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Kota Bima, BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, HM Lutfi SE ter-

ancam akan dilaporkan oleh Komisi Aparat
Sipil Negara (KASN) ke Presiden RI, lan-
taran dianggap enggan menindaklanjuti
rekomendasi sepenuhnya atas proses mu-
tasi dan demosi yang dilakukannya bebe-
rapa waktu yang lalu.

Kukuh, Komisioner KASN kepada war-
Baca: Dilapor... Hal 3

tawan Selasa (12/11) kemarin menjelaskan,
jika Pemkot Bima belum menindaklanjuti
secara utuh isi rekomendasi KASN bebe-
rapa bulan lalu, maka harus dilakukan.

Karena Kukuh menyebutkan, ASN yang
harus dikembalikan posisi dan jabatannya
bukan hanya lima orang seperti yang sudah
dilakukan oleh Pemkot, melainkan seluruh-
nya sesuai dengan rekomendasi pihaknya.

Enggan Jalankan Rekomendasi,
Wali Kota Akan Dilapor KASN ke Presiden

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

"Akan kami laporkan ketidakpatuhan
Wali Kota ini langsung kepada Presiden.
Biarkan Presiden yang menangani lang-
sung, mutasi dan demosi yang ada," tegas
Kukuh via seluler siang kemarin.

Hanya saja sebelum melakukan laporan

Pekerjaan Taman Kodo Terancam Dihentikan Pemilik Tanah

Warga Desa Sondosia, Kecamatan Bolo aksi hadang jalan di jalan lintas Bima Dompu, Selasa (1211). Mereka menuntut pelaku pembacokan
ditangkap. Berita di halaman 4.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Terancam... Hal 4

Kota Bima, BimaEkspres.-
Lantaran diduga membangun diatas

lahan milik warga, pekerjaan proyek Ta-
man Kodo yang menggelontorkan biaya

cam akan menghentikan pekerjaan taman
tersebut.

"Kita akan menghentikan pekerjaan
proyek itu saat 50 persen, jika hak kami
tidak dipastikan secara hukum," ancam
salah satu pemilik tanah, Muhtar kepada
sejumlah wartawan kemarin.

Diceritakan Muhtar, luasan bidang ta-
nah yang dipakai untuk pembangunan ta-
man tersebut, bukan menjadi bagian dari
aset atau lahan kepemilikan Pemkot Bi-
ma. Melainkan katanya murni tanah hak
milik warga setempat.

"Ya salah satunya adalah saya. Sisa-
nya ada dua warga setempat juga yang
berhak atas tanah itu," urainya melalui
via seluler kemarin.

Muhtar mengancam akan menghentikanRp 4,3 Miliar yang kini tengah berlang-
sung, terancam gagal.

Pasalnya, sejumlah warga yang meng-
klaim memiliki tanah tersebut, mengan-
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CATATAN REDAKSI

AKBP Bagus S. Wibowo, SH, SIK, kini
digantikan AKBP Gunawan Tri Hatmoyo, se-
bagai Kapolres Bima Kabupaten. Penyera-
han jabatan itu mulai, Senin (11/11).

Bagus sendiri lebih dari dua tahun me-
ngabdikan diri di Kabupaten Bima. Kini me-
ngemban tugas baru sebagai Kapolres Lom-
bok Barat.

Selama mengemban tugas di Bima, Ba-
gus sudah banyak melakukan sesuatu. Tidak
hanya melakukan penegakan hukum terha-
dap pelaku tindak kriminal, namun juga
pendekatan persuasif. Bagus juga banyak
melakukan kegiatan sosial, sebagai model
membangun komunikasi dan kedekatan de-
ngan masyarakat.

Bima sebagai daerah yang dianggap
memiliki tingkat dinamika yang tinggi, mem-
butuhkan pola khusus dalam penanganan-
nya. Harus memahami karakter masyara-
katnya. Disamping itu perlu ada ketegasan.

Kita harapkan apa yang dilakukan Ka-
polres sebelumnya dan mampu menekan ang-
ka kriminalitas, dapat diteruskan. Meskipun
AKBP  Gunawan Tri Hatmoyo sebagai peja-
bat baru memiliki pola tersendiri. Namun
tidak ada salahnya meneruskan apa yang
sudah dilakukan pejabat Kapolres sebelum-
nya.

Kasus pencurian dengan kekerasan
(Begal) misalnya, masih terjadi di wilayah
Bima. Apalagi Bima ingin menggeliat dibi-
dang pariwisata, maka keamanan menjadi
kunci. Dalam sapta pesona, kemanan men-
jadi poin pertama.

Sebelumnya terdapat sejumlah kasus kri-
minal yang menimpa pengunjung di lokasi
wisata. Maka, perlu ada pendekatan, selain
tindakan tegas secara hukum. Terutama me-
nyelami akar persoalannya.

Melakukan pemetaan terhadap daerah
rawan dan pola pendekatannya. Karena tin-
dakan penegakan hukum tidak selalu tepat
dan menyelesaikan persoalan dalam jangka
panjang.

Disamping itu, masyarakat juga harus
memberikan dukungan kepada instutisi ke-
polisian. Sinergi menjadi penting, agar per-
soalan yang muncul dapat diselesaikan de-
ngan cepat.

Membangun kesadaran hukum masya-
rakat harus terus digalakkan. Apalagi ke-
rap kali masyarakat dalam merespon se-
suatu, melampiaskan dengan blokade jalan.
Padahal tindakan itu, merugikan kepenting-
an orang lain.

Maka, kita harapkan AKBP  Gunawan
Tri Hatmoyo dapat melakukan sesuatu yang
lebih. Agar Bima benar-benar menjadi da-
erah yang ramah.

Selamat bertugas AKBP Gunawan Tri
Hatmoyo dan terimakasih, AKBP Bagus S.
Wibowo, SH, SIK. Teruslah mengayomi masya-
rakat. (*)

Terimakasih Bagus

Dampak Deflasi Terhadap
Perekonomian Wilayah

Oleh: Joko Pitoyo Novarudin

PENGENDALIAN harga merupakan kebijakan yang umum diterapkan pada wilayah sedang berkembang.
Kebijakan tersebut diterapkan agar masyarakat di daerah sedang berkembang dimana pendapatannya belum sebesar
masyarakat di daerah maju, tetap mampu mempertahankan daya beli nya. Daya beli masyarakat perlu dijaga agar
roda ekonomi dapat terus berputar dan berkembang, karena salah satu komponen yang berkontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi adalah tingkat konsumsi masyarakat.

Bergeraknya roda perekonomian pada dasarnya merupakan interaksi antara aspek permintaan dan penawaran.
Aktivitas kedua aspek tersebut perlu dijaga supaya ritme pergerakan roda perekonomian di suatu wilayah dapat
mengoptimalkan pengembangan potensi-potensi lokal atau domestik, sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi yang
inklusif. Harga yang terjangkau perlu dikendalikan selama tingkat pendapatan masyarakat belum tumbuh secara
signifikan. Pada saat pendapatan masyarakat tumbuh dengan lebih baik, diharapkan nilai tabungan (investasi) akan
meningkat. Pada periode tersebut sangat dimungkinkan menaikkan inflasi pada level yang lebih tinggi (namun tetap
terkendali) guna men-stimulus produsen dalam melakukan pengembangan usahanya dan memanfaatkan investasi
yang tersedia. Perkembangan dunia usaha diharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Kota Bima selama tiga bulan terakhir mengalami deflasi yaitu sejak Juli 2019. Menurut Badan Pusat Statistik
Kota Bima, bulan Juli 2019 Kota Bima mengalami deflasi -0,52%, berlanjut di bulan Agustus 2019 dengan deflasi -
0,56% dan bulan September 2019 deflasi -0,16%. Deflasi sekilas nampak menguntungkan pihak konsumen
(masyarakat), karena harga barang menjadi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kata lain,
dengan sejumlah uang yang sama seseorang dapat mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya.
Penurunan harga barang bukanlah tujuan pembangunan ekonomi. Peningkatan daya beli yang menjadi sasaran
pembangunan ekonomi dicapai dengan meningkatkan pendapatan (income) sehingga kemampuan konsumsi
masyarakat meningkat.

Secara umum deflasi disebabkan oleh terlalu besarnya penawaran dibandingkan permintaan. Hal ini dapat terjadi
antara lain karena terlalu besarnya output yang dihasilkan atau menurunnya permintaan secara signifikan. Kondisi
ini akan direspon oleh produsen dengan mengurangi output, sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan
ekonomi sektor yang bersangkutan. Dalam aktivitas ekonomi, terdapat keterkaitan (linkage) antara satu sektor
ekonomi dengan sektor ekonomi lain, maka “lesunya” aktivitas ekonomi suatu sektor akan mempengaruhi sektor
ekonomi lainnya. Jika kondisi ini terjadi berkelanjutan, maka akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah.

Selama 3 bulan terakhir (Juli – September 2019) kelompok bahan makanan terus mengalami deflasi. Kelompok
bahan makanan terdiri atas komoditi-komoditi pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Sebagian komoditi
tersebut adalah produk lokal yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kota Bima dan sekitarnya. Produksi
pertanian pada umumnya memiliki musim atau periodik. Ketersediaan komoditi pertanian secara musiman biasanya
berdampak pada harja jual komoditi tersebut. Harga sub kelompok daging dan sub kelompok telur, susu dan hasil-
hasilnya juga mengalami deflasi pada periode Juli-September 2019, padahal komoditi tersebut bukan termasuk
komoditi musiman. Perlu menjadi perhatian bersama jangan sampai deflasi tersebut berdampak pada melemahnya
sektor ekonomi terkait sehingga mengganggu ketahanan pangan di Kota Bima.

Deflasi atau menurunnya harga barang dibandingkan periode sebelumnya, sekilas nampaknya merupakan kondisi
yang baik bagi konsumen/masyarakat. Namun ternyata dampak deflasi terhadap perekonomian tidak sesederhana
yang diperkirakan. Deflasi yang berkepanjangan dapat merusak sendi-sendi perekonomian karena mengganggu
pola permintaan dan penawaran pasar serta aktivitas ekonomi suatu wilayah. Beberapa literatur menyebutkan
dampak deflasi terhadap perekonomian, antara lain:
1. Agar barang tetap kompetitif di pasaran maka harga perlu diturunkan. Jika hal ini terjadi terus-menerus maka
keuntungan/pendapatan perusahaan akan merosot tajam. Menurunnya pendapatan usaha/perusahaan pada suatu
sektor ekonomi, mengakibatkan penurunan output usaha sektor tersebut. Dalam keterkaitan aktivitas ekonomi
antara sektor, kondisi ini dapat berdampak pada sektor-sektor ekonomi terkait lainnya.
2.  Rendahnya tingkat harga di pasaran mengakibatkan pendapatan perusahaan menurun sehingga harus melakukan
efisiensi biaya produksi. Efisiensi yang umum dilakukan adalah mengurangi biaya belanja material (bahan baku)
dan kompensasi faktor produksi. Pembatasan (pengurangan) upah gaji dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
menjadi hal yang tidak terelakkan jika pelemahan ekonomi terus berlangsung.
3. Menurunnya pendapatan perusahaan bahkan mengalami kerugian, berdampak pada para investor menahan
dananya, menunggu iklim usaha kembali kondusif (bergairah). Hal tersebut menyebabkan terhambatnya investasi
yang dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan dan tumbuhnya perekonomian suatu wilayah.
4.  Perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai dampak deflasi memiliki pola yang kompleks. Deflasi yang
ditandai dengan turunnya harga-harga, pada awalnya dimanfaatkan konsumen untuk meningkatkan konsumsinya.
Namun pelemahan ekonomi regional akibat deflasi sebagaimana dijelaskan di atas berdampak pada penurunan
upah/gaji bahkan PHK. Menurunnya gaji menyebabkan masyarakat menyesuaikan (mengurangi) tingkat konsumsinya
dengan pendapatan yang diterima.

Mencermati beberapa kondisi di atas, semua pihak perlu menyadari bahwa inflasi yang terkendali memang
dibutuhkan dalam menggerakkan dan menggairahkan aktivitas perekonomian. Inflasi yang terjadi perlu diimbangi
dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas guna menjaga daya beli masyarakat. Dampak negatif dari kenaikan
harga barang dapat diminimalisir jika diikuti peningkatan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat menengah
bawah yang rentan menjadi miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas merupakan pemicu berkembangnya ekonomi
masyarakat menengah bawah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. (*)

Penulis adalah ASN BPS Kota Bima
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Kakek 85 Tahun Diduga Cabuli Cucunya Hingga Hamil
Bima, BimaEkspres.-

AD (85) warga Desa Parado
Kuta, Kecamatan Parado, Kabupa-
ten Bima, diamankan polisi, Senin
(11/11 sekitar pukul 17.30 Wita. AD
diduga mencabuli cucunya sendiri
hingga hamil.

Dilapor... dari hal.1

ke Presiden, KASN mengaku
akan kembali melayangkan surat
teguran untuk Wali Kota Bima
agar segera menindaklanjuti re-
komendasi secara utuh.

"Jika surat teguran ini tidak
diindahkan, maka laporan harus
kami lakukan kepada Presiden,"
tambah Kukuh.

Sementara ditanya soal we-
wenang pihaknya di KASN, Ku-
kuh mengaku pihaknya hanya me-
miliki ruang kerja pada pemerik-
saan dan menghasilkan rekomen-
dasi saja.

Sedangkan untuk pemberian
berupa sanksi seperti contohnya
kepada Wali Kota atau yang ban-
del enggan menjalankan reko-

"Iya saat ini kami telah aman-
kan AD (85) terduga pelaku pen-
cabulan terhadap cucunya sen-
diri bernama DF. Pelaku diaman-
kan oleh anggota Polsek Parado,"
jelas Kasat Reakrim Polres Bima
IPTU Hendry Cristianto, SSos, Selasa.

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

mendasi pihaknya, hanya bisa di-
lakukan oleh Presiden atau jaba-
tan diatasnya.

"Karena kewenangan yang
diberikan undang-undang hanya
sebatas memeriksa dan menge-
luarkan rekomendasi saja. Regulasi
yang mengatur kami," ucapnya.

Apa tanggapan Pemkot Bima atas
ancaman ini? Melalui Kabag Humas
dan Protokol, H Abdul Malik mengaku
akan menunggu surat teguran dari
KASN diterima Pemkot. Setelah dite-
rima, baru pihaknya menyikapi.

"Ya kita tunggu suratnya dulu.
Apa isinya baru bisa ditindaklanjuti,"
jawabnya sembari menambahkan
akan dirapatkan bersama apa isi su-
rat teguran tersebut. (BE09)

Sementara, dokter Puskesmas
Monta Hj. Wahyuni menjelaskan,
berdasarkan diagnosa sementara

Bima, BimaEkspres.-
Umar (53) warga Dusun Mai

Mena, Desa Monta, Kecamatan
Monta, Kabupaten Bima, satu
tahun lebih menahan rasa sakit.
Dia hanya  bisa terbaring di tem-
pat tidurnya.

Kondisi ekonomi membuat-
nya tidak berobat. "Salah satu
warga kami sudah lama men-
derita penyakit, kondisinya se-
makin parah, kami berinisiatif
membawanya ke Puskesmas
Monta untuk berobat," jelas Guf-
ran, Sekretaris Dea Monta, Se-
lasa (12/11).

Bima, BimaEkspres.-
Jumlah korban anjing gila masih

terus muncul. Sepertinya penanga-

nan belum optimal dilakukan.
Seperti dialami Siti Asiah war-

ga RT12 RW 02 Desa Woro, Ke-

camatan Madapangga, Selasa
(12/11). Saat jalan menuju kios un-
tuk membeli kartu handphone,
tetiba saja digigit anjing gila, sekitar
pukul 15.50 Wita.

“Saya hendak membeli kartu
handphone. Tetiba diserang an-
jing gila lalu menggigit bagian betis
kiri,” ujarnya.

Kata dia, sesaat setelah digigit
anjing, langsung mencuci bekas
gigitan anjing dengan air bersih lalu
menuju Puskesmas Madapangga
guna mendapatkan perawatan secara
medis. “Setelah digigit anjing luka
dicuci dengan air bersih. Kemudian
menuju Puskesmas untuk mengobati
secara medis,” tuturnya.

Warga setempat, Muhtar, mem-
benarkan hal itu. Usai digigit an-
jing korban dibawa ke Puskesmas
untuk mendapatkan perawatan
medis. Yakni untuk mendapatkan
suntikan/faksin. “Korban sudah kem-
bali ke rumah setelah difaksin oleh pihak
Puskesmas,” jelas Muhtar.

Kepala Puskesmas Madapangga,
Eva Juniarti, SKM, mengungkapkan,
korban gigitan anjing asal Woro tersebut
sudah ditangani secara medis.
“Korban sudah sudah ditangani secara
medis. Yakni diberikan suntikan faksin
pertama,” ucap Eva.

Sebelum diberikan faksin, luka gi-
gitan anjing pada korban dicuci dengan
air mengalir selama 15 menit. “Nanti
pada hari ke 7 dan 21 korban disuruh
datang lagi untuk diberikan faksin ke
dua dan tiga,” tutupnya. (BE07)

Anjing Gila Masih Mengancam Warga di Madapangga

Kata dia, terduga pelaku me-
lakukan pencabulan terhadap kor-
ban, cucunya. Berdasarkan BAP
korban, perbuatan itu dilakukan di
rumah panggung pelaku.

"Terduga pelaku diamankan
karena adanya laporan masya-

rakat, bahwa D dihamili oleh ka-
keknya sendiri," jelasnya.

Kemudian personel Polsek
Parado yang dipimpin Kanit Res-
krim langsung menuju So Karobo
untuk mengamankannya. "Pelaku
langsung diamankan oleh jajaran
Polsek, supaya menghindadi amu-
kan massa," katanya.

Kapolres Bima melalui Kasub-
bag Humas IPTU Hanafi, men-
jelaskan terduga pelaku AD saat
ini masih status diamankan oleh
Polres Bima untuk menghindari

amukan massa. Pihaknya me-
ngimbau kepada masyarakat te-
rutama keluarga korban agar mem-
percayai sepenuhnya penanganan-
nya kepada pihak Kepolisian.

"Kami minta kepada keluarga
korban untuk percaya proses
penyelidikan, bila terdapat cukup
bukti maka kasus tersebut akan
di tingkatkan ke penyidikan dan
setiap perkembangan penanga-
nan oleh penyidik akan di sam-
paikan melalui SP2HP," pungkas-
nya. (BE05)

Korban gIgitan anjing gila di Woro.

Satu Tahun Sakit, Kondisi Warga Monta Ini Menguatirkan
Berdasarkan informasi yang

dia ketahui, Umar sudah lama
menderita sakit. Tetapi karena
keterbatasan biaya, pria dua anak
hanya bisa pasrah di tempat tidur.
Selama ini tidak pernah mengurus
kartu BPJS Kesehatan.

"Umar sudah ditangani di Pus-
kesmas Monta, kami sedang me-
ngurus bahan untuk pembuatan
kartu BPJS di Dinas Sosial," ka-
tanya.

Lanjut dia, Umar tegolong
masyarakat kurang mampu. Dia
berharap perhatian ini bukan ha-
nya tanggung jawab pemerintah

desa, tetapi menjadi tanggung ja-
wab bersama.

"Kami harap semua bisa mem-
bantu meringankan beban keluarga
Umar yang saat ini sedang dirawat
di Puskesmas Monta" harapnya.

Selain itu, Gufran juga meng-
harapkan Bupati Bima dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bima serta
Dinas Sosial membantu biaya pe-
ngobatannya. "Kami harap ada per-
hatian dari pemerhati dan juga pe-
merintah daerah untuk meringankan
beban keluarga penderita dan biaya
untuk keluarga yang mendampingi-
nya selama berobat," ujarnya.

pasien Umar mengalami gangguan
hati, akibat penyakit itu dia mengala-
mi penurunan berat badan. (BE05)
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Pelaku Pembacokan Belum Tangkap,
Warga Sondosia Hadang Jalan

Bima, BimaEkspres.-
Lantaran pelaku pem-

bacokan  terhadap korban
Hendra Juliaton (15), war-
ga RT 03 Sondosia Keca-
matan Bolo belum ditang-
kap. Warga setempat me-

lakukan aksi hadang jalan
di jalan lintas Bima Dompu
tepatnya sekitar jembatan
besar desa setempat, se-
kitar pukul 10.00 Wita, Se-
lasa (12/11).

Saat menghadang jalan

negara, warga setempat
membakar ban bekas, se-
hingga mengakibatnya
jalur yang menghubung-
kan Bima Dompu saat itu
macet total.

Kapolsek Bolo, IPTU.

Juanda, membenarkan ke-
jadian itu. Pihaknya turun
langsung di TKP untuk
memberikan pemahaman
hukum kepada warga se-
tempat. Mereka selanjut-
nya  membubarkan diri dan
jalan bisa dilalui lagi.

“Sebelumnya saya tidak
tahu ada aksi hadang jalan.
Kebetulan saat melakukan
patroli ke arah bagian ti-
mur wilayah Bolo, menda-
pat informasi ada warga
hadang jalan. Saya dan ang-
gota bergegas menuju TKP
dan membubarkan warga
yang hadang jalan dengan
cara memberikan pema-
haman hukum,” ujarnya.

Diakui Kapolsek, sebe-
lumnya menerima laporan
kasus tersebut bahkan sa-
at ini tengah melakukan

upaya hukum. Hanya saja,
lanjut dia, proses hukum
tidak segampang memba-
likkan telapak tangan.

“Kasus itu sedang da-
lam penyelidikan dan men-
jadi atensi kita,” jelasnya.

Cerita dia, kronologis
kejadian, sekitar pukul
22.00 Wita, pada Ahad (10/
11) lalu, korban sedang
mengendarai sepeda motor
menuju Desa Sondosi. Tiba
di Pertigaan Cabang Dong-
go di hadang oleh SM alias
BL (18) bersama rekan re-
kannya dan melakukan pe-
nganiayaan dengan cara
membacok  korban sehing-
ga korban melarikan diri
menuju kios milik Dedy
warga sekitar Pertigaan
Cabang Donggo untuk me-
minta pertolongan.

Terancam...  dari hal.1

tahapan pekerjaan RTP
itu, jika tidak ada kepastian
dari Pemkot Bima. Kare-
na dikisahkannya, pada ta-
hun 2004 atau pada saat
Wali Kota almarhum HM
Nur Latif menjabat.

"Katanya mau ditukar
guling dengan tanah sawah
yang ada di wilayah Kodo
juga. Oleh almarhum (Nur
Latif, Red) katanya, tanah
itu akan dijadikan sarana
olahraga warga," ucapnya.

Lantaran dengan alasan
untuk kepentingan umum,
dirinya dan dua pemilik lain
mengamini untuk ditukar
guling dengan tanah sa-
wah. Pun hingga hari ini,
sambung Muhtar, legalitas
tanah sawah yang mereka
garap hasil dari tukar gu-
ling tanah bersertifikat mi-
liknya dan milik dua warga
lain, belum juga ada kepas-
tian hingga dibangunnya
Taman Kodo.

Lantaran melihat dimu-
lainya aktifitas proyek ter-
sebut, Muhtar telah me-
ngadu ke Wali Kota Bima,

“Korban mengalami lu-
ka robek di bagian pung-
gung kanan atas, menga-
lami luka robek  pada ba-
gian lengan tangan kiri di
atas siku, luka robek pada
bagian lengan tangan kiri
di bawah siku. Untuk men-
dapatkan pertolongan me-
dis, korban dibawa ke ru-
mah sakit oleh warga seki-
tar,” ungkapnya.

Dirinya berharap, kepa-
da seluruh keluarga kor-
ban agar menyerahkan
proses hokum sepenuhnya
pada polisi. Karena terkait
masalah ini sudah menjadi
atensi.

“Kita akan jalankan su-
premasi hukum sesuai pro-
sedur. Untuk itu kita harap
keluarga korban bersabar,”
tutupnya. (BE07)

perihal masalah tanah ter-
sebut.

"Dan jawaban Wali Ko-
ta, diminta agar membuat
catatan kronologi dari tu-
kar guling  itu," ulasnya.

Kini usai membuat ca-
tatan kronologi tanah tukar
guling yang dimaksud, ke-
mudian katanya akan ditin-
daklanjuti dengan Pemkab
Bima sebagai pemilik ta-
nah sawah yang dipakai tu-
kar guling.

Ia mengaku akan me-
nuruti apa yang diminta Wali
Kota. Hanya saja diingat-
kannya, jika sampai 50 per-
sen pekerjaan pihaknya be-
lum ada kepastian atas le-
galitas tanah, maka tetap
akan menghentikan peker-
jaan dimaksud.

Apa tanggapan peme-
rintah atas ancaman ini?
Kabid Aset BPPKAD Ko-
ta Bima, Abdillah, membe-
narkan tanah yang diguna-
kan untuk pembangunan
RTP Taman Kodo, bukan
aset milik Pemkot Bima,
melainkan benar adanya

milik warga.
Lha kenapa tetap me-

lanjutkan pekerjaan? Ab-
dillah mengelak dengan ala-
san, saat pertemuan dengan
warga sebelum proses awal
pembangunan, dirinya sela-
ku Kabid Aset tidak hadir.

"Silakan tanyakan dinas
teknis (PUPR) yang lebih ta-
hu soal itu," elaknya singkat.

Secara terpisah, Kabid
Cipta Karya Dinas PUPR
Kota Bima, Fahad yang di-
konfirmasi sejumlah warta-
wan, membenarkan tanah
itu milik warga. Meski se-
jak awal mengira tanah itu
bagian dari aset Kota Bi-
ma.

Fahad menjelaskan, ma-
salah itu tengah dibicarakan
Pemkot dengan pemilik ta-
nah untuk dicarikan solusi-
nya termasuk, membicara-
kan dengan pihak Pemkab
Bima.

"Soal proses pekerjaan,
sepanjang bukan masalah
teknis akan diselesaikan ber-
sama dengan dinas lainnya,"
ucapnya. (BE09)

Aksi blokade jalan yang dilakukan oleh warga.
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Pembangunan Jembatan
Simpasan Hampir Rampung

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kabupaten

Bima melalui Dinas PUPR
terus menggenjot percepa-
tan pembangunan jembatan
Simpasai Kecamatan Mon-
ta. Pekerjaan yang akan
berakhir 29 November 2019,
sudah  mencapai 93,54 per-
sen.

"Alhamdulillah pekerja-
an jembatan Simpasai Ke-
camatan Monta sudah ham-
pir rampun," jelas Kadis PU-
PR Ir. H Nggempo, M. Mt,

Selasa (12/11).
Kata dia, sampai saat ini

pelaksana proyek sedang
menyelesaikan bagian-ba-
gian yang masih dalam pro-
ses finishing, Jembatan peng-
hubung antar desa  itu am-
bruk akibat diterjang banjir
beberapa tahun  lalu.

"Yang sedang diselesai-
kan saat ini adalah sanda-
ran jembatan, pengecetan
dan penimbunan," kata-
nya.

Kata dia, pekerjaan ini

akan berakhir sesuai wak-
tu kontrak yang akan ber-
akhir 29 Novemver. Jem-
batan sudah bisa diguna-
kan berdasarkan umur be-
ton.

“Tidak ada pengaspalan
untuk jembatan Simpasai,
sebab anggarannya tidak
mencukupi, untuk tahun
depan kami akan menin-
daklanjut untuk pekerjaan
lanjutan," ujarnya.

Lanjutnya, setelah pe-
nimbunan dan finishing

Tiga Desa di Bolo
Sudah Buka STQ

Bima, BimaEkspres.-
Dari 14 desa yang ada di Kecamatan Bolo sudah

tiga desa yang melaksanakan pembukaan Seleksi
Tilawatil Qur’an (STQ). Yakni diawali Desa Timu pada
(Ahad (10/11), kemudian Desa Leu Senin (11/11) dan
tadi malam (Selasa, red 12/11) Desa Bontokape.

Kasi Kesos dan Pemeberdayaan Masyarakat Pe-
merintahan Kecamatan Bolo, Syamsudin H M Saleh,
membenarkan tiga desa itu telah membuka STQ.
Sesuai jadwal, desa yang terakhir membuka pelak-
sanaan STQ yaitu Desa Sondosia.

“Kalau tidak ada perubahan. Desa Sondosia akan
mengakhiri pembukaan STQ yakni Jum’at (29/11)
mendatang,” ujar Syamsudin.

Kata dia, sejauh ini pelaksanaan pembukaan
STQ berjalan aman, lancar dan tertib. Hal itu berkat
partisipasi semua pihak dalam rangka menjaga Kan-
tibmas.

“Kita apresiasi dukungan dari semua elemen.
Sehingga kegiatan pembukaan STQ berjalan sesuai
harapan bersama,” ujarnya.

Diakuinya, dibanding tahun sebelumnya, tingkat
partisipasi warga dan Pemdes dalam mengahadapi
kegiatan bernuansa Islam meningkat. Terbukti, pada
pembukaan di setiap desa pengunjung membludak.

“Selain pengunjung padati arena STQ. Bukti
partisipasi Pemdes yakni mengucurkan dana desa
yang besar untuk kegiatan tersebut,” jelasnya.

Berdasarkan informasi, setiap desa mengalo-
kasikan anggaran untuk kegiatan STQ di atas Rp.
30 juta. “Tahun sebelumnya setiap desa alokasikan
anggaran dibawah Rp. 30 juta. Sedangkan tahun ini
di atas angka Rp. 30 juta,” beber Syamsudin. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Anggota Polsek Bolo

yang dipimpin  oleh IPTU
Juwanda berhasil menge-
rebek judi sabung Ayam,
Senin (11/11/19). Penggere-
bekan tersebut, terjadi seki-
tar pukul 13.00 Wita di lokasi
watasan Desa Rato dan
Desa Leu Kecamatan Bolo.

Kapolsek Bolo, IPTU.
Juwanda, mengungkapkan,
sabung ayam itu berdasar-
kan informasi dari masyara-
kat yang merasa resah de-
ngan aktivitas perjudian ter-

sebut.
“Sehingga personil Polsek

Bolo, langsung menindak
lajutinya ke TKP. Setelah
tiba di lokasi, anggota lang-
sung melakukan pengepu-
ngan area tempat sabung
ayam tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, namun para
pemain sambung ayam, ber-
hasil melarikan diri melewati
jalur pesawahan. Sementara
personil hanya mengamankan
satu ekor ayam aduan yang
ditinggal oleh pemiliknya.

“Para pemain kabur serta

membawa ayam aduan. Ta-
pi ada satu yang biasa dia-
mankan,” ujarnya.

Barang bukti satu ekor
ayam yang disita tersebut,
langsung dibawa untuk
dimusnahkan yakni dengan
cara disembelih di Mapol-
sek yang disaksikan lang-
sung oleh pemilik atas na-
ma Safrin Anwar warga
RT 04 RW 02 Desa Tambe
Kecamatan Bolo,” ungkapnya.

Dirinya mengimbau, ke-
pada seluruh lapisan masya-
rakat agar terus meberikan

Grebek Judi Sabung Ayam, Polisi Musnahkan BB
laporan kepada polisi terkait
terjadinya tindak kriminal. Hal
itu perlu dilakukan agar polisi
bisa turun tangan sekaligus
menekan angka kriminalitas.

“Jangan sungkan untuk
melaporkan kalau ada tindak
pidana yang terjadi. Mari kita
jaga sama sama konduktifitas
wilayah ini,” harap Kapolsek.
(BE07)

akhir, jembatan penghu-
bung itu bisa langsung di-
lintasi kendaraan. Karena
usia beton cor jembatan su-
dah melebih batas waktu
pengeringan.

"Kami berharap kerja
sama masyarakat untuk
membantu pekerjaan infra-
struktir dimana saja di wila-
yah Kabupaten Bima, se-
bab akan terlaksana de-
ngan baik apabila ada kerja
sama yang baik," harapnya.
(BE05)

Syamsudin H M Saleh
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Kelurahan Terpencil Akan Dapat Ambulans
Kota Bima, BimaEkspres.-

Sedikitnya ada lima ke-
lurahan di Kota Bima yang
masih tergolong terpencil
atau terluar, akan  menda-
patkan mobil ambulans ma-
sing-masing satu unit yang
anggarannya telah dialo-
kasikan dalam APBD Pe-

rubahan tahun 2019 ini.
Kepala Dinas Keseha-

tan Kota Bima Azhari, ke-
pada wartawan saat peri-
ngatan Hari Kesehatan Na-
sional (HKN) di Halaman
Pemkot Bima mengaku,
jatah mobil ambulans untuk
lima kelurahan terluar terse-

Lima kelurahan yang
dimaksud dan beruntung
ini adalah Nitu, Oi Fo'o, Le-
lamase, Nungga dan Nto-
bo.

Untuk satu ambulans
nya, dianggarkan dengan
nilai Rp 220 juta per unit
ambulans.

but sudah tertuang dan
tinggal dieksekusi saja.

Azhari mengatakan,
saat ini pengadaan lima
ambulans sedang dilaku-
kan. Jika sudah selesai,
akan langsung diserahkan
ke masing-masing kelura-
han dan disiagakan.

Ditanya jadwal serah
Terima, Azhari memasti-
kan sebelum berakhirnya
tahun anggaran 2019 be-
rakhir.

Azhari berharap, de-
ngan adanya penempatan
ambulans disetiap kelura-
han terluar maka pelaya-

nan kesehatan terhadap
masyarakat lebih baik dan
mudah.

"Kita terus berupaya
memberikan pelayanan ke-
sehatan yang cepat, mudah
dengan mendekatkan jarak
yang ada," tutup Azhari.
(BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Pameran Pembangu-

nan Kabupaten Bima di
lapangan Desa Panda,
Kecamatan Palibelo, Se-
nin (11/11) malam berak-
hir. Pameran berlangsung
selama lima hari.

Sekda Kabupaten Bi-
ma, Drs H Taufik HAK,
MSi, menyampaikan teri-
ma kasih atas partisipasi
semua pihak sehingga pa-
meran berlangsung sukses.

“Pameran Pembangu-
nan bertujuan sebagai me-

dia menyampaikan infor-
masi, publikasi dan mema-
sarkan produk pembangu-
nan dan potensi yang ada
di daerah kita," ujarnya.

SKPD diminta untuk te-
rus bekerja keras mewu-
judkan Kabupaten Bima
yang maju dan sejahtera
dalam bingkai vimi Bima
Ramah. "Kita sedang ber-
jalan membangun daerah,
masyarakat diminta untuk
mendukung penuh agar da-
pat terselenggara dengan
baik," ujarnya.

tahun dan menjadi kegiatan
rutinnya Pemerintah Dae-

Pameran pembangunan
ini akan dilaksanakan setiap

rah.Penutupan pameran di-
hadiri Wakil Ketua DPRD

Muhammad Aminullah, SE.
(BE05)

Pameran Pembangunan Kabupaten Bima Berakhir

Bima, BimaEkspres.-
Pameran Pembangunan

Kabupaten Bima memeri-
ngati empat tahun kepe-
mimpinan Bupati Hj  Indah
Dhamayanti Putri, SE dan
Wakil Bupati Drs. H Dah-
lan M Noer, M. Pd, berlang-
sung sejak 7 hingga 11 No-
vember 2019 di lapangan
desa Panda Kecamatan
Palibelo. Stan Dinas Kelau-
tan dan Perikanan (DKP)
Kabupaten Bima, berhasil
menjadi terbaik pertama
dari 80 stand yang ada.

"Pamera pembangunan
tahun ini kami juga lomba-
kan dan telah dinilai oleh
Tim yang dibentuk, Stan
Dinas Kelautan dan Perika-
nan meraih terbaik 1 dari
stan yang ada," jelas Ketua
Panitia, Drs H Arifudin,
yang juga Asisten III Setda.

Setelah DKP, urutan
kedua Dinas Pertanian dan
Perkebunan, Juara III Stan
Dinas Perindag, Juara IV
Stan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil serta
Juara V Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik.

Selanjutnya Peringkat
VI diraih stan Dinas PUPR,
Peringkat VII DP3AP2KB,
Peringkat VIII Dinas Keta-
hanan Pangan, Peringkat
XI DPMPTSP dan Pering-

kat X Sekretariat DPRD.
Pada kategori kecamatan,

Juara I diraih stan Kecama-
tan Sape, Juara II Kecama-
tan Tambora, Juara III Ke-
camatan Palibelo, Juara IV
Kecamatan Bolo dan Juara
V Kecamatan Langgudu.

Sementara pada kelom-
pok BUMN/BUMD juara I
diraih stan Bank NTB Sya-
riah Cabang Bima, Juara II
Stand Bank BNI 46 Cabang
Bima, Juara III Kantor Pe-
layanan Pajak.

Untuk Organisasi wanita,
juara I diraih stan Dharma
Wanita Persatuan, Juara II
Stand Ikatan Pengusaha
Muslimah (IPEMI) dan Ju-
ara III IWAPI.

Kata Arifudin, stand yang
dibangun panitia semua terisi
dengan jumlah 80 unit, pa-
meran pembangunan ber-
langsung aman dan lancar.

"Terima kasih kepada
kepala desa, aparat desa
panda dan masyarakat yang
telah menunjukkan sebagai
tuan rumah yang baik," ujar-
nya.

Sementara Sekretaris Da-
erah Kabupaten Bima Drs.H.
M. Taufik HAK, M.Si, me-
ngatakan, pameran merupa-
kan ajang untuk mensosia-
lisasikan program dan kegi-
atan pembangunan. (BE05)

Stan DKP Terbaik
di Pameran Pembangunan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M  Aminullah, SE saat
menyerahkan hadiah.

dengan adanya peningkatan
“Indeks Pembangunan
Manusia” Indonesia setiap
tahun, dimana salah satu
parameter yang diukur
adalah usia harapan hudup.

Isu-isu strategis telah
dilaksanakan dan mengha-
silkan perbaikan, antara la-
in dengan menurunnya ang-
ka kematian ibu dan anak,
menurunnya angka stunt-
ing, meningkatnya cakup-
an imunisasi serta berhasil-
nya pengendalian penyakit
menular dengan menurun-
nya angka TB.

"Terima kasih, dalam
kurun waktu 5 tahun angka
stunting telah berhasil ditu-
runkan hampir 10 persen,"
ungkap Wagub.

Wagub menambahkan,
jaminan kesehatan nasio-

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wa-

gub) Nusa Tenggara Ba-
rat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Dja-
lilah, menjadi inspektur
upacara pada peringatan
Hari Kesehatan Nasional
ke-55 Tahun 2019, di Lapa-
ngan Kantor Dinas Kese-
hatan Provinsi NTB, Selasa
(12/11/2019).

Pada kesempatan ter-
sebut, Wagub NTB mem-
bacakan Amanat Menteri
Kesehatan Republik Indo-
nesia, Letjen TNI (Purn)
Dr. dr. Terawan Agus Pu-
tranto. Dalam amanatnya
disampaikan, merujuk te-
ma Hari Kesehatan Na-
sional, “Generasi Sehat
Indonesia Unggul”, seba-
gaimana yang telah dia-
manatkan oleh Presiden
dalam pelantikan Kabinet
Indonesia Maju 2020-2024
bahwa perhatian pemerin-
tah dalam kurun lima tahun
mendatang, diprioritaskan
pada pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM).

Ada dua isu kesehatan
utama yang harus diselesa-
ikan terkait membangun
SDM yang berkualitas, yaitu
stunting dan jaminan ke-
sehatan nasional. Semen-
tara, ada dua isu kesehatan
lainnya yang juga harus
diatasi, yaitu tingginya
harga obat dan alat kese-
hatan, serta masih rendah-
nya penggunaan alat ke-
sehatan buatan dalam ne-
geri.

Berbagai keberhasilan
pembangunan kesehatan
untuk pembangunan SDM
telah diraih dari kinerja
kabinet lalu, yang ditandai

nal atau JKN telah dilaksa-
nakan sepenuhnya. Wala-
upun besar tantangan yang
dihadapi dalam penyeleng-
garaan JKN ini, peningka-
tan pemanfaatan JKN
menjadi bukti bahwa JKN
sangat dibutuhkan oleh
masyarakat Indonesia.

"Untuk itu, mari kita cari
solusi bagaimana menga-
tasi masalah yang dihada-
pi saat ini dalam memfa-
silitasi masyarakat untuk
mendapatkan akses kese-
hatan yang lebih adil dan
merata," tambah Wagub.

Tak lupa, Wagub mene-
gaskan bahwa NTB ten-
tunya akan mendorong
suksesnya program kese-
hatan nasional. Revitalisasi
Posyandu adalah salah
satu bentuk program ung-

gulan pemerintah. Wagub
berharap melalui posyandu
kita bisa intervensi tidak
hanya masalah kesehatan
tetapi juga masalah sosial,
sehingga dibutuhkan ke-
sungguhan bagaimana pro-
gram revitalisasi posyandu
ini bisa sukses.

"Kita harap semua Pos-
yandu bisa menjadi Pos-
yandu keluarga dari bayi
hingga lansia. Kita sukses-
kan revitalisasi posyandu.
Semoga tahun 2023 dapat
menjadi Posyandu keluar-
ga," harap Wagub.

"Saya menyampaikan
selamat Hari Kesehatan
Nasional, semoga melalui
HKN ini kita bisa mening-
katkan kesejahteraan kita
untuk umat bangsa," ucap
Wagub. (BE08)

Wagub NTB Pimpin Peringatan Hari Kesehatan Nasional
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Sumbang Tiga  Medali Emas,
Atlet Panjang Tebing Kota Bima Harumkan Nama Bangsa

Bima, BimaEkspres.-
Nurul Iqamah (25), asal

Lingkungan Bedi, Kelura-
han Manggemaci, Keca-
matan Mpunda, Kota Bi-
ma, berhasil meraih tiga me-
dali emas pada ajang Asian
Climbing Championship
2019, diselenggarakan sejak
6 hingga 10 November 2019
di stadion Pakansari Bogor
Indonesia.

"Alhamdulillah, salah sa-
tu atlet panjat tebing FPTI
Kota Bima Nurul Iqamah
yang tergabung dalam Tim
Nasional panjat tebing Indo-
nesia, berhasil mempersem-
bahkan 3 medali emas di ajang
Asian Climbing Champion-
ship 2019," jelas Sekretaris
FPTI Kota Bima, Aris Sela-
sa (12/11).

Kata dia, ajang Asian

Climbing Championship 2019,
diselenggarakan sejak tang-
gal 6 hingga 10 November 2019
di stadion pakansari Bogor In-
donesia, melombakan atlet pan-
jat perwakilan masing-masing
Negara.

"Ke tiga medali emas ter-
sebut diraih pada momor Wo-
men speed Relay, Women Speed
dan Women Combined," kata-
nya.

Lanjutnya, medali paling
bergengsi ialah Women Com-
bined. Nomor tersebut, meru-
pakan nomor yang akan di per-
lombakan pada Olimpiade
Tokyo Japang.

"Untuk saat ini Nurul ma-
sih tercatat sebagai salah
satu Atlet yang dipanggil un-
tuk mengikuti pelatnas pan-
jat tebing guna menghadapi
Pra Olimpiade tokyo Japan,"

satu atlet andalan FPTI
Kota Bima yang tergabung

katanya.
Kata dia, Nurul salah

dalam Tim Nasional panjat
tebing Indonesia.

Dengan kemampuan
serta bakat yang dimiliki
oleh Nurul, sehingga mam-
pu bersaing tidak hanya ting-
kat Nasional namun hingga
ke Internasional.

"Seharusnya kita seba-
gai masyarakat Kota Bima
bangga dengan prestasi
yang berhasil disumbang-
kan oleh salah satu atlet,
pretasi Internasional ini
sangat mengharumkan na-
ma Kota Bima," jelasnya.

Selaku Pengurus FPTI
Kota Bima, dia berharap
perhatian dari Pemerintah
Kota Bima. Sedikit tidak-
nya bisa memberi apresiasi
serta dukungan, sebagai pe-
nyemangat dan menginspi-
rasi Atlet atlet muda Panjat
Tebing Kota Bima yang lain-
nya. (BE05)

Mataram, BimaEkspres.-
Persaingan antar atlet

difabel berbagai daerah
menjadi yang terbaik, da-
lam Pekan Paralympic Pe-
lajar Nasional (Peparpe-
nas) IX di Jakarta, berlang-
sung sangat ketat. Para
atlet difabel NTB merasa-
kan betapa beratnya me-
raih medali di multi event
yang akan berakhir besok,
Selasa (12/11/2019).

Dari cabang olahraga bu-
lutangkis, misalnya. Meski
atlet bulutangkis difabel NTB
yang berjumlah tiga orang
semuanya masuk semifinal
di empat kelas sekaligus,
namun tidak satupun yang
berhasil lolos ke partai final.

Bulutangkis Sumbang 4 Medali Perunggu untuk Tim Peparpenas IX NTB

Empat kelas semifinal itu
semuanya berakhir dengan
empat medali perunggu.

Keberuntungan benar-
benar tidak berpihak pada
tim bulutangkis NTB. Me-

reka bisa saja meraih perak
bahkan medali emas di no-
mor tunggal putra tuna ru-

ngu atas nama Muhammad
Suwardin dan ganda cam-
puran tuna rungu bersama
Lailatul Hasanah. Sayang-
nya, disaat Suwardin ber-
main bagus dan menguasai
pertandingan, siswa SLB
Negeri 1 Dompu itu menga-
lami kram paha.

Kram Suwardin yang da-
tang tiba-tiba itu membuat
permainannya merosot ka-
rena harus menahan rasa
sakit. Meski mencoba terus
bertahan, namun akhirnya
Suwardin mengundurkan diri
di tengah permainan.

Di ganda campuran, Su-
wardin yang berpasangan
dengan Lailatul Hasanah
tidak mampu berbuat ba-
nyak. Sepanjang permainan
ia harus menahan sakit dan

beberapa kali mendapatkan
perawatan tim medis. Meski
bisa bertahan, namun terpak-
sa mengakui keunggulan
lawan dalam dua babak.

Dua nomor tunggal lain-
nya atas nama Lailatul Ha-
sanah (putri) dan Muham-
mad Irvan Oktavia (putra
tuna grahita), juga tidak ber-
hasil meloloskan NTB ke fi-
nal. Keduanya turut terhenti
di babak semifinal dan ha-
rus puas dengan medali pe-
runggu.

Dari cabang olahraga boc-
cia, Lucky Firmansyah, ber-
hasil menyumbang medali pe-
runggu untuk NTB. Sehingga
total medali perunggu NTB di
hari kedua pertandingan
Peparpenas IX menjadi lima
perunggu. (BE08)

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur NTB, Dr.

Hj. Sitti Rohmi Djalilah,
mengatakan bahwa harta
yang paling berharga bagi
setiap orang tua adalah putra
putrinya. Hal itu dikatakan
Wagub saat membuka se-
buah seminar bertema "Orang
Tua Yang Dirindukan" dengan
pemateri Ayah Irwan Rinaldi,
di Graha Bhakti Praja, Kantor
Gubernur NTB, Selasa (12/11/
2019).

Wagub NTB menilai se-
minar tersebut merupakan
hal yang sangat efektif dan
penting bagi semua orang
tua. "Hal itu karena sesung-
guhnya harta paling berhar-
ga bagi setiap orang tua ada-
lah putra putrinya," tegasnya.

Untuk merawat harta ber-
harga itu, Wagub mengatakan
bahwa menjadi tugas kita saat
ini bagaimana cara kita semua
mendidik putra putri menjadi
anak yang soleh solehah.

"Insya Allah, kalau sudah
soleh solehah yang lainnya gam-
pang," ucapnya.

Wagub menambahkan,
sebagai orang tua tentu
berpikir bagaimana cara kita
menanamkan karakter Isla-
mi, dengan cinta agama, cinta

islam dan cinta Al-Qur'an se-
jak dini serta anak yang hormat
kepada orang tua dan guru.

"Hal itu merupakan pen-
didikan pertama pada anak-
anak kita. Sehingga insya Al-
lah, kita tidak akan mendapat-
kan halangan yang cukup be-
rarti dalam mendidik anak,"
katanya.

Menurutnya, mendidik anak
sesungguhnya yang terpenting
bagaimana kita sebagai orang
tua, benar-benar dekat secara
batin dengan anak. Sehingga
anak akan selalu membangun

komunikasi terkait hal
apapun yang dirasakan
kepada orang, pertama kali
akan mereka komunikasikan
dengan kita sebagai orang tua.

"Jangan sampai anak
kita merasa jauh dengan
ayah ibunya, tetapi menca-
ri orang lain untuk meng-
komunikasikan segala se-
suatu. Itu menurut saya
yang paling utama," ujar
Wagub.

Selain itu, kuncinya ada-
lah apabila ada persoalan
yang kira-kira bisa disele-

saikan internal tidak akan
keluar sebelum masalah itu
bisa kita selesaikan di dalam.

"Sehingga tidak sedikit-
sedikit kisruh, sedikit-sedikit
masalah karena masalah
komunikasi,"  ujarnya.

Wagub berharap dengan
hadirnya narasumber yang
memiliki kepakaran di bidang-
nya, seminar parenting tersebut
akan bermanfaat besar bagi
semua orang tua, untuk me-
nambah wawasan dalam men-
didik anak yang soleh-solehah
di masa depan. (BE08)

Wagub NTB: Anak Harta Paling Berharga

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah menjalani rang-

kaian persidangan, akhir-
nya majelis hakim memvo-
nis pelaku pembunuhan
terhadap Muamar dengan
hukuman seumur hidup.

Sidang vonis digelar Se-
lasa (12/11) dengan terdak-
wa Farhan Mustakim. Si-
dang dipimpin oleh Ketua
Majelis Hakim, Y Erstanto
W, SH, MHum, didampingi
hakim anggota, Didimus Har-
tanto D, SH  dan Horas El
Cairo Purba, SH, MH. Se-
mentara  jaksa  menuntut umum
(JPU), Khairul Rahman.

Majelis Hami memba-
cakan putusan vonis bah-
wa dakwaan secara me-
yakinkan terbukti melang-
gar pasal 340 KUHP dan
terbukti secara sah dan
meyakinkan berdasarkan
fakta persidangan. Serta
keterangan saksi saksi-
saksi telah melakukan

pembunuhan terhadap kor-
ban.

Atas pertimbangan itu
maka hakim memutuskan
menjatuhkan hukum seu-
mur hidup pada terdakwa.
Atas putusan hakim pihak
terdakwa tidak mengaju-
kan upaya hukum.

Penasehat hukum  ter-
dakwa, Agus Habdianto,
SH, mengaku setelah ber-
konsultasi dengan kliennya
diputuskan tidak ada upaya
banding.

Pembunuhan terhadap
korban Muamar terjadi Ja-
nuari 2019 lalu. Pembunu-
han dilatarbelakangi den-
dam lama.

Pengakuan terdakwa
karena sering di olok-oleh
korban akhirnya nekat me-
lakukan pembunuhan.

Pelaku membunuh kor-
bannya dengan mengguna-
kan pisau cutter saat se-
dang tertidur. (BE06)

Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menghadiri seminar.

Pembunuh Muamar
Divonis Seumur Hidup
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Tahun 2020, Gaji Perangkat Desa di Bima Naik
tersebut yang naik hanya
perangkat desa. Sedang-
kan Kepala Desa masih
dalam posisinya yakni se-
besar Rp. 3.000.000,” ujar-
nya, Selasa (12/11)

Dijelaskannya, untuk
tahun ini gaji yang diteri-
ma Kades dan perang-
katnya. Yakni Kades Rp.
3.000.000, Sekretaris De-
sa Rp. 2.100.000 dan pe-
rangkat desa seperti Ka-
ur dan Kepala Dusun se-
besar Rp 1.500.000.

Sedangkan tunjangan-
nya Kades Rp. 250 ribu,
Sekdes Rp 200 ribu, Kaur
Rp 150 ribu dan Kadus Rp
100 ribu.

“Kalau tunjangan untuk

Bima, BimaEkspres.-
Tahun 2020 mendatang

gaji perangkat desa di Ka-
bupaten Bima naik. Hal itu
berdasarkan Perbup No-
mor 26 Tahun 2019 tentang
besaran penghasilan tetap,
tunjangan dan penerimaan
lain yang sah Kepala Desa
(Kades) dan perangkatnya.
Perbup tersebut ditetapkan
Bupati Bima, Hj Indah Dha-
mayanti Putri pada 5 Juli
Tahun 2019.

Kepala DPMDes Kabu-
paten Bima, Tajudin, SH,
MSi membenarkan adanya
kenaikan gaji yang diterima
perangkat desa tahun 2020
mendatang sesuai Perbup
Nomor 6 Tahun 2019 terse-

but. Yakni Kepala Desa pal-
ing sedikit sebesar Rp. 3.000.000,

Sekretaris Desa Rp. 2.224.000
dan perangkat lainnya seperti

Kaur dan Kadus Rp 2.022.200.
“Kalau merujuk Perbup

Bima, BimaEkspres.-
PT Jasa Asuransi Indo-

nesia atau Asuransi Jasindo
Bima mulai membuka laya-
nan asuransi bagi petani ja-
gung Tahun 2019 ini. Langkah
ini dilakukan dalam membe-
rikan perlindungan bagi petani
jagung dilanda musibah.
Seperti serangan badai, topan,
banjir, kekeringan, hama dan
penyakit.

Kepala Kantor Penjua-
lan Jasindo Bima, Aditya
Rahmat Pradana menyam-
paikan bahwa asuransi bagi
petani jagung ini mulai per-
tama dibuka Tahun 2019.
Langkah ini untuk mendu-
kung petani jagung yang ke-
habisan modal akibat berba-

gai persoalan. Baik itu sera-
ngan badai, topan, kekeri-
ngan, hama dan penyakit.

"Persoalan yang dihada-
pi petani tersebut akan kita
bantu. Yakni menggantikan
modal sebesar yang mere-
ka keluarkan," ujarnya, Selasa
(12/11).

Untuk mendapatkan asu-
ransi tersebut para petani
berkewajiban membayar
preminya sesuai plafon yang
diberikan pihak BNI. Yakni
sebesar 2,5 persen dari mo-
dal yang mereka terima dari
pihak BNI.

"Kita tak ganti hasilnya
tapi modalnya. Kalau tana-
man petani rusak 25 persen.
Kita ganti 25 persen. Begitu

Asuransi Petani Jagung Mulai Dibuka

Mulai 16 Oktober, Usia Perkawinan 19 Tahun
Bima, BimaEkspres.-

Merujuk pada Undang
undang nomor 16 Tahun
2019 tentang perubahan
atas Undang undang no-
mor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan. Mulai 16 Okto-
ber lalu, usia perkawinan bagi
pasangan calon pengantin
Pria dan Wanita yakni 19
tahun.

Penghulu Muda KUA Ke-
camatan Bolo, Drs. Abdullah,
membenarkan usia perkawi-
nan bagi calon pengantin Pria
dan Wanita harus 19 tahun. Hal
itu berdasarkan Undang un-
dang nomor 16 Tahun 2019

tentang perubahan atas Undang
undang nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan,” ujar Drs.
Abdullah, selasa (12/11).

Kata dia, selain menga-
tur usia harus bagi calon pe-
ngantin harus 19 tahun, pada
pasal 7 tercantum juga, jika
terjadi penyimpangan terha-
dap ketentuan umur seperti
pada ayat satu. Orang tua
pihak Pria dan Wanita dapat
meminta dispensasi kepada
Pengadilan dengan alas an
sangat mendesak disertai
bukti bukti pendukung yang
cukup.

“Antara lain kedua be-
lah pihak membawa KK
ke Pengadilan,” jelas dia.

2020 mendatang tetap.
Yakni sama dengan tahun
ini. Baik itu kepala Desa,
Sekretaris dan perangkat-
nya,” ujar mantan staf Ahli
Bupati Bima tersebut.

Dia berharap dengan ada-
nya kenaikan gaji sekretaris
dan perangkat desa tersebut
mereka lebih memaksimal-
kan kinerjanya. Terutama
dalam memberikan pelaya-
nan yang terbaik bagi war-
ganya.

“Tetap tingkatkan ki-
nerja dan tugasnya bagi
warga di desanya. Demi
terwujudnya pembangu-
nan desa ke arah yang le-
bih baik,” pungkasnya.
(BE07)

Pasca Undang undang
itu diberlakukan, baru dua

kasus yang terjadi. Ter-
kait hal itu, pihaknya ha-

nya mengeluarkan rekomen-
dasi, selanjutnya pihak Pria
maupun Wanita akan memin-
ta dispensasi di Pengadilan.

“Kita tidak memberikan
pendampingan. Tapi cukup
mengeluarkan rekomenda-
si,” tutur dia.

Sebelumnya terkait aturan
batas usia pernikahan ini
yakni UU Nomor 1 Tahun 19-
74. Yaitu usia pernikahan la-
ki-laki 19 Tahun. Sedangkan
usia perempuan 16 Tahun.

“Aturan itu tak lagi dipakai
setelah adanya revisi Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019,”
tutupnya. (BE07)

pula rusak 100 persen, kita
ganti 100 persen dari modal
tersebut," terangnya.

Dia berharap para pe-
tani terlibat dalam asuransi
ini. Sebab ketika mereka
gagal, punya modal untuk
menanam kembali. Kalau
berkaitan dengan Perban-
kan artinya mereka punya
modal untuk membayar pin-
jaman tersebut. Yakni mini-
mal mereka tidak macet.

"Asuransi ini kita sudah
bermitra dengan lembaga
pembiayaan. Seperti Per-
bankan dan sejenisnya ma-
upun kelompok tani. Untuk
asuransi seperti ini kita tak
melayani perseorangan,"
tegasnya.

Lanjutnya, untuk asuran-
si jagung ini pertama kali di
Bima tahun 2019. Sedang-
kan seluruh Indonesia su-
dah berjalan tiga tahun.

Sementara untuk asuransi
padi, sapi, udang dan ne-
layan sudah berjalan enam
tahun di Bima.

"Intinya kita punya be-

berapa bentuk asuransi.
Bukan saja asuransi ja-
gung. Tapi juga padi, sapi,
udang dan nelayan," pung-
kasnya. (BE07)

Tajudin, SH, MSi

Drs Abdullah

Aditya Rahmat Pradana

Sam Firdaus Menangkan Pilkades Matua, Andi Terpilih di Desa Bara

Dompu, BimaEkspres.-
Sam Firdaus memenang-

kan Pemilihan Kepala Desa
Matua, Kecamatan Woja
Dompu, untuk masa jabatan
tahun 2019 – 2025. Dia  me-
ngalahkan empat rival politik-
nya, yakni Muslim Gunawan,
S.Sos (Incumbent), M Firda-
us , Ruslan S.Pt dan Muhdar.

Sementara untuk Pemilihan
Kepala Desa Bara,, Kecama-
tan Woja Dompu, dimenangkan
oleh Andi dan mengalahkan ri-
val politiknya Sunadi.

“Memang  kandidat Sam
Firdaus ini sebelumnya su-
dah diprediksi banyak orang,"
kata Yahya warga Matua,
Selasa (12/11).

Sam Firdaus dan Andi
menyampaikan terimaka-
sih atas dukungan masya-
rakat. Akan menjalankan
amanah tersebut dengan
baik dalam memimpin desa.

Andi sendiri diunggulkan
sejak awal. Bahkan diung-
gulkan akan memperoleh
suara terbanyak.

“Memang dia selama ini
sangat disukai warga Desa Ba-
ra," kata Jelo warga setempat.

Usai perhitungan, baik
masyarakat Matua maupun
Desa Bara  meluapkan kegem-
biraan dengan mengelilingi  desa.
Uniknya untuk Kades Matua,
Sam Firdaus keliling kampung
dengan menggunakan kuda.

"Siapapun yang menang
adalah kepala desa kita selu-
ruh masyarakat Desa Ma-
tua," kata Usman warga De-
sa Matua. (BE03)

Sam Firdaus, usai menang, keliling dengan kuda.


