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Kota Bima,BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi,

SE dan Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofi-
yan, SH siap melayangkan gugatan mela-
lui pengacara negara atas dugaan kepe-
milikan dan penimbunan laut Ama Hami.
Hal itu merespon desakan warga Kelura-
han Dara saat pertemuan di Kantor Pemkot
Bima, Senin (11/11).

Baca: Lahan Sengketa... Hal 3

Pantauan  BimaEkspres saat pertemu-
an, sekitar 60 warga Dara hadir menye-
rahkan berita acara perjuangan lahan Ama
Hami. Warga didampingi para tokoh ma-
syarakat, pemuda dan koordinator warga,
Herman, MPd.

Wali Kota  menyampaikan terimakasih
dan apresiasi pada warga Kelurahan Dara
atas perjuangannya atas kawasan Ama

Pemkot Bima Akan Gugat
Lahan Sengketa Laut Ama Hami

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

Hami. Dia mengaku sudah bertemu Ketua
Pansus Ama Hami dan menerima rekomen-
dasi Pansus.

Hanya saja, kata dia, belum menerima
dokumen bukti yang dimiliki Pansus. Bukti-
bukti yang didapatkan Pansus sebagai bahan

Bawaslu Beberkan Kerawanan Pilkada 2020

Siswa SMAN 1 Kota Bima saat berkunjung ke KPU Kota Bima, Senin (11/11). Berita di halaman 3.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Rawan Pilkada... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Kerawanan  Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) Serentak 2020 harus dicermati.
Kerawanan itu ada pada sejumlah tahapan.

yang berlangsung di aula rapat Kantor Bu-
pati Bima diikuti sejumlah elemen.

Potensi kerawanan itu, kata Suhardin,
mulai dari penyediaan anggaran oleh pe-
merintah daerah. Selain itu, pembentukan
panitia adhoc. Karena kerap kali, calon  me-
masukkan timnya dalam penitia adhoc, agar
dalam pelaksanaan Pilkada, mengamankan
kepentingannya.

Selain itu, kata dia, untuk mendapatkan
Panitia Adhoc yang berintegritas, terken-
dala informasi. Apalagi di Bima ada be-
berapa daerah yang akses informasinya
terbatas.

“Karena terbatasnya, sehingga memung-
kinkan tidak mendapatkan  panitia adhoc yang
berintegritas,” ujarnya.

Potensi kerawanan lainnya, kata dia, saatHal itu disampaikan Komisioner Ba-
waslu NTB,  Suhardin, SP, MH saat Sosia-
lisasi Tatao Muka Kepada Kelompok rentan
di Kabupaten Bima, Senin (11/11).  Kegiatan

Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok rentan di Kabupaten Bima, Senin (11/11).
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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 Bima, BimaEkspres.-
AKBP Bagus S. Wibowo,

SH, SIK, resmi telah menye-
rahkan tugas dan tanggung
jawab sebagai Kapolres Bima
yang baru,  AKBP  Gunawan
Tri Hatmoyo. Serah terima ber-
langsung di Gedung Rupatama
Polda NTB, Senin (11/11).

Bagus lebih dari dua tahun
mengabdikan diri di Kabupa-
ten Bima. Kini sebagai Ka-
polres Lombok Barat.

Dimata Kasubag Humas
Polres Bima IPTU Hanapi,
seorang AKBP Bagus S. Wi-
bowo, S.Ik, memberikan ke-
san tersendiri. Menjadi Kepa-
la Polres Bima  sejak Bulan
September 2017 (kurang le-
bih 26 bulan) menggantikan
AKBP Eka Fathurrahman,
S.Ik, SH.

"Selama kepemimpinan
Pak Bagus, telah banyak ke-
berhasilan yang telah di capai

seperti mampu menekan ka-
sus meresahkan masyarakat
terjadi di wilayah hukum Pol-
res Bima," jelasnya, Senin (11/11).

Kata Hanafi, banyak  kasus

diungkap. Termasuk kasus pen-
curian dengan kekerasan (Be-
gal) di wilayah Belo Selatan dan
Monta. "Laporan masyarakat
menjadi atensi khusus, sehingga

jajaran dibawah mulai  hingga
Polsek dikerahkan untuk me-
respon keresahan itu dan berha-
sil mengungkap pelaku," katanya.

Tidak hanya itu, kata dia,
kasus Narkoba telah banyak
yang diungkap. Semuanya
menjadi catatan baik selama
kepemimpinannya sebagai
Polres Bima.

"Kita mengetahui bersa-
ma khususnya warga Bima
bahkan luar Bima bahwa da-
erah Bima adalah daerah ra-
wan konflik sosial, namun mam-
pu diredam oleh pendekatan
Pak Bagus," katanya.

Kata dia, karakter Bagus
tidak ingin menyelesaikan
masalah konflik komunal
dengan cara perintah di atas
meja. Namun langsung turun
tangan mendekati dan me-
rangkul tokoh pemuda, ma-
syarakat serta tokoh Agama.
(BE05)

Bagus Pindah Tugas, Gunawan Datang

Dompu, BimaEkspres.-
Sebanyak 91 Calon Kepala

Desa akan bertarung untuk Pil-
kades serentak Selasa (12/11).
Ada 23 Desa di Kabupaten Dom-
pu yang menggelar pemilihan
Kepala Desa itu.

Adapun yang ikut Pilkades
serentak, yakni Desa Nanga-

kara, Desa Soritatanga, Desa
Sorinomo, Desa Tambora, De-
sa Calabai, Desa Nangamiro,
Desa Pekat,  serta Desa Beri-
ngin Jaya, Kecamatan Pekat .
Sementara untuk Kecamatan
Manggelewa yakni Desa Su-
kadamai. Kecamatan Woja ,
Desa Bara dan Desa Matua.

Kecamatan Kilo, Desa Kiwu,
Desa Melaju, Desa Taropo.

Untuk Kecamatan Huu, yakni
Desa Cempi Jaya, Desa Rasabou,
Desa Marada, dan Desa Daha.
Kecamatan Pajo, yakni Desa Jambu,
Desa Lepadi dan Desa Kareke.
Kecamatan Dompu, yakni Desa
Mangge Asi  dan Desa Katua.

91 Calon Bertarung di Pilkades Serentak
Pantauan Bimeks sehari se-

belum Pilkades serentak terlihat
Panitia Pilkades sibuk melakukan
persiapan. Mulai dari pembangu-
nan TPS dan juga pembagian kartu
panggilan. “Semua persiapan telah
dilakukan semoga berjalan aman
dan lancar," kata Kabid Pemdes
Muhamad Ali S.Sos, Senin. (BE03)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Kemerdekaan dirasakan

saat ini adalah karena jasa dan
perjuangan pahlawan mengor-
bankan tenaga dan nyawa. Se-
mangat itu harus ditumbuhkan
dalam setiap sanubari warga
negara saat ini, serta tetap men-
jaga persatuan dan kesatuan
NKRI.

Hal itu disampaikan Wali

Kota Bima, H Muhammad
Lutfi, SE saat upacara Hari
Pahlawan dirangkai Hari Ke-
sehatan Nasional dan PGRI di
halaman kantor Pemkot Bima,
Senin (11/11).

Dikatakannya, jatuh bangun-
nya negara ini, sangat bergan-
tung dari bangsa ini sendiri. In-
donesia hanyalah sekedar na-
ma dan gambar seuntaian pulau

di peta. Jangan mengharapkan
bangsa lain respek terhadap
bangsa ini, bila sendiri gemar
memperdaya sesama saudara
sebangsa, merusak dan men-
curi kekayaan ibu Pertiwi.

Setiap hari pahlawan, kata
dia, mengingatkan kembali
akan pertempuran dan perju-
angan dahulu. “Kemerdekaan
yang kita rasakan saat ini tidak

datang begitu saja, namun me-
merlukan perjuangan dan
pengorbanan yang luar biasa
dari para pendahulu. Pun se-
mangat yang ditunjukkan para
pahlawan dan pejuang terse-
but dapat terus tumbuh dan
kembangkan dalam hati
Sanubari setiap warga negara
Republik Indonesia,” ujarnya.
(BE06)

Wali Kota Bima Ajak Jaga NKRI

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima Hj. Indah

Dhamayanti Putri, SE membuka
secara resmi turnamen bola voli
Rektor Cup Universitas Muhamma-
diyah Mataram (Ummat) Tahun
2019 di Paruga Nae Bolo, Ahad
(10/11). Hadir pada kesempatan
itu, Rektor Ummat, Dr H Arsyad
H Abdul Gani, Asisten III, H.
Arifudin, Kepala Dinas Dikbudpo-
ra Bima, Zunaidin, S. Sos, MM
dan jajaran, Camat Bolo dan Mus-
pika serta warga sekitar.

Rektor Ummat, Dr H Ar-
syad H Abdul Gani menyam-
paikan bahwa lomba Bola voli
antar pelajar SMA sederajat di
Kota Bima, Kabupaten Bima
dan Dompu tersebut bertujuan
untuk menarik simpati pelajar.
Sekaligus mempromosikan ke-
beradaan kampus Umat.

“Turnamen ini akan berakhir
14 Desember mendatang. Se-
mata mata tujuan mempromo-
sikan Kampus Umat,” ujarnya

Kata dia, turnamen seperti
ini merupakan pertama kali
dilaksanakan di Pulau Sumba-
wa. Sedangkan di Pulau Lom-
bok bentuk kegiatannya yakni
turnamen Futsal. “Dua kegia-
tan itu akan dilaksanakan untuk
mempromosikan Kampus Umat,”
terangnya.

Terkait dengan dipilihnya
Paruga Nae Bolo sebagai pusat
kegiatannya. Karena Kecamatan
Bolo ini strategis dan jaraknya terj-
angkau dan dinilai Kamtibmas
terjamin. “Kita pilih lokasi di Bolo
bukan karena saya sebagai rektor
orang Kecamatan Bolo. Tapi per-
timbangan kami jaraknya terjang-
kau,” tuturnya.

Ditegaskannya, turnamen ini
tidak ada kaitan dengan politik, akan
tetapi murni dilakukan untuk
menjaring bakat para pelajar.
Karena yang diharapkan adalah
mereka mengembangkan bakat
hingga bias tampil di kancah Na-
sional. “Dengan adanya kegiatan

ini, para pelajar kedepannya
memilih Kampus Ummat untuk
melanjutkan studinya. Dan kebe-
radaan kampusnya tak diragukan
lagi. Sebab berbagai fakultas
didalamnya sudah terakreditasi. Di
Kampus Ummat  kita bebaskan
biaya bagi Mahasiswa penghafal
Qauran minimal tiga juz. Sekaligus
tinggal di asrama kampus selama
kuliah,” pungkasnya.

Selain itu, bagi regu yang
meraih juara satu, dua dan tiga
dalam lomba ini pun akan men-
dapatkan beasiswa. Mereka
tak hanya mendapat hadiah.
Tapi kita akan berikan bea-
siswa selama kuliah. Apabila
para regu yang juara ini me-
lanjutkan studinya di Kampus
Ummat,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Bima,
Hj Indah Dhamayanti Putri SE
berterima kasih dan apresiasi ada-
nya kegiatan yang dilaksanakan
Kampus Ummat tersebut. Sebab
ini sebagai salah satu langkah

untuk melihat bakat dan potensi
pelajar di bidang Bola Volly.

“Kegiatan ini merupakan
langkah membantu PBVSI Ka-
bupaten Bima dalam melihat po-
tensi dan bakat pelajar,” ujarnya.

Dia mengajak semua pihak
untuk bersama-sama menjaga
dan berpartisipasi dalam kegia-
tan ini. Terutama menjaga
Kamtibmas selama pelaksa-
naannya. “Mari kita dukung
kegiatan positif ini. Yakni de-
ngan mensukseskannya,”
ucap Bupati.

Selain itu, dia juga berharap
agar regu yang mengikuti
lomba  ini menunjukkan per-
mainan yang indah. Sekaligus
wasitnya tetap menjunjung
tinggi sportifitas. “Saya juga
berharap apa yang disampai-
kan Rektor Ummat tadi bisa
disosialisasikan pada yang la-
innya. Sehingga program Kam-
pus Ummat lebih dikenal secara
luas,” pungkasnya. (BE07)

Turnamen Bola Voli Rektor Cup Umat Dimulai
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RPP Lawata Dikunjungi Siswa SMAN 1 Kobi
Kota Bima, BimaEkspres.-

Siswa/Siswi SMAN 1 Kota
Bima, Senin (11/11) berkunjung
ke Rumah Pintar Pemilu (RPP)
Lawata KPU Kota Bima. Kun-
jungan siswa/siswi tersebut ber-
langsung seru. Karena diakhir
kunjungan, pelajar kelas 12 ter-
sebut diberikan kesempatan un-
tuk mengikuti kuis yang sudah
disiapkan.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pen-
didikan Pemilih, Partisipasi Ma-
syarakat dan SDM KPU Kota
Bima, Yety Safriati menjelaskan,
kunjungan pelajar tersebut me-
rupakan rangkaian dari kegiatan
RPP In. Di RPP Lawata, pelajar
bisa melihat langsung hasil Pe-
milu dan Pemilihan dari tahun ke
tahun. Serta informasi lainnya
yang berhubungan dengan Pemi-
lu dan Demokrasi.

“Kunjungan siswa hari ini me-
rupakan kegiatan kunjungan
balasan, setelah pekan lalu kami
turun ke sekolah menyampaikan
sosialisasi tentang RPP Lawata
KPU Kota Bima,” jelas Yety.

Lanjutnya, kunjungan pelajar

ngutan Suara (TPS) dan juga
petugas-petugas yang bertugas
di TPS saat proses Pemungutan
dan Penghitungan Suara.

“Kunjungan pelajar tadi cukup
seru. Tadi kami berpesan dan

Lahan Sengketa... dari hal.1

Pemerintah Kota Bima menelaah
soal kepemilikan lahan di Ama
Hami.

“Itu penting sebelum bersama
pengacara negara melayangkan
gugatan ke lembaga peradilan.
Sampai hari ini datanya belum
terima. Rekomendasi Pansus bu-
kan final, masih akan dilanjutkan
penegak hukum,” ujarnya.

Rekomendasi Pansus, kata dia,
hanya putusan politik. Pemerintah
akan segera berkoordinasi dengan
pengacara negara yaitu Kejaksa-
an untuk mengajukan gugatan.

Karena menurut Wali Kota,
aparat penegak hukum akan me-
lakukan pemeriksaan. Sertifikat
yang sudah diterbitkan oleh BPN
tetap bisa digugat.

“Kita selamatkan barang ne-
gara, bukan berarti miliki sertifi-
kat tak bisa gugur, nantikan ada
peninjauan kembali,” ujarnya.

Wali Kota juga berharap saksi

tersebut dimulai dari pukul 09.30
Wita sampai pukul 11.00 Wita.
Sebelum memasuki ruang tung-
gu dan ruang display (pameran),
pengunjung diberikan kesempa-
tan untuk mengisi buku tamu.
Kemudian diajak untuk masuk ke
ruang tunggu, ruang display dan
ke ruang audio visual.

Di ruang audio visual, pengun-
jung menyaksikan film tentang
sejarah Pemilu. Kemudian seca-
ra berkelompok, siswa/siswi ter-
sebut diberikan kesempatan un-
tuk menyelesaikan kuis yang su-
dah disiapkan. Yang pertama, pe-
serta diminta untuk menyusun ka-
ta yang berhubungan dengan Pe-
milu dan Demokrasi. Peserta yang
paling banyak menyusun kata,
keluar sebagai pemenang. Kuis
kedua, pengunjung diminta untuk
menyusun urutan penyelenggara
Pemilu mulai dari tingkat pusat
sampai tingkat TPS.

“Alhamdulillah, pemahaman
mereka seputar Pemilu dan De-
mokrasi cukup bagus. Kuis yang
diberikan pun, mampu diselesa-
ikan dengan tepat waktu,” ujarnya.

Kunjungan pelajar tersebut
diakhiri dengan berkunjung ke
Perpustakaan Mini dan Ruang
Simulai TPS. Di ruang Simulasi
TPS, siswa/siswi diperkenalkan
dengan denah Tempat Pemu-

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

yang mengetahui tentang kawa-
san Ama Hami. Apalagi ada juga
kesaksian mantan Kepala BPN
Kota Bima.

Wakil Wali Kota Bima, Feri
Sofiyan, SH juga memberikan
apresiasi kepada warga Dara atas
perjuangannya. Juga menegaskan,
sertifikat BPN masih bisa digutan.

“Berikan waktu pada peme-
rintah untuk menelaahnya, sebelum
menandatangani," ujarnya.

Sementara perwakilan Warga
Dara, Herman, MPd menyerah-
kan berita acara. Berharap Pem-
kot Bima menindaklanjuti hasil
Pansus.

“Kami beberapa kali harus ke-
cewa lantaran informasi pertemu-
an warga Dara dan Walikota tak
ada konfirmasi balik. Masyarakat
minta Walikota membina jajaran-
nya,  karena akan merugikan na-
ma baik Walikota dan Wakil Wali-
kota Bima,” ujarnya. (BE06)

Siswa/Siswi SMAN 1 Kota Bima saat berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) Lawata KPU Kota Bima, Senin (11/11).

mengingatkan mereka, bahwa
pintu RPP Lawata selalu terbuka
bagi siapapun yang ingin men-
dapatkan ilmu tentang Pemilu
dan Demokrasi,” pungkas Yety.
(BE04)

kades) 2019 begitu penting untuk
disukseskan, karena sukses atau
tidaknya Pilkades akan menjadi
tolak ukur keberhasilan Pilkada
2020,” katanya.

Sebelumnya Camat Wawo,
Drs. Aidin dalam laporannya me-
ngatakan, terdapat 4 desa  yang
mengikuti Pilkades dari 9 desa
yang ada di kecamatyan setem-
pat dan diikuti 18 orang Cakades.

“Pelaksanaan Pilkades ting-
gal hitungan hari. Olehkarena itu,
semua elemen diharapkan agar
menjaga kondusifitas dan mem-
beri ruang seluas-luasnya kepa-
da masyarakat untuk menentu-

Bima, BimaEkspres.-
Pencanangan Bulan Bakti Go-

tong Royong Masyarakat (BB-
GRM) ke XVI dan Hari Kesatuan
Gerak PKK ke 47 tingkat Keca-
matan Wawo dilaksanakan di Leng-
ge Nae, Senin (11/11). Kegiatan yang
mengangkat tema “Mari Bersama
Membangun Bima RAMAH”, Bu-
pati Bima Hj. Indah Dhamayanti
Putri, SE fokus memberikan  weja-
ngan kepada seluruh Cakades yang
ada di kecamatan setempat.

Kata Bupati,  Cakades yang su-
dah bersiap menghadapi Pilkades
16 Desember 2019 mendatang agar
betul-betul berkomitmen untuk siap
menang dan siap kalah dalam
kontestasi tersebut. “Siapapun yang
menang harus berkomitmen untuk
merangkul siapa yang kalah untuk
bersama-sama membangun desa,”
ujarnya.

Lanjutnya, peran serta dan
partisipasi masyarakat dalam
memberikan hak pilih pada Pil-
kades akan memberikan gamba-
ran partisipasi masyarakat pada
Pilkada mendatang.

“Pemilihan Kepala Desa (Pil-

kan hak pilihnya,” ajak Aidin.
Selain dihadiri oleh Bupati Bima

Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE,
momentum tersebut dihadiri pula
oleh Anggota DPRD Dapil  IV Ya-
sin S.Pdi, Kadis PUPR Ir. H.
Nggempo, MMT,  Kadis Dikbudpo-
ra Zunaidin, S.Sos, MM, Kadis
Nakertrans H. Nasrullah S.Sos,
Kadis Kominfostik Fahrurrahman
SE, M.Si, Kadis Kelautan dan Pe-
rikanan Ir.H. Nurma M.Si, Kadis
Perkim M. Taufik ST, MT, Camat
Wawo Drs. Aidin dan sejumlah
Kepala Bagian Lingkup Setda dan
Muspika Kecamatan Wawo.
(BE07)

BBGRM di Wawo, Bupati Beri Wejangan Pada Cakades

Bima, BimaEkspres.-
Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ)

Tingkat Desa Timu Kecamatan
Bolo, dibuka secara resmi oleh
Camat Bolo Mardianah, SH, Ahad
malam (10/11). Momentum STQ
tersebut mendapat sambutan me-
riah dari warga, sehingga suasana
arena STQ dipadati pengunjung.

Kades Timu, M.Fikri A.Md,
mengatakan, kegiaatan ini selain
seleksi para Qori an Qoriah juga
untuk menggali pontensi pada
anak yang berbakat pada bidang
lain. Sehingga kedepannya se-
mangat anak dalam minat baca
Al Qur’an semakin meningkat.

“Kegiatan STQ direncanakan
selama lima hari yakni ditutup
pada Jum’at (15/11),” ujarnya.

Sukses dan tidaknya kegiatan
ini tergantung sungguh seluruh
lapisan, karena menurutnya tan-
pa dukungan dari semua pihak

tidak akan berjalan sesuai harapan.
“Mari kita dukung STQ ini

sehingga sukses seperti yang di-
harapkan,” tutupnya.

Camat Bolo, Mardiana SH,
mengatakan, melalui STQ mari
wujudkan generasi yang Qur’a-
ni dan berakhlakul qarimah.

“Kegiatan ini dilakukan su-
paya terwujud generasi handal
yakni generasi yang mumpuni de-
ngan ilmu agama Islam,” terang-
nya.

Dirnya berpesan, bagi peserta
tidak menjadikan hadiah adalah
tujuan utama. Namun, jadikan
momentum ini sebagai ajang un-
tuk mengasah kemampuan.

“Teruslah mengasah kemam-
puan sehingga tidak saja meraih
juara di desa tapi ditingkat yang
lebih atas mampu mempertahan-
kannya. Jika belum beruntung
meraih juara anggap kemena-

ngan tertunda, sedangkan bagi
yang meraih juara jangan ber-
bangga tapi asahlah kemampuan
agar mampu mempertahankan-

nya,” jelasnya.
Pembukaan STQ yang digelar

di depan kantor desa setempat
itu dihadiri oleh berbagai elemen.

Yakni Camat Bolo dan Muspika,
Kepala Desa (Kades) yang ada di
kecamatan setempat serta elemen
lainnya. (BE07)

STQ Tingkat Desa Timu Dipadati Pengunjung
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Peringatan HKN Ke-55,
Dikes Kota Bima Raih Berbagai Prestasi

Kota Bima, BimaEkspres.-
Peringati  Hari Keseha-

tan Nasional (HKN) ke-
55, berbagai prestasi ber-

hasil ditorehkan jajaran
Dinas Kesehatan Kota Bi-

ma selama tahun 2019 ini.
Itu mendapatkan apresiasi
dari kepala daerah sekali-
gus memberikan penghar-
gaan.

Prestasi diraih jajaran
Dikes diumumkan saat upa-
cara HKN ke-55 bersamaan
dengan Hari Pahlawan, Se-
nin (11/11) di halaman kantor
Pemkot Bima.

Usai upacara dibaca-
kan prestasi yang diraih
oleh Dinas Kesehatan Ko-
ta Bima Tahun 2019. Pem-
berian penghargaan dila-
kukan oleh Walikota Bima
H Muhammad Lutfi, SE,
didampingi Wakil Ketua DP-
RD Kota Bima, Hj Ang-
graini dan Sekretaris Daerah
Kota Bima Drs H Mukhtar
MH.

Beberapa prestasi ter-

sebut diantaranya, Puskes-
mas Penanae sebagai sa-
lah satu Puskesmas Terbaik
I Tingkat Kota Bima Tahun
2019 dan Puskesmas Terbaik
ke II Tingkat Provinsi NTB
Kategori Puskesmas Perko-
taan.

Selain itu, Puskesmas
Penanae juga berhasil meraih
penghargaan dari Gubernur
NTB atas Komitmen dalam
implementasi Keterbukaan
Informasi Publik.

Puskesmas Mpunda Men-
dapatkan Predikat Puskes-
mas Terakreditasi Utama dari
Komisi Akreditasi FKTP
(KA FKTP) Pusat. Puskes-
mas Kumbe, Mendapatkan
Predikat Puskesmas Terakre-
ditasi Madya dari Komisi Ak-
reditasi FKTP Pusat.

RSUD Kota Bima, Ber-

Rawan Pilkada...  dari hal.1

proses pemutakhiran data
pemilih. Umumnya masya-
rakat menaruh perhatian
saat hari H dan ketika na-
manya tidak tercantum. Pa-
dahal seharusnya saat proses
pemutakhiran, masyarakat ikut
mengawasi mengecek.

Potensi kerawanan la-
innya saat Pilkada seren-
tak nanti, sebutnya, syarat
dukungan calon perseora-
ngan. Masa pandaftaran,

hasil mendapatkan predikat
Rumah Sakit yang Terak-
reditasi Perdana Bintang Dua
dari Komite Akreditasi Ru-
mah Sakit (KARS) Pusat.

Dari petugas keseha-
tan, Widyanto, S. Farm. Apt.
Mendapatkan Penghargaan
dari Propinsi NTB sebagai
Apoteker dengan Penghar-
gaan "Master Agent Of Change
Gerakan Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat (GeMa
CerMat) Propinsi NTB Ta-
hun 2019.

Walikota Bima, menyam-
paikan, Peringatan Hari Ke-
sehatan Nasional ke-55 pa-
da tahun 2019 menjadi mo-
mentum untuk melakukan
refleksi tentang apa yang
harus kita berikan bagi ke-
sehatan dan kesejahteraan
masyarakat. (BE06)

serta masa kampanye.
“Begitupun masa te-

nang, muncul politik yang,
kampanye hitam, intimida-
si, serta kampanye di luar
jadwal,” bebernya.

Awan dari JPPR, meni-
lai saat ini ada yang hilang
dari masyarakat. Yakni ber-
kurangnya sikap kesukare-
lawanan, termasuk menjadi
partisipan dalam pengawa-
san Pilkada.

Sementara itu, Dr Bah-
tiar, Tim Asistensi Bawas-
lu RI, mengajak masyara-
kat untuk ikut berparti-
sipasi dalam pengawasan
Pemilu atau Pilkada.

Secara  hirarkis penga-
wasan dan penindakan
dilakukan oleh Bawaslu,
namun secara hakikan pe-
ngawasan dilakukan oleh
rakyat sebagai pelaku.
(BE04)

Bima, BimaEkspres.-
Upaya menyukseskan

Pemilihan Bupati dan Wa-
kil Bupati Bima Tahun 2020,
KPU Kabupaten Bima bela-
jar tentang pengelolaan data
pemilih berkualitas dengan
berkunjung ke KPU Kabu-
paten Jepara, Senin (11/11).

Rombongan terdiri dari
Ketua KPU Kabupaten Bi-
ma, Imran, S.PdI, SH bersa-
ma Kadiv Teknis, Imanud-
din. Didampingi Kasubag
Program, Kasubag Hukum
serta 2 Orang Staf.  Rom-
bongan diterima langsung
oleh Ketua KPU Kabupa-

ten Jepara, Subchan Zuhri,
SPdI.

Ketua KPU Kabupaten
Jepara, Subchan Zuhri, SPdI
mengaku, KPU Kabupaten
Bima merupakan rombong-
an ke-4 yang berkunjung.

"Kami sangat senang
karena dapat bertukar in-
formasi tentang kepemilu-
an," ujarnya.

Selain diskusi, KPU
Kabupaten Jepara melalui
Kadiv Perencanaan, Data,
Dan Informasi Muntoko,
S.Sos.I  juga mempresen-
tasikan materi tentang Ta-
ta Kelola Kepemiluan, te-

rutama tentang pengelo-
laan Data Pemilih serta pe-
nguatan SDM terkait.

KPU Kabupaten Jepa-
ra dipilih sebagai lokasi
kunjungan karena meraih
penghargaan terbaik ka-
tegori Persentase Terkecil
Data Ganda dan Anomali
DPT Pemilih 2019.

Melalui kunjungan ini
diharapkan hasilnya nanti
dapat diaplikasikan dengan
baik dan mampu meningkat-
kan kualitas data pemilih
untuk suksesnya Pilkada Ka-
bupaten Bima Tahun 2020
mendatang. (BE05)

Sukseskan Pilkada, KPU Belajar Pengelolaan Data ke Jepara
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Bupati Bima Lantik
Lima Pejabat Struktural

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Dhamayanti Putri, SE, me-
lantik lima pejabat Struktural
lingkup Pemerintah Kabupa-
ten Bima. kegiatan Pengam-
bilan sumpah jabatan dan
pelantikan pejabat struktural
dilaksanakan di ruangan Bu-
pati Bima, Senin (11/11).

Pejabat yang dilantik ada-
lah tiga camat dan dua pejabat
dilingkup OPD, yakni Drs
Nurdin jabatan lama sebagai
sekretaris Dinas Kominfotik
jabatan baru sebagai camat
Monta, Mohammad Saleh
jabatan lama Kepala Bi-
dang Perhubungan jabatan
baru sebagai Camat Mada-
pangga.

Ardafis jabatan lama Sek-
cam Donggo dilantik sebagai
camat Donggo, Abubakar
jabatan lama Camat Donggo
dilantik sebagai Kepala Bi-
dang Perhubungan dan Mu-
hammad Safit, Camat Mada-
pangga dilantik jabatan baru
sebagai Sekretaris Dinas Ko-
minfotik.

Bupati Bima Hj. Indah
Damayanti Putri, SE dalam
sambutannya menegaskan
kepada 5 pejabat yang dilantik
agar bekerja secara profesi-
onal sesuai dengan kode etik
ASN.Terutama kepada Ca-
mat yang barusan dilantik agar
menyesuaikan diri.

"Pelantikan ini adalah ke-
butuhan organisasi yang ha-
rus diisi dan lengkapi, tidak ada
pelantikan sesuai keinginan,
justru harus bisa belajar untuk
berprestasi," jelasnya.

Bupati juga berharap ke-
pada masing-masing para
istri, agar selalu mendampingi

Politeknik Energi dan
Pertambangan akan Hadir di NTB

Mataram, BimaEkspres.-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM)
Kementerian ESDM bertemu dengan Gubernur NTB,
Dr. H. Zulkieflimansyah, Senin (11/11/2019), di ruang
kerja Gubernur. Pertemuan tersebut dalam rangka
rencana pembangunan Politeknik Energi dan Per-
tambangan.

Gubernur NTB mengaku sangat bersemangat
dan antusias dengan rencana pembangunan ini serta
menyatakan kesiapannya.

"Kami siap, kami sadar bahwa NTB dapat maju
hanya dengan pendidikan yang baik," ujar Gubernur.

Ia menyampaikan bahwa hal ini juga merupakan
upaya dalam meningkatkan kualitas anak anak muda
di NTB.

"Pembangunan ini akan mendatangnya banyak
manfaat bagi kita. Salah satunya agar tidak menja-
dikan anak daerah hanya sebagai penonton, tapi
dapat menjadi pemain utama di daerahnya sendiri,"
tutur Gubernur.

Pembangunan Politeknik Energi dan Pertamba-
ngan ini, kemungkinan besar akan di bangun di Pu-
lau Sumbawa dengan lahan seluas 10 hektar. Diper-
kirakan 2020 akan mulai diproses

Akan ada pembentukan tim khusus dalam proses
pembangunan Politeknik Energi dan Pertambangan
ini nantinya. (BE08)

Bima, BimaEkspres.-
Pelantikan BPD terpilih

di wilayah Kecamatan
Bolo akan dilaksanakan di
aula kantor kecamatan se-
tempat, Rabu (13/11). Se-
bagai bentuk persiapan pe-
lantikan, pemerintah keca-
matan setempat menggelar
kegiatan gladi bersih, Senin
(11/11).

Namun banyak anggo-
ta BPD terpilih tidak hadir
untuk mengikuti gladi ber-
sih. Seperti halnya BPD
terpilih asal Desa Rada,
Sanolo, Darusalam, Kana-
nga dan Tumpu tak satu pun
hadir memenuhi kegiatan ter-
sebut. Selain itu, BPD terpilih

asal Desa Leu, Timu dan
Nggembe hanya sebagian
yang hadir.

Sedangkan desa lainnya
seperti Tambe, Rasabou,
Rato dan Kara, smua BPD
terpilih hadir semua.

Kasi Pemerintahan Ke-
camatan Bolo, H. Gunawan,
M.Pd, membenarkan ba-
nyak BPD terpilih absen me-
ngikuti gladi bersih. Hal itu
kata dia, tidak diketahui ala-
sannya.

“Kita sudah sampaikan
secara lisan kepada unsur
yang ada di setiap desa untuk
memberitahukan kepada
BPD terpilih agar hadir me-
ngikuti gladi bersih pada Se-

nin (11/11),” ujarnya.
Kata dia, sedianya pe-

lantikan BPD terpilih dilak-
sanakan secara serentak
pada Kamis (7/11) hingga
Sabtu (9/11) lalu. Namun
karena ada kendala diundur
dan dilaksanakan pada Ra-
bu (13/11).

“Sesuai tahapan pelan-
tikan BPD terpilih sudah
dilaksanakan. Karena ada
kendala diundur,” ucapnya.

Salah satu BPD terpilih
dari Desa Rada, Supriya-
din, mengaku bukan tidak
mau hadir pada acara gladi
bersih yang dilaksanakan
di aula kantor kecamatan.
Tapi kata dia, pihaknya

Banyak Anggota BPD Terpilih tidak Ikut Gladi Bersih
belum mendapat koordinasi
terkait hal itu.

“Saya tidak tahu ada gla-
di bersih hari ini. Karena
sebelumnya tidak mendapat
informasi,” pinta wartawan
Kahaba Net ini.

Begitu pun dikatakan BPD
terpilih asal Desa Sanolo, Is-
naini Daulat, pihaknya menga-
ku bukan sengaja tidak hadir.
Tapi lanjut dia karena belum
mendapat kabar bahwa ada
kegiatan gladi bersih.

“Saya kalau dapat informasi
bahwa ada cara gladi bersih
pasti hadir. Mungkin Pemdes
lupa menyampaikan terkait
kegiatan tersebut,” tutupnya.
(BE07)

suami dalam bekerja mem-
berikan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah yang
dipimpin.

"Dampingi suami dalam
bekerja, karena istri adalah
bagian dari sistim yang mem-
bantu pekerjaan suami," ka-
tanya. (BE05)

Dr. H. Zulkieflimansyah
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Tim Catur NTB Kunci Dua Tiket PON 2020 di Papua
itu segera tidur.

Uniknya ustaz MN Nuh
dari Sumbawa selalu mela-
kukan salat malam dan dah-
syatnya tiap babak dirinya
selalu khawatir melihat
gempuran lawan untuk M
Nuh, tetapi anehnya selalu
menang dan paling rendah
hasil remis.

Tidak pernah kalah, mes-
ki dikeroyok dengan berba-
gai perwirah, tetapi selalu
tenang dan bisa mengatasi
masalah yang sulit itu hing-
ga menang.

“Makanya saya nggak
berani nonton partai beli-
au dan hanya menonton
partai lain,” ujarnya usai
pertandingan via WA, Se-
nin (11/11).

Ini semua berkat doa
dari masyarakat NTB yang
memberikan semangat ju-
ang kepada pecatur. Perca-
si tidak memikirkan berapa

Bima, BimaEkspres.-
Pertandingan Catur Pra

Pekan Olah Raga Nasio-
nal (PON) di Grand Mada-
ni Hotel Kota Mataram 5-
10 November berakhir. Du-
ta Catur tuan rumah berhasil
mengunci dua tiket sekaligus
untuk berlaga di PON Pa-
pua 2020.

Kepastian itu diperoleh
setelah partai catur perse-
orangan yang dipercaya-
kan kepada, Master Nasi-
onal (MN) Fitahurrahman,
M.Pd berhasil meraih poin
sempurna selama empat
babak dan tidak pernah kalah
dengan mengalah duta ca-
tur dari NTT, Maluku Uta-
ra, Papua Barat, dan Ma-
luku.

Demikian juga yang di-
peroleh tim beregu yang
dinakodai MN Wahyullah,
MN Edison dari Kabupa-
ten Bima, MN M. Nuh (Sum-

bawa), dan Master Percasi
(MP) Ardiansyah (Kabupaten
Dompu), mengalahkan tim
catur NTT 3,5-0,5, kemudian
lawan Maluku Utara juga 3,5-
0-5, Papua Barat, 3,5-0,5 dan
terakhir melawan Maluku
dengan hasil 2,5-1,5.

Ketua Percasi NTB, Ab-

dullah Zais, SH, terharu se-
telah timnya berhasil meraih
dua tiket PON Papua 2020
sekaligus. Impian pecatur
NTB untuk berlaga dipen-
tas PON selalu gagal dan
setelah menunggu puluhan
tahun baru berhasil. Kunci
kemenangan  tim NTB ada-

lah mereka disiplin dan tidak
diperbolehkan main kecuali
hanya untuk bertanding di
meja pertandingan. Artinya
setelah makan malam, dan
selesai salat Isya hanya bo-
leh menganalisa untuk pem-
bukaan dan permainan sam-
pai pukul 10 malam, setelah

Bima, BimaEkspres.-
Ada yang beda dengan

Pencanangan Bulan Bakti
Gotong Royong Masya-
rakat (BBGRM) XVI dan
Hari Kesatuan Gerak PKK
ke-47 tingkat Kecamatan
Wawo tahun ini. Kegiatan
yang bertajuk,

“Mari Bersama Memba-
ngun Bima Ramah” ber-
langsung meriah. Ratusan
warga memadati Lengge
Nae sebagai perhelatan.

Pada pertemuan yang
penuh akrab itu, Bupati
Bima, Hj Indah Damayanti
Putri, SE, menyerahkan
bantuan kepada beberapa
kelompok usaha keluarga
dan sempat berdialog de-
ngan kepala dusun (Kadus)
yang hadir pada saat itu.
Tiga Kadus di Desa Maria,
dua mendapatkan bantuan

mesin pompa air, sedangkan
satu Kadus masih dicarikan
lapangan bola voli.

Tidak hanya itu, istri men-
diang H Ferry Zulkarnain,
ST, juga berdialog dengan
calon kepala desa pada em-
pat desa di Kecamatan Wa-
wo yang berkontestasi pada
Pilkades 16 Desember men-
datang.

Bupati berharap agar
mereka bersaing secara se-
hat dan menjaga kondusi-
vitas keamanan di desa ma-
sing-masing.

“Siapapun yang menang
dalam kontestasi itu meru-
pakan suratan takdir. Tugas
calon adalah berikhtiar sung-
guh-sungguh sedangkan yang
menentukan terserah pada
ketetapan Allah,” ujarnya di
Lengge Nae Wawo.

Bupati Dinda meminta

Bupati Bima Dialog dengan Tiga Kadus Maria

Tes Tulis Seleksi Panwascam, Gunakan Sistem Online
Bima, BimaEkspres.-

Proses rekruitmen ang-
gota Panwaslu Kecama-
tan yang tak lama lagi
akan dilakukan Bawaslu
Kabupaten Bima dalam
menyongsong Pemilihan
Bupati dan wakil Bupati
Bima, tidak seperti sebe-
lumnya.

Kordiv Organisasi dan
SDM Bawaslu Kabupaten
Bima, Junaidin , SPd, me-
nyatakan sesuai hasil Ra-
pat Koordinasi bersama
Bawaslu RI untuk seleksi
tertulisnya dilakukan de-
ngan sistem Computer As-
sisted Test (CAT) Socrati-
ve. "Metode tes tulis online

ini merupakan Pedoman
Teknis yang diputuskan oleh
Bawaslu RI," jelas Joe, sapa-
an akrabnya.

Menurut dia, penera-
pan sistem seleksi tertulis
dengan sistem online ini
merupakan terobosan da-
lam mengikuti perkemba-
ngan tekhnologi. Selain itu

biaya yang diberikan KONI
NTB, tetapi semangat bagai-
mana agar bisa lolos PON
karena kesempatan sebagai
tuan rumah memungkinkan
atlet bisa fokus dan sema-
ngat untuk meraih kesempa-
tan itu dengan baik.

“Alhamdulillah kini ter-
wujud meski dalam kondisi
miskin biaya penyelengga-
ra. Bayangkan kita hanya
diberi 10 juta dari KONI un-
tuk kegiatan dan persiapan
atlet. Tetapi kita tidak ber-
kecil hati dan itu dibuktikan
oleh pecatur kita,” katanya.

Keberhasilan ini, kata-
nya, perlu disyukuri dan
atlet catur harus bersiap di-
ri untuk menjadi yang ter-
baik di PON 2020 Papua.

Semoga catatan emas ini
menjadi penyemangat bagi
pecatur yang akan datang
untuk meraih yang terbaik
untuk NTB. (BE02)

untuk menjaga integritas
dan objektivitas Bawaslu Ka-
bupaten Kota yang melaksa-
nakan seleksi dimaksud.

Dijelaskannya, dengan
penerapan tes tulis online
ini Komisioner Bawaslu bi-
sa terhindar dari fitnah bo-
corkan soal atau kunci jawa-
ban.

"Karena tes tulisnya
online, sumber soal lang-
sung dari Bawaslu RI.
Dan setelah seleksi berlang-
sung peserta dapat menge-
tahui hasilnya," urainya.

Bagaimana dengan ke-
siapan sarana dan jaring-
an? Joe merasa hal terse-
but menyoal teknis dan

akan dibicarakan dengan
pimpinan Bawaslu Kabu-
paten Bima. Namun dia me-
yakini hal tersebut dapat di-
laksanakan meski dengan
sarana yang terbatas. "Soal
sarana dan jaringan ini kami
juga koordinasi lebih lanjut
dengan Bawaslu Provinsi,"
tandasnya. (BE04)

agar penjabat kepala desa
dan panitia Pilkades melak-
sanakan tugasnya dengan
baik dan penuh tanggung-
jawab untuk menyukseskan
terpilihnya Kades yang de-
finitif.

Tidak hanya itu, penjabat
agar tidak memanfaatkan
kesempatan menyalahgu-
nakan dana ADD. Gunakan
haknya dengan sebaik-ba-
iknya dan tidak mengguna-
kan yang bukan haknya.

Camat Wawo, Drs Ai-
din, mengajak Bupati Bima
untuk terus memikirkan
pembangunan di daerah
dataran tinggi Wawo. Saat
ini warga Desa Riamau me-
ngapresiasi perhatian Bu-
pati Bima yang telah me-
merdekakan warga Riamau
dari ketiadaan listik dan
aspal jalan. Kini dua per-

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur NTB, Dr.

Hj. Sitti Rohmi Djalilah, me-
ngapresiasi kegiatan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Provinsi NTB yang
akan memberikan penghar-
gaan berupa anugerah penyi-
aran kepada radio dan tele-
visi di NTB.

"Anugerah penyiaran dari
KPID itu positif, karena
penghargaan yang diberikan
kepada radio dan televisi
yang punya komitmen me-
nyiarkan konten-konten po-
sitif, utamanya tentang pem-
bangunan di NTB," kata Wa-
kil Gubernur saat meneri-
ma KPID NTB di ruang ker-
janya.

Wagub mengungkapkan,
memang perlu adanya apre-
siasi dan penghargaan ke-
pada media, karena telah
membantu pemerintah dalam
menyampaikan program-
program pemerintah kepada

kita kedepankan adalah hal-
hal positif untuk pemba-
ngunan," tuturnya.

Wagub berharap, sema-
kin banyak radio dan televisi
yang menyiarkan konten-
konten positif dan menjadi
corong bagi program-pro-
gram terbaik pemerintah
untuk masyarakat.

Ketua KPID NTB, Yus-
ron Saudi, mengungkapkan
penganugerahan ini berte-
makan "Siaran Sehat, NTB
Gemilang". Ia menyampai-
kan bahwa penganugera-
han ini akan dilaksanakan
pada 17 Nopember menda-
tang.

"Penganugerahan yang
dilaksanakan pada hari
Minggu nanti akan disiarkan
di seluruh radio televisi di
NTB ini," pungkasnya.

Bima TV sendiri mengi-
rimkan beberapa konten
untuk mengikuti penganu-
gerahan ini. (BE08)

Wagub NTB Apresiasi Penghargaan untuk Media Penyiaran

mintaan warga itu sudah
terkabul dan jalan menuju
Riamau sudah di-hotmix dan
aliran listri sudah menyala
dalam dua bulan terakhir.

“Jika ada anggaran tersisa
dari Kabupaten Bima, kami
minta kepada Bupati Bima
tidak perlu pusing mencari di
arahkan ke mana, tetapi lang-
sung saja salurkan ke Keca-
matan Wawo,” kata Aidin yang
disambut meriah warga.

Hadir mendamping Bupati

Bima adalah anggota DP-
RD Kabupaten Bima Da-
pil IV, Yasin, S.PdI, Kadis
PUPR, Ir H Nggempo,
MMT, Kadis Kominfostik,
Fahrurrahman, SE, M.Si,
Kadis Kelautan dan Peri-
kanan, Ir Hj Nurma, M.Si,
Kadis Perkim, M. Taufik,
ST, MT, Sekretaris Camat
Wawo, Syarifudin, S.Sos,
dan sejumlah pejabat lain-
nya.

Dalam pertemuan itu,

nuansa politis tetap kental di
dalamnya. Dialog dengan
Kadus di Desa Maria cukup
menarik karena Bupati
sempat menanyakan pada
Pilkada 2015 mendukung
siapa. Dijawab mendukung
Umi Dinda dan secara spon-
tan juga mereka menjawab
jika Umi Dinda ikut Pilkada
lagi akan tetap mendukung
kembali. Terutama untuk me-
nyukseskan program Bima
Ramah. (BE02)

masyarakat.
"Karena memang di za-

man sekarang, perlu ada
corong-corong yang me-
nyampaikan program-pro-
gram pemerintah supaya
sampai ke masyarakat.
Kalau tidak ada media yang
menyampaikan ke masya-
rakat, sulit untuk cepat di-
pahami oleh masyarakat,"
terang Wagub.

Ditanya tentang per-
kembangan penyiaran di
NTB, Wagub menilai pe-
nyiaran di NTB cukup ba-
gus dengan konten-konten
yang membangun.

"Radio dan televisi di
NTB sekarang sudah ba-
nyak. Yang terpenting ada-
lah bagaimana radio dan
televisi ini berfungsi untuk
mengedukasi masyarakat,
bukan berita hoaks, bukan
berita yang mengadu dom-
ba dan bukan berita yang
menghasut, karena yang


