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Bima, BimaEkspres.-
Penggunaan Dana Desa, Timu Keca-

matan Bolo untuk Tahun 2019 disorot. Pa-
salnya, beberapa item program desa yang
dialokasikan tidak jelas realisasinya.

"Banyak program desa tahun 2019 tidak
realisasinya. Hal itu patut dipertanyakan
karena bagian dari program yang harus
dijalankan," ujar mantan Kades Timu, Ar-

Baca: Tidak Jelas... Hal 3

syad H. Jamaludin, saat dikonfirmasi di ke-
diamannya, Ahad (10/11).

Kata dia, antara lain, program inovasi
desa Rp 20 juta diperuntukan dusun 1. Da-
na BUMDes Rp 70 juta anggaran tahap 3
Tahun 2018. "Total dana desa Rp. 90 juta
penggunaannya tidak jelas. Itu dana tahap
tiga tahun 2018," terangnya.

Selain itu, anggaran rehab dan tambah

Diduga Penggunaan Dana Desa Timu
Tahun 2019 tidak Jelas Realisasinya

Dompu, BimaEkspres.-
Hasil Operasi Zebra Gatarin Polres

Dompu selama 14 hari, dimulai 23 Okto-
ber - 5 November dominan pelanggaran
helm. Kasadaran pengendara untuk me-
ngenakan helm pengaman masih kurang.

“Ada sekitar seribu lebih kendaraan
yang terjaring selama operasi Zebra ini,:
kata Kasatlantas Polres Dompu, IPTU I
Wayan Sukarsana, S.IK, Rabu (6/11) di Pol-
res Dompu.

Selain itu, kata dia, pelanggaran karena
tidak lengkap surat kendaraan. Termasuk
banyak   kendaraan yang belum memba-
yar pajak,  tidak memiliki SIM. Disamping
itu, pengendara roda empat banyak tidak

Baca: Dominan Helm... Hal 6

Operasi Zebra, Dominan
Pelanggaran Helm

Bima, BimaEkspres.-
Pengklaiman lahan perbatasan Desa

Doro O'o dan Desa Wadu Ruka, Keca-
matan Langgudu, Kabupaten Bima, ma-
sih menjadi persoalan. Pemerintah Dae-
rah meminta tokoh masyarakat kedua
desa harus duduk bersama menyelesa-
ikannya.

Salah satu pemuda Desa Doro O'o Sah-
lan, mengungkapkan permasalah antardua
desa karena karut marut soal pengklaiman
batas wilayah.

"Belakangan ini kami dihadapkan de-
ngan masalah batas wilayah, wilayah dari
dulu masuk areal Doro O'o namun lebih
banyak diklaim oleh masyarakat Wadu-
ruka," jelas Sahlan dihadapan Bupati Bi-
ma, Senin.

Apa yang disampaikan Sahlan dibenar-
kan oleh masyarakat yang hadir pada aca-
ra pembukaan BBGRM tingkat Kecama-
tan Langgudu. Dikuatirkan  akan terjadi ma-
salah lebih besar bila tidak ada penyelesai-

Baca: Bermasalah... Hal 4

ruangan Polindes sebesar Rp 42 juta tahap
2 tahun 2019 tidak ada realiasasi. Pember-
dayaan khusus pembelian hewan ternak
Rp. 80 juta ada realisasi tapi tidak sesuai RAB.

"Khusus dana pemberdayaan ada reali-
sasi tapi tidak sesuai RAB. Sehingga diduga

Siapapun Bisa Jadi Pahlawan Masa Kini

Pemberian bingkisan kepada  Veteran oleh Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M Noer, MPd usai Upacara Hari Pahlawan di Kantor Pemkab
Bima, Ahad (10/11).

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Siapapun Bisa... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan M.

Noer, M. Pd, memimpin upacara peringa-
tan Hari Pahlawan tahun 2019, di hala-

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri,
SE dan Ketua DPRD Kabupaten Bima Mu-
hammad Putra Feryandi, S. Ip.

Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan  mem-
bacakan sambutan Menteri Sosial RI. Me-
ngajak masyarakat untuk lebih menghargai
jasa dan pengorbanan para pahlawan.

“Sebagaimana ungkapan salah seorang
The Founding Fathers kita Bung Karno
yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang
menghargai jasa para pahlawannya dapat
menjadi bangsa yang besar," ujarnya.

Selain itu, peringatan Hari Pahlawan
sebagai momentum membangkitkan se-
mangat berinovasi bagi anak-anak bang-
sa untuk menjadi pahlawan masa kini.

“Hal ini sesuai tema peringatan hari pah-
lawan, yakni  Menjadi Pahlawan Masa Kini,"man Kantor Bupati Bima di Dusun Godo,

Desa Dadibou Kecamatan Woha, Kabu-
paten Bima Ahad (10/11).

Upacara hari pahlawan tidak dihadiri

Wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan M. Noer, M. Pd
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CATATAN REDAKSI

PERINGATAN hari Pahlawan Tahun
2019 mengambil Tema “Menjadi Pahlawan
masa Kini”. Tema ini menjadi tepat, untuk
memajukan bangsa dibutuhkan peran se-
mua pihak.

Kontribusi apapun yang diberikan, mes-
ki kecil, tetap dianggap sebagai tindakan
kepahlawanan.

Berbuat atau menjadi Pahlawan Masa
Kini dengan tetap menjaga spirit yang di-
miliki para pahlawan sebelumnya. Bangsa
yang besar adalah bangsa yang menghargai
jasa para pahlawannya.

Peringatan Hari Pahlawan dijadikan
sebagai momentum dalam membangkitkan
semangat berinovasi bagi anak-anak bang-
sa untuk menjadi pahlawan masa kini. Ino-
vasi menjadi sesuatu yang penting di tengah
ketatnya kompetisi.

Menjadi pahlawan masa kini dapat
dilakukan dalam bentuk aksi-aksi nyata
dalam memperkuat keutuhan NKRI.

Se per t i  to lon g  me nol ong  se sa ma
yang terkena musibah, tidak melakukan
provokasi yang dapat menggangu keter-
tiban umum, tidak menyebarkan berita
hoaks, tidak melakukan perbuatan anar-
kis atau merugikan orang lain dan se-
bagainya.

Peringatan Hari Pahlawan dapat men-
jadi motivasi untuk meningkatkan kesada-
ran untuk lebih mencintai tanah air dan
menjaganya sampai akhir hayat.

Jangan biarkan keutuhan NKRI yang
telah dibangun para pendahulu negeri de-
ngan tetesan darah dan air mata menjadi
sia-sia.

Jangan biarkan tangan-tangan jahil
atau pihak yang tidak bertanggungjawab
merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Jangan biarkan negeri kita terkoyak,
tercerai berai, terprovokasi untuk saling
menghasut dan berkonflik satu sama lain.

Kini banyak anak-anak muda yang su-
dah menunjukkan prestasi besar, hingga
tingkat internasional di berbagai bidang.
Baik bidang olahraga, ilmu pengetahuan,
seni, budaya dan lainnya.

Namun,  tentu tidak hanya  mereka yang
mampu menembus tingkat internasional,
mereka yang berbuat dalam skala kecil, te-
tap bisa dianggap pahlawan masa kini.

Misal, anak-anak muda yang menggarap
potensi desanya, seperti pariwisata, dapat
menjadi pahlawan.

Apa yang diperbuat, tidak mesti harus
mengidamkan sesuatu, namun memiliki ke-
puasan, jika apa yang dilakukan berman-
faat bagi orang lain.

Salah satunya, mulai menjaga lingku-
ngan, menanam pohon, apalagi kondisi di
daerah Bima semakin kritis. Tidak hanya
pohon yang habis, namun juga sumber air
bersih. (*)

Pahlawan Masa Kini

Kota Bima,  BimaEkspres.-
Ketua TP PKK Kota Bi-

ma,  Hj Ellya mengukuhkan
pengurus tingkat Kecama-
tan. Pengukuhan digelar di
aula Kantor Pemkot Bima,
Jum’at sore (8/11).

Pengukuhan ini untuk
membantu program kerja
PKK Kota Bima di tahun
2020.  Turut hadir Assisten
I Setda Kota Bima, H Su-
pratman, Kepala Dinas So-
sial H Muhidin, Kepala Dis-
hub H Zulkifli, Ketua TP

PKK Kota Bima Hj Ellya
HM Lutfi, Kabag AP Setda
Ichwanul Muslimin serta 5
ketua TP PKK, beserta per-
wakilan 5 camat dan 41 lurah.

Ketua TP PKK Kota Bi-
ma Hj Ellya HM Lutfi me-
nyampaikan ucapan terima-
kasih atas dedikasi dan ki-
nerja bagi 5 Ketua TP PKK
sebelumnya.

"Terimakasih telah me-
ngabdikan diri dan memban-
tu, membimbing serta meng-
gerakkan masyarakat, se-

hingga banyak prestasi yang
telah diraih," ujarnya.

Pesannya,  menjadi Ke-
tua TP PKK di berbagai
jenjang bukanlah tanggung
jawab biasa. Karena mem-
butuhkan segala energi
maksimal disertai kerenda-
han hati.

Untuk itu dia mengajak
semua pihak bekerja ber-
sama dalam semangat ke-
bersamaan.

"Mari kita terus tingkat-
kan kerja keras, dan mem-

bantu pembangunan peme-
rintah Kota Bima. Melalui
berbagai macam inovatif,
serta kreatifitas," harap El-
lya.

Kepada pengurus orga-
nisasi yang baru saja dilan-
tik, bisa menjalankan tugas
sesuai misi, dan penuh amanah.

"Mari menjadikan PKK
sebagai tempat mengum-
pulkan ide dan gagasan, un-
tuk mengukir prestasi lebih
baik lagi kedepan," tutupnya.
(BE06)

Pengurus PKK Kecamatan Dikukuhkan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Puluhan warga Kelura-

han Dara, Kecamatan Ra-
sanae Barat, mengamuk di
Kantor Wali Kota Bima, Ju-
mat (8/11). Mereka kesal,
karena pembatalan sepihak
pertemuan yang sudah dijad-
walkan.

Mereka menyesalkan
tidak adanya  pemberitahu-
an dari Humas dan Proto-
kol.  Warga  Dara datang un-
tuk menyerahkan dokumen
atas kepemilikan Kawasan
Laut Ama Hami. Sesuai jad-
wal pertemuan, seharusnya
pukul 09.00 WITA ditemui
oleh Wali Kota Bima.

Pantauan BimaEkspres,
puluhan warga hadir pukul
08.30 WITA, namun  sam-
pai pukul 09.30 WITA  tidak
dilayani. Selain itu tidak me-
nerima kepastian pertemu-
an sesuai dengan jadwal se-
belumnya.

Lantaran tidak ada jawa-
ban, mereka pun menga-
muk. Bahkan melontarkan
kata-kata umpatan. Mesti-
nya kata mereka, malam
sebelum pembatalan perte-
muan disampaikan ke war-
ga Dara.

Akibatnya, sejumlah pe-
gawai sempat ketakutan

hingga puluhan personel Sat
Pol PP coba menenangkan
warga. Mereka pun akhir-
nya ditemui oleh Staf Ahli
Bidang Kemasyarakatan,
Drs H M Farid, MSi didam-
pingi Asisten I Setda Kota
Bima, Drs Supratman.

Perwakilan Warga Dara,
Herman, MPd mengaku sa-
ngat kecewa dengan pelaya-
nan oleh pejabat dan pegawai
khususnya di sekretariat. Di-

katakannya, sudah dua kali
penundaan oleh Pemkot Bi-
ma. Harusnya jika ada pem-
batalan, jajaran Humas dan
Protokol menginformasikan
ke perwakilan warga.

Warga lainnya, H Sidik
Ridwan, juga menyesalkan
pihak Humas dan Protokol
tidak menyampaikan pem-
batalan pertemuan.

"Jadi pejabat itu harus ko-
mitmen untuk emban tugas

Warga Dara Ngamuk di Kantor Wali Kota Bima

dan tanggungjawab, jangan
kemudian kejadian seperti
hari ini malah akan merusak
nama baik kepala daerah,"
ujarnya.

Sementara Staf Ahli, M
Farid mengaku tidak tahu ada
agenda pertemuan warga Da-
ra dan Walikota Bima. Karena
mendengar keributan, akhir-
nya keluar. Wali Kota Bima
masih berada di luar daerah
untuk tugas dinas. (BE06)
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Bangkitkan Semangat Berinovasi
untuk jadi Pahlawan Masa Kini

Dompu, BimaEkspres.-
Generasi muda harus terus be-

rinovasi untuk menjadi  Pahlawan
Masa Kini. Tema peringatan Ha-
ri Pahlawan Tahun 2019 ini   ada-
lah "Aku Pahlawan Masa Kini".

Hal itu disampaikan Bupati
Dompu, Drs H Bambang M Ya-
sin pada upacara Hari Pahlawan
di Lapangan beringin Kantor
Pemkab Dompu, Ahad (10/11).

Menjadi pahlawan masa kini,

Agama Kabupaten Dompu dan
seluruh pejabat di Pemkab Dompu,
TNI dan Polri, ASN dan undangan
lainya. Juga hadir Veteran perintis

Tidak Jelas... dari hal.1

ada markup anggaran," ungkapnya.
Sebagai mantan Kades telah

melaporkan secara lisan ke Pe-
merintah Kecamatan, bahkan ke
Kabupaten Bima. Namun tidak
ada tanggapan, sehingga tidak
menutup kemungkinan akan
bawa masalah ini ke ranah hu-
kum, karena semua program itu
dicetus saat kepemimpinannya.

"Saya sudah lapor secara lisan
ke Camat Bolo, Kepala DPM-
Des bahkan Bupati Bima. Na-
mun tidak ada tanggapan serius,
sehingga saya berniat untuk mem-
bawa masalah ini ke ranah hu-
kum," tutupnya.

Ketua BPD Timu, Ishaka, mem-
benarkan terkait dugaan penyalah-
gunaan anggaran yang dilakukan
Pemdes Timu terkait dana desa
tahun 2019. Yakni dana rehab dan
tambah ruang Polindes. Terkait hal
itu pihaknya sudah turun melihat
langsung di lapangan.

"Program rehab dan tambah ruang
Polindes tidak ada realisasi," ujarnya.

Selain itu, dana pengawasan
BPD tahun 2019 tidak pernah
diberikan padahal sesuai juknis setiap
pencairan anggaran ada dana khusus
untuk BPD selaku pengawas segala
program. "Kita punya hak untuk men-
dapatkan dana pengawasan. Ter-
masuk dana peningkatan kapasitas
aparatur dialokasikan sekitar Rp. 15
juta namun tidak ada realisasi pro-
gram," tutupnya.

Kepala Desa Timu, M. Fikri,
S. ADM  mengatakan, terkait Po-
lindes akan dikerjakan secepatnya.
Kenapa tidak dilaksanakan sesuai
jadwal, hal itu karena harga semen
melonjak naik hingga Rp. 100 ribu
sedangkan di RAB Rp. 70 ribu.

"Intinya pada bulan ini akan
dikerjakan karena kondisi semen

kata Bupati Dompu, dapat di-
lakukan oleh siapapun. Dengan
menjadi Pahlawan masa kini,
maka membantu menyelesaikan
masalah bangsa. “Mari kita te-
rus memupuk nilai-nilai kepahla-
wanan,” pesannya.

Selain itu, bupati mengajak se-
mua pihak di Dompu untuk terus
memberikan pikiran dan tenaga-
nya untuk kemajuan daerah.

Ikut hadir dalam acara peri-

ngatan hari pahlawan itu Bupati
dan Wakil Bupati, DPRD Dom-
pu, Fokompinda, Ketua Pengadilan
Negeri Dompu, Ketua Pengadilan

D I J U A L

10 unit PS dan TV
lengkap dengan kursinya

Alamat: Jl. Gajah Mada
sebelah timur POM BensinPenatoi

YANG BERMIAT HUBUNGI: HP 0821 3794 1976

tidak langka lagi," ujarnya.
Untuk dana desa tahun 2018, pi-

haknya tidak tau karena dilantik pada
28 Januari 2019. "Kalau masalah dana
desa tahun 2018. Jangan tanya saya,
karena saat itu belum dilantik," ucap-
nya.

Terkait dugaan markup ang-
garan pada item pemberdayaan
hewan ternak, disarankannya me-
nanyakan pada penerima manfaat.

"Penerima manfaat tidak ada yang
komplain ko. Kenapa harus diper-
masalahkan," herannya. (BE07)

Ketua BPD Timu, Ishaka

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin

kemerdekaan  Usai upacara dilan-
jutkan mengunjungi  dan Ziarah ke
makam Pahlawan di Lepadi Keca-
matan Pajo Dompu. (BE03)

Lanjutnya,  semua harus me-
ngisi kemerdekaan dengan hal-
hal yang bermanfaat. Itu dilaku-
kan untuk melanjutkan harapan
para Pahlawan, yakni menuju
Indonesia maju, bermartabat.

"Kita tidak boleh diam. Tapi
isi kemerdekaan dengan hal ba-

Bima, BimaEkspres.-
Upacara hari Pahlawan Na-

sional Tahun 2019 di Lapangan
Paruga Nae Kecamatan Bolo ber-
langsung hikmad. Upacara Ahad
(10/11) dihadiri oleh Camat Bolo,
Kapolsek, Danramil, jajaran Pen-
didikan serta unsur lain.

Camat Bolo, Mardianah, SH,
menyampaikan, melalui hari Pah-
lawan Nasional yang ke 74. Saya
berharap agar semua menghargai
jasa pahlawan. Karena jasa para
pahlawan mengantarkan Indone-
sia Merdeka.

"Indonesia merdeka berkat jasa
para Pahlawan Nasional. Sehing-
ga perlu dikenang," ujarnya.

ik," tegasnya.
Untuk itu, mengajak seluruh ele-

men agar bahu membahu memba-
ngun daerah ini. "Kemajuan pasti
didapat tapi harus dilakukan seca-
ra bersama sama. Karena hakikat-
nya memajukan daerah adalah tang-
gung jawab bersama," tutupnya. (BE07)

Upacara Hari Pahlawan Nasional di Bolo, Hikmad

Bima, BimaEkspres.-
Drs. H Dahlan M Noer, MPd,

siap untuk kembali menjadi orang
nomor dua dari Hj. Indah Dha-
mayanti Putri, SE (IDP). Apalagi
selama mendampingi menjadi
Wakil Bupati Bima, hubungan
tetap harmonis.

Namun, dia tidak takut jika
harus berhadapan dengan IDP.
"Siapa takut menjadi calon nomor
1, tapi kalau memajukan daerah
lebih penting dengan visi yang sa-
ma dengan IDP, siapa takut juga
menjadi nomor 2,"  ujarnya usai
mengembalikam formulir di Par-
tai Gerindra, Jumat (8/11).

Sebelumnya IDP juga mem-
beri isyarat akan tetap berpasa-
ngan dengan Dahlan pada Pilka-
da 2020 nanti. Hal itu direspon
positif oleh Dahlan saat diwa-
wancara sejumlah awak media.

"Kalau isyaratnya IDP seperti
itu, saya siap, siapa takut, karena
itu yang diharapkan banyak ma-
syarakat Kabupaten Bima,"katanya.

Menurut Dahlan, mewujudkan
visi Bima Ramah ini tidak cukup
waktu 5 tahun. Bahkan 10 tahun
masih kurang, butuh program ber-
kelanjutan.

"Untuk mewujudkan Bima
Ramah ini membutuhkan kerja
sama yang baik, itulah yang kami
terapkan selama ini, sejak awal kami
menunjukan komitmen membangun
daerah tanpa mengedepankan ke-
pentingan lain," katanya.

Kata Dahlan, dengan hubungan
yang harmonis dan komunikasi yang
baik akan meningkatkan produkti-
vitas kerja. Visi Bima Ramah fokus
pada pembangunan SDM, bukan
membangun gedung bertingkat.

"Secara bertahap kami sudah
mewujudkan itu, maka perlu ker-
ja sama yang intens lagi untuk
mewujudkan mimpi kita bersama
membangun Bima lebih baik ke-
depan, kami sangat membutuh-
kan partisipasi dan kerja sama se-
mua lapisan masyarakat," pung-
kasnya. (BE05)

Siap Mendampingi Lagi IDP,
Tapi Dahlan tidak Takut Berhadapan
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KONI Kabupaten Bima
Kurang Perhatian ke Cabor

Bima, BimaEkspres.-
Peran Ketua Komite

Nasional Indonesia (KONI)
Kabupaten Bima yang di-
nahkodai Hj Indah Dama-
yanti Putri, SE, dinilai kurang

memperhatikan nasib Cabang
Olahraga (Cabor), terutama
yang berkaitan dengan dana
pembinaan. Apalagi yang
dibagikan kepada Cabor
hanya sekitar Rp5 juta hing-

ga Rp10 juta saja.
Hal itu dikemukakan

Wakil Ketua Harian KO-
NI Kabupaten Bima, Drs
H Sudirman Ismail, M.Si,
usai memimpin rapat de-

ngan seluruh Cabor yang
ada di Kabupaten Bima
dengan jumlah 22 Cabor.

Keluhan yang disam-
paikan pimpinan Cabor
adalah Ketua KONI tidak
pernah memimpin rapat.
Padahal, berbagai masalah
dan aspirasi dari pimpinan
Cabor harus diperhatikan.

“Saya merasa malu ke-
rap disoroti pimpinan Ca-
bor, seperti Silat, sepak bo-
la, dan beberapa cabang la-
innya. Semua sama menge-
luhkan minimnya dana pem-
binaan,” ujarnya di Gor Su-
dirman Kota Bima, Sabtu
(9/11).

Kata dia, rendahnya ca-
paian yang diperoleh atlet
saat Pekan Olahraga Pro-
vinsi (Porprov) NTB 2018
lalu karena Kabupaten Bi-

ma kurang memerhatikan
atlet, pelatih, dan lainnya.
Bandingkan dengan Kabu-
paten Dompu bisa mendu-
duki urutan keempat, se-
dangkan Kabupaten Bima
hanya diurutan ketujuh.

Tentu ini harus menjadi
catatan penting bagi ketua
KONI untuk mengevaluasi
dengan seluruh Cabor.

“Setiap Cabor sudah mu-
lai memikirkan pembinaan
untuk menyiapkan atlet Por-
prov 2021 dan kegiatan lain,
tentu wajah Ketua KONI
harus lebih sering muncul
pada saat rapat.  Masa sela-
ma menjadi ketua belum per-
nah pimpin rapat. Apakah
takut dimintai uang transpor
bagi cabor yang diundang,”
katanya.

Pimpinan Cabor, kata dia,

Siapapun Bisa...  dari hal.1

ujarnya.
Wagub menegaskan,

menjadi pahlawan masa
kini dapat dilakukan oleh
siapapun warga negara In-
donesia. Dalam bentuk ak-
si-aksi nyata memperkuat
keutuhan NKRI, seperti
tolong menolong sesama
yang terkena musibah, ti-
dak melakukan provokasi
yang dapat menggangu
ketertiban umum, tidak
menyebarkan berita hoaks,
tidak melakukan perbua-
tan anarkis atau merugikan
orang lain dan sebagainya.

"Saya mengajak agar

memiliki kepedulian yang
tinggi terhadap kemajuan
pembinaan olah raga di Ka-
bupaten Bima. Semangat itu
seharus lebih ditunjukan oleh
Ketua KONI agar semangat
tetap membara dihati atlet dan
pembina. Dia mencontohkan
Cabor sepak bola jumlah ang-
gotanya cukup banyak dan
mereka tetap rutin melaku-
kan latihan sesuai jadwal.

Namun, dengan minim-
nya dana pimpinan Cabor
harus mencari akal untuk me-
nanggulangi persoalan kon-
vensional mengenai kekura-
ngan dana itu.

“Kita minta agar ketua
KONI pedulilah terhadap
nasib atlet dan pembina olah-
raga di Kabupaten Bima,” ka-
ta Ketua PTMSI Kabupaten
Bima ini. (BE02)

Peringatan Hari Pahlawan
kiranya dapat menjadi mo-
tivasi untuk meningkatkan
kesadaran kita untuk lebih
mencintai tanah air dan
menjaganya sampai akhir
hayat," katanya.

Dia mengingatkan, ja-
ngan biarkan keutuhan
NKRI yang telah dibangun
para pendahulu negeri
dengan tetesan darah dan
air mata menjadi sia-sia.

Jangan biarkan tangan-
tangan jahil atau pihak
yang tidak bertanggung-
jawab merusak persatuan
dan kesatuan bangsa.

Jangan biarkan negeri
terkoyak, tercerai berai,
terprovokasi untuk saling
menghasut dan berkonflik
satu sama lain.

"Mari kita maknai hari
pahlawan hari pahlawan ini
dengan wujud nyata, beker-
ja dan bekerja membangun
negeri menuju Indonesia
maju," pungkasnya.

Usai memimpin upaca-
ra hari Pahlawan, Wabup
didampingi asisten III dan
Kadis Sosial, menyerah-
kan bingkisan kepada lima
orang veteran dan keluar-
ga veteran. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Drs H Dahlan M. Noer,

MPd, akhirnya mendaftar
di Partai Gerindra Kabu-
paten Bima, Jumat (8/11).
Bahkan Dahlan mendaftar
untuk dua posisi, yakni se-
bagai Calon Bupati dan Wa-
kil Bupati Bima.

Kedatangan Dahlan di-
dampingi guru spiritual Ab-
dul Muis serta keluarga
dan disambut hangat oleh
Pengurus DPC Partai Ge-
rindra di Desa Donggobo-
lo, Kecamatan Woha.

Sekjen DPC Partai Ge-
rindra Kabupaten Bima,
Baharuddin, SH, menjelas-
kan, menerima pengemba-
lian formulir dari Drs H Dahlan
M. Noer, sebagai calon Bupati
dan Wakil Bupati Bima.

"Haji Dahlan adalah ba-
kal calon yang keempat
mengembalikan formulir,
sebelumnya Hj. Indah Dha-
mayanti Putri, SE, H. Syaf-
ruddin M. Nur dan Efendi te-
lah mengembalibakan for-
mulir," jelasnya.

Kata dia, Gerinda mem-
buka pendaftaran sejak 25
Oktober hingga 15 Novem-
ber 2019. Sampai saat ini ada
10 tokoh yang mengambil
formulir dan baru empat yang
mengembalikan sekaligus
mendaftar.

"Masih ada enam orang
yang mengambil formulir
namun belum mengembali-
kan hingga saat ini," katanya.

Ketua Des Penjaringan
Bakal Calon Bupati dan
Wakil Bupati Bima Partai
Gerinda Kabupaten Bima,
Yasin, SPdI mengatakan,
orang yang telah mengam-
bil formulir memperlaku-
kannya sama.

"Siapapun yang men-
daftar di Partai Kami, te-
tap akan diberlakukan sa-
ma, semua akan melewati
proses dan mekanisme yang
berlaku di partai," ujarnya.

Drs. H Dahlan M. Noer,
MPd, mengatakan sengaja
datang lebih akhir dari bakal
calon yang lain pada hari Ju-
mat.

"Semoga hari ini penuh
berkah untuk kita semua,
saya hadir untuk mendaftar
sebagai Calon Bupati dan
Wakil Bupati Bima, sikap
politik saya tetap maju men-
jadi kontestan pada Pilkada
nanti," katanya.

Dia mengaku, semua ke-
tentuan dan mekanisme
Partai Gerindra sudah di-
ikuti. "Kita sudah laksana-
kan proses, siapa yang di-
putuskan berdasarkan hasil
survei itulah tokoh yang me-
miliki elektabilitas menurut
partai," katanya.

Dahlan mengaku, sikap
politiknya kembali maju
sebagai bakal calon, kare-
na yakin dan percaya ma-
syarakat masih mengha-
rapkannya untuk memba-
ngun Bima.

"Setiap hidup ada tanta-
ngan namun harus dijawab
dengan rasa percaya diri
seperti saat ini, langkah ini
sebagai pijakan yang po-
kok dan sukses kedua ka-
li," ujarnya. (BE05)

Daftar di Partai Gerindra, Dahlan Bidik Dua Posisi
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Bahas RSUD Kota Bima,
Kepala Dikes Temui Menkes

Kota Bima, BimaEkspres.-
Bahas bantuan pengem-

bangan RSUD Kota Bima,
Jum'at  (8/11) kepala Dikes
Kota Bima, Drs H Azhari,
MSi bertemu Menteri Ke-
sehatan (Menkes) RI di Ja-
karta.

Pertemuan di Kantor
Menkes RI, Dr Terawan ju-
ga didampingi anggota DPR
RI, HM Syafruddin, duta PAN
Dapil Pulau Sumbawa.

Kepala Dikes Kota Bi-
ma, H Azhari pada Bima-
Ekspres via telepon menga-
ku, ada tiga agenda perte-
muan untuk rencana pe-
ngembangan bidang kese-
hatan di Kota Bima.

Pertama, membahas
agenda penyelesaian rekon
bencana banjir tahun 2016-
2017, khususnya perbaikan
sarana prasarana keseha-
tan yang belum tuntas.

Imbas dari banjir ban-
dang Kota Bima, kata dia,
mengakibatkan kerugian
hingga Rp 66 Miliar.

“Ini berkaitan dengan
Kerugian sarana dan pra-
sara dan Alkes,” ujarnya.

Saat pertemuan itu, kata
Azhari,  Menkes setuju un-
tuk menyelesaikannya.

“Beliau setuju penyele-
saian dengan rekomendasi

Walikota untuk  menyedi-
akan lahan Rumah Sakit
seluas tiga  hektar,” ujar-
nya.

Sesuai hasil survei la-
han, kata dia, cocok di wi-
layah Rabangodu yang
bebas dari banjir. Menin-

Tim Futsal Tuna Rungu NTB
Juara IV Kejurnas Palembang

Mataram, BimaEkspres.-
Sukses mengejutkan dipersembahkan Tim Futsal

Tuna Rungu NTB di Palembang, Sumatera Selatan,
Sabtu (9/11/2019). Mereka berhasil melaju ke semi-
final Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Futsal Tuna
Rungu dan akhirnya menjadi juara keempat.

Anang Zulkarnain selaku pembina sekaligus pe-
latih tim futsal tuna rungu NTB, mengatakan cukup
bangga dengan prestasi tim binaannya itu. Apalagi
mereka menorehkan prestasi di level kejurnas dan
itu pengalaman pertama mereka bertanding mem-
bawa nama daerah di tingkat nasional.

"Alhamdulillah, sekalipun kita melakukan train-
ing center secara mandiri, namun semangat anak-
anak luar biasa. Ini perlu kita hargai. Kedepannya
tim ini tetap kita pertahankan dan mengikuti turna-
men-turnamen futsal yang digelar secara umum,"
kata Anang, mantan pemain bola NTB tahun 1980an.

Para pemain tuna rungu ini disebutkan Anang,
diambil dari beberapa kabupaten/kota NTB. Dian-
taranya, tiga orang dari Sumbawa, tiga dari Lombok
Timur, tiga dari Lombok Tengah, empat orang dari
Lombok Barat dan dua orang dari Kota Mataram.

"Tim ini rutin latihan di sport hall GOR Turida,"
kata Anang.

Tim futsal tuna rungu NTB menjadi juara keempat,
setelah dikalahkan Jawa Timur di semifinal. NTB
sendiri melaju ke semifinal setelah mengalahkan Lam-
pung dengan skor 4-1.

Yang menggembirakan pula, salah satu pemain
tim futsal tuna rungu NTB mendapatkan penghargaan
individu atas nama Lalu Dede Hidayat sebagai kiper
terbaik dalam kejurnas tersebut. (BE08)

Bima, BimaEkspres.-
Saka Wira Kartika Ko-

dim 1608/Bima, menggelar
kegiatan gabungan dengan
melibatkan 500 orang dari
siswa, pembina dan pendam-
ping dari SMA 1 Palibelo,
SMA KAE Woha dan Pon-
pes AL Maliki. Kegiatan di
bawah pimpinan pelatih uta-
ma, Sertu Agus Budi Babinsa
Desa Keli Koramil Woha, di-
laksanakan di Pantai Kalaki,
Kecamatan Palibelo, Sabtu
(9/11).

"Kegiatan gabungan sis-
wa pramuda dan pembina
ini melibatkan 550 peserta
yang terbagi dalam 3 kom-
pi anggota Pramuka Saka

Wira Kartika Kodim 1608/
Bima yang dibina oleh Ko-
dim 1608/Bima," jelas Dan-
dim 1608/Bima Letkol Inf
Bambang Kurnia Eka Pu-
tra.

Kata dia, kegiatan ga-
bungan ini dalam rangka
memperingati hari Pahla-
wan. berbagai kegiatan di-
lakukan untuk menanam-
kan nilai-nilai Nasionalisme
pada siswa.

"Setelah pembinaan
mental untuk menanam
rasa Nasionalisme, kegia-
tan dilanjutkan dengan
membersihkan area pantai
Kalaki dengan mengum-
pulkan sampah, serta ber-

sama melaksanakan se-
nam sajojo dan gemufami-
re," katanya.

Bambang menjelaskan,
kegiatan tersebut dimak-
sudkan untuk menumbuh-
kembangkan rasa nasio-
nalisme dengan menjadi-
kan momentum hari Pah-
lawan sebagai sumber mo-
tivasi kepada para generasi
muda.

"Kami bermaksud au-
pata siswa dapat menela-
dani dan meneruskan se-
mangat para pahlawan
bangsa kita," ujarnya.

Pramuka sebagai wa-
dah generasi penerus ha-
rus mampu menjadi pen-

Kodim 1608 Bima Tanamkan Rasa Nasionalisme Pada Siswa

dorong dan contoh bagi ling-
kungan sekitarnya. (BE05)

daklanjuti itu, tim dari Ke-
menkes RI  akan turunkan
tim.

“Sekaligus Pemkot Bima
diminta mengundang beliau
(Menkes) untuk napak tilas
ke Kota Bima,” ujarnya.
(BE06)

Kepala Dikes Kota Bima, Drs H Azhari, MSi bersama Menkes RI, Dr Terawan dan anggota
DPR RI, H M Syafruddin, duta PAN Dapil Pulau Sumbawa.
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Buser Reskrim Polres Bima Bekuk Bandar Judi Togel Online
Bima, BimaEkspres.-

Tim buru sergap (Buser)
Sat Reskrim Polres Bima,
berhasil menangkap bandar
judi togel online bernama
Purwanto alias Wanto (37)
warga Desa Tente Kecama-
tan Woha Kabupaten Bima di
rumahnya,  Ahad (10/11) se-
kitar pukul 16.40 WITA.

"Tim Buser kami ber-
hasil melakukan penang-
kapan terhadal pelaku 303

permainan judi togel onli-
ne (kupon putih) bernama
Purwanto (37) warga Desa
Tente Kecamatan Woha," jelas
Kasat Reskrim Polres Bima
IPTU Hendry Cristianto, SH.

Kata dia, penangakapan
itu berawal dari laporan
masyarakat. Bahwa di De-
sa Tente dekat tempat pe-
motongan ternak sering di-
gunakan sebagai tempat
permainan judi togel online.

"Setelah anggota tiba di
lokasi anggota menemu-
kan Wanto sedang duduk
di sebuah bangku di de-
pan komputer di halaman
rumahnya sambil interne-
tan togel online," katanya.

Kata dia, saat penang-
kapan, yang bersangkutan
sedang menerima tran-
saksi pemasangan judi to-
gel. Meski saat itu tidak
tidak ada orang lain,

namun beberapa  barang
bukti berhasil diamankan.

"Kami berhasilkan aman
satu perangkat komputer
yang digunakan untuk pa-
sang transaksi akun online,

2 HP, 2 lembar kertas re-
kapan togel,  Uang Rp 1,1
hasil penjualan togel dan
ATM Mandiri dan ATM
BNI," jelasnya.

Anggota langsung me-

ngamankan bersangkutan
beserta barang bukti tanpa
perlawanan, pelaku dan ba-
rang bukti dibawa ke Mako
Polres Bima untuk proses le-
bih lanjut. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Peristiwa mengenaskan

kembali terjadi, kali ini
warga Dusun Dorombolo
Desa Oi Panihi Kecama-
tan Tambora Kabupaten
Bima, Supardi (58) ditemu-
kan dalam kondisi busur
panah menancap di leher.
Korban merupakan warga
transmigrasi asal Lombok
Tengah dan berdomisili di
Sentral Perumahan (SP) 6
sejak 8 tahun lalu itu per-
tama kali ditemukan oleh
kakak kandungnya MH,
sekitar pukul 08.30 Wita,
Jum’at (8/11).

Kapolres Bima melalui
Kasubag Humas Polres
Bima, IPTU. Hanafi, me-
ngungkapkan, sekitar pukul
07.30 Wita, saksi (MH, red)
hendak mencari air di sumur
yang berada di pekarangan
rumah korban. Sesampai-
nya disana, saksi kaget me-
lihat korban dalam posisi

rebah di lantai depan pintu
kamarnya. “Selanjutnya
saksi langsung menghampi-
ri korban dan dilihat korban
sudah dalam posisi kaku
dengan busur panah me-
nancap dileher bagian ka-
nannya,” ujar Hanafi.

Setelah itu, kata Hanafi,
saksi berteriak meminta
tolong sambil berlari menuju
rumah terdekat, namun
sesampainya di bahu jalan
saksi terjatuh dan rebah di
jalan. “Hal tersebut disak-
sikan oleh RS. Selanjutnya
MH RS kerumahnya, tidak
berselang lama RS menuju
TKP dan langsung mela-
porkan kejadian tersebut
kepada Kepala Dusun (Ka-
dus) Dorombolo,” tuturnya.

Setelah menerima infor-
masi sekitar pukul 08.30
Wita, Kapolsek Tambora
IPDA. Nurdin langsung
menuju TKP bersama ang-
gota untuk melakukan pe-

ngamanan dan olah TKP
awal, sambil menunggu
Anggota Reskrim dan
Unit Inafis Polres Bima.

“Pasca mendapat infor-
masi tersebut Kapolsek
Tambora dan jajarannya
menuju TKP untuk mela-
kukan tindakan awal,”
jelas Hanafi.

Dijelaskannya, saat ini
anggota Reskrim dan Unit
Inafis Polres Bima masih
berada di TKP guna mela-
kukan olah TKP dan me-
ngumpulkan barang bukti
serta menggali dan men-
cari keterangan saksi sak-
si. “Sebab akibat dari ke-
matian korban tersebut
belum dapat di simpulkan
masih menunggu hasil Pe-
meriksaan Dokter ( Visum)
atau hasil Otopsi bila ke-
luarga korban mengijinkan
dan kasus ini masih dalam
penyelidikan pihak Kepoli-
sian,” tutupnya. (BE07)

Warga Oi Panihi Tewas Mengenaskan

Bima, BimaEkspres.-
Terduga pelaku pembu-

nuhan terhadap Supardi
warga transmigrasi Lombok
RT 05 RW 03 SP 6 Dusun
Dorombolo, Desa Oi Pani-
hi, Kecamatan Tambora,
Kabupaten Bima, akhirnya
menyerahkan diri kepada
Babinsa Oi Panahi Koramil
1608-05/Donggo, Serda
Abdul Faid, Sabtu (9/11)
pagi. AN (23) keseharian-
nya sebagai petani dan ber-
domisili di RT 04 RW 02 Du-
sun Kawinda, Desa Oi Pa-
nihi.

AN menyerahkan diri  ke
Babinsa bersama keluarga.
Korban sebelumnya dite-
mukan tewas dengan busur
tertancap di leher.

Setelah menyerahkan

diri, Babinsa Oi Panihi ber-
koordinasi dengan Babin-
kamtibmas dan Kepala De-
sa setempat. Selanjutnya, AN
diamankan di rumah Babinsa
sebelum dibawa ke Polsek
Tambora.

Komandan Kodim 1608/
Bima Letnan Kolonel Inf
Bambang Kurnia Eka Putra
setelah mendapatkan lapo-
ran kejadian tersebut mera-
sa bangga dan memberikan
apresiasi atas kinerja Babin-
sanya yang melaksanakan
tugasnya sesuai prosedur.

"Alhamdulillah ini sebagai
bentuk kepercayaan masya-
rakat kepada TNI khusus-
nya Babinsa yang setiap saat
berada ditengah-tengah masya-
rakat," ungkap Dandim.

Menurutnya, keputusan

yag diambil Babinsa sangat
tepat. Berkoordinasi dengan
Kepala Desa dan Babinkam-
tibmas selaku mitra kerja untuk
menyelamatkan terduka pela-
ku yang sudah berniat baik
untuk menyerahkan diri.

"Kita percayakan kepa-
da Kepolisian selaku aparat
penegak hukum untuk mem-
prosesnya sesuai dengan
ketentuan hukum yang ber-
laku," ujarnya.

Dandim dengan melati
dua dipundak itu juga meng-
himbau kepada masyarakat
untuk tetap tenang dan men-
jaga kondusifitas wilayah.
Menghindari hal-hal yang
dapat mengganggu keama-
nan dan ketertiban masya-
rakat di lingkungan masing-
masing. (BE05)

Pelaku Pembunuhan Serahkan Diri ke Babinsa Koramil Donggo

Terduga pelaku saat menyerahkan diri ke Babinsa Koramil Donggo.

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak 162 petani ja-

gung melakukan penandata-
nganan massal perjanjian
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
bersama PT. Bank Negara In-
donesia (BNI) Kantor Cabang
Bima, di Paruga Na’e Keca-
matan Bolo, Jumat (8/11).
Hadir pada kesempatan itu,
Bupati Bima dan Asistennya,
Pemimpin PT. BNI Kantor
Cabang Bima dan jajaran,
Kadis Pertanian dan Perke-
bunan Kabupaten Bima, Ca-
mat Bolo dan Muspika serta
petani jagung.

Pemimpin PT. BNI Kan-
tor Cabang Bima, H. Mu-
hammad Amir, mengung-
kapkan, petani jagung yang
menandatangani perjanjian
KUR saat ini berasal dari
Kecamatan Bolo, Mada-
pangga, Donggo dan Soro-
mandi.

“Sebelumnya mereka te-
lah mengajukan permohonan
pinjaman. Namun sebagian
dari mereka adalah nasabah
baru dan ada juga nasabah
lama,” ujar H. Muhammad
Amir.

Kata Muhammad Amir,
BNI KUR ini adalah fasilitas
kredit untuk digunakan se-
bagai tambahan modal usa-

ha produktif dalam bentuk
kredit modal kerja. Sedang-
kan maksimal kredit yang
didapat sebesar Rp. 25 juta
dengan bunga sebesar 7 per-
sen. “Pinjaman yang dibe-
rikan ini adalah KUR Mi-
kro,” jelas dia.

Waktu pembayaran atau
pengembalian kredit ini,
lanjutnya, dalam jangka wak-
tu 8 bulan atau pasca panen
dan dilakukan pembayaran
sekaligus.

“Setiap petani akan dibe-
rikan pinjaman Rp. 5 sampai
Rp. 6 juta per hektar. Tapi dise-
suaikan dengan luas lahan,”
tuturnya.

Dijelaskannya, total pe-
tani jagung sebagai peserta
penerima manfaat KUR
Mikro tersebut merupakan
petani binaan H. Ibrahim
selaku Direktur CV. Rah-
mawati, juga sekaligus
bertindak sebagai Distribu-
tor Pupuk Indonesia. Selain
itu pula dalam rangka me-
ngantisipasi cuaca buruk sa-
at musim hujan telah dian-
tisipasi kerugian petani de-
ngan secara sukarela untuk
menutup kerugiannya pada
Asuransi Jasindo yang ten-
tunya sesuai syarat dan ke-
tentuan yang berlaku di

Jasindo,” tutupnya.
Bupati Bima, Hj. Indah

Damayanti Putri, SE,
mengucapkan terimakasih
kepada kepada PT. BNI
Kantor Cabang Bima yang
telah memberikan bantuan
pinjaman KUR kepada para
petani jagung. Dengan ban-
tuan itu, semoga petani akan
lebih optimal dalam menge-
lola lahan pertaniannya dan
hasil panen melimpah.

“Kita harus bersyukur
atas bantuan ini. Semoga
bisa dimanfaatkan dengan
baik,” ucapnya.

Diakuinya, hasil panen
jagung khusus di Kabupaten
Bima setiap tahun mening-
kat dan memang sangat ba-
gus. Namun kita tidak me-
nginginkan adanya perla-
dangan liar sehingga ber-
dampak terjadinya kerusa-
kan hutan. “Hutan harus di-
lestarikan karena merupa-
kan jantungnya dunia,”  ujarnya.

Untuk itu, Bupati me-
ngajak, mari bersama jaga
lingkungan dan hutan kita,
jangan sampai mengancam
kehidupan orang lain demi
kepentingan pribadi. “Kalau
hutan gundul, sudah jelas
banjir dan erosi pasti melan-
da,” tutupnya. (BE07)

BNI dan Petani Jagung TandatanganiPerjanjian Kredit KUR
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Bima, BimaEkspres.-
Selain dinas lingkup Pe-

merintah Kabupaten Bima,
Kantor KPU Kabupaten Bi-
ma membuka stan dan meng-
hiasi Pameran Pembangunan
di lapangan Desa Panda Ke-
camatan Palibelo.

Kegiatan tersebut di-
manfaatkan KPU untuk
menyosialisasikan infor-
masi tahapan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada)
Bupati dan Wakil Bupati
Bima Tahun 2020.

"Kami juga ambil bagi-
an untuk membuka stand
pada kegiatan pameran
Pembangunan Pemda Bi-
ma ini, kami memanfaat-
kan momen ini untuk sosi-
alisasi tahapan Pemilihan

Buka Stan di Pameran, KPU Sosialisasi Tahapan Pilkada
sampaikan secara lang-
sung melalui pengeras
suara, pembagian brosur,
pamflet, konsultasi dan
beragam spanduk berisi
informasi kepemiluan.

"Alhamdulillah minat
pengunjung untuk menge-
tahui informasi Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Bima luar biasa, selain da-
tang sendiri ke stan, kami
juga menjemput masyara-
kat untuk melihat secara
langsung apa saja yang
kami sosialisasikan," ujar-
nya.

Untuk menarik minat
pengunjung stan, KPU Ka-
bupaten Bima menggelar
kuis kepemiluan berhadiah.

"Cara ini terbukti am-

puh, tidak hanya pengun-
jung dewasa, anak-anak
pun terlihat semangat un-
tuk mendapatkan souvenir,"
katanya.

Kata dia, selain sosiali-
sasi di pameran Pemba-
ngunan Pemda Bima ini,
pihaknya juga intens hadir
di kegiatan sosial kema-
syarakat. Baik di Masjid
saat waktu beribadah mau-
pun di tempat keramaian
masyarakat.

"Acara mbolo weki, saat
beribadah dan acara ke-
ramaian masyarakat, kami
intens hadir melakukan
sosialisasi tahapan Pemili-
han Bupati dan Wakil Bu-
pati Bima 2020,"jelasnya.
(BE05)

Bupati dan Wakil Bupati Bi-
ma 2020 nanti," jelas Ko-

misioner KPU Kabupaten
Bima Ady Supriadin, S. Pdi,

Sabtu (9/11).
Kata dia, sosialisasi di-

Bima, BimaEkspres.-
Dinas Kelautan dan

Perikanan (DKP) Kabu-
paten Bima memamerkan
integrasi lahan garam,
garam spam serta berba-
gai jenis olahan berbahan
dasar ikan. Pameran Pem-
bangunan di gelar Pemerin-
tah Kabupaten Bima di la-
pangan Desa Panda, Ke-
camatan Palibelo Sabtu (9/
11).

Pameran pembangunan
dimulai sejak 7 hingga 10
November 2019 ini diikuti
instansi lingkup Kabupaten
Bima, Pemerintah Keca-
matan, BUMN maupun
BUMD di Bima.

"Kami DKP ikut men-
dukung kegiatan pameran
Pembangunan dengan
memamerkan hasil pro-

laksanakan bernagai pro-
gram baik itu jangka pen-
dek, menengah dan pan-
jang. Dengan melalukan
pembinaan dan pemberda-
yaan kelompok-kelompok
masyarakat yang telah di-
bentuk.

"Selain integrasi lahan
garam, kami juga mema-
merkan kerupuk dari ber-
bagai jenis ikan kerajinan
dari berbagai Desa di Ka-
bupaten Bima,"  ujarnya.

Selain itu, Nurma men-
jelaskan salah satu Garam
Spam yang dihasilkan. Ga-
ram Spam berfungsi untuk
mengobati remarik, bahkan
sudah diolah dan diuji di
Laboraturium. Ada juga
garam beryudium sudah di
proses dan belum diproses.
(BE05)

gram yang kami kerjakan
selama satu tahun ini, sa-
lah satu yang kami pamer-
kan adalah integrasi lahan
garam," jelas Kadis Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bima, Ir. H
Nurma, MSi

Kata Nurma, pameran
pembangunan ini dinilai
kegiatan sangat positif.
Karena masyarakat dapat
melihat langsung di stand
masing-masing dinas, ten-
tang program apa saja
yang telah dilaksanakan
terhadap pelayanan kepa-
da masyarakat di Kabu-
paten Bima.

"Walaupun masyarakat
tidak dapat melihat secara
langsung program yang
kami laksanakan, tapi de-
ngan melihat isi dalam

DKP Pamerkan Integrasi Lahan Garam

Bima, BimaEkspres.-
Tim catur Pra PON NTB

yang bertanding pada Zona
Indonesia Timur, berjaya
dengan menumbangkan tim
catur Provinsi NTT dan Ma-
luku Utara masing-masing
dengan kemenangan 3,5 dan
masing-masing hanya ke-
hilangan setengah poin. Per-
tandingan yang berlangsung
seru itu digelar di Hotel Grand
Madani, Kamis (7/11).

Kemenangan itu diraih
oleh pecatur dari Kabupaten
Bima, Master Nasional
(MN) Edison, MN Wahyul-
lah, pecatur dari Sumbawa,
MN M. Nuh, pecatur dari
Kabupaten Dompu, Master
Percasi (MP) Ardiansyah,

Jika mereka berhasil, kata
dia, maka cabang catur akan
diperhitungan dan bisa saja
menjadi cabang andalan se-
perti atletik, voli pantai, panjat
tebing, dan lainnya. Oleh
karena itu atlet pada cabang
ini harus berjuang sekuat
tenaga untuk memenangkan
setiap pertandingan. Tentu
keringat dan perjuangan atlet
pasti akan diperhatikan.

Tim catur NTB adalah
MN Edison, MN Wahyullah,
MPArdiansyah, MN M.
Nuh, dan pecatur perseora-
ngan MN Miftahurrahman.
Untuk tim NTT yang dika-
lahkan pada hari pertama,
Rabu (6/11) adalah Abert
Dillak, Yanora Foeh, Robet

dan pecatur perseorangan
dari Kabupaten Lombok
Timur, MN Miftahurrahman.
Namun, pada dua kali per-
temuan hanya MN M. Nuh
dan MN Wahyullah yang ber-
main remis dengan pecatur
dari NTT dan Maluku Utara.

Untuk pecatur perora-
ngan MN Miftahurrahman,
berhasil mengalahkan la-
wan-lawannya baik dari
Provinsi NTT dan Maluku
Utara. Tim catur NTB ma-
sih berhadapan dengan tim
kuat dari Maluku dan Papua
Barat, sedangkan Provinsi
Papua langsung lolos sebagai
tuan rumah PON 2020.

Ketua Persatuan Catur
Seluruh Indonesia (Percasi)

NTB, Abdullah Jais, SH,
mengatakan, pecatur NTB
berpeluang besar untuk me-
raih juara pada zona Indo-
nesia Timur sekaligus men-
dapatkan jatar PON, jika dua
pertandingan terakhir bisa
memenangkan permainan.

“Kita berharap doa dari
seluruh warga NTB agar
atlet yang berlaga saat ini
diberi kekuatan untuk me-
ngalahkan tim dari Maluku
dan Papua Barat sekaligus
lolos pertama kali pada ca-
bang catur selama PON
berlangsung,” ujarnya via
grup WA Catur Sasambo,
Kamis (7/11).

Persaingan babak akhir
ini, kata dia, sangat ketatm

sebagai tuan rumah sangat
bersar peluangnya karena
bermain di kandang sendiri.
Bahkan, pemain diingatkan
untuk bermain lepas saja dan
tampa beban. Terbukti
mampu mengatasi berbagai
masalah yang dihadapi hing-
ga memenangkan pertandi-
ngan dengan elegan.

“Saya lihat babak awal
dan permainan tengan masih
berimbang, tetapi pada fase
permainan akhir atlet NTB
mampu keluar dari tekanan
dan berbalik memenangkan
pertandingan. Saya bersyu-
kur pecatur kita bisa bermain
lepas dan tidak membiarkan
poin lepas dari genggaman
mereka,” katanya.

Tim Catur Pra PON NTB Kalahkan NTT dan Maluku Utara
San, Yery Kamengko, se-
dangkan pecatur perseora-
ngan, Frangky Lakabella de-
ngan ofisial, Jimmy Elo, An-
ton Balak, dan manajer tim,
Saut Siahaan.

Manajer tim catur NTT,
Saut Siahaan, mengaku, pada
permainan awal dan tengah
timnya ada beberapa yang
diprediksi bisa memenangkan
pertandingan bahkan mampu
menekan lawan, tetapi kon-
sistensi permainan pada fase
permainan akhir ternyata ka-
lah telak 0,5-3,5. “Kita ber-
harap bisa meraih angka
mutlak pada tiga pertanding-
an berikutnya,” katanya usai
pertandingan di Hotel Gran
Madani, Rabu (6/11). (BE02)

stan sudah dapat mema-
hami program yang telah

dikerjakan selama ini," je-
lasnya.

Selama satu tahun ini,
DKP sendiri sudah me-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Ketua LASQI yang

juga Ketua TP PKK  Kota
Bima, Hj Ellya HM Lutfi
menyerahkan bantuan pa-
da sejumlah organisasi LA-
SQI di Kelurahan.

Seperti Kamis kemarin,
bersilaturrahim dengan
Pengurus LASQI Keca-
matan Raba di Kelurahan
Penanae.

Silaturrahim ini juga se-
kaligus memberikan ban-
tuan berupa peralatan ma-
rawis kepada LASQI Ke-
camatan Raba yang dite-
rima secara simbolis oleh
Pengurus LASQI Penanae.

Pada pertemuan ini juga
diberikan SK bagi Pengu-
rus Kecamatan dan Kelu-
rahan di Wilayah Kecama-
tan Raba.

Bantuan juga diserah-
kan di Kecamatan Rasa-
nae Barat. Pemberian ban-
tuan untuk Kecamatan Ra-
sanae Barat dipusatkan di
Kelurahan Nae Kota Bima,
Selasa 5 November 2019.

Hj Ellya berharap sila-
turahmi ini tidak akan pu-
tus. Bantuan yang dise-
rahkan diharapan dapat
bermanfaat. (BE06)

Pengurus LASQI Kecamatan dapat Bantuan Peralatan Marawis
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Jelita, Putri Malang yang Butuh Perhatian
"Saat itu ibu depresi

karena tidak kuat atas
kepergian bapak sehingga
berakibat pada kesehatan
Jelita sehingga mengala-
mi gizi buruk sejak beru-
mur 4 bulan hingga 3 ta-
hun lamanya," tuturnya.

Diakuinya, sekitar tahun
2009 Jelita pernah menda-
pat bantuan dari Dinas So-
sial Kabupaten Bima dan
pada tahun 2016 Jelita diru-
juk ke Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Kota Bi-
ma bahkan sampai ke Ma-
taram.

"Dulu kami pernah mem-
bawanya ke Rumah Sakit

Bima, BimaEkspres.-
Jelita Aprianti (11 ta-

hun), putri malang warga
RT 10 RW 05 Dusun Tolo
Desa Teke Kecamatan Pa-
libelo sangat membutuhkan
perhatian. Pasalnya, untuk
menyembuhkan penyakit
yang diderita membutuhkan
biaya banyak. Sehingga yang
diharapkan saat ini uluran ta-
ngan dari pemerhati.

"Jelita sangat butuh per-
hatian semua pihak untuk
menyembuhkan penyakit
kejepit saraf yang dialami-
nya," ujar Kakak Kandung-
nya, Hasnawati, Jum'at (8/
11).

Cerita Hasnah, Jelita la-
hir tepatnya di hari mening-

gal bapak nya (Nurdin, red)
yakni tahun 2018 lalu. Hal

itu membuat sang Ibu (Mae-
munah, red) alami depresi.

Bima, BimaEkspres.-
Pemuda Kreatif Dusun

I Desa Rasabou, Kecama-
tan Bolo menggelar peri-
ngatan Maulid Nabi Mu-
hammad SAW, 12 Rabiul
Awal 1441 H Tahun 2019.
Kegiatan  digelar di Musalla
Syehk Zen Ali Dusun I
Desa Rasabou Kecamatan
Bolo, Sabtu malam (8/11).

Hadir pada kesempatan
itu, Camat Bolo dan Muspi-
ka, Pj. Kades Rasabou dan
unsurnya, tokoh agama,
pendidikan serta warga
sekitar.

Ketua Panitia Peringa-
tan Maulid Nabi Muham-
mad SAW, Arif Rahmatul-
lah, menyampaikan, kebe-
radaan Pemuda Kreatif ini
dibentuk beberapa waktu
lalu. Kemudian lanjutnya,
Pemerintah Desa (Pem-
des) setempat memberi ke-
percayaan untuk melaksa-
nakan kegiatan ini, sehingga
dalam waktu tiga hari kita
persiapkan segala sesuatu.

"Alhamdulillah kegiatan
bisa berjalan sesuai harapan
bersama," ujar Arif.

Dilaporkannya, selain
mendapat kucuran dana da-
ri Pemdes, kita juga dapat
dana dari warga.

"Alhamdulillah terkumpul
dana sebesar Rp. 2 juta le-
bih. Semuanya kita gunakan
untuk kegiatan ini," jelasnya.

Kata dia, kegiatan ini
yang kedua pascaPemuda
Kreatif dibentuk.

"Sebelumnya kita pernah
laksanakan kegiatan kema-
nusiaan yakni membuat sa-
luran air bagi warga," ujar-
nya.

Tema yang diangkat  “Me-
neladani Integritas Rasulullah
dengan bekerja cepat, cerdas,
kreatif, ikhlas dan semangat,
senang memudahkan".

Camat Bolo, Mardianah,
SH, mengapresiasi kerja

Pemuda Kreatif Rasabou Peringatan Maulid Nabi SAW

Sebagian Besar Petahana Diprediksi Tumbang di Pilkada 2020
Mataram, BimaEkspres.-

Mi6 memprediksi seba-
gian besar petahana Pilka-
da serentak 2020 tujuh ka-
bupaten/kota di NTB tum-
bang dan sebagian lagi ti-
dak bisa maju karena sudah
dua kali menjabat yakni Wa-
likota Mataram, Bupati
Lombok Tengah dan Bupati
Dompu.

Sementara itu Petahana
Bupati dan Wakil Bupati di
KSB masih terlalu kuat dan
digdaya untuk dikalahkan
dalam pilkada 2020 karena
kepemimpinannya yang
merakyat dan dicintai ma-
yoritas masyarakat KSB.

Fenomena akan  bertum-
bangannya  petahana di Pil-

kada 2020 tanda-tandanya
sudah mulai nampak dari
berbagai opini ataupun per-
masalahan yang muncul di
ruang publik.

"Ini sinyalemen awal  atau
warning bahwa kepemimpi-
nan para petahana diberbagai
kabupaten/kota di NTB yang
muncul berbagai permasala-
han tidak lagi kokoh atau
mulai rapuh secara politik ,"
kata Direktur Mi6, Bam-
bang Mei Finarwanto,  Ahad
(10/11).

Fenomena lain, kata le-
laki yang akrab disapa didu,
yakni makin banyaknya ber-
munculan calon -calon penan-
tang petahana yang memiliki
kapasitas dan performan-

ce yang baik untuk me-
mimpin. Munculnya figur-
figur baru ini  harus dimak-
nai sebagai antitesa terha-
dap kepemimpinan peta-
hana.

"Di Kota Mataram mi-
salnya gelora perubahan yang
berembus makin menguat
menginginkan kepemim-
pinan yang baru di Pilkada
2020," tambahnya .

Maka tidak heran, im-
buhnya gelaran Pilkada Ko-
ta Mataram akan menjadi
ajang pertarungan prestise
dan gengsi politik antara
petahana melawan rivalnya
yang rata-rata pendatang
baru.

"Pilkada Kota Mataram

Kota Bima. Menurut diagno-
sa dokter Jelita alamai kejepit
saraf sehingga sering lupa
ingatan dan tidak mampu
membawa beban yang terlalu
berat," jelasnya.

Dirinya berharap, pihak
terkait seperti pemerintah
dan para dermawan dapat
membantu meringankan
beban yang kita alami saat
ini. Karena lanjut dia, tanpa
bantuan dari pemerintah dan
pemerhati upaya penyembu-
han Jelita hanya mimpi.

"Saya sangat berharap
adik saya sembuh agar bisa
bermain dengan teman seba-
yanya," tutupnya. (BE07)

2020 akan berlangsung se-
ngit dan ketat karena figur
penantang petahana tidak bisa
dipandang remeh. Apalagi
gaung perubahan mulai meng-
gema dimana-mana," ucapnya.

Selanjutnya Didu menam-
bahkan kehendak perubahan
yang digelorakan masyara-
kat diberbagai wilayah di NTB
haruslah diterjemahkan seba-
gai keinginan rakyat ada per-
baikan disemua sektor kehi-
dupan.

"Ini faktor alamiah saja ,
rakyat ingin melihat pemim-
pin baru yang lebih baik dari
era sebelumnya ," kata man-
tan Eksekutif Daerah Walhi
NTB ini.

Sementara itu lanjut Didu,

dari perspektif partai
politik, Pilkada serentak
2020 merupakan ajang
pembuktian marwah dan
legitimasi kekuatan mesin
politik partai dalam menga-
gregasi dukungan pemilih.

Didu mengulas Partai
Politik dalam Pilkada se-
rentak 2020 akan lebih ba-
nyak menampilkan figur
dari kadernya sebagai ba-
gian kaderisasi kepemim-
pinan. Ini penting bagian
dari penjejangan karier po-
litik di masing-masing Par-
pol.

"Kalaupun nanti yang
diusung bukan kadernya,
tentu ada pertimbangan
lain taktis dan strategis un-

tuk memenangkannya," tam-
bahnya .

Selain didu menambah-
kan,  agenda politik lainnya
untuk menyongsong dan
pemantapan Pilgub 2023 agar
tidak mengulangi Kesalahan
Pilgub 2018,  dimana calon
pengusung dari parpol be-
sar bertumbangan ditangan
ZulRohmi yang hanya diu-
sung demokrat dan PKS.

"Berkaca pada Pileg 2019,
maka kecendrungan  kons-
truksi dan koalisi politik yang
terjadi dalam Pilkada 2020,
koalisi Parpol peraih suara
terbanyak diprediksi akan
memenangkan semua Pilka-
da serentak 2020," tukasnya.
(BE04)

nyata Pemuda Kreatif yang
telah memprakarsai kegia-
tan peringatan Maulid Nabi
MuhammaSAW.

"Apa yang dilakukan oleh
Pemuda Kreatif ini patut di-
contohi oleh generasi lain-
nya," ujarnya.

Dirinya berpesan, Pe-
muda Kreatif tidak saja meng-
gelar kegiatan seperti ini
sebagai bentuk seremoni.
Namun harapannya harus
bisa mengaplikasikan dalam
kehidupan sehari hari yakni
sesuai tema yang diangkat,"
ujarnya.

Uraian hikmah Maulid
Nabi Muhammad SAW, di-

Bima, BimaEkspres.-
Camat Bolo, Mardianah,

SH, mengingatkan kepada
empat Calon Kepala Desa
(Cakades) yang ada di De-
sa Rasabou bahwa kalah
dan menang adalah rejeki
yang tidak bisa dipungkiri.

Hal itu disampaikan
Camat Bolo saat mem-
berikan sambutan pada
acara peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW di
Mushallah Syehk Zen Ali
Dusun 1 Desa Rasabou,
Sabtu malam (9/11).

Kata Camat, walau
demikian semua Cakades
harus berupaya untuk me-
raih kemenangan yakni
dengan politik yang san-
tun.

"Saya harap jangan sa-
ling menjatuhkan. Karena
pada hakikatnya semua
Cakades adalah keluarga,"
terangnya.

Diharapkannya, kepa-

da semua warga jangan
Golput karena hidup di
negara demokrasi mestinya
memberikan hak pilih.

"Kalau ada warga yang
Golput jangan bertempat
tinggal di indonesia karena
negara kita adalah negara
demokrasi," tuturnya.

Kesuksesan suksesi Pil-
kades akan datang tergan-
tung sungguh pada kita se-
mua. Yakni dengan menja-
ga Kamtibmas sehingga
suksesi Pilkades Rasabou
berjalan aman lancar sesuai
harapan bersama.

"Kamtibmas adalah ujung
tombak kesuksesan Pilka-
des. Untuk itu mari kita ja-
ga Kamtibmas," tutupnya.

Diketahui, Cakades Ra-
sabou ada empat orang yak-
ni nomor urut 1 Hikmah M.
Saleh, nomor urut 2 Wah-
yudin, SE, nomor urut 3 Zul-
kisman, SH dan nomor urut
4 Suaidin H. Abdullah. (BE07)

Pilkades, Kalah dan Menang Adalah Rejeki

sampaikan oleh Ustadz. Drs.
Masdin H. Yasin, menyam-
paikan, Allah SWT meng-
hadirkan Nabi Muhammad
SAW di dunia tiada lain untuk
merubah cara pandang or-
ang orang pada zaman ja-
hiliyah menuju jalan diridoi
oleh Allah SWT.

"Mereka yang sebelum-
nya menyembah berhala,
tidak lagi melakukan hal itu.
Yakni berkat kesabaran Na-
bi Muhammad SAW mem-
berikan pencerahan dan pe-
mahaman tentang Agama
Islam," ucapnya.

Semua yang hidup di za-
man ini harus bisa meneladani

Rasulullah. Seperti yang
dilakukan oleh pemuda kre-
atif harus didukung.

"Bagi yang sudah be-
rumah tangga tanamkan

kejujuran seperti yang di-
lakukan oleh Rasulullah.
Dengan begitu rumah tang-
ga akan selamat dunia wal
akhirat," pungkasnya. (BE07)


