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Bima, BimaEkspres.-
Bukannya dijaga dan dirawat dengan

baik,  justru tali sling baja flying fox objek
wisata Oi Marai, Desa Kawinda Toi, Ke-
camatan Tambora, Kabupaten Bima di-
gasak pencuri. Salah satu sarana wisata
bantuan dari Kementrian RI sepanjang 200
meter itu hilang.

“Iya benar tali sling baja flying fox fi
Baca: Dicuri... Hal 3

objek wisata Oi Marai Desa Kawinda
Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bi-
ma hilang, kami tidak tahu siapa yang men-
curinya,” jelas Kadis Pariwisata Kabupa-
ten Bima, Drs Dahlan Muhammad, Kamis
(14/11).

Kata dia, bantuan dari Kemendes RI
itu satu-satunya di Pulau Sumbawa. “Ka-
mi sangat menyesalkan adanya kejadian

Tali Sling Baja
Flying Fox Oi Marai Dicuri

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

pencurian sarana prasarana wisata ini,
padahal kami sedang lobi untuk ada juga
di objek wisata yang lain di Kabupaten
Bima,” katanya.

Kata dia, bantuan itu diberikan melalui
Pokdarwis, namun oleh KPA Algura Oi

Selain Kakek yang Cabuli Cucunya, Ada Pria Lain

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam - Majelis Penyelamay Organisasi (HMI-MPO) menggelar aksi di depan
Kantor Wali Kota Bima,  Kamis (1411). Berita di halaman 3.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Ada Pria Lain... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Berdasarkan hasil Berita Acara Pe-

meriksaan (BAP) penyelidikan oleh pe-
nyidik, terhadap kasus dugaan pencabu-

Bahkan masing-masing melakukan lebih
dari satu kali.

“Hasil BPA penyidik, korban mengaku
telah dicabuli oleh kakeknya lebih dari
satu kali di rumahnya di So Karobo Desa
Parado Kuta, Kecamatan Parado Kabu-
paten Bima,” jelas Kapolres Bima mela-
lui Kasat Reskrim, IPTU Hendry Cristianto,
SSos, di ruang kerjanya Kamis (14/11).

Lanjut Hendry, berdasarkan hasil pe-
nyelidikan awal kepolisian terhadap kor-
ban, yang melakukan perbuatan asusila
itu adalah kakeknya sendiri. “Namun da-
lam perkembangan penyelidikan, korban
mengaku ada juga pelaku atau tersangka
lain melakukan pencabulan terhadap diri-
nya,” bebernya.

“Antara kakek  dan korban tinggal satu
rumah, beitupun pelaku lainnya,” lanjutnya.lan dilakukan Abidin (85) terhadap cucu-

nya DF (18), Desa Parado Kuda, Keca-
matan Parado Kabupaten Bima, bahwa
ada pria lain yang juga melakukannya.

IPTU Hendry Cristianto, SSos
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CATATAN REDAKSI

ROMBONGAN Ketua TP PKK Provinsi
NTB, Kamis (14/11) Roadshow dalam rangka
Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejah-
teraan Keluarga - Kependudukan Keluarga Be-
rencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan
Tahun 2019. Acara dilaksanakan di Lapangan
Bola Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan
Raba Kota Bima.

Rombongan Roadshow ini dihadiri oleh Ke-
tua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj
Niken Widyawati Saptarini bersama rombongan
diterima dan didampingi oleh Ketua TP PKK Kota
Bima, Hj Ellya H Muhammad Lutfi SE.

Hadir Pula Wakil Walikota Bima, Feri
Sofiyan, SH bersama kepala perangkat daerah
lingkup pemerintah Kota Bima, tokoh agama dan
tokoh masyarakat setempat berserta masyarakat
Kelurahan Rabadompu Timur.

Kepala BKKBN Provinsi NTB, Kepala Dinas
DP3AP2KB Provinsi NTB, Kepala Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Kepala
BPOM NTB, Pimpinan Perangkat Daerah Kota
Bima, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota
Bima, Camat serta Lurah.

Melalui Kata Penerimaannya, Ketua TP
PKK Kota Bima, Hj Ellya menyampaikan bahwa
kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan
intesifikasi peran PKK dalam program gotong
royong dan KB Nasional serta pembangunan
kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu
dengan lintas sektors tujuan pembangunan
keluarga yang sejahtera.

“Program PKK saat ini lebih diprioritaskan
kepada penuntasan stunting dan zero waste serta
PAUD berkualitas melalui program Paud Holis-
tik Integratif dan revitalisasi dasawisma yang
sedikit demi sedikit kami kerjakan”, ungkapnya.

Sementraa Wakil Walikota Bim, Feri Sofiyan,
SH menggambarkan tiga aspek penting bagi
peningkatan sumber daya manusia (SDM), yaitu
Sosial, Kesehatan dan Ekonomi yang dapat di-
mulai melalui kelompok terkecil, yakni keluarga.

“Pencanangan Kampung KB bukan hanya
tugas PKK dan BKKBN namun semua dinas
terkait harus ambil bagian sebab pencanangan
kampung KB ini bersifat multidimensi,” ujarnya.

Wakil Walikota berharap, mendorong
kegiatan yang bersifat positif. Ketua TP PKK
Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj Niken Wi-
dyawati Saptarini mengatakan, belajar dari
keberhasilan Cina sebagai salah satu Negara
dengan penduduk terpadat di dunia, namun ber-
hasil mengembangkan SDM yang dimilikinya.

Untuk itu dirinya yakin Indonesia memiliki
potensi yang sama, salah satunya melalui peran
PKK diberbagai bidan. Baik Kesehatan berupa
posyandu keluarga maupun dibidang Ekonomi
dan Sosial seperti PAUD, Pola asuh anak dan
remaja hingga peningkatan usia perkawinan.

“Riset membuktikan bahwa investasi pada
usia paud lebih besar manfaatnya untuk generasi
ke depan jauh lebih baik, oleh karena itu saya
meminta ibu-ibu untuk terus memperhatikan PAUD.

Termasuk tingkatkanlah konsumsi ikan bagi
anak-anak sebab gizi yang terkandung didalam
ikan sangat membantu mencerdaskan otak anak,”
ujarnya.

Menutup sambutannya Ketua TP PKK Pro-
vinsi NTB mengajak seluruh elemen masyarakat
untuk turut membantu menyukseskan program-
program kerja yang telah disusun, sehingga NTB
bisa menjadi pionir atau contoh bagi daerah
lainnya. Kegiatan kemudian ditutup dengan
peninjauan Sekretariat Kampung KB Lewiloa
dan dilanjutkan dengan PAUD SIRA. (BE06)

Oknum LSM

Kota Bima, BimaEkspres.-
Rombongan Ketua TP PKK

Provinsi NTB, Kamis (14/11)
Roadshow dalam rangka Hari
Kesatuan Gerak Pemberda-
yaan Kesejahteraan Keluarga
-Kependudukan Keluarga Be-
rencana dan Pembangunan Ke-
luarga Kesehatan Tahun 2019.
Acara dilaksanakan di Lapa-
ngan Bola Kelurahan Raba-
dompu Timur, Kecamatan Ra-
ba Kota Bima.

Rombongan Roadshow
ini dihadiri oleh Ketua TP PKK
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Hj Niken Widyawati Saptarini
bersama rombongan diterima
dan didampingi oleh Ketua TP
PKK Kota Bima, Hj Ellya H
Muhammad Lutfi SE.

Hadir Pula Wakil Walikota
Bima, Feri Sofiyan, SH ber-
sama kepala perangkat da-
erah lingkup pemerintah Kota
Bima, tokoh agama dan to-
koh masyarakat setempat
berserta masyarakat Kelura-
han Rabadompu Timur.

Kepala BKKBN Provin-
si NTB, Kepala Dinas DP-
3AP2KB Provinsi NTB,

Kepala Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi NTB, Ke-
pala BPOM NTB, Pimpin-
an Perangkat Daerah Kota
Bima, Gabungan Organisasi
Wanita (GOW) Kota Bima,
Camat serta Lurah.

Melalui Kata Penerima-
annya, Ketua TP PKK Ko-
ta Bima, Hj Ellya menyam-
paikan bahwa kegiatan yang
dilaksanakan hari ini merupa-
kan intesifikasi peran PKK
dalam program gotong royong
dan KB Nasional serta pem-
bangunan kesehatan yang
dilaksanakan secara terpadu
dengan lintas sektors tujuan
pembangunan keluarga yang
sejahtera.

“Program PKK saat ini
lebih diprioritaskan kepada
penuntasan stunting dan zero
waste serta PAUD berkuali-
tas melalui program Paud Ho-
listik Integratif dan revitalisasi
dasawisma yang sedikit demi
sedikit kami kerjakan”, ung-
kapnya.

Sementara Wakil Wali-
kota Bim, Feri Sofiyan, SH
menggambarkan tiga aspek

penting bagi peningkatan
sumber daya manusia (SDM),
yaitu Sosial, Kesehatan dan
Ekonomi yang dapat dimulai
melalui kelompok terkecil,
yakni keluarga.

“Pencanangan Kampung
KB bukan hanya tugas PKK
dan BKKBN namun semua
dinas terkait harus ambil
bagian sebab pencanangan
kampung KB ini bersifat mul-
tidimensi,” ujarnya.

Wakil Walikota berha-
rap, mendorong kegiatan
yang bersifat positif.

Ketua TP PKK Provinsi
Nusa Tenggara Barat Hj
Niken Widyawati Saptarini
mengatakan, belajar dari
keberhasilan Cina sebagai
salah satu Negara dengan
penduduk terpadat di dunia,
namun berhasil mengem-
bangkan SDM yang dimili-
kinya.

Untuk itu dirinya yakin
Indonesia memiliki potensi
yang sama, salah satunya
melalui peran PKK diber-
bagai bidan. Baik Keseha-
tan berupa Posyandu kelu-

arga maupun dibidang Eko-
nomi dan Sosial seperti PA-
UD, Pola asuh anak dan
remaja hingga peningkatan
usia perkawinan.

“Riset membuktikan bah-
wa investasi pada usia paud
lebih besar manfaatnya un-
tuk generasi ke depan jauh
lebih baik, oleh karena itu
saya meminta ibu-ibu untuk
terus memperhatikan PAUD.

Termasuk tingkatkanlah
konsumsi ikan bagi anak-
anak sebab gizi yang ter-
kandung didalam ikan sa-
ngat membantu mencer-
daskan otak anak,” ujarnya.

Menutup sambutannya
Ketua TP PKK Provinsi
NTB mengajak seluruh ele-
men masyarakat untuk turut
membantu menyukseskan
program-program kerja yang
telah disusun, sehingga NTB
bisa menjadi pionir atau contoh
bagi daerah lainnya.

Kegiatan kemudian ditu-
tup dengan peninjauan Se-
kretariat Kampung KB Le-
wiloa dan dilanjutkan dengan
PAUD SIRA. (BE06)

TP PKK NTB Roadshow
di Kelurahan Rabadompu Timur
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Ady Mahyudi Lamar di Partai Gerindra
Bima, BimaEkspres.-

Anggota DPRD Provinsi NTB,
Ady Mahyudi kembali mendaftar-
kan diri menjadi Calon Bupati. Se-
belumnya di Partai Amanat Na-
sional (PAN), kini di  DPC Partai Ge-
rindra Kabupaten Bima.

Namun, Ady Mahyudi tidak
datang lansung, namun diwakili
anaknya. Ady mengembalikan
formulir pendaftaran sebagai Ca-
lon Bupati Bima dan Wakil Bupati
Bima, Kamis (14/11).

Adiyan Putra, anak Ady, didam-
pingi sejumlah pendukung saat
mengembalikan formulir tersebut.
Mwereka diterima oleh Ketua
DPC Kabupaten Bima Partai Ge-
rindra, H.Syamsuddin, SE dan pe-
ngurus Partai Gerindra.

Dicuri... dari hal.1

Marai. Terakhir satu  pekan lalu,
pihaknya melakukan pengontro-
lan, tapi masih ada seperti biasa.
Sementara akan  ada tim pusat yang
akan turun survei.

“Tingkat Koordinasi dengan Di-
nas Pariwisata tetap ada meski
bantuan Pusat itu diberikan ke
Pokdarwis, saat Tim Pusat datang
cek, ternyata alat itu sudah tidak
ada, kami mengetahui karena kami
dilaporkan,”  ujarnya.

Padahal 2019 hingga kede-
pan, pihaknya menyusun giat
membangun destinasi wisata di
lingkar Tambora. Karena ada ke-

Sekretaris DPC Gerindra Ba-
harudin Ishaka, SH, menyampa-

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

jadian ini, mustahil sarana wisata
dapat dijaga dan dikelola dengan
baik.

“Masih banyak program di-
butuhkan dari kementrian untuk
membangun wisata di Kabupa-
ten Bima, padahal Wisata Oi Ma-
rai ini sudah masuk 10 Desa wisata
di NTB, bahkan bantuan dari Pro-
vinsi untuk pengembangan Desa
wisata sudah ada,” terangnya.

Selain itu, tahun 2019 ini, Pe-
merintah membangun sarana
pendukung bersumber dari dana
DAK untuk membangun fasilitas
dalam kawasan wisata Oi Marai.

“Kita ingin mewujudkan ma-
syarakat yang sejahtera, Kabu-
paten Bima adalah masyarakat
islami atau religius, tapi apakah
sudah diwujudkan, namun kalau
saya sudah diberikan mandat,
maka akan benahi secara bersa-
ma,” ungkapnya.

Sulaiman juga mengaku, se-
lama ini sudah turun, banyak
keluhahan masyarakat yang sa-
ngat kompleks. Terutama bagian
timur, setiap Pemilu, selalu tidak
ada keterwakilan dari Bima ti-
mur.

“Insya Allah 2020 masyara-
kat sape dan lambu solid, siapa-
pun yang maju, itu yang didorong
bersama, saya siap menjadi wakil
baik dari H. Syafruddin maupun
IDP, “ katanya.

Dia menyerukan kepada pen-

Bima, BimaEkspres.-
Sulaiman MT, SH, mendaf-

tarkan diri sebagai Bakal Calon
Wakil Bupati Bima di DPC Par-
tai Gerindra untuk Pilkada 2020.
Kader Partai Gerindra ini siap me-
relakan jabatan sebagai Ketua
Komisi II DPRD Kabupaten Bi-
ma, demi serius mengikuti Pilka-
da.

“Saya sudah siap merelakan
status sebagai pejabat Negara
anggota DPRD Kabupaten Bi-
ma Ketua Komisi II, demi serius
mengkuti Pilkada 2020 pada kom-
posisi sebagai Calon Wakil Bupati
Bima,” Ujarnya, Kamis (14/11) di
Kantor Partai Gerindra.

Sulaiman datang dari Keca-
matan Lambu diantar oleh pulu-
han pendukung. Mereka konvoi
menggunakan kendaraan menu-
ju Kantor Partai Gerindra.

Mereka disambut oleh Sekre-
taris sekaligus Desk penjaringan
Partai Gerindra.

ikan, sudah tiga bakal calon me-
ngembalikan formulir.

Daftar Jadi Calon Wabup, Sulaiman Relakan Jabatan Dewan
“Saya Kader Partai Gerindra,

sudah tiga periode terpilih men-
jadi anggota DPRD Kabupaten
Bima, saya bersedia  menjadi ca-
lon Wakil Bupati untuk menja-
dikan Bima lebih baik dari hari
ini,” jelasnya.

Kata dia, Partai Gerindra
adalah partai besar, partai nomor
dua secara Nasional, pada umur
yang ke-15 tahun. Di Kabupaten
Bima belum ada dari Kader par-
tai yang menjadi peserta pada
Pilkada Kabupaten Bima.

“Selama ini kita hanya me-
ngusung orang lain, sementara
Kader hanya sebagai penonton,
sementara orang yang diusung
yang lolos tidak bisa lagi berkon-
tribusi untuk partai, kita harus
bisa maju melalui partai sendiri,”
katanya.

Menurut dia, setiap warga
Negara berhak dipilih dan me-
milih. Apalagi Kabupaten Bima
memiliki SDA luar biasa.

“Kehadiran saya adalah per-
wakilan masyarakat bagian ti-
mur, kalau dilihat dari potensi
sangat luar biasa. Kenapa kita
tidak bisa memanfaatkan potensi
yang dimiliki ini untuk tampil
pada setiap kontestasi apapun,
kita bisa menjadi pemimpin de-
ngan potensi yang ada,” ujarnya.

Dia menilai, dari periode ke
periode tidak ada perubahan.
Setiap calon berbicara kesejah-
teraan rakyat, namun sampai
saat ini masyarakat belum mam-
pu mencukupi kebutuhan pokok.

dukung yang hadir, setelah pe-
ngembalian formulir ini, akan kon-
solidasi mulai tingkat RT hingga desa.

“Kita akan gelorakan semangat
warga Sape dan Lambu untuk me-
ngusung satu orang menjadi pe-
serta Pilkada baik posisi nomor satu
maupun nomor 2,” ujarnya.

Sekretaris PDC Partai Gerindra
Kabupaten Bima sekaligus ketua
Desk Calon Bupati Bima dan Wakil
Bupati Bima, Baharuddin Ishaka,
SH, mengaku, Sulaiman MT, SH,
satu satunya kader yang berani
mencalonkan diri sebagai Bakal
Calon Bupati dan Wakil Bupati B-
ima pada Pilkada 2020.

“Kita siap mendukung kader
sendiri untuk maju menjadi sebaga
kontestan pada Pilkada 2020, kita
menjadi partai penentu pada Pil-
kada ini,” katanya. (BE05)

“Kami juga heran apa yang me-
ngakibatkan pelaku untuk merusak
citra Bima dengan menghilangkan
sarana wisata bantuan dari pusat,
padahal pemerintah sudah mem-
bantu memajukan wisata terse-
but,” katanya.

Kasus ini, dilaporkan ke Polisi
untuk diproses sesuai hukum ber-
laku.

“Kami akan melaporkan ke
polisi, sebagai bukti laporan kami
ke Kementrian RI. Kami me-
minta polisi segera lakukan sidik
siapa pelaku mencuri barang ter-
sebut,” harapnya. (BE05)

“Selain Adi Mahyudi, juga Dr
Gojali dan Dr Abdul Khalik telah

mengembalikan formulir di hari
yang sama,” jelas Bahar.

Kata dia, ketiga bakal calon
ini mendaftar di Partai Gerindra.
Dia optimis Partai Gerindra akan
menjadi partai penentu dalam
Pilkada 2020.

“Kami berterima kasih pada
segenap tokoh daerah dan selu-
ruh elemen masyarakat Bima
atas dukungan dan kepercayaan
terhadap Partai Gerindra,” katanya.

Panitia Desk Pilkada, kata dia,
hanya menjaring bakal calon, setelah
itu diteruskan ke DPD Partai Ge-
rindra NTB untuk di lakukan uji.

“Kami akan lalukan pleno ting-
kat Kabupaten Bima setelah pe-
nutupan pendaftaran besok,” je-
lasnya.(BE05)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Puluhan mahasiswa tergabung

dalam Himpunan Mahasiswa Is-
lam - Majelis Penyelamat Organi-
sasi (HMI-MPO) menggelar aksi
demonstrasi di depan kantor Wali
Kota Bima dan DPRD Kota Bima.

Mereka menyorot sejumlah ma-
salah di Kota Bima, seperti APBD
yang kurang maksimal, pengerjaan
Taman Kodo yang cacat, dugaan pos
anggaran fiktif, serta lainnya.

Koordinator aksi, Abdul Halik
meminta Wali Kota Bima juga
menghentikan tindakan mela-
porkan aktivitas dan warga ke

penegak hukum.  Karena kritik yang
disampaikan sebagai masukan ke
pemerintah.

“Jangan menganggap masya-
rakat dan aktivis sebagai musuh,”
katanya.

Sikap itu, kata dia, tidak men-
cerminkan Walikota Bima demo-
kratis. Mereka mendesak Walikota
Bima untuk mempertanggung ja-
wabkan defisit anggaran Rp18 M,
mempertanggung jawabkan gagal-
nya penggunaan anggaran pemba-
ngunan Masjid Agung Al Muwa-
hiddin dan Rp 7 Miliar hibah Bansos.
(BE06)

Sampaikan Sejumlah Tuntutan,
HMI MPO Bima Demo Pemkot Bima
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Siswa SDN Inpres Rato
Sabet Juara Dua Mata Lomba

Bima, BimaEkspres.-
Siswa kelas V SDN In-

pres Rato Kecamatan Bolo,
Hurin Nadirah meraih pres-
tasi membanggakan. Hebat-
nya, siswa tersebut mampu
meraih juara 1 pada lomba
OSN bidang studi Matema-
tika dan meraih juara 2 untuk
lomba mata pelajaran Ma-
tematika.

“Alhamdulillah Hurin
Nadirah mampu meraih
prestasi di dua mata lomba.
Yakni juara 1 pada lomba
OSN bidang studi Matema-
tika dan meraih juara 2 untuk
lomba mata pelajaran Ma-
tematika,” ujar Kepala SDN
Inpres Rato, Ridwan, S. Pd,
Kamis (14/11).

Kata Ridwan, untuk men-

dapatkan prestasi ini kita
mengadakan bimbingan me-
lalui guru yang ditugaskan
untuk mendidik siswa.

“Selain di sekolah juga
diberikan bimbingan di ru-
mah oleh guru pembina yakni
les tambahan,” terangnya.

Dijelakannya, kegiatan
tersebut diselenggarakan
oleh Dinas Dikbudpora Ka-

bupaten Bima dan pertama
kali dihelat dalam sejarah
panjang Dinas Dikbudpora.

“Anugerah Kurikulum
2019 atau AK2019 ini kegi-
atan yang  baru dilaksanakan
sepanjang sejarah,” ungkap-
nya.

Selain itu,  kata dia, kegi-
atan ini  merupakan instru-
men untuk menguji keber-

hasilan kepala sekolah da-
lam menjalankan tugas.

“Adapun lomba-lomba
yang telah digelar seperti
OSN, Cerdas Cermat, MTQ
Siswa, Dai/Daiyah, Lomba
Mapel, Visi Misi Kepemim-
pinan OSIS SMP, lomba
Baca Puisi, dan lain. Lomba
ini juga turut disponsori Bank
NTB Syariah, dan BNI,” tu-

Ada Pria Lain...  dari hal.1

Kehamilan korban tidak
hanya sebatas keterangan,
tapi hasil USG dokter.

“Hasil USG korban po-
sitif hamil, kasus ini masih
dalam tahap pengembang-
an juga dalam tahap sidik
penyidik,” ujarnya.

Ditanya apakah pelaku
atau tersangka lain itu ma-
sih ada hubungan keluarga
dengan korban? Kasat me-
ngaku belum bisa ungkapkan
karena kasus ini masih dila-
kukan pengembangan.

“Belum bisa saya jelas-

turnya.
Dirinya berharap, apa

yang diraih saat ini mampu
dipertahankan pada lomba
berikutnya. Yakni pada lom-
ba yang sama di Tahun 2020.

“Semoga prestasi ini mam-
pu dipertahankan. Tentunya
dengan terus mengasah ke-
mampuan siswa,” tutupnya.
(BE07)

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur Nusa Teng-

gara Barat, Dr. H. Zulkie-
flimansyah, menghadiri
Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Kepala Daerah
dan Forum Koordinasi Pim-
pinan Daerah (Forkopim-
da), di Sentul International
Convention Center (SICC)
Bogor, Rabu (13/11/2019).

“Rapat Koordinasi ber-
sama seluruh Gubernur,
Bupati dan Walikota, juga
bersama Forkopimda ini
dalam rangka menyama-
kan persepsi visi pemba-
ngunan Presiden Joko Wi-
dodo dan Wakil Presiden
Ma’ruf Amin,” katanya.

Gubernur menerangkan
Rakornas ini merupakan

satu langkah yang sangat
baik, dimana Pemerintah
Provinsi NTB dapat mem-
bangun sinergi dengan pe-
merintah pusat.

Dalam kesempatan ter-
sebut, kata Gubernur, Pre-
siden Joko Widodo mem-
berikan arahan kepada
para peserta rakornas un-
tuk terus menjalin komu-
nikasi untuk menyelesai-
kan berbagai permasala-
han yang ada di daerah se-
cara bersama-sama.

“Selesai rakornas, kami
bersama forkopimda akan
terus mengintenskan ko-
munikasi untuk mendu-
kung pembangunan di Nu-
sa Tenggara Barat” tutup
Gubernur.

Kegiatan yang diseleng-
garakan oleh Kemente-
rian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) ini, dibuka lang-
sung Presiden Republik
Indonesia Ir. Joko Widodo.
Jajaran kepala daerah
tampak hadir dalam acara
tersebut.

Pada kesempatan ter-
sebut Presiden juga me-
minta kepada para aparat
penegak hukum (APH)
baik di provinsi dan kabu-
paten/kota, apabila melihat
ada hal-hal yang terindi-
kasi adanya penyimpang-
an sejak awal untuk dila-
kukan langkah preventif.

“Apabila ada indikasi
penyimpangan sejak awal,
segera lakukan langkah

kan, kami kuatir pelaku lain
akan melarikan diri kalau
sudah disebutkan ciri-ciri-
nya, yang jelas korban me-
ngaku, bukan hanya kakek-
nya, tapi juga ada pelaku lain
melakukan pencabulan,” pung-
kasnya. (BE05)

Hadiri Rakornas Kepala Daerah, Gubernur NTB Terus Bangun Sinergi dengan Pusat
preventif. Segera diingat-
kan, bukan dibiarkan sam-
pai menunggu untuk di ek-
sekusi,” tegas Presiden Jo-
kowi.

Rakornas kepala daerah
dan forkopimda ini dibagi
menjadi delapan panel. Pa-

nel pertama membahas ke-
bijakan strategis 2020-2024,
panel kedua pembangunan
SDM, panel ketiga pemba-
ngunan infrastruktur dan
panel keempat membahas
penyederhanaan regulasi
dan reformasi birokrasi.

Kemudian, panel kelima
membahas transformasi
ekonomi I, panel keenam
transformasi ekonomi II,
panel ketujuh pengawasan
dan panel kedelapan mem-
bahas penegakan hukum
dan keamanan. (BE08)
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Truk Sampah DLH tidak Pernah KIR

Kota Bima, BimaEkspres.-
Ternyata selama ini truk

sampah milik Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH), Dal-
mas Pol PP dan sejumlah

mobil angkutan barang plat
merah di Kota Bima tidak
pernah jalani uji KIR.

Padahal sesuai Surat Eda-
ran (SE)Kemenhub sejak

tahun 2015 kendaraan dinas
wajib uji kelayakkan kenda-
raan. Uji KIR wajib dilaku-
kan guna memastikan ang-
kutan umum maupun milik
pemerintah  baik barang ma-
upun penumpang layak ja-
lan.  Ini semua demi menjaga
kesalahan berlalu lintas.

Kepala Dinas Perhubu-
ngan (Dishub) Kota Bima,
Ir H Julkifli mengakui hal
tersebut.Sesuai regulasinya
memang tidak saja milik
swasta pun mobil angkutan
barang milik pemerintah
wajib lakukan KIR.

“Kalau di Kota Bima ke-
marin kami coba lakukan
koordinasi yaitu truk sam-
pah milik Dinas LH,” ung-
kap Julkifli di wawancara di
ruang kerjanya, Kamis (15/11).

Dirinya mengaku lebih
lanjut untuk kembali ber-
koordinasi dengan instansi
lainnya agar kendaraan di-
nas khususnya untuk ang-
kutan barang, tidak saja je-
nis truk pun bam terbuka

STQ Tingkat
Desa Tonda Dimulai

Bima, BimaEkspres.-
Camat Madapangga, M. Saleh H. Abas, yang

baru dilantik oleh Bupati Bima, membuka kegiatan
Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Desa Tonda
di halaman Masjid Al-Ikhlas desa setempat, pada
Rabu malam (13/11/).

Hadir saat itu, Kapolsek, Danramil, KUPT Dik-
budpora, Kepala KUA, Kades se-kecamatan setempat
dan warga sekitar. Camat Madapangga, M. Saleh H.
Abas saat membuka STQ, menyampaikan apresiasi atas
terlaksana kegiatan tersebut. Semoga agenda keagamaan
ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan jadwal
yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Dihadapan para tamu undangan, Camat mengu-
tarakan, bahwa dirinya baru saja dilantik sebagai
Camat Madapangga beberapa hari lalu, oleh karena
itu, pihaknya mengharapkan kerja sama seluruh sta-
ke holder Kecamatan Madapangga dalam men-
jaga keamanan dan instabilitas wilayah,” ujarnya.

Dirinya berharap dengan jabatan baru yang di-
emban, dapat memberikan kontribusi yang baik bagi
masyarakat Kecamatan Madapangga. Selain itu,
mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap
menjaga keamanan, mengingat sebentar lagi akan
masuk moment Pilkades serentak.

Sebelumnya, Sekretaris Desa Tonda Subhan
S.Pdi yang mewakili Kades Tonda menyampaikan,
permohonan maaf terhadap seluruh tamu undang-
an, atas ketidakhadiran Kepala Desa Tonda, dikare-
nakan beliau dalam kondisi tidak sehat,” ucapnya.

Kata dia, kegiatan STQ ini merupakan agenda
keagamaan yang tetap terlaksana disetiap tahun-
nya. Selain itu, menjadi salah satu wadah terlahirnya
Qori’ dan Qori’ah terbaik asli putra-putri kelahiran
Desa Tonda, yang dapat mewakili serta mengha-
rumkan nama Desa, baik ditingkat Kecamatan ma-
upun di kancah Nasional dan internasional. “Ini me-
rupakan salah satu cara bagi kita, untuk terus me-
ngembangkan dan menyiarkan Sariat Islam, sebagai
upaya dalam membentengi generasi dari pengaruh
dunia,” katanya.

Sementara itu, kegiatan STQ tersebut akan
terlaksana selama enam hari, mulai dari tanggal 13
sampai dengan 18 November 2019. Jumlah peserta
berjumlah 93 orang. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
KPU Kabupaten Bima

semakin menggencarkan
sosialisasi Rumah Pintar
Pemilu (RPP) Sancaka dan
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bima Tahun 2020
sejak 1 November 2019.

Rabu (13/11) pagi, sosia-
lisasi dilaksanakan di Aula
Kantor Camat Belo dan di-
hadiri semua Anggota Ba-
dan Permusyawaratan De-
sa (BPD) se-Kecamatan
Belo. Sosialisasi usai pelan-
tikan BPD Belo.

Kegiatan sosialisasi diisi
Ketua Divisi Hukum KPU
Kabupaten Bima, Wahyu-
diansyah, SH, MH. Dia men-

jelaskan, setelah pelantikan
BPD terpilih, Komisioner KPU
memanfaatkan waktu untuk
menyisipkan berbagai infor-
masi tahapan pemilihan ke-
pala daerah 2020.

Wahyudiansyah atau ak-
rab disapa Edo menjelaskan,
1 November 2019 menandai
dimulainya tahapan sosiali-
sasi pemilihan.

Pada tanggal yang sama
juga diumumkan pendafta-
ran lembaga pemantau, survei
dan hitung cepat.

“Kami juga sedang disi-
bukkan dengan penyusunan
berbagai pedoman teknis se-
bagai panduan tahapan pe-
milihan,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk mengin-
formasikan dimulainya ta-
hapan pemilihan secara lu-
as ke masyarakat, KPU Ka-
bupaten Bima berencana
akan menggelar launching
Pilkada 2020 pada tanggal
20 November 2019.

“Rencana launching
akan kita gelar di Lapangan
Sepakbola Desa Panda. Sa-
at ini persiapan terus dila-
kukan,” paparnya.

Selain semua anggota
BPD, sosialisasi juga diha-
diri Camat Belo, unsur Mus-
pika, para Kepala Desa, To-
koh Masyarakat dan DP-
MDes Kabupaten Bima.
(BE05)

KPU Sosialisasasi Tahapan Pemilihan Bupati Bima

dan Tanki air bisa segera
lakukan uji KIR.

Kewajiban lakukan uji
KIR tujuannya untuk Men-
jamin kelayakan kendaraan
penumpang atau barang ba-
ik angkot, bus, truk yang ada
di jalan sudah seharusnya di-
awasi oleh pemerintah. Pe-
ngawasan yang dilakukan
tersebut berupa uji kir dila-
kukan secara uji berkala.

Ini sesuai amanat Un-
dang-undang Nomor 22 ta-
hun 2009 tentang Lalu Lin-
tas dan Angkutan Jalan (PP
LLAJ) ditindaklanjuti me-
lalui Peraturan Menteri Per-
hubungan Republik Indo-
nesia Nomor PM 133 tahun
2015 tentang Pengujian Ber-
kala Kendaraan Bermotor.

Tambah Julkifli, uji KIR
dilakukan enam bulan se-
kali dan itu wajib karena
pemerintah melalui uji KIR
dapat melakukan pengawa-
san atas angkutan umum dan
barang apakah layak dan tidak.
(BE06)

Ir H Julkifli
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Perangkat Daerah Diimbau Prioritaskan PUG
Bima, BimaEkspres.-

Percepatan Pengaru-
sutamaan Gender (PUG)
dan Perencanaan Pengang-
garan Responsif gender
(PPRG) Kabupaten Bima
dibahas Kamis (14/11) di Ru-
ang Rapat Bappeda dan Lit-
bang Kabupaten Bima. Ra-
kor membahas pentingnya
komitmen perangkat daerah
dalam mendukung PUG.

Kepala Bappeda kabu-
paten Bima yang diwakili
oleh Sekretaris H. Fahru-
din, S.Sos, M.Ap menga-
takan, rapat koordinasi di-
maksudkan untuk menge-
tahui posisi dan ke arah
mana kegiatan pengaru-
sutamaan gender dilaku-
kan.

Fahrudin juga menying-
gung pentingnya penyela-
rasan anggaran PUG pada
masing masing unit kerja
pemerintah daerah.

“Terkait dengan masa-
lah anggaran, perangkat
daerah harus memastikan
adanya pagu besar ma-

sing-masing OPD untuk
program maupun kegiatan
pengarusutamaan gender,”
harapnya.

Sementara itu Kepala
Bidang Perencanaan So-

tamaan gender sifatnya
merupakan kegiatan kola-
boratif diantara perangkat
daerah pengampu (drive).

“Karena itu, komitmen
dan  kerjasama yang baik

sial dan Budaya Bappeda
Kabupaten Bima Raani
Wahyuni ST,. MT,. M.Sc
yang memandu rapat ko-
ordinasi tersebut meng-
ungkapkan, pengarusu-

Bima, BimaEkspres.-
Desa Lewintana men-

jadi desa pertama di Ke-
camatan Soromandi yang
melakukan verifikasi dan
evaluasi terhadap Peruba-
han APBDes Tahun Ang-
garan 2019. Sebelumnya,
Senin (11/11), Pemdes se-
tempat menggelar rapat
pembahasan bersama antara
BPD bersama masyarakat
untuk menyepakati ranca-
ngan Perdes tentang Peru-
bahan APBDes dan Ranca-
ngan Peraturan Kepala
Desa (Kades) tentang Peru-
bahan Penjabaran APBDes
tahun anggaran 2019.

Kades Lewintana, Hida-
yat Nurdin, mengungkapkan,
rapat dipimpin oleh Sekcam
Soromandi, Abdullah selaku
Ketua Tim Evaluasi Keca-
matan didampingi oleh P3-
MD Kemendes atau Pen-
damping Desa Pemberda-
yaan Bapak Tamrin, Rabu
(13/11) diruang kerja Sek-
cam Soromandi.

“Saat itu kita hadir ber-
sama unsur Pemdes lainnya,”
ucap Kades Lewintana, Ka-
mis (14/11).

Mengutip Kata Sekcam
Soromandi, secara umum
Rancangan Perdes tentang
Perubahan APBDes TA
2019 telah bagus. Meski
demikian ada beberapa hal
yang harus dilengkapi.

“Sekitar 95 persen ran-
cangan Perdes tentang AP-
BDes TA 2019 kami periksa

Tindak lanjut atas hasil
verifikasi dan evaluasi tadi
akan dirembug kembali de-
ngan Tim dan Camat untuk
selanjutnya setelah dilaku-
kan perbaikan oleh Peme-
rintah Desa Lewintana di-
keluarkan Surat Keputu-
san Camat tentang Penge-
sahan Rancangan Perdes

bagus, tinggal ada beberapa
catatan yang kami sampai-
kan untuk di perbaiki dan
dilengkapi. Hal lain yang per-
lu di perhatikan ialah pelak-
sanaan APBDes harus me-
ngikuti aturan yang berlaku
agar tidak menjadi masalah
dikemudian hari, bekerja sama
membangun Desa,” jelasnya.

tentang APBDes TA 2019,”
ungkapnya.

Hal senada juga disam-
paikan oleh Pendamping De-
sa Pemberdayaan, Tamrin,
saat dihubungi terpisah Tamrin
mengungkapkan.”Rancangan
Perdes tentang perubahan
APBDes TA 2019 Desa Le-
wintana sudah sangat bagus,

Lewintana Desa Pertama Verifikasi dan Evaluasi Perubahan APBDes Tahun 2019

sangat luar biasa kemajuan
Desa Lewintana menjadi
yang pertama melakukan eva-
luasi dan verifikasi, berkaitan
dengan koreksi dari Tim Ke-
camatan hanya catatan ringan
tidak terlalu urgen, namun ara-
han dari Sekcam atau Tim ha-
rus di laksanakan demi kesem-
purnaan,” harapnya. (BE07)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dinas Koperindag Kota

Bima menggelar temu usaha
industri kecil menengah (IKM)
pangan Kota Bima. Kegiatan
digelar Rabu (13/11) di UPT
Rumah Tenun.

Ketua panitia juga Kepala
Dinas Koperindag Kota Bi-
ma, Abdul Haris, SSos me-
nyampaikan, kegiatan temu
usaha industri kecil mene-
ngah (IKM) Pangan bertu-
juan untuk mengevaluasi
kembali hasil dari diklat IKM
beberapa  pekan lalu. Agar
mengetahui apa saja kendala
yang dihadapi, dengan jum-
lah peserta sebanyak 50 orang

yang terdiri dari seluruh pelaku
IKM di Kota Bima dan ke-
giatan akan dilaksanakan se-
lama dua hari.

Wakil Walikota Bima, Feri
Sofiyan, SH membuka acara
menyampaikan apresiasi ke-
pada Dinas Koperindag yang
terus melakukan pelatihan dan
pembinaan kepada pelaku usaha
kecil yang ada di Kota Bima.

“Hal ini sesuai dengan visi dan
misi pemerintah sekarang dalam
menciptakan seribu lapangan
kerja baru sekaligus memberan-
tas kemiskinan,” jelasnya.

Wawali juga berharap agar
kegiatan ini bukan hanya sekedar
seremonial saja. (BE06)

Koperindag Kota Bima Gelar Temu Usaha IKM

antara perangkat daerah
mengampu diharapkan da-
pat menuntaskan, baik as-
pek perencanaan peng-
anggaran maupun penga-
wasan pengarusutamaan

gender di Kabupaten Bi-
ma,” ujarnya.

Pada kesempatan ter-
sebut  Kepala DP3AP2KB
yang diwakili Kepala Bi-
dang Pemberdayaan Pe-
rempuan Laily Ramdhani
S.STP mengatakan bahwa
keberadaan OPD driver
sangat penting bagi integrasi
program PUG yang akan
direalisasikan pada tahun
2020 mendatang.

“OPD harus memastikan
bahwa setiap program atau
kegiatan perangkat daerah
mengakomodir aspek pe-
ngarusutamaan gender  da-
lam setiap perencanaan, pe-
nganggaran dan evaluasi PU-
G,” jelas Laily.

Sebanyak 15 peserta yang
berasal dari Inspektorat,
BPPKAD, DP3AP2KB,
Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat, Bagian Organisasi
dan Pendayagunaan Apara-
tur (OPA) Setda, Dinas Ko-
minfotik dan 8 orang pejabat
Bappeda  Kabupaten Bima.
(BE07)
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Dikbudpora Gelar Anugerah Kurikulum 2019
Bima, BimaEkspres.-

Jelang tutup tahun 2019,
Dinas Dikbudpora Kabupa-
ten Bima menggelar Anuge-
rah Kurikulum 2019 atau
AK2019 di Gedung Sinar AS,
Kamis (14/11). Kegiatan inii
baru pertama kali dihelat.

Kepala Seksi Kuriku-
lum Pendidikan Dasar SD
dan SMP Dinas Dikbud-
pora Kabupaten Bima, Dr
Karyadin mengatakan, ini
Juga sebagai bentuk apre-
siasi dan penghargaan atas
prestasi yang diraih peser-
ta didik dalam lomba lom-
ba di Lingkup Seksi Kuri-
kulum Pendidikan Dasar.

Selain itu, AK 2019 me-
rupakan instrumen untuk
menguji keberhasilan Ke-
pala Sekolah (Kasek) da-
lam menjalankan sistem
tata kelola satuan pendi-
dikan yang dipimpinnya.
Sekolah yang nilai baik da-
lam pengelolaan sekolah,

diberi penghargaan.
Menurut Doktor lulusan

Universitas Negeri Jakarta
tersebut, bermutu tidaknya
pendidikan suatu daerah ber-
gantung pada keterpenuhan
standar nasional pendidikan.
Hal itu lanjut Ketua Forum
Doktor Dana Mbojo terse-
but, terutama mememenuhi
standar minimal.

Untuk memenuhi standar
nasional tersebut, diperlukan
usaha usaha sistem untuk
melakukan intervensi stra-
tegis terhadap satuan pendi-
dikan yang dianggap seba-
gai sekolah sekolah terbe-
lakang.

“Untuk mewujudkan 20
GRP itu, kita memang perlu
melaksanakan sosialisasi dan
implementasi 20-GRP seca-
ra maraton dan berkelanju-
tan,” terangnya.

“Tahun ini sudah canang-
kan 20 GRP ini, karena itu,
2020 adalah tahun imple-

Dinas Dikbudpora Kabu-
paten Bima, Zunaidin, S.Sos.,
MM menegaskan dirinya
memiliki komitmen besar
dalam memajukan pendi-

mentasinya. Untuk itu,
perlu daya dukung fiskal
daerah yang memadai,”
tambahnya.

Sementara itu, kepala

dikan di Kabupaten Bima.
Bahkan dirinya menya-

takan siap pasang badan
terhadap hal hal yang meng-
ganggu para tenaga pendi-

dik dan kependidikan da-
lam berkerja sehingga meng-
ganggu iklim kerja di dunia
pendidikan.

Sebagai leading sektor
pendidikan, pihaknya akan
terus berkerja keras mena-
ta sistem pendidikan di Ka-
bupaten Bima ini. Karena
itu, mantan kepala Dinas
Dukcapil ini melakukan pro-
gram reformasi birokrasi
dengan membentuk Tim Ta-
kola Dinas sebagai unit kerja
yang membantu merumus-
kan kebijakan dan memberi
rekomendasi. Anugerah Ku-
rikulum 2019 menurutnya
sebagai instrumen penting
dalam mendorong motivasi
berprestasi bagi peserta didik.

Adapun lomba-lomba yang
telah digelar seperti OSN,
Cerdas Cermat, MTQ Siswa,
Dai/Daiyah, Lomba Mapel,
Visi Misi Kepempinan OSIS
SMP, lomba Baca Puisi, dan
lain. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Ada tiga strategis wu-

judkan revolusi pendidi-
kan. Yakni kerja cepat, ke-
ras dan produktif.

Hal itu disampaikan Wa-
kil Ketua Dewan Pendidi-
kan Kabupaten Bima, Dra.
Hj. Rostiati saat membe-
rikan arahan pada kegiatan
Anugerah Kurikulum 2019
di Gedung Sinar AS Komplek
Pasar Sila, Kamis (14/11).

Kata dia, tiga strategis
tersebut harus mampu di-
wujudkan dalam setiap tu-
gas dan tanggunggawab
yang diemban. Terutama
oleh Kepala Sekolah dan
guru dalam menjalankan
tugas tersebut.

“Setelah kita sudah me-
laksanakan tiga strategis
tersebut. Baru dievaluasi
agar 20 Gerakan Revolusi
Pendidikan (GRP) bisa be-
nar-benar terwujud di

Tiga Strategis Wujudkan Revolusi Pendidikan

sekolah,” ujarnya.
Untuk mewujudkan itu

semua harus dimulai dari
diri masing-masing. Se-

perti untuk kerja cepat ini,
Kepala sekolah dan guru ha-

rus benar-benar menghargai
waktu. Apabila waktu per-

Zunaidin, S.Sos.,MM

Dra. Hj. Rostiati

temuan pagi jangan hadir si-
ang hari. “Kalau diundang
pagi, jangan hadir siang. Hal
itu salah satu kita perhatikan
yakni menghargai waktu,”
tuturnya.

Dalam kesempatan ter-
sebut pula pihaknya meng-
imbau kepala sekolah dan guru
agar terus meningkatkan Sum-
ber Daya Manusia (SDM).

“SDM harus menjadi tang-
gungjawab kita semua. Berbi-
cara prestasi dan piala itu ba-
gian kecil yang harus target-
kan,” tegasnya.

Selain itu, Kepala Sekolah
juga harus benar-benar mem-
perhatikan kondisi visik seko-
lah. Buatlah visik sekolah be-
nar-benar nyaman agar kegi-
atan belajar mengajar berjalan
baik. “Jangan sepele kondisi
visik sekolah. Sebab sekolah
yang nyaman merupakan sa-
lah faktor semangatnya belajar
siswa,” pungkasnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
KPU Kabupaten Bima

Gelar Rapat Koordinasi (Ra-
kor) Launching Tahapan
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bima Tahun 2020 di
Kantor KPU Kabupaten Bi-
ma, Kamis (14/11).

Hadir dalam kegiatan
tersebut Ketua dan Ang-
gota Bawaslu Kabupaten
Bima, Pemkab Bima, TNI,
Polri, Pol PP, PMI, Dinas
Dikbud, BSMI serta Pim-
pinan RSUD Bima dan PKU
Muhammadiyah.

Ketua KPU Kabupaten
Bima, Imran, S. Pdi, SH,
mengatakan, rapat terse-
but membahas persiapan
lokasi, aspek keamanan,
konten- konten serta kon-
sep kegiatan tambahan la-
innya yang akan ditampil-
kan pada acara launching
nantinya.

Setelah mendapatkan
pertimbangan dan masu-

kan saat Rapat Koordinasi
(Rakor) dari pihak-pihak
terkait Kamis (14/11) pagi.
Lokasi kegiatan Launching

di Lapangan Garuda
Desa Tente, Kecamatan
Woha, Rabu 20 Novem-
ber 2019 Pukul 19.30

Wita.
“Semula lokasi kegiatan

direncanakan di Lapangan
Sepakbola Desa Panda

Kecamatan Palibelo, na-
mun karena ada kendala
teknis di tempat yang sa-
ma akan dilaksanakan ke-

giatan STQ Desa Panda
sehingga lokasi dialihkan,”
katanya.

Kata dia, dengan kesia-
pan para pihak yang diun-
dang Rakor diharapkan
dapat memaksimalkan ke-
giatan launching nantinya.

Launching nanti kita
akan rangkai dgn beberapa
agenda seperti Pengobatan
Kesehatan Gratis, Donor
darah, Pelayanan KTP el
untuk calon pemilih, Pengu-
muman pemenang Lomba
Cipta Lagu dan Desain Mas-
kot Pilkada 2020.

Selain itu, penyerahan
hadiah pemenang Lomba
Cipta Lagu dan Desain Mas-
kot Pilkada 2020, Pemutaran
video kegiatan Pilkada sebe-
lumnya dan informasi taha-
pan Pilkada 2020 dan Pe-
layanan berbagai informasi
melalui stan KPU dan Ba-
waslu Kabupaten Bima di
stand. (BE05)

KPU Rakor Persiapan Launching Pilkada 2020
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61 Anggota BPD di Kecamatan Wawo Dilantik

188.45/699/06.16.Tahun
2019 Tentang Pemberhen-
tian Keanggotaan BPD dan
Peresmian Keanggotaan
BPD dalam Kecamatan
Wawo Kabupaten Bima.

Dijelaskan BPD Tarla-
wi, Supriono, Makrullah,
Arifin, Hasan, dan ST Ruk-
yati sebagai keterwakilan
perempuan (KP). Desa Nto-
ri, Misran, Adnan, Abd Arif,
Jufrin, Supardin, Suryadin,
dan Rosdiana (KP). Desa
Maria, Abdul Muzakir, S.
Adm, Hermansyah, Anton,
S.Kep, Marwan, Mahmu-
din, Abdul Hakim, S.Pd,
Sukardin, Syahbudin, S.Sos,
dan Syamiyah (KP). Desa
Pesa, M Nur, Jufrin, Sucip-
to, Syahrul Fath, Nurdin,
Abdul Faruk, dan Kalsom,
SH (KP). Desa Raba, Ah-
mad, Suryatman, S.Pd,
Imran, S.Pd, Azhar, S.Pd,
Mahmud, S.Pd, Arsyad,
S.Sos, dan Siti Rahmawati
(KP). Desa Kambilo, Drs
Adiman, Ibrahim, Ikhsan,
Burhanudin, Mursalin, Fir-
daus, dan Titi Kurniawati
(KP). Desa Maria Utara,
Muhammad Andriyadi,
Abdul Halim, M Alimu-

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak 61 anggota

Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) pada sembilan
desa di Kecamatan Wawo,
dilantik dan diambil sumpah
jabatan oleh Camat Wawo,
Drs Aidin di Lengge Nae
Wawo, Rabu (13/11). Na-
mun, satu anggota dari per-
wakilan perempuan di BPD
Riamau, Nurhayati absen
karena masih mengukiti pe-
latihan di Kota Mataram dan
pelantikannya akan menyusul.

Pelantikan dan sumpah
jabatan itu disaksikan oleh
perwakilan  Dinas PMDes
Kabupaten Bima, Nurdin,
S.Sos, unsur Pimpinan DPRD
Kabupaten Bima, Yasin, S.PdI,
Sekcam Wawo, Syarifuddin,
S.Sos, Kapolsek Wawo, IPTU
Jufrin, Danramil Wawo, Kap-
ten Inf Ahmad, rohaniwan,
Ramadhan, S.PdI dan bebe-
rapa pejabat lainnya.

Camat Wawo, Drs Aidin,
mengatakan, anggota BPD
yang dilantik ini berjumlah
61 orang dan merupakan per-
wakilan dari sembilan Desa
di Kecamatan Wawo. Sesuai
dengan lampiran Surat Kepu-
tusan Bupati Bima, Nomor :

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.

din, Irfan, ST, Ruslan,
Ambang Leo Ade Putra,
dan Yuni Novalini (KP).
BPD Kombo, Abdullah,
Ruslan, Zainal Arifin, Mu-
khlis, Arsyad, Husain, dan
Siti Amnah, S.Pd (KP) dan
BPD Riamau, Firdaus, Mul-
yadin, Supratman, Ajwar, se-
dangkan anggota BPD Ria-
mau yang belum dilantik dan
diambil sumpahnya adalah
Nuryanti (KP).

Aidin mengingatkan agar
anggota BPD yang dilantik ha-
rus menjalankan tugas de-
ngan baik dan penuh tang-
gungjawab terhadap bang-
sa dan negara sesuai dengan
peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.

Tentu mereka memiliki
tugas yang berat untuk me-
majukan pembangunan di
desa dan berikhtiar bersa-
ma pemerintah desa dalam
menyejahterakan masya-
rakat.

“Tentu mereka juga se-
bagai pengawas yang me-
lihat langsung setiap pro-
gram pembangunan yang
dilaksanakan di desa,” ujar-
nya usai pelantikan di Leng-
genae Wawo, Rabu. (BE02)

Drs Abdullah

Bima, BimaEkspres.-
Merujuk pada Undang

undang nomor 16 Tahun 2019
tentang perubahan atas Un-
dang-Undang nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan.
Mulai 16 Oktober lalu, usia
perkawinan bagi pasangan
calon pengantin Pria dan Wa-
nita yakni 19 tahun.

Penghulu Muda KUA Ke-
camatan Bolo, Drs. Abdullah,
membenarkan usia perka-
winan bagi calon pengantin

Pria dan Wanita harus 19
tahun. Hal itu berdasar-
kan Undang undang no-
mor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang un-
dang nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan,” ujar
Drs. Abdullah, selasa (12/
11).

Kata dia, selain menga-
tur usia harus bagi calon
pengantin harus 19 tahun,
pada pasal 7 tercantum ju-
ga, jika terjadi penyimpa-

ngan terhadap ketentuan
umur seperti pada ayat sa-
tu. Orang tua pihak Pria dan
Wanita dapat meminta dis-
pensasi kepada Pengadilan
dengan alasan sangat men-
desak disertai bukti bukti
pendukung yang cukup.

“Antara lain kedua belah
pihak membawa KK ke
Pengadilan,” jelas dia.

Pasca Undang undang
itu diberlakukan, baru dua
kasus yang terjadi. Terkait
hal itu, pihaknya hanya
mengeluarkan rekomen-
dasi, selanjutnya pihak Pria
maupun Wanita akan me-
minta dispensasi di Penga-
dilan.

“Kita tidak memberikan
pendampingan. Tapi cukup
mengeluarkan rekomen-
dasi,” tutur dia.

Sebelumnya terkait aturan
batas usia pernikahan ini yakni
UU Nomor 1 Tahun 1974.
Yaitu usia pernikahan laki-laki
19 Tahun. Sedangkan usia
perempuan 16 Tahun.

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

Mulai 16 Oktober, Usia Perkawinan 19 Tahun

Drs Abdullah


