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Lagi, Wali Kota Laporkan
Dua Akun FB ke Polisi

Kota Bima, BimaEkspres.Wali Kota Bima ,H Muhammad Lutfi
SE, kembali melaporkan pengguna akun
media sosial Facebook yang diduga menghina dirinya. Kali ini, dua pemilik akun Facebook sekaligus dilaporkan di Mapolres Bima
Kota melalui kuasa hukumnya, Azwar Anas
SH, Kamis (31/10) kemarin.
Dua pemilik akun yang dimaksud dengan nama Nas Kalate Menggugat dan Arman Albimaya. Keduanya diduga mengunggah kalimat dan foto Wali Kota yang dinilai melecehkan salah satu pentolan partai
berlambang beringin tersebut.
“Status Facebook mereka ini diposting
pada tanggal 29 Oktober kemarin. Dan keBaca: Laporkan... Hal 6

Kecelakaan, Buang
Sabu, Ditangkap Polisi
Bima, BimaEkspres.BJ (29) warga RT 03 RW 01 Dusun Telaga, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terpaksa diamankan di Polsek
Woha. BJ ditangkap tangan oleh polisi saat
hendak membuang narkoba jenis sabu.
BJ sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal depan Mapolsek Woha, Rabu
(30/10) sekitar pukul 20.00 Wita. "BJterpaksa
kami tangkap karena diduga memilikan narkotika jenis sabu," jelas Kapolsek Woha IPTU
Edy Prayitno, Kamis (31/10).
Dia menceritakan, BJ mengendarai sepeda
motor Yamaha XRIDE warna biru tanpa plat,
melaju dari arah utara menuju ke arah utara.
"Tepat di depan Mako Polsek Woha, BJ
mengalami musibah kecelakaan tunggal (
OC), saat ditolong oleh anggota dan bersama
warga, bersangkutan terlihat membuang benda yang mencurigakan," katanya.
Beberapa anggota Polsek Woha yang
telah mencrigai gerak gerik pelalu, tidak
tinggal diam. Benda yang sempat dibuang
Baca: Buang Sabu... Hal 6

E-mail: redaksibimeks@yahoo.co.id

Hingga Kamis (31/10), Operasi Zebra Polres Bima Kabupaten, berhasil menjaring 277 pelanggaran. Berita di halaman 5.

IDP Beri Isyarat,
Dahlan Acungkan Dua Jari
Bima, BimaEkspres.Sinyalemen kuat pasangan Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Wabup Bima, Drs H Dahlan M Nur untuk kembali berpasangan dalam Pemilukada tahun
2020, nampaknya semakin jelas.
Sebelumnya wanita cantik yang akrab
disapa Dae Dinda menyebutkan, kemungkinan besar akan kembali duet dengan pria

yang akrab disapa Babe itu. Lalu bagaimana tanggapan pria slenge'an berambut
putih itu?
"Siapa takut? Salam literasi. Silahkan nilai
sendiri sajalah bagaimananya," jawab Dahlan kepada wartawan seraya mengangkat
dua jari dengan semangat di gedung DPRD
Kabupaten Bima, Kamis (31/10).
Dengan senyum khas sumringahnya yang

tidak pernah lepas, Dahlan seolah menjawab
teka-teki publik bekangan ini. Terlebih usai
IDP mendaftarkan dirinya pada partai yang
sebelumnya digadang-gadang akan dipimpin
dirinya, Gerindra.
"Salam literasi," ujarnya dengan suara
Baca: Beri Isyarat... Hal 3

Dijebak Transaksi Narkoba, Dua Pengedar Dibekuk Aparat

Dua terduga pelaku yang diamankan aparat.

Bima, BimaEkspres.Dua terduga pengedar berhasil dijebak
aparat kepolisian untuk transaksi Narkoba,
Kamis (31/10). Penangkapan dilakukan di

depan RSUD Sondosia, sekitar pukul 11.30
Wita.
Kapolsek Bima melalui Kasubag Humas, IPTU Hanafi, mengatakan, kedua ter-

duga pelaku pengedar Narkoba tersebut EM
dan FD, warga Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.
“Kedua orang ditangkap itu berasal dari
Desa Soro Kecamatan Kempo,” ujarnya.
Diceritakannya, awalnya anggota Resmob Bima mendatangi Mako Polsek Bolo
dan meminta agar didampingi saat melakukan penggerebekan transaksi narkoba.
Setelah itu, pihaknya menuju TKP untuk
bersiap-siap dan melakukan penangkapan
terhadap EM dan FD yang masih di jalan.
“Sekitar pukul 11.00 Wita anggota Resmob Bima mendatangi Kantor Polsek Bolo,” katanya.
Kemudian kata dia, sekitar pukul 11.30
Wita EM dan FD yang mengendarai sepeda motor warna merah mendatangi anggota Resmob yang sudah menunggu untuk
Baca: Dijebak... Hal 4
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Duh Bibit Jagung
ADA aksi yang dilakukan oleh warga
di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Selasa 29
Oktober 2019. Mereka membuang bibit jagung
di ruang sidang dewan.
Tindakan itu dilakukan sebagai protes
terhadap penyaluran bibit jagung bantuan
pemerintah yang tidak sesuai. Bibit yang mereka buang itu dinilai rusak dan tidak dapat
ditanam.
Mereka mendesak agar pemerintah agar
mengganti jenis bibit jagung lain seperti merk
NK 7328, bisi 18 dan Pioner seperti yang dibagikan pemerintah secara gratis sebelumnya
kepada para petani yang tersebar di Kabupaten
Bima.
Mereka menduga ada konspirasi jahat
dari anggaran pengadaan bibit yang mencapai angka Rp 17 Miliar lebih ini. Kasus bibit
mati bukan pertama kali, sudah berlangsung
beberapa tahun. Setiap kali ada penyeluran
pasti bermasalah.
Tidak hanya soal bibit jagung, namun
juga kedelai dan bawang. Bahkan kini kasus penyaluran bibit jagung tahun sebelumnya senilai Rp170 miliar mulai dibidik penegak hukum.
Pun kasus bibit mati yang disalurkan saat
ini petut diatensi oleh aparat penegak hukum.
Pasalnya, ini sudah berulang dan sepertinya
dibiarkan. Bisa saja ada mafia permainan bibit. Memaksanakan memenuhi quota dengan
menggunakan bibit mati sebagiannya.
Setidaknya hal itu yang terungkap sebelumnya. Karena tidak mampu memenuhi jumlah bibit untuk disalurkan, maka jagung yang
tidak layak bibit juga dilabeli. Maka, aparat
penegak hukum harus jemput bola dengan
menyelidikinya.
Demikian juga dengan lembaga dewan
dapat membentuk Pansus untuk menyelidikinya. Namun sayang beberapa kasus yang
sama tahun sebelumnya tidak jelas hasil pengawasanbnya kepada dewan. Padahal tidak hanya merugikan petani yang menerima
bibit, namun juga keuangan Negara.
Petani yang terlanjur menanam bibit
mati, akan rugi biaya tanam dan pemeliharaan awal. Jangan ada pihak yang mencari
keuntungan pribadi atau kelompok dengan
merugikan petani.
Pertenyaan sekarang apakah dewan
akan membantuk Pansus,atau hanya menikmati aksi warga membuang bibit di dewan.
Mestinya anggota dewan yang baru dapat
menunjukkan semangatnya sebagai wakil
rakyat. Bukan sebaliknya bingung mau bersikap apa.
Apalagi sebelumnya mereka setelah dilantik,
mengikuti orientasi anggota dewan. Mestinya
dengan pembekalan itu mereka sudah lebih
memahami fungsinya, yakni pengawasan.
Selanjutnya harus ada pihak yang bertanggungjawab atas masalah penyaluran bibit jagung
mati tersebut. Petani harus menerima ganti bibit yang
berkualitas, agar memberi dampak ekonomi.
Kita tunggu gebrakan dewan baru. (*)
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Pembangunan Masjid Agung
Masih Tahap Pembebasan Lahan
Bima, BimaEkspres.Bagaimana kabar pembangunan Masjid Agung di Kabupaten Bima, yang dianggarkan secara multiyears sebesar Rp 80 miliar itu? Hingga
kini progresnya malah semakin buram, padahal, anggaran
ini telah dimasukkan dalam
APBD Murni Kabupaten Bima tahun 2019 sebesar Rp 20
miliar.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, H Taufik Hak
mengaku dalam waktu dekat

akan membangun memulai
Masjid yang rencananya akan
menjadi ikon warga Bima tersebut. Hanya saja katanya
pihaknya kini tengah memproses pembebasan lahannya.
"Masjidnya tetap akan dibangun kok, tahun ini Insya
Allah akan dimulai, tapi kita
proses pembebasan dulu,"
ujarnya menjawab wartawan
Kamis (31/10) kemarin di gedung DPRD Kabupaten Bima.
Dia bahkan meyakinkan,
meski disisa dua bulan terak-

hir tahun anggaran 2019 ini,
pihaknya optimistis akan
mampu mengeksekusi anggaran Rp 20 miliar tersebut.
"Tunggu saja, nanti kita
lihat. Bukan hanya pembebasan lahan, tapi termasuk
pembangunannya juga kita
selesaikan tahun ini," tegasnya.
Lahan yang dibebaskan ini
urainya, memiliki luas 4,5
hektar yang letaknya tepat di
depan Kantor Bupati Bima.
Dari site bangunan yang
tersebar, kubah masjid akan

terlihat serasi dengan kubah
kantor bupati yang letaknya
berseberangan tersebut.
Rencananya, pembangunan masjid agung ini akan
memakan waktu tiga tahun
yang dimulai tahun 2019
dengan anggaran Rp 20 miliar, kemudian masing-masing
Rp 30 miliar didua tahun berikutnya.
Masjid agung ini, digadanggadang akan menjadi ikon terbaru bagi wilayah Kabupaten
Bima dan akan disulap dengan
bentuk unik dan indah. (BE09)

KNPI Kota Bima Gelar Dialog Kepemudaan
Kota Bima, BimaEkspres.Memperingati Hari Sumpah Pemuda, DPD KNPI
Kota Bima menggelar dialog
kepemudaan. Dialog digelar
di sebuah kedai kopi di Kota
Bima ini, Rabu (31/10) malam.
Dalam dialog ini, KNPI
menghadirkan seluruh OKP
dan narasumber yang berkompeten, untuk membedah
masalah yang dihadapi pemuda di Kota Bima saat ini.
Mulai dari Kadis Pariwisata
Kita Bima Sunarti SSos, Lili
Marfuatun SH MH dari Komunitas La Rimpu, Mustafa
Umar dari GP Anshor, Sofyan Asy'ari dari kalangan media dan Solikhin SH yang merupakan pengurus DPD KNPI Kota Bima.
Kepada wartawan Solikhin menjelaskan, agenda diskusi ini merupakan pertama
kali dilakukan oleh KNPI
Kota Bima. Momentum sumpah pemuda katanya, sangat
tepat untuk menghasilkan
pikiran-pikiran visioner dari
kalangan pemuda.
"Tujuan kita, diskusi ini
untuk menjaring ide dan gagasan semua OKP untuk berikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Bima, " jelas Solikhin.
Selama diskusi katanya,
banyak hal yang dibicarakan

dan yang dihasilkan oleh kalangan pemuda yang masuk
dalam sejumlah OKP. Namun yang paling banyak mengerucut adalah, persoalan
lapangan kerja bagi pemuda
yang kini tidak mudah diperoleh.
"Dan ini pun menjadi rekomendasi kami yang terpenting,
yang akan segera kami layangkan ke Pemkot, " tegasnya. Beberapa rekomendasi yang akan
dilayangkan ini, berupa desakan
bagi Pemkot Bima untuk segera
memberikan peluang enterpreneur dan penciptaan lapangan
kerja bagi pemuda.
Sementara itu Ketua DPD
KNPI Kota Bima, Hj Mutmainnah menambahkan bah-

wa dialog kepemudaan harus
sering digelar untuk menyerap
aspirasi kalangan pemuda.
Menurut Mutmainnah,
pemuda saat ini memiliki banyak pikiran yang luar biasa
untuk membantu pembangunan di Kota Bima. Terlebih,
kepala daerah pernah berkomitmen untuk peningkatan
kapasitas pemuda.
"Kita tahu bersama, bahwa Pemkot sekarang ini memiliki program untuk kalangan pemuda, " ungkapnya.
Untuk ini, Mutmainnah
mendorong pemkot segera
merealisasikan program-program yang berkaitan dengan
pemuda.
Bagaimanapun tegasnya,

pemuda adalah pendobrak
kemajuan jaman. Apalagi
saat ini, perkembangan teknologi membutuhkan kecermatan dan kelincahan kalangan pemuda.
"Kita doronglah pemkot
segera realisasikan program
untuk kalangan pemuda kita,
agar segera terberdaya, "
tegasnya.
Sementara itu, Kadis Pariwisata Kota Bima Sunarti
SSos mengapresiasi dialog
kepemudaan yang digelar
KNPI. Diharapkannya, dari
dialog digelar bisa dihasilkan
ide luar biasa yang bisa diadopsi oleh pemerintah untuk pembangunan ke depannya. (BE09)

Pasca-Demo, Wali Kota Bima Temui Jajaran Pol PP dan Damkar
Kota Bima, BimaEkspres.Setelah aksi demonstrasi
oleh pegawai di Dinas Pol PP
dan Damkar Kota Bima, Rabu
(30/10) sore, Wali Kota Bima
HM Lutfi menemui jajaran ppl
PP dan Damkar setelah kembali
dari dinas luar.
Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Bima H A

Malik mengakui, Wali Kota
Bima datang ke Kantor Dinas Pol PP dan Damkar untuk memberikan pembinaan,
arahan dan bimbingan kepada seluruh pegawai di instansi
tersebut. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.
"Arahan itu untuk semua

pegawai setempat, terutama
anggota Pol PP maupun petugas pemadam kebakaran,"ungkap Malik via telepon, Kamis
(31/10).
Persoalan yang terjadididinas
tersebut menjadi atensi dan
perhatian serius Wali Kota Bima.
Bahkan sebelum menemui pegawai di kantor itu, Wali Kota

Bima memanggil sejumlah
pejabat seperti Sekda, Inspektur,
Kepala BPKAD dan para Asisten dan untuk membahas dan
dicarikan solusinya.
"Kemarin masalahnya sudah
clear, sudah bisa dicairkan anggaran di dinas itu. Jadihanya persoalan SPJ fungsionalsaja,"ungkapnya. (BE06)
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Akademisi Sarankan Wali Kota Jangan Anti Kritik
Kota Bima, BimaEkspres.Dilaporkannya sejumlah aktivitas atas konten narasi dan foto
rencana aksi demo oleh Walikota Bima ke polisi direspon akademisi. Wali Kota diminta fokus
merealiasikan apa menjadi visi
dan misinya saja.
Karena diera demokrasi, pemimpin harusnya tidak anti kritik.
Harusnya menilai itu adalah masukan untuk melakukan pembenahan.
“Saran saya Wali kota tak terlalu responsif terhadap kritikan,
harusnya jadi pemimpin itu siap
di kritik," saran Akademisi STI-

Akademisi STISIP Mbojo-Bima, M Saulki

SIP Mbojo-Bima, M Saulki pada
Bimeks, Kamis (30/10).
Alumnus UGM itu juga menolak keras kriminalitas terhadap aktivitifis pro demokrasi.
Menurut dirinya tidak ada unsur
pinda kaitan dengan konten di
laporkan Walikota Bima. Karena
itu ranah masyarakat berdemokrasi menyampaikan aspirasinya.
Untuk itu, menurut Sauki tidak
perlu serius menanggapi kritikan
terhadap pemerintahannya.
“Saya juga menyarankan terhadap Walikota jangan anti kritik. Kritik itu hal biasa," ujarnya.
Masyarakat, kata dia, memi-

liki hak dan ruang memberikan
pandangan dan masukan pada
pemerintahan berjalan. Untuk itu
menyarankan agar Wali Kota mencabut laporannya.
“Saya Pribadi juga meminta agar
mencabut tuntutan itu, selesaikan
secara elegan bagaiamana pendekatan lebih humanis," ujar Sauki.
Terang Sauki, konten foto itu
bagian dari rencana aksi aktivis
di depan gedung KPK. Kenyataannya digelar aksi demo.
“Intinya jangan anti kritik Indonesia negara demokrasi dan berikan ruang demokrasi itu," harap Sauki. (BE06)

Yandi Ajak Pemuda Lawan Narkoba dan Kriminal
Bima, BimaEkspres.Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putra Feryandi, SIp, mengajak pemuda di Kabupaten Bima, untuk berjihad
melawan Narkoba dan tindakan
kriminal. Yandi meminta, pemuda harus menjadi tokoh perubahan dan kemajuan daerah lebih baik.
"Pada momen sumpah pemuda ini, saya mengajak pemuda
berperan aktif melawan kehadiran Narkoba dan kriminalitas di
Kabupaten Bima," ujarnya, Senin
(28/10) lalu.
Menurut dia, keberadaan

Narkoba belakangan ini sangat
memprihatinkan. Sebab sudah
disebarkan di kalangan pelajar
oleh pelaku, yang seharusnya
pelajar fokus mengejar cita-cita
dengan belajar.
"Pelajar harus kehilangan
masa depan karena terjerumus
ke dalam tindak penyalahgunaan
Narkoba, ini tugas kita sebagai
pemuda untuk menjaga generasi
masa depan Bangsa," ujarnya.
Menurut dia, banyak faktor
yang menyebabkan seorang pelajar terlibat penyalahgunaan
Narkoba, baik faktor internal
maupun faktor eksternal. Seper-

Beri Isyarat... dari hal.1

Drs H Dahlan M Noer, MPd

yang tinggi kembali, seraya tersenyum lepas dihadapan wartawan saat menghadiri rapat paripurna terkait RAPBD Kamis kemarin didampingi Bupati Bima.
Untuk saat ini Dahlan memastikan, mengaku masih akan menggunakan kendaraan yang sama
dengan lima tahun lalu, yakni Partai
Gerindra serta sejumlah partai pendukung lainnya.
"Kalau untuk partai, kita masih
dengan kendaraan sama dengan
yang dulu," tegasnya dengan senyum penuh makna. Ia juga mengaku sudah mengambil formulir
pendaftaran ke Partai Gerindra
dan berencana akan merapat ke
partai lain.

Ditempat yang sama, IDP pun
melontarkan jawaban yang nyaris serupa menjawab rentetan pertanyaan wartawan apakah ia akan
kembali berpasangan dengan Dahlan.
"Ditunggu saja kepastiannya,
yang jelas saya tunggu dilamar. Masa'
perempuan yang duluan melamar,
laki-laki dong," tantangnya sambil
melirik penuh makna Dahlan yang berada disekitarnya.
Yang jelas kata IDP, usai mendaftarkan dirinya di partai Gerindra,
pihaknya akan terus bersiap mencari
kendaraan lain untuk modalnya menuju Pemilukada yang rencananya
akan dihelat September 2020 mendatang. (BE09)

ti, minimnya pengawasan orang
tua, tidak harmonisnya hubungan antara orang tua dan anak,
maupun akibat pergaulan bebas.
"Apa pun faktor penyebabnya, penyalahgunaan Narkoba
membawa dampak buruk bagi
pemakainya, baik gangguan fisik
maupun psikis," jelasnya.
Kata Yandi, tanggung jawab
untuk mewujudkan Kabupaten
Bima yang lebih baik ada di
pundak semua pihak.
Termasuk generasi muda,
sudah saatnya generasi muda
bangkit dan mengambil peran
dalam pembangunan sesuai dengan porsinya.
"Kita sebagai pemuda harus
mendorong generasi supaya me-

Muhammad Putra Feryandi, SIp

miliki kemauan keras untuk
berprestasi dan menjauhi Narko-

ba dan tindakan kriminal," pungkasnya.(BE05)
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FKTP Kemenkes RI Nilai Akreditasi Puskesmas Jatibaru
Kota Bima, BimaEkspres.Setelah Puskesmas Kumbe dinilai Tim Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
dari Kemenkes RI, kini giliran Puskesmas Jatibaru dinilai oleh Tim Surveyor Independen Akreditasi FKTP.
Tim akreditasi Rabu malam (29/10) diterima Wakil
Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, jajaran Puskesmas setempat dan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima.
Penyambutan dilakukan di
aula Kantor Walikota Bima.
Kepala Dikes Kota Bima, Drs H Azhari, Msi menyampaikan selamat datang kepada Surveyor Independen Akreditasi FKTP.
Menjadi suatu kebanggaan
baginya dan jajaran Puskesmas Jatibaru, bisa menerima kehadiran para untuk memulai penilaian.
Menurut Azhari, ini menjadi tahun akreditasi bagi

semua pelayanan kesehatan di Kota Bima, Juga
sebagai tanda keseriusan
Pemerintah Kota Bima memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi
masyarakat.
“Sungguh tahun ini sangat luar biasa bagi kami,
khususnya untuk peningkatan kualitas fasilitas ke-

sehatan yang ada di Kota
Bima,” ucapnya.
Dari penilian ini kata
dia, pihaknya berharap
Puskesmas Jatibaru bisa
meraih akreditasi sesuai
diinginkan. Agar keberadaan Puskesmas Jatibaru
bisa semakin mendekatkan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat yang ada

Minim Perhatian, Tim Bola Fatahillah
354 Harumkan Nama Dompu

Dompu, BimaEkspres.Kendati minim perhatian pemerintah, namun
Tim Bola SSB Fatahillah
usia 17 mampu menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten
Dompu di Tingkat NTB.
Hal itu juga diakui Ketua
KONI Kabupaten Dompu, Putra Taufan, SH saat
menyambut kedatangan
tim sepak bola usia 17 yang

berhasil meraih juara satu
pada Piala Suratin yang digelar di Kabupaten Sumbawa.
“Kami akui belum bisa
memberikan apa apa untuk
Club Bola ini,” katanya
saat menyambut kedatangan tim Bola Fatahillah
usia 17 di Pendopo Bupati,
Kamis (31/10).
Kendati mengaku kurang memberikan perha-

tian untuk kemajuan mereka kata Putra Taufan,
namun bangga atas prestasi yang ditorehkan.
“Kami bangga dengan
prestasi ini," katanya.
Rasa bangga yang sama juga dikatakan Bupati
Dompu yang diwakili Sekretaris Dikpora Kabupaten Dompu, Abdul Sahid,
SH.
“Luar biasa ini merupakan kebanggaan bagi kita
dan masyarakat Dompu,"
kata Mantan Kabag Humas Setda Dompu ini.
Bahkan sebagai ungkapan rasa bangganya itu
Abdul Sahid yang mewakili pemerintah berjanji
untuk diberikan beasisiswa.
“Saya bangga dengan
prestasi ini dan semoga bisa dipertahankan," katanya.
Presiasi yang sama juga
datang dari Anggota DPRD
Dompu, Iswanto yang berjanji akan membantu Club
Bola Fatahillah dengan dana
aspirasinya. Saat ini jumlah
siswa Club Fatahillah 354
178 orang terdiri dari siswa
usia 14 tahun, 15 tahun dan
17 tahun.
“Alhamdulillah anak anak
memperoleh juara," kata
kepala sekokah Fatahillah, Ir
Syahroni MSi. (BE03)

pelaku tersebut,” bebernya.
Bersamaan dengan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1 Ons
lebih yang dibungkus dengan
lakban berwarna cokelat.
“Pelaku dan barang bukti
lalu dibawa ke Mako Polres
Bima untuk diamankan dan

diproses lebih lanjut,” ungkapnya.
Oleh kedua pelaku, barang
bukti dikemas dalam sebuah
paket yang diisolasi warna
gold. Selain itu disita uang Rp1
juta lebih. Saat ini penyidik Sat
Narkoba sedang melalukan
proses hukum kepada kedua
pelaku. (BE05/BE07)

Dijebak... dari hal.1
melakukan transaksi Narkoba.
Sementara anggota Resmob
dan anggota Polsek Bolo bersiap untuk melakukan penggerebekan.
“Saat EM dan FD melakukan taransaksi, anggota
Resmob dan anggota Polsek
Bolo langsung melakukan penangkapan terhadap kedua

di wilayah Kecamatan
Asakota seperti Kelurahan Jatibaru Barat, Jatibaru Timur, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu
dan kelurahan Ule.
Di tempat yang sama,
Wakil Wali Kota Bima, Feri
Sofiyan, SH memaparkan,
pada pertengahan tahun
lalu Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Bima berhasil
mendapatkan bintang dua
dari Tim Surveyor Akreditasi Kementrian Kesehatan
RI. Tak selang berapa la-

ma, Puskesmas Mpunda
dan Kumbe juga menyusul
mendapatkan status akreditasi pertama.
“Lompatan yang sangat
luar biasa dan kami sungguh sangat bangga. Ini tentu menjadi cambuk bagi kami selaku pimpinan daerah
untuk terus meningkatkan
fasilitas pelayanan kesehatan yang kami miliki,” katanya.
Menurut Feri, ini merupakan suatu kegiatan wajib, sesuai yang tercantum
dalam Pasal 39 Permenkes
Nomor 75 Tahun 2104 yang
menguraikan dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali.
“Oleh karena itu, akreditasi ini sifatnya sangat penting, dan sekarang menjadi
trending topic bagi semua
rekan-rekan yang berkerja di
bidang kesehatan. Setiap diskusi selalu dibahas tentang
akreditasi,” terangnya.
Dalam pelaksanaan persiapan akreditasi Puskesmas sambungnya, tentu banyak pihak yang akan telibat

di dalamnya. Stakeholders
inilah yang menjadi pendukung sekaligus tim uji pertama
yang menilai, apakah Puskesmas sudah ada kemajuan dalam pelayanan masyarakat,
tepat sasaran dan memiliki
prinsip berkemajuan serta
inovatif.
“Kami selaku pimpinan
daerah mendukung penuh
peningkatan pelayanan kesehatan dengan dibangunnya berbagai fasilitas kesehatan di Kota Bima. Termasuk peningkatan Puskesmas Jatibaru, merupakan salah satu dari 7 Puskesmas di
Kota Bima,” ujarnya.
Wakil Walikota juga berharap, semoga peningkatan
status akreditasi ini dapat
menjadi motivasi bagi Dikes
dan jajaran Puskesmas Jatibaru untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan. Pun
Semoga kegiatan survei ini
dapat dimanfaatkan oleh
jajaran Dikes dan Puskesmas Jatibaru untuk menyerap pengetahuan sebanyakbanyaknya dan mengidentifikasi tantangan-tantangan
dan potensi yang ada.
(BE06)

Peredaran Narkoba Dikendalikan dari Lapas Dompu

Bima, BimaEkspres.Kanit Resmob Sat Brimob
Polda NTB Bripka Ardi Baron Bayuseno, berhasil menangkap bandar narkoba EM
(42) dan kurir FR (23) warga
Desa Soro, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Kamis (31/10). Narkoba jenis
sabu sebangak 100 gram itu
berhasil diungkap dari penyelidikan salah satu tahanan
narkoba di Polres Dompu.
"Kami berhasil melakukan
penangkapan terduga bandar
EE (42) dan kurir FR (23)
Narkoba di depan RSUD
Sondosia Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima, keduanya
mengedarkan barang narkoba
karena kendalikan oleh Beni
dalam Lapas Polres Dompu,"
jelas Kanit Resmob Sat Brimob Bripka Ardi Baron Bayuseno.
Ardi Baron menjelaskan
awal kedua pelaku berhasil
ditangkap, setelah mendapat
Nomor HP salah satu Bandar.
Rabu 30 Oktober 2019, Tim
Resmob Satbrimobda NTB
mendapat nomor HP bandar
yang sedang menjalani masa
tahanan di Lapas Dompu.

"Kami Tim Resmob Satbrimob menyamar untuk memesan barang sebanyak 1
Ons atau 100 gram kepada
BN salah satu Bandar Narkoba yang sedang jalani hukuman di tahanan Polres Dompu," jelasnya.
Karena sudah mendapatkan informasi, Tim Resmob Sat
Brimob melakukan koordinasi
dengan Kapolres Bima AKBP
Bagus Wibowo S.Ik dan Kasat Res Narkoba Polres Bima
IPTU Budiman Teranginangin
dan Kapolsek Bolo Iptu Juanda.
"Kami mendapat izin,
akhirnya kami melanjutkan
penyamaran menghubungi
kembali Bandar dan sepakat
untuk bertemu di depan Rs
Sondosia Bima, kami di back
up oleh Bripda M. Rizkan anggota Polsek Bolo Polres Bima,"
sebutnya.
Lanjut dia, sekitar pukul
12.00 wita, Tim yang menyamar langsung dihampiri oleh
salah satu perempuan yang
bertindak sebagai bandar, kemudianbertransaksididalammobil.
"Anggota yang yang memantau mobil tersebut langsung mengamankan pria yang

mengendarai sepeda motor
dan sekaligus menggrebek
bandar yang sedang transaksi
dalam mobil tersebut," katanya.
Lanjut dia, setelah berhasil
mengamankan, pihaknya
menggeledah keduanya dan
mengamankan sejumlah barang bukti dan mengamankan
sementara waktu di Polsek
Bolo. "Kami sita 1 bungkus
serbuk kristal putih, uang 1,1
juta, HP, Dompet, KartuATM,
KTP, tas dan Honda Vario
Techno 125 warna Merah,"
sebutnya.
Pihaknya langsung menyerahkan kedua pelaku dan BB ke
Sat Narkoba Polres Bima untuk
di proses lebih lanjut. "Narkoba
jenissabudikirimdariKabupaten
Sumbawa menggunakan jasa
kurirdanditerimaolehEmimulyani sekitar pukul 22.00 wita di
Kabupaten Dompu," terangnya.
Dia menduga, masih terdapat sejumlah Narkoba yang
tersimpan atau di sembunyikan
oleh bandar besar di Kabupaten Sumbawa. Kuat dugaan
merupakan Bandar Narkoba
Jaringan Luar Provinsi NTB.
(BE05)
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Jatah Pupuk Subsidi Untuk
MT III di Madapangga Kurang
Bima, BimaEkspres.Jatah pupuk bersubsidi
jenis urea untuk Musim
Tanam (MT) III Tahun
2019 di wilayah Kecamatan Madapangga kurang,
akibatnya jumlah tersebut
tidak memenuhi kebutuhan
para petani.
Untuk mengantisipasi
hal itu, Koordinator BPP
Madapangga, Hj. Atikah,
S.Pt akan berkoordinasi dengan pihak Distributor UD.
Rahmawati.
“Terkait kekurangan
pupuk subsidi itu. Kita akan
minta tambahan pada Distributor,” ujarnya, Kamis
malam (31/10).
Kata dia, sisa stok untuk
jatah MT III yang tersedia
melalui Distributor lebih
kurang 10 ton. Jumlah tersebut dipastikan tidak memenuhi kebutuhan petani

Koordinator BPP Madapangga, Hj. Atikah, SPt

karena yang harus disediakan sekitar 1000 ton.
“Harus ada tambahan jatah
pupuk subsidi. Itu sesuai realita
yang dihimpun,” ujarnya.
Berdasarkan RDKK,

total jatah pupuk untuk Tahun 2019 sekitar 3 ribu ton
lebih, sedangkan jatah pupuk yang sudah disalurkan
yakni sebanyak 2 ribu ton
lebih. “Kekurangan seperti

ini sering terjadi tiap tahunnya. Biasanya pihak Pupuk
Kaltim melalui Distributor
akan memberikan tambahan,” ungkapnya.
Dijelaskan dia, terjadinya
kekurangan pupuk ini banyak indikatornya. Seperti
kata dia, pola pemupukan
tidak maksimal, petani yang
menggarap sawah di luar daerah menggunakan pupuk di
wilayah madapangga dan
lainnya.
“Banyak indikator sehingga
terjadinya kekurangan pupuk
subsidi. Itu hanya sebagian saja,”
ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, setiap
bulan kita melakukan pengecekan di Distributor yakni sebagai
bentuk pengawasan.
“Kekurangan pupuk ini bukan karena ulah Distributor .
Tapi karena indikator lain,” tutupnya. (BE07)

277 Pelanggaran Terjaring Tim Operasi Zebra
mankan antara lain SIM sebanyak 40, STNK sebanyak
66," jelasnya.
Operasi Zebra tersebut,
kata dia, dikendalikan oleh
Kasat Lantas selaku Kasatgas Gakkum dengan melibatkan 53 personel yang terdiri dari 47 personel Polres
Bima, 2 personel Sub denpom
Bima, 2 personel Sat Brimobda dan 2 personel Dishub
Kabupaten Bima.
"Kapolres Bima tetap
mengingatkan masyarakat
Bima khususnya saat mengendarai kendaraan agar
mematuhi dan mentaati aturan lalu lintas dan melengkapi
semua kelengkapan kendaraannya dan kelengkapan surat surat di antaranya SIM,
STNK dan lainnya.
"Pelaksanaan operasi zebra Gatarin 2019 telah berlangsung sembilan hari dan akan
berakhir tanggal 5 Nopember
2019," ungkapnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.Sebanyak 277 pelanggaran terjaring dalam operasi zebra yang dilaksanakan oleh tim gabungan personel Polres Bima, Sub Denpom Bima, Sat Brimobda dan
Dishub Kab Bima pada hari
de delapan Rabu (30/10) dan
ke sembilan, Kamis (31/10).
Kapolres Kabupaten Bima melalui Kasubag Humas, IPTU. Hanafi, mengatakan, jumlah pada hari
Rabu (30/10) yakni sebanyak 156 pelanggar terdiri

dari roda dua sebanyak 134,
roda empat sebanyak 20 ,
roda enam sebanyak 2. Dengan Jenis pelanggaran tanpa SIM sebanyak 20, tanpa
STNK sebanyak 37, tanpa
Helm sebanyak 84, tanpa
Sabuk pengaman sebanyak
4, lawan arus sebanyak 5,
kelengkapan sebanyak 5, lain-lain sebanyak 1 pelanggar.
"Barang Bukti yang di
amankan antara lain, SIM
sebanyak 54, STNK sebanyak 91," ujarnya.
Hasil yang dijaring pada

Kamis (31/10), jumlah pelanggaran yang di tilang
sebanyak 121 pelanggar
yang terdiri dari roda dua
sebanyak 101, roda 4 sebanyak 19, roda enam sebanyak 1. Sedangkan pelanggaran, tanpa SIM sebanyak
10, tanpa STNK sebanyak13,
tanpa Helm sebanyak 86,
tanpa Sabuk pengaman sebanyak 2 , dibawah umur 2 orang,
lawanarussebanyak1pelanggar,
kelengkapan sebanyak 5 dan
lain lain sebanyak 2.
"Barang Bukti yang dia-
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Rakor Jakstrada
Bahas Soal Sampah

Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis
Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Daerah, di
Hotel Lombok Plaza, Rabu (31/10/2019). Jakstrada
mencakup perhitungan neraca pengurangan sampah,
yaitu pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan dan
pendauran ulang serta neraca penanganan sampah
yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan sampah serta pemrosesan akhir sampah.
Mengawali sambutannya, Wagub NTB menegaskan
sekaligus mengingatkan bahwa sampah bukanlah penyebab
musibah, bukan juga penyebab penyakit, bukan penyebab
kebakaran dan juga banjir. Menurutnya, yang terpenting
adalah bagaimana kita mengelola sampah, dalam hal ini
mengkampanyekan pilah sampah mulai dari rumah.
“Kemauan kita sama, yang dibutuhkan memang
dana tapi itu bukan yang pertama dan prioritas, yang
penting adalah menyamakan frekuensi kita. Sampah
diselesaikan dari hulu, sampah menjadi sesuatu yang
bernilaidan menghasilkan,” ungkapnya. Lebih lanjut, dengan
antusiasme tinggi, Ummi Rohmi menegaskan pentingnya
pengelolaan sampah dan memelihara lingkungan.
“Saya selalu tekankan pada Dinas LHK Provinsi untuk
tangani ini secara keseluruhan, bagaimana hutan kita bisa
ditanami. Bagaimana cara mewujudkan itu semua, harus
ada Perda, Pergub, Perbup, Perwal, supaya kita sebagai
pemerintah punya landasan hukum yang kuat, dan Jakstrada ini harus selesai,” tegas Ummi Rohmi.
Terakhir,UmmiRohmimenekankan bahwamenyamakan
frekuensi itu tidak mudah. Terlebih bagaimana menyamakan
frekuensi antara kabupaten kota diNTB untuk menempatkan
masalah sampah sebagai masalah bersama. Menurutnya,
hal sederhana yang dapat dilakukan, dapat dimulai dengan
pilahmemilahsampah,memilahsampahorganikdananorganik
dari rumah. “Kita ini bukan kerja dunia saja tapi kerja akhirat,
kerja bagaimana mewujudkan alam bumi NTB yang lebih
baik lagi kualitas ke depannya,” pungkas Wagub.
Sebelumnya, Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarom mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah sinkronisasi
target Jakstrada NTB dengan Jakstrada Kabupaten/Kota.
“Kami juga sudah menetapkan target dalam RPJMD
terkait program Zero Waste 2023,” pungkasnya. Tahun
ini juga diharapkan seluruh desa dan kelurahan memiliki
Bank Sampah minimal satu di tiap dusunnya. (BE04)
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Bupati Bima Sampaikan RAPBD TA. 2020
Bima, BimaEkspres.Bupati Bima, Hj Indah
Dhamayanti Putri, SE,
menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Bima Tahun
Angggran 2020, di ruang
sidang Utama Gedung
DPRD Kabupaten Bima,
Kamis (30/10). Bupati didampingi Wakil Bupati
Drs. H Dahlan HM Noer.
Dihadapan sejumlah anggota Dewan Bupati Bima
menyatakan, penyelengga-

raan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial
kemasyarakatan, Kabupaten
Bima mendapatkan apresiasi
dari Pemerintah Pusat.
“Prestasi ini atas kerja
keras kita semua untuk
mewujudkan visi Bima Ramah,” ujarnya.
Beberapa prestasi yang
telah diraih, kata Bupati,
adalah inovasi pelayanan
publik terkait Pemberdayaan Perempuan. Kabupaten Bima masuk dalam
TOP 45 seluruh Indonesia.
Kemudian keberhasilan

Pemkab Bima mempertahankan kinerja Pengelolaan Keuangan atas capaian
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) TA. 2018
dari Menteri Keuangan RI.
“Terkait kualitas kinerja
Pemerintah, alhamdulillah
Kabupaten Bima memperoleh nilai B. Artinya sudah mengalami perbaikan
dibanding sebelumnya bernilai C,” jelasnya.
Penyusunan APBD tahun 2020 ini, kata dia, me-

rupakan penjabaran program
atau kegiatan tahun keempat
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 20162021.
Sasaran Program dan
Kegiatan semakin dipertajam untuk mewujudkan visi
Bima Ramah (Religius,
Aman, Makmur, Amanah
dan Handal).
“RAPBD Tahun anggaran 2020 lebih dipertajam
sasarannya dibanding APBD tahun sebelumnya,” tuturnya. (BE07)

Dinsos Pelatihan Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial
ten I dan beberapa kepala
perangkat daerah dan dilaksanakan di Aula SMKN
3 Kota Bima, Rabu (30/10).
Kadis Sosial, Drs.H.Muhiddin S.Sos menyampaikan peserta berasal dari unsur Lurah se-kota bima yakni
sebanyak 41 kelurahan.

Kota Bima, BimaEkspres.Dinas Sosial Kota Bima
menggelar kegiatan penyuluhan sosial pemutakhiran data kesejahteraan
sosial (DT Kesos)/ basis data terpadu (BDT) yang dihadiri Wakil Walikota Feri
Sofiyan SH, di dampingiAsis-

Kegiatan ini bertujuan
untuk membuat komitmen
bersama dan untuk memberikan informasi tentang
pedoman dan mekanisme
pelaksanaan verifikasi dan
validasi data terpadu.
Wakil Walikota Bima,
Feri Sofiyan SH menyam-

paikan bahwa kegiatan penyuluhan ini merupakan
salah satu cara pemberian
informasi dan menyamakan persepsi mengenai
berbagai perubahan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam
basis data terpadu (BDT).

"Mengingat pentingnya
penyuluhan pemuktahiran
data diharapkan seluruh unsur
pelaksana salah satunya yaitu
kelurahan agar bisa menyamakan persepsi guna mempertajam ketepatan pelaksanaan nantinya di lapangan,"
tambah Wawali.

Feri Sofiyan berharap dengan adanya kegiatan penyuluhan agar bisa menghasilkan
informasi terkini dan akurat
mengenai keluarga dan individu
yang dapat digunakan sebagai
basis penetapan sasaran peserta program-program perlindungan sosial. (BE04)

Kolaborasi Kunci Penanganan Stunting
Bima, BimaEkspres.Bimbingan teknis penyusunan peraturan daerah
tentang komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan
penanganan Stunting berlangsung 29 Oktober sampai 31
Oktober di Hotel Gammara
Makassar menghasilkan
sejumlah poin penting. Agar
perumusan strategi komunikasi penanganan stunting di
masing-masing daerah optimal.

Pada kegiatan yang mengundang pejabat Bappeda,
Dinas Kesehatan, Dinas
Kominfo, Dinas PMDes,
Dinas Dikbudpora, Dinas
Sosial dan Dinas Perkim dari
37 Kabupaten tersebut,
Asisten Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Abdul
Muis, Selasa (29/10). Saat

membuka Bimtek mengemukakan pentingnya kolaborasi penanganan stunting
atau anak kerdil ini.
Abdul Muis mengatakan,
satu dari tiga anak di Indonesia mengalami gejala
stunting, maka dengan mempertimbangkan dampak
jangka panjang yang diakibatkan oleh stunting maka
hal ini harus ditangani secara
bersama. Hal ini perlu men-

Laporkan... dari hal.1
duanya resmi kami laporkan,"
ujar Azwar Anas didampingi
rekan advokatnya, Muliyadin
kepada media ini, Kamis.
Dalam unggahan status
Facebook atas nama Nas
Kalate Menggugat katanya, memuat foto bergambar Drakula Wajah Wali
Kota Bima dengan tampilan gigi berwajah binatang
jenis drakula.
Selain itu juga dalam foto itu disertai caption “Persiapan Untuk Demo Besok di KPK”.
Sementara dalam unggahan pemilik Akun Facebook Arman Albimaya lanjutnya, dengan status yang
katanya lebih parah.
"Di status itu tertulis, pemerintahan HML-FS punya cerita yang dibubuhi
judul “Saat ini predikat Opini
WTP menjadi idaman bagi
kepala Daerah dengan dalih
bahwa pengelolaan keuangan benar-benar sehat dan
bersih. Nah, eforia dari capaian Opini WTP tentu menimbulkan segudang pertanyaan dari publik," urainya.
Lebih jauh dijelaskan
Anas, dalam status pemilik

Akun Arman Albimaya juga adanya kalimat yang
menurutnya janggal. Yakni
tertulis,
“Apakah ada keselarasan antara WTP dengan,
kinerja PEMKOT dibawah
kepemimpinan HML-HS
dalam program-program
Pembangunan yang mensejahterakan warga?” dan
“Apakah WTP bisa menjamin Kepala Daerah BEBAS aksi-aksi jahat”.
Menurut Anas, unggahan gambar serta katakata kedua akun di media
sosial Facebook tersebut,
sudah mengandung unsur
dugaan penghinaan harkat,
martabat, dan harga diri
sang Wali Kota Bima.
“Yang lebih utama, pelaporan ini karena Wali Kota Bima merasa terhina
dengan hinaan yang dilakukan pelaku dengan gambar berwajah Drakula itu,”
tutupnya.
Salah satu terlapor dengan akun Nas Kalate menggugat kepada media ini
mengaku, gambar dan postingannya itu hanya meneruskan atau memuat ulang

poster dan kabar yang ia
dapatkan dari media sosial
jua. Foto dan kabar tersebut katanya, bahkan viral di Facebook berikut juga media sosial lainnya.
"Masa' gara-gara saya
posting press release dan
spanduk anak-anak yang
demo dianggap penghinaan? Saya mau tanya, di
paragraf mana saya melakukan penghinaan, padahal saya hanya menyampaikan bahwa besok ada
demo di KPK oleh anakanak aktivis dan mahasiswa jakarta," tanyanya dengan heran menjawab
media ini Kamis sore kemarin.
Toh katanya, sebagai
masyarakat ia mengaku
berhak untuk mengkritisi
kebijakan pemerintah
terlebih jika itu melenceng
dan kabar yang ia sebarkan tersebut telah ramai
diperbincangkan oleh khayalak.
Sebagai warga yang
taat hukum, dia juga mengaku akan kooperatif jika nantinya dipanggil oleh
aparat kepolisian. (BE09)

dapatkan dukungan semua
pihak dengan memperkuat
kerangka kerjasama multi
sektor dan konvergensi pusat
dan daerah.
Dijelaskannya, bahwa
pelaksanaan bimbingan teknis
bagi 37 Kabupaten ditujukan
untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah ah
terhadap strategi komunikasi
perubahan perilaku yang
berbasis kearifan lokal.
Sehingga dapat mempersiapkan kebijakan daerah yang
lebih efektif dalam mendukung percepatan pencegahan
stunting.

Sebelumnya panitia pelaksana melalui Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan
Penanggulangan Bencana
Sekretariat Wakil Presiden,
EdySriyono, menjelaskan, tim
percepatan pencegahan Anak
Kerdil (stunting) TP2AK
Setwapres dan Kementerian
Kesehatan menyelenggarakan pengembangan kapasitas
ini agar pemerintah daerah
mampu menyusun kebijakan
daerah terkait dengan perubahan perilaku yang terkait
dengan konteks lokal.
Meskipun ada indikasi
penurunan penurunan, jika

stunting tidak ditangani dengan baik maka hal ini bisa
berbalik dari bonus demografi
menjadi beban demografi.
“Karena itu, kampanye
dan komunikasi perubahan
perilaku amat diperlukan baik
di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah hingga tingkat
desa,” imbuhnya.
Pada bimbingan teknis tersebut, perangkat daerah kabupaten Bima yang hadir yaitu pejabat terkait Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PMDes, Dinas Dikbudpora, Dinas Sosial dan Dinas
Perkim. (BE07)

Buang Sabu... hal.1

Terduga pelaku BJ.

akhirnya dicari.
"Setelah anggota menemukan barang yang diduga
dibuang, rupanya benda
tersebut berupa sabu bungkus besar, sehingga pelaku
langsung diamankan di
Mapolsek Woha," katanya.
Ditangan pelaku pihaknya berhasil menyita 1 bungkus Narkoba jenis sabu, 1
unit sepeda motor Yamaha
X-Ride warna biru tanpa
plat dan uang tunia serta
HP.
"Kami sudah serahjan
pelaku ke Sat Narkoba
Polres Bima untuk diproses lebih lanjut," katanya.
(BE05)
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Bidang Kebudayaan Akan
Gelar Pentas Seni di Paruga Nae Bolo
Bima, BimaEkspres.Bidang Kebudayaan
Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima akan menggelar Pentas Seni Hasil Kegiatan Gerakan Seniman
Masuk Sekolah (GSMS) di
Paruga Nae Bolo pada bulan November mendatang.
Kabid Kebudayaan Dikbudpora Kabupaten Bima,
Bohri Rahman, mengatakan, sebelum ini pihaknya
telah berjalan program gerakan seniman masuk sekolah. Program tersebut
bertujuan untuk memberikan serta memperkenalkan

pelajaran kesenian pada siswa di sekolah sasaran tentang kesenian dan tradisional lokal.
“Sebanyak 21 orang seniman dan 21 orang asisten
seniman terlibat dalam gerakan seniman masuk sekolah ini,” ujarnya, Kamis (31/10).
Kata dia, setelah kegiatan itu selesai, maka akan
dilaksanakan pementasan
kesenian untuk mempresentasikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini
Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan hasil dari
kerja gerakan seniman

Bohri Rahman

masuk sekolah. “Nanti orang dari kementrian akan
menilai hasil dari gerakan
seniman masuk sekolah ini,”
bebernya.
Rencananya, pementasan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan November 2019 di Paruga Na’e
Sila, dengan menampilkan
seni tari, seni rupa, seni teater,
seni musik, dan seni media.
“Pesertanya merupakan
semua siswa SD dan SMP
yang sebelumnya telah dibina
melalui gerakan seniman
masuk sekolah ini,” ujarnya.
(BE07)

Program INOVASI di NTB Diapresiasi Wagub
Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur NTB,
Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah,
menghadiri sekaligus membuka pertemuan steering
committee program Inovasi
di Nusa Tenggara Barat, di
Ruang Rapat Utama Gubernur NTB, Kamis (31/10/
2019).
Wagub sangat mengapresiasi program Inovasi
yang telah terlaksana di
NTB ini, yang juga telah
tercanangkan pada 2016.
“Pak Mark, ini program
yang sangat bagus karena
menyentuh pendidikan dasar dan kita tahu literasi,
numerasi dan inklusi ini
menjadi isu yang penting,
penting tapi sering kali kita
abaikan,” ungkap Wagub.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan bahwa pada
era 4.0 anak-anak lebih gemar bermain gawai, sehingga lambat untuk menulis,
dan lebih tertarik pada gambar. Dengan fenomena itu

Wagub mengajak untuk lebih peduli.
“Bagaimana kita proteksi, supaya anak-anak
kita betul-betul bisa belajar
dari rumahnya (tematik)
dua arah. Kemudian numerasi, bagaimana mere-

ka mencintai matematika
dan belajar menggunakan
logika, sehingga benarbenar dari pemahaman dan
kuat dasarnya,” tambah Wagub.
Program ini dinilai sangat bagus, yang mana

mengikutsertakan perguruan tinggi dan memberdayakan sumber daya di daerah yang menjadi hal
yang penting dan merupakan ujung tombak bagi
Wagub dalam melanjutkan
program ini nantinya.

“Saya yakin, universitas-universitas di NTB
sudah semakin bagus ke
depan dan dapat diberdayakan untuk mendampingi
program ini,” tutur Wagub.
Terakhir, Wagub berharap agar program ini, dapat
dilanjutkan dan dilaksanakan tidak hanya di enam
kabupaten/kota tetapi bisa
menyeluruh di 10 kabupaten/kota di NTB.
“Kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasti support dan berada di depan, sehingga
program ini dapat berlanjut dan membawa berkah
bagi Pemerintahan NTB,”
tutup Wagub.
Sementara itu, Program
Director Inovasi Mark Heyward menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk
melanjutkan kerjasama,
mendesain bersama program yang dapat ditindaklanjuti sendiri.
“Kita siap untuk kerja-

sama dan bersama-sama
kita akan cari bagaimana
untuk peningkatannya dan
Kabupaten/kota yang tidak
mengikuti tahap awal program ini, kita harap juga
nantinya akan turut berpartisipasi menjadi bagian dalam program ini,” ungkap
Mark.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB,
Rusman, SH, MH mengajak
kabupaten/kota untuk bersama-sama berinovasi untuk
meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Saya berharap Inovasi
menggerakkan kita untuk
bagaimana hal-hal biasa
kita jadikan hal yang tak
biasa atau out of the box,
untuk menemukan caracara luar biasa dan bersama kabupaten/kota kita
membangun kemitraan
yang baik dalam peningkatan pendidikan kita,” tutup
Rusman. (BE04)

Wagub NTB Apresiasi Kegiatan yang Peduli Lingkungan
Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur NTB,
Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
membuka kegiatan Peringatan Hari Habitat Dunia
dan Hari Kota Dunia Provinsi NTB Tahun 2019 yang
berlangsung di DAS Jangkok, Lingkungan Sukaraja,
Kelurahan Ampenan Tengah,
Kamis (31/10/2019).
Kegiatan yang bertemakan “Generasi Masa Depan,
Generasi Peduli Sampah”
tersebut dihadiri pula sejumlah Kepala OPD Lingkup
Pemprov dan Pemkot Mataram.
Wakil Gubernur mengapresiasi segala bentuk
kegiatan yang menunjukkan kepedulian terhadap
lingkungan. Dia meminta
kegiatan yang dilakukan itu
tidak hanya berupa seremonial saja. Melainkan
mampu memberikan dampak dan manfaat yang po-

sitif bagi masyarakat.
“Kita tidak mau pada
saat acara saja kita bergerak, kita bersama-sama
menunjukkan kepedulian
kita, tetapi hari-hari setelah itu akan kembali lagi
seperti hari-hari biasanya,”
tegas Wagub yang biasa
disapa Ummi Rohmi tersebut.
Ummi Rohmi kembali
mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama
bersinergi dalam menjaga
lingkungan. Menurutnya,
lingkungan yang bersih
merupakan warisan terbaik bagi generasi di masa
yang akan datang.
“Kalau kita mau memberikan warisan terbaik
bagi anak cucu kita di masa yang akan datang, yang
paling baik adalah berikan
lingkungan terbaik bagi
mereka,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ummi

Rohmi berharap programprogram Zero Waste, seperti bank sampah, pilah
sampah dari rumah dapat
berjalan dengan lancar. Ia
yakin, apabila pemerintah
dan masyarakat bersungguh-sungguh dalam menjaga lingkungan serta pengelolaan sampah, maka

NTB Zero Waste dapat terealisasikan.
“Mulai sekarang dan
tidak boleh nunggu lagi,
mari sungguh-sungguh kita
jaga lingkungan, kita lakukan penanaman pohon,
pengelolaan sampah dan
kuncinya adalah bagaimana kita mengkampanye-

kan pilah sampah dari rumah,” jelasnya.
Ummi Rohmi berharap
kegiatan yang berlangsung
hari ini dapat memberi
dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan NTB
yang asri dan lestari.
“Mari kita sukseskan

hari habitat dunia dan hari
kota dunia dengan sungguh-sungguh mewujudkan
NTB bersih di daerah kita
ini,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang
sama, Kepala Seksi OP Balai
Wilayah Sungai (BWS)
Nusa Tenggara I, Ir. Gede
Suardiari, MT yang mewakili Kepala BWS Nusa
Tenggara I, melaporkan
bahwa kegiatan Hari Habitat Dunia sekaligus Hari
Kota Dunia di Provinsi NTB
untuk tahun ini dipusatkan di
Sungai Jangkok, Kelurahan
Ampenan Tengah.
Kegiatan ini diisi dengan
gotong royong dan kerja
bakti di beberapa zona
yang telah ditetapkan.
“Pelaksanaan peringatan Hari Habitat Dunia dan
Hari Kota Dunia tahun
2019 di DAS Jangkok ini
kita bagi dengan 10 zona,”
ungkapnya. (BE04)
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Masalah Pupuk Subsidi, Camat Madapangga Akan Koordinasi

Muhammad Syafi’I, SH, MAp

Bima, BimaEkspres.Menghadapi Musim Hu-

jan (MH) Tahun 2019 – 2020
ini, tentu yang hangat diper-

bincangkan terkait masalah
pupuk subsidi jenis Urea.

Untuk menghindari terjadinya kelangkaan pupuk seperti tahun sebelumnya, Camat Madapangga, Muhammad Syafi’I, SH, M.Ap akan
berkoordinasi dengan semua
unsur.
“Saya akan berkoordinasi
dengan semua elemen. Dalam hal ini, pihak Distributor, Dinas Pertanian dan lainnya,” ujarnya, Kamis (31/10).
Kata dia, hal ini harus
dilakukan karena menyangkut kepentingan para petani
yang ada di kecamatan setempat.
“Selaku KP3 kita tidak
akan tinggal diam. Yakni, selain
mengawasi akan mencari solusi terbaik sehingga drama
kelangkaan pupuk tidak lagi
terjadi,” ucapnya.
Dirinya berharap, kelang-

kaan pupuk bisa berlalu
dan hanya tinggal kenangan saja. Karena menurutnya, apa yang dirasakan petani seperti kelangkaan pupuk ini akan berdampak pada gagalnya hasil produksi
pertanian.
“Semoga tahun ini petani
tidak mengeluhkan kelangkaan pupuk. Sehingga tidak
terjadi gagal panen,” ujarnya.

Terkait aksi generasi muda yang tergugah hatinya
untuk menyuarakan masalah
pupuk , baik itu melalui aksi
demo. Kita sangat apresiasi
karena hal itu bagian dari pengabdian nyata demi nasib
para petani.
“Apa yang dilakukan para
aktivis itu tidak salah karena
mereka memperjuangkan nasib petani,” tutupnya. (BE07)

STQ Tingkat Desa
di Bolo Dimulai November

Kades Harus Menjadi Garda Terdepan Mewujudkan Bima Ramah

Tajudin, SH, MSi

Bima, BimaEkspres.Untuk mewujudkan
program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima
menuju Bima Ramah. Kepala Desa (Kades) harus
menjadi garda terdepan
demi terwujudnya Bima
Ramah yang dicita-citakan selama ini.

Pernyataan itu disampaikan Kepala DPMDes
Kabupaten Bima, Tajudin,
SH, MSi, usai menggelar
rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Desa di Kota
Bima, Kamis (31/10).
Kata Tajudin, di era milenial ini bagaimana pun kita
harus mewujudkan pemerin-

tahan yang Good Governance yakni suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi.
“Sehingga terwujud pemerintahan yang bersih,
berwibawa dan berintegritas tinggi,” ujarnya.

Dijelaskannya, dengan
keluarnya Perbub masalah
kewenangan desa. Maka desa dituntut untuk bisa menggerakan potensi potensi
yang ada untuk memajukan
dan mensejahterakan masyarakat.
“Mereka juga dituntut
untuk menyusun Perdes.
Apalagi menghadapi tahun
2020 dengan desain anggaran baru, mereka tidak boleh fakum tapi harus lebih
berinovatif,” jelasnya.
Selain diberikan pembinaan terkait pengelolaan
Dana Desa, mereka juga diberikan pembinaan untuk
menghindari Narkoba dan
jenisnya.
“Dalam pembinaan ini
kita kerjasama dengan BNN.
Lebih khusus terkait masalah Narkoba,” ungkapnya.
Pihaknya menghendaki
Kades dan jajarannya dapat
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Yakni berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan.
“Kades dan jajarannya harus mampu mengimplementasikan kinerja yang baik sehingga terwujud Bima Ramah,” tutupnya. (BE07)

Jelang Pilkades, Perangkat Desa Harus Jaga Netralitas
Bima, BimaEkspres.Jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang, seluruh perangkat
desa dihimbau agar tetap
menjaga netralitas. Hal itu
dilakukan demi terwujudnya
suksesi Pilkades yang akuntabel sesuai harapan bersama.
Kepala DPMDes Kabupaten Bima, Tajudin, SH,
MSi, mengatakan, sebagai
warga negara semua pe-

rangkat desa memiliki hak
suara dalam pesta demokrasi termasuk pemilihan
kepala desa. Namun perangkat desa diralang untuk berpolitik praktis.
“Perangkat desa harus
menjaga netralitas selama Pilkades nanti,” ujarnya, Kamis
(31/10).
Kata dia, tidak hanya
dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa, perangkat desa juga harus bersikap
netral juga dalam menghadapi pemilihan kepala daerah

(Pilkada) yang akan digelar
pada tahun 2020 nanti. “Kita
juga akan menghadapi Pilkada. Perangkat desa harus
netral juga,” katanya.
Ia menjelaskan, sebagai perangkat desa yang
paham fungsi dan tugas
serta undang-undang yang
mengatur dan mengikatnya, perangkat desa sebenarnya sudah memahami
hal itu. Namun dikhawatirkan masih ada yang nakal
untuk terlibat politik praktis. Karena itu, perlu dibe-

rikan himbauan.
“Harusnya memang mereka sudah memahami tentang larangan itu,” ungkapnya.
Dia berharap, semoga
semua tahapan Pilkades berjalan dengan lancar, serta
berjalan dengan aman dan
damai.
“Saya mengimbau juga
kepada masyarakat agar
menjaga Kantibmas menjelang Pilkades ini sehingga
apa yang diharapkan terwujud nyata,” ujarnya. (BE07)

Camat Bolo, Mardianah, SH

Bima, BimaEkspres.Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat desa di
Kecamatan Bolo akan dimulai bulan November 2019.
Desa Timu akan mengawali
hajatan relius itu yakni Ahad
(10/11) mendatang.
Camat Bolo, Mardianah, SH, mengatakan, berdasarkan hasil rapat bersama seluruh kepala desa di
Kecamatan Bolo beberapa
waktu lalu, STQ tingkat desa akan dimulai 10 November mendatang. Sedangkan
sesuai rencana, Desa Tumpu terkahir membuka STQ
yakni pada Sabtu (23/11).
“Kalau tidak ada perubahan kegiatan akan dilaksanakan sesuai hasil rapat,”
tuturnya.
Kata dia, masing-masing desa akan mengelar
STQ selama 6 hari mulai
pembukaan hingga penutupan.
“Semoga tidak ada perubahan karena kegiatan
insidental di masing-masing
desa,” katanya.
Disebutkannya, STQ
Desa Timu dimulai 10 sam-

pai 15 November, Desa Leu
11 sampai 16 November,
Bontokape 12 sampai 17
November, Nggembe 13
sampai 18 November, Rada
14 sampai 19 November
dan Desa Sanolo 15 sampai
20 November. Kemudian
Desa Sondosia akan 16
sampai 21 November, Kara
mulai tanggal 17 sampai 22
November, Rato 18 sampai
23 November, Rasabou 19
sampai 24 November, Tambe mulai 20 sampai 25 November, Kananga mulai 21
sampai 26 November, Darussalam mulai 22 sampai
27 November, dan Tumpu
mulai 23 sampai 28 November 2019.
“Semua desa sudah dijadwalkan dari hasil rapat
waktu itu,” ujarnya.
Diharapkannya, para
peserta persiapkan diri
menghadapi kegiatan tersebut. Sehingga bisa tampil maksimal sekaligus meraih juara.
“Bagi teruslah mengasah kemampuan agar mendapat juara,” tutup Camat.
(BE07)

