape Piala Babinsa
dan Babinkamtibmas Timu Dimulai

wadah seperti ini,” terangnya.
Pada hakikatnya, pertan-

dingan Lape adalah olahraga
tradisional dan melalui olah-
raga ini telah mengangkat atlet
Bima menjadi pemain bulu
tangkis handal sekaligus meng-
harumkan nama Bima di ting-
kat Nasional. “Semoga kegi-
atan seperti ini tetap menjadi
motivasi untuk tumbuh kem-
bangnya para atlit,” ujarnya.

Diharapkannya, para pe-
main bisa menjunjung tinggi
sportifitas dalam berolahraga,
tidak saja kepada pemain tapi
juga kepada hakim di lapa-
ngan harus bersikap netral.

“Saya pesan, kepada pe-
main junjung sportifitas dan
kepada hakim jangan memi-
hak pada salah satu klub,” tu-
tupnya.

Pantauan BimaEkspres,
sebelum pertandingan ekse-
bisi dilakukan, Staf ahli Bupati
dan Camat Bolo melakukan
servis bola pertama sebagai
pertanda turnamen tersebut
dibuka. (BE07)

"Teman-teman media
bisalah membedakan mana
itu rumor, guyonan dan fak-
ta. Apalagi kita ini partai
besar. Jadi tidak sembarang,"
ucapnya dengan senyum
khasnya.

Meski demikian diakui
Natsir yang diamini ang-
gota dewan dari Fraksi se-
rupa, PAN kedepan tetap
akan memprioritaskan ka-
der sendiri untuk bertarung
dalam Pemilukada Kabu-
paten Bima.

Terlebih belakangan ini
diakuinya, sudah ada bebe-
rapa nama kader terkuat
yang mulai berkembang.

Seperti halnya beber
Natsir,  pria yang juga se-
bagai Ketua DPD PAN

Kabupaten Bima, M Ami-
nurllah, eks Ketua DPRD
Murni Suciyanti hingga
sang suaminya yang kini
menjadi wakil rakyat di
DPRD Provinsi NTB, Adi
Mahyudi.

Apalagi sikap partai
PAN sendiri seperti biasa
katanya, tidak sembarang
untuk mengusulkan mela-
inkan hanya merekomenda-
sikan dan proses final akan
kembali menuju DPP PAN.

"Dan kembali lagi, mau
kita usung siapa saja bah-
kan Bupati kini sekalipun
ya kita harus kembali se-
rahkan keputusan ke DPP
PAN. Mereka yang me-
nentukan," pungkasnya.
(BE09)

hadap pasein tersebut tetap
intens.

Bahkan berdasarkan
laporan dokter spesialis
anak, kondisi pasien me-
ngalami perubahan. Teru-
tama menyangkut berat

badan dan lainnya.
"Kalau kaitan penanga-

nan menjadi perhatian khu-
sus kami dan Pemerintah
Daerah. Bagaimana pasi-
en tersebut bisa kembali nor-
mal," pungkasnya. (BE07)

Capai 35 o... hal.1

Dari kondisi lingkungan
yang kering, bisa juga me-
micu terjadinya kebakaran
hutan yang sangat luas.

“Tentu saja untuk suhu
lingkungan akan berdampak
juga dan akan terasa bagi pen-

duduk yang berada disekitar-
nya," jelasnya.

Kata dia, meskipun ini me-
rupakan faktor yang cukup
kecil, tapi nantinya dampak-
nya akan terasa untuk ma-
syarakat. "Kami menghim-

bau untuk sobat BMKG khu-
susnya masyarakat Bima
selalu menjaga dan melesta-
rikan lingkungan, baik dari
sumber resapan air dan juga
vegetasi lingkungannya masing-
masing," pungkasnya. (BE05)

Pembukaan turnamen Lape.

RPJM Kades Terpilih Melalui Anggaran Perubahan

Marjuki, SPd
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Pengembalian kerugian

negara berdasar hasil temuan
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) selesai dikembalikan
oleh anggota DPRD Kota
Bima. Sementara Bapedda
dan Litbang pengembalian-
nya masih mandek.

Namun berapa jumlah
yang diselesaikan anggota

dewan tidak disebutkan oleh
Kepala BPPKAD Kota Bi-
ma, Zainuddin dan kepala
Ispektorat, Muhaimin. Sebe-
lumnya, berdasarkan temuan
BPK atas pengelolaan keu-
angan tahun 2018,  di lembaga
DPRD Kota Bima senilai Rp
1,2 miliar dan Bapedda Rp 1,1
miliar.

Kepala BPPKAD, Zai-

DPRD Kota Bima Tuntas Kembalikan Temuan BPK, Bapedda Mandek

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Desa (Pem-

des) Rasaabou Kecamatan
Bolo menggelar Musyawa-
rah Desa (Musdes) yakni
menindaklanjuti hasil Musya-
warah Dusun (Musdus) yang
dilaksanakan di setiap dusun
yang ada di desa setempat.

Kegiatan tersebut dilaksa-
nakan di aula kantor desa
setempat, Senin (7/10). Hadir
pada kesempatan itu, Camat
Bolo dan tim Pembina Teknis
Pemerintah Desa (PTPD), Pj
Kades Rasabou dan jajaran,
BPD setempat beserta tokoh
masyarakat sebagai per-
wakilan setiap dusun.

Penjabat Kepala Desa (Pj
Kades) Rasabou, Jamaludin
A. Talib, mengapresiasi atas
kerjasama semua pihak se-
hingga kegiatan ini berjalan
aman dan sukses. Dilapor-
kan, bahwa sebelumnya su-
dah dilaksanakan Musdes
khusus kaum perempuan
dan disabilitas. “Saat ini Mus-

des secara umum sehingga
melibatkan semua unsur,”
tutur Jamaludin.

Tim PTPD Kecamatan
Bolo, selaku Kasi Fisik dan
Prasarana, Dra. Hj. Helwati,
mengatakan, kegiatan Mus-
des adalah kegiatan penting
karena berkaitan dengan
pembahasan program kerja
yang diawali dengan renca-
na. “Untuk Musdes secara
umum di Kecamatan Bolo
masuk hari ke dua. Sebe-
lumnya kita melaksanakan di
desa lain,” ucap Hj. Helwati.

Dia mengajak, mari kita
laksanakan kegiatan ini
dengan baik, sehingga pro-
gram ini tepat sasaran. Yang
lebih utama, semua kegiatan
di desa harus dikawal oleh
semua pihak, bukan dikawal
oleh BPD saja. “Semua
mempunyai tanggung jawab
untuk mengawal pengelo-
laan Dana Desa,” tutupnya.

Ketua BPD Rasabou,
Syarifudin, pada prinsipnya

nuddin mengaku, bahwa
seluruh pengembalian keru-
gian negara pada Bappeda
dan DPRD telah tuntas.

"Setahu saya sudah sele-
sai dikembalikan, tapi untuk
lebih jelasnya tanyakan kepa-
da Inspektur Inspektorat,"
ujarnya.

Pun mengenai  bukti Surat
Tanda Setoran (STS), Zainud-

din mengaku sampai saat ini
masih belum memeriksanya.
Karena masih dilakukan  peng-
hitungan.

Terpisah, Inspektur Ins-
pektorat Kota Bima, Muhai-
min mengatakan, untuk pe-
ngembalian kerugian negara
pada DPRD Kota Bima su-
dah selesai berdasarkan STS
yang diterima.

Masyarakat Diminta Pilah Sampah Mulai dari Rumah

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur NTB, Dr.

Hj. Sitti Rohmi Djalilah,
mengikuti agenda Gerakan
Nasional Pilah Sampah dari
rumah yang diselenggarakan
oleh Kementerian Lingku-
ngan Hidup dan Kehutanan
RI. Kegiatan ini berlangsung
di Monumen Bumi Gora Ja-
lan Udayana Mataram,  Ahad
(6/10/2019).

Memulai kegiatan, Wakil
Gubernur didampingi Pen-
jabat Sekretaris Daerah
(Sekda) NTB dan sejumlah
Kepala OPD baik lingkup
Setda NTB dan Pemerintah
Kota Mataram, turut mela-
kukan kegiatan bersih-bersih
(clean up) di sepanjang jalan
Udayana. Tidak ketinggalan
juga ormas, pelajar serta

masyarakat umum ikut m-
elakukan kegiatan clean up.

Wakil Gubernur meng-
ungkapkan bahwa Provinsi
NTB merupakan tempat
indah yang selalu dikunjungi
oleh wisatawan. Oleh sebab
itu, ia mengajak seluruh
masyarakat untuk pandai
dalam menjaga kebersihan
lingkungan, termasuk dalam
hal memilah sampah yang
dimulai dari rumah.

Wagub mengatakan kun-
ci keberhasilan program
NTB Zero Waste adalah
kesungguhan, tekad dan ke-
sadaran dari masyarakat
dalam hal menjaga kebersi-
han.

"Tempat kita ini indah, tapi
kalau kita lengah keindahan
itu akan sirna, akan hilang,

Tindaklanjuti Musdus, Pemdes Rasabou Gelar Musdes

"Untuk temuan di DPRD
sudah rampung, karena se-
luruh kerugian negara ber-
dasarkan LHP BPK Provinsi
NTB 2018 sudah dikembali-
kan semuanya," bebernya be-
berapa waktu lalu.

Kemudian untuk pengem-
balian negara Bappeda baru
mencapai 60 hingga 40 per-
sen. Sehingga pihaknya tetap

menunggu, pengembalian
kerugian negara dari ASN
yang terlibat itu sebelumnya.

"Yang pasti pengembalian
kerugian negara terus berubah
dan mengalami peningkatan,
hal ini berdasarkan STS yang
kami terima. Mengenai ka-
pan selesainya, nanti tetap ka-
mi informasikan," ujarnya.
(BE06)

diantaranya adalah kalau kita
tidak peduli dengan sampah,"
tegas Wagub.

Wagub juga turut me-
nyinggung terkait kebersihan
laut dan sungai yang ada di
NTB dari sampah plastik.
Dikarenakan sampah plastik
tersebut dapat mengakibat-
kan manusia terkena risiko
terpapar mikroplastik dari
ikan yang dikonsumsi.

Menurutnya, kebersihan
lingkungan merupakan tang-
gung jawab dan kebutuhan
seluruh masyarakat.

"Kebutuhan kita untuk
NTB ini agar tetap indah,
semakin asri dan lestari, itu
kebutuhan kita semua," sam-
bungnya.

Wagub berharap anak-
anak muda NTB dapat men-
jadi pionir dan garda terde-
pan dalam menjaga keber-
sihan lingkungan. Selain itu,
ia meminta masyarakat un-
tuk pandai dalam mengelola
sampah agar menjadi sum-
ber daya dan hal yang ber-
manfaat.

"Kita tunjukan pada Indo-
nesia, bahwa NTB ini bisa
pilah sampah dari rumah,
kelola sampah dengan baik,
mengubah sampah yang
dulunya musibah menjadi
sumber daya," pungkasnya.
(BE08)

Musdes adalah sarana untuk
menghimpun gagasan dan
memasukan terkait perenca-
naan pembangunan selama
kurun satu tahun yakni ang-
garan Dana Desa Tahun 2020.

“Tujuannya adalah mengin-
dentifikasi, menyepakati usu-
lan untuk dimasukan dalam
penggunaan anggaran Dana
Desa Tahun 2020 dan setelah
itu disepakati oleh tim perumus
untuk dikerjakan akan datang,”
jelas Syarifudin.

Secara globalnya, untuk
item pembangunan, aspirasi
setiap dusun berkaitan de-
ngan pembuatan gorong go-
rong, spal, drainase dan la-
innya. Sedangkan bidang
pemberdayaan berkaitan
dengan bantuan untuk Kube,
pemasangan listrik dan lain-
nya. “Untuk pemberdayaan
semua dusun sepakat dapat
semua walau pun masing ma-
sing dua atau tiga kelompok
yang terkafer,” tutupnya.
(BE07)

Suasana musyawarah Desa Rasabou, Senin.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengikuti
agenda Gerakan Nasional Pilah Sampah.

Sumbawa Barat, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah, memberi
motivasi kepada wisuda-
wan/wisudawati agar tetap
berani mengukir masa de-
pan setelah selesai melaksa-
nakan studi.  Hal itu disam-
paikan Gubernur saat meng-
hadiri acara wisuda maha-
siswa Universitas Cordova
di Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat, Minggu
(6/10/2019).

Gubernur dalam kesem-
patan tersebut, mengutip
sebuah cerita motivasi ten-
tang keberanian seorang
yang mengukir cerita hidup-
nya walaupun dikelilingi oleh
berbagai masalah yang ber-
bahaya.

"Para wisudawan dan wi-
sudawati Universitas Cordova
harus memiliki keberanian dan

Alhamdulillah, keberanian
tersebut sudah terlihat dari
kehadiran para wisudawan
dan wisudawati saat ini,"
kata Gubernur.

Ia mengungkapkan bah-
wa perjuangan panjang pa-
ra wisudawan dan wisuda-
wati, akhirnya berbuah ma-
nis pada hari ini. Satu kutipan
sederhana yang sering di-
katakan orang yaitu, perja-
lanan panjang, memang se-
lalu harus dimulai, dengan
langkah pertama.

”Alhamdulillah dengan
langkah pertama dan kebe-
ranian yang luar biasa, ak-
hirnya semua dapat diwisu-
da pada hari ini. Kita harus
memiliki keberanian menulis
cerita dan kesimpulan hidup
kita sendiri, karena jika tidak,
kesimpulan hidup kita akan
ditulis oleh orang lain," te-

rangnya.
Gubernur yakin Univer-

sitas Cordova dapat menjadi
universitas yang luar biasa
dan dapat bersaing dengan
universitas-universitas lainnya.

“Adik-adik harus meya-
kini betul dunia kita sudah
dunia berbeda, tidak lagi me-
lihat kampus di mana, tapi
pada kemampuan adik-adik
untuk menciptakan peluang
dan menulis cerita hidupnya
sendiri," kata Gubernur.

Rektor Universitas Cor-
dova, Dr. KH. Zulkifli Mu-
hadli, mengungkapkan teri-
makasihnya atas kedatang-
an Gubernur NTB pada aca-
ra wisuda tahun 2019 ini.

"Terimakasih kami ucap-
kan atas kedatangannya pak
Gubernur. Ini adalah bukti per-
hatiannya terhadap pendidikan
di NTB ini," terangnya. (BE08)

Gubernur NTB: Lulus Kuliah Harus Berani Ukir Masa Depan Sendiri

Mataram, BimaEkspres.-
Biro Humas dan Protokol

Sekretariat Daerah Provinsi
NTB, menyelenggarakan
Diklat Fotografi di Gedung
Sangkareang,  Ahad (6/10/
2019).

Kepala Biro Humas dan
Protokol Setda Prov NTB,
Najamuddin Amy, S.Sos,
MM, menerangkan bahwa
diklat fotografi ini merupakan
komitmennya sejak awal
dalam rangka meningkatkan
kapasitas staf, baik dalam
meningkatkan kualitas foto,
menulis di media dan meng-
hasilkan sebuah rilis yang
baik.

“Sejak awal saya berko-
mitmen pada peningkatan
kapasitas, membenahi bagai-
mana menulis di media sosi-
al, bagaimana menulis mem-
buat rilis, dan kemudian me-
ningkatkan kapasitas bagai-
mana mengambil foto yang
baik,” ungkap Karo Humas
yang kerap disapa Bang
Najam ini.

Agenda yang berlang-
sung sejak pagi hingga sore
hari ini terselenggara di Ge-
dung Sangkareang, Kantor

Gubernur NTB dengan meng-
hadirkan Bagus Pastikayana,
Asesor Leskofi (Lembaga
Sertifikasi dan Kompetensi
Fotografi Indonesia) sebagai
narasumber.

Tidak sampai disitu, Bang
Najam mengungkapkan
bahwa pada bulan Novem-
ber mendatang, akan dilak-
sanakan kembali giat yang
serupa. Nantinya akan diha-
dirkan fotografer kawakan
Arbain Rambey, sebagai na-
rasumber dalam peningkan
kapasitas staf.

“Tidak hanya dari staf
Humas dan Protokol Setda
Prov NTB, yang diundang
secara resmi, tetapi juga
seluruh kabupaten/kota, baik
dari Dinas Kominfotiknya,
maupun dari Humasnya,
termasuk juga dari OPD nya
juga diundang, dan pelatihan
ini gratis,” tutur Bang Najam.

Ia mengatakan, agenda
ini dilakukan agar semua me-
miliki kapasitas yang sera-
gam, mumpuni dan juga se-
tara dengan media-media
online nasional.

“Peningkatan kapasitas
ini menjadi sebuah kenisca-

yaan bagi kawan-kawan
semua, di Biro Humas dan
Protokol, di OPD, di bagian
Humas dan Protokol di kabu-
paten/kota. Sehingga kita
memiliki kemampuan, kapa-
sitas. Dengan begitu kita
telah menunjukkan kontribu-
si terbaik kita, untuk nusa
dan bangsa, paling tidak un-
tuk daerah kita masing-masing,”
ungkap Bang Najam.

Terakhir, ia berharap agar
peserta yang mengikuti acara
ini mendapatkan banyak ilmu
baru, dalam meningkatkan ku-
alitas fotonya dan memberikan
hasil karya terbaiknya, di masa-
masa yang akan datang.

Sementara itu Bagus Pasti-
kayana, Asesor Leskofi, me-
nyampaikan bahwa sebuah
gambar yang baik itu lahir dari
gabungan seluruh teknis, se-
hingga menghasilkan sebuah
foto, yang dapat menceritakan
banyak informasi di dalamnya.

Bagus berharap, dengan
pelatihan ini, para peserta
dapat mensinkronkan antara
teori dengan praktek dan
segala pertanyaan dapat
menemukan jawabannya
dalam pelatihan ini. (BE04)

Tingkatkan SDM, Humas NTB Diklat Fotografi
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Walikota, Ketua Dewan Serta Kadis Bakal ke Korea
Kota Bima, BimaEkspres.-

Diperkirakan sekitar
bulan Oktober 2019 ini,
Pemerintah Kota Bima
kembali diundang oleh
UNESCO, menuju Korea
Selatan. Sebelumnya juga
sempat diundang UNES-

an World Bank.
Artinya, di tahun 2019

ini total wali kota ke luar
negeri sebanyak tiga kali.
Pertama ke Perancis, ke-
mudian Korea Selatan dan
terakhir ke Jepang.

Sementara terkait ang-
garan, Malik mengaku da-
lam DIPA perjalanan dinas
Luar Negeri kepala daerah
telah dianggarkan ratusan
juta.

Itu pun penggunaannya
sesuai dengan kebutuhan
atau jika ada kegiatan ser-
ta undangan saja.

"Ketiganya itu kan kita
memenuhi undangan, bu-
kan pergi sendiri, " tegas-
nya.

Untuk memenuhi unda-
ngan UNESCO saja, Pem-
kot harus merogoh APBD
hingga Rp 50-an juta untuk
biaya transportasi dan pe-
nginapan. (BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Upaya penanggulang-

an kekurangan air bersih
akibat kekeringan yang
terjadi akhir-akhir ini terus
dilakukan oleh pemerin-
tah. Seperti halnya di RT
07 Desa Ndano Keca-
matan Madapangga. Saat
ini mendapatkan program
sumur bor dalam yang
bersumber dari Pemerin-
tah Pusat melalui Dinas
Perkim Kabupaten Bima.

Kepala Desa (Kades)
Ndano, Mulyadin H. M.

Krisis Air Bersih, Warga Desa
Ndano dapat Program Sumur Dalam

CO ke Paris Perancis ber-
sama dengan sejumlah
pemimpin daerah di Indo-
nesia.

Dalam lawatannya ke-
luar negeri ini, Wali Kota
Bima, H Muhammad Lutfi,
SE tidak sendiri. Melain-

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

Zulkieflimansyah, meng-
hadiri acara Panggung Pra-
jurit yang diinisiasi Kepolisi-
an Daerah Nusa Tenggara
Barat (Polda NTB) di Ta-
man Sangkareang Mata-
ram, Ahad  (6/10).

Gubernur menuturkan
bahwa banyak pejabat
yang memiliki pangkat
tinggi dan gelar banyak,
namun salah satu kekura-
ngannya yakni ketidak-
mampuan manusia untuk
mencari sahabat sejati. Na-
mun, acara ini membuktikan
sinergi antara TNI dan Polri
sangat erat dan soliditas
antara keduanya masih
sangat tinggi.

"Malam ini, kita menja-
di saksi bahwa Polda Nu-
sa Tenggara Barat dalam
rangka merayakan hari
jadi TNI ke-74, mungkin
tidak bisa memberikan
uang yang banyak, Kapol-
da mungkin tidak bisa
memberikan harta yang
melimpah, tapi Alhamdu-
lillah dari tutur katanya,
dari pancaran wajahnya,
Kapolda NTB malam ini

memberikan ketulusan
persaudaraannya buat TNI
dan kita semua," ungkap-
nya.

Gubernur menambah-
kan, NTB adalah provinsi
yang mencita-citakan
NTB yang Gemilang. NTB
Gemilang mensyaratkan
menjadi daerah yang aman
bagi orang yang berkun-
jung ke provinsi ini. NTB
yang gemilang pada saat
yang sama mensyaratkan
kebahagiaan warganya.

"TNI Polri di tempat ini
belum terlihat memiliki
harta yang melimpah, na-
mun mereka siap mena-
warkan persaudaraan
yang sejati untuk kita
semua. Selamat menikmati
panggung prajurit, mudah-
mudahan kita tetap solid
demi NTB Gemilang di
masa yang akan datang,"
terangnya.

Kapolda NTB Irjen.
Pol. Drs. Nana Sudjana,
menjelaskan bahwa acara
Panggung Prajurit ini se-
bagai apresiasi dan ke-
banggaan kepada prajurit
dan juga sebagai bentuk
sinergi dan soliditas TNI

Polri dan Pemda beserta
segenap komponen ma-
syarakat NTB. Dengan
harapan, Kamtibmas di
wilayah tetap terjaga se-
hingga proses pembangu-
nan terus berjalan menuju
NTB yang gemilang.

"Kehadiran seluruh
Prajurit TNI dan Polri ber-

sama masyarakat NTB
malam ini dapat merasakan
bagaimana TNI di NTB
telah mengabdikan diri ke-
pada masyarakat, bangsa
dan negara. Seperti yang ki-
ta ketahui bersama bahwa
saat gempa menimpa NTB
tahu lalu, TNI hadir dan
tampil mulai tanggap da-

rurat sampai dengan ta-
hap rehab rekon seperti
sekarang ini," ungkap Jen-
deral Bintang Dua ini.

Danrem 162/WB, Ko-
lonel Czi. Ahmad Rizal
Ramdhani memberikan
penghormatan kepada
Kapolda NTB atas inisia-
sinya menggelar Pang-

Syukur menyampaikan,
untuk mendapatkan pro-
gram ini, sebelumnya kita
mengajukan proposal di
Dinas Perkim Kabupaten
Bima yakni di Tahun 2018.

“Alhamdulillah peme-
rintah akomodir kepenting-
an masyarakat terkait air
bersih,” terang Kades.

Total anggaran yang di-
kucurkan pemerintah se-
besar Rp 800 juta, lanjutnya,
berdasarkan gambar kedala-
man 100 meter. Tapi saat ini
baru mencapai 65 meter.

“Pada kedalaman 65 me-
ter, sudah menemukan dua
mata air yang besar. Tapi ka-
rena kedalaman maksimal
belum tercapai, pemboran te-
tap dilakukan,” jelasnya.

Diharapkannya, kegia-
tan ini lancar sampai selesai
yakni sesuai ditargetkan, se-
hingga azas manfaat bisa
rasakan oleh masyarakat.

“Semoga kegiatan ini
tidak ada hambatan. Supaya
masyarakat tidak lagi me-
ngeluhkan kesulitan air ber-
sih,” tutupnya. (BE07)

kan ada sejumlah pejabat
penting lainnya berikut
juga dengan sejumlah ja-
jarannya pada SKPD.

"Selain Pak Wali, yang
akan pergi itu juga kepala
bappeda, Kabid perenca-
naan di Bappeda, ketua

dewan dan seorang dari ba-
gian humas dan protokol,"
ungkap

Kabag Humas dan Pro-
tokol Kota Bima, H Abdul
Malik SPt MAP kepada
wartawan kemarin.

Lebih jauh dijelaskan
Malik, kepergian Pemkot
Bima ke Korsel bukan se-
kedar melancong tapi me-
menuhi undangan UNES-
CO. Undangan ini, merupa-
kan tindak lanjut dari perte-
muan sebelumnya yang ma-
na UNESCO tertarik dengan
rencana program Pemkot
atas konsep smart city dan
sister city.

"Dua konsep ini sebe-
lumnya telah dibicarakan
saat pak wali ke Perancis.
Setelah itu, pemkot men-
dapatkan kunjungan dari
UNESCO dan sekarang ini
UNESCO kembali me-
ngundang pemkot ke Korea

Selatan," beber Malik.
Tujuannya ke negara

yang dikenal sebagai ne-
gara sejuta girl band dan
boy band, lantaran Kor-
sel merupakan negara
yang menerapkan pela-
yanan prima kepada pu-
bliknya.

Sedangkan untuk kon-
sep sister city, UNESCO
menawarkan Pemkot
Bima bekerjasama de-
ngan Kota Pyeongyang
Korsel yang telah berha-
sil menerapkan konsep
smart city.

Selain ke Korsel, No-
vember nanti juga wali
kota kembali akan me-
ngunjungi LN lagi. Ne-
gara yang dituju, adalah
negara yang dikenal de-
ngan sebutan negara ma-
tahari atau negara sakura.

Agendanya pun beda,
yakni memenuhi undang-

H Muhammad Lutfi, SE

Gubernur Ungkapkan Soliditas Antara TNI dan Polri di NTB

gung Prajurit beserta jajaran
sembari langsung memimpin
penghormatan kepada Kapol-
da NTB yang sedang duduk
bersama Forkopimda NTB.

"Kepada seluruh jajaran
TNI di NTB lakukan yang
terbaik untuk bersinergi
dengan Polda dan jajaran,"
tegasnya.(BE08)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menghadiri acara Panggung Prajurit, Ahad (6/10).

Kegiatan pengeboran air dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersih.


