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Bima, BimaEkspres.-
Belakangan ini banyak ASN Pemkab

Bima mendukung figur tertentu untuk
maju di Pilkada Kabupaten Bima. Hal ini
ditunjukan pada berbagai akun media so-
sial. Namun bagi Bawaslu, hal seperti itu
belum masuk bentuk pelanggaran penga-
wasan.

"Kalau ASN melakukan politik praktis
Baca: Belum Kena... Hal 3

saat ini, saya merasa belum masuk pada
wilayah pengawasan, kami akan mela-
kukan pengawasan setelah proses taha-
pan itu dimulai," jelas Komisioner Bawaslu
Kabupaten Bima, Juniadin, S. Pd, Jumat
(15/11).

Menurut dia, ASN lingkup Pemerintah
Kabupaten Bima yang menyebut nama
orang atau akan menjadi calon pada Pil-

ASN yang Beri Dukungan
Politik, Belum Kena Sanksi

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

kada, belum bisa diproses. Karena belum
masuk dalam ranah tahapan kampanye
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima.

“Kampanye itu adalah salah satu taha-
pan dalam pelaksanaan Pilkada, setelah
ada proses penetapan peserta. Ini belum

Rumah Gembel Digeledah, Polisi Temukan Sabu

AKBP Bagus S. Wibowo, SIK meninggalkan Mapolres Bima Kabupaten, Senin (18/11). Bagus digantikan AKBP Gunawan Tri Hatmoyo, S. IK.
Berita di halaman 3.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Rumah Gembel... Hal 4

Kota Bima, BimaEkspres.-
Aparat Polres Bima Kota mengaman-

kan, Marta Budiharjo alias Gembel, war-
ga lingkungan Pelita RT 013 RW 005 Ke-

didin, SH.
Penangkapan dilakukan di rumah Gembel

yang merupakan Target Operasi (TO)
dalam OPS Antik Gatarin 2019. Dia diduga
mengedarkan, memiliki, menguasai dan me-
nyediakan narkotika jenis sabu-sabu.

Sebelum  penggeledahan terhadap ter-
duga pelaku dan di rumahnya, team me-
manggil Nurdin Mursalin, 51 tahun, sela-
ku ketua RT dan Muhammad Aziz, 61 ta-
hun, Ketua RW setempat. Mereka diminta
menyaksikan penggeledahan tersebut guna
mengantisipasi adanya gejolak yang tidak
diingikan di TKP.

Adapun barang bukti yang berhasil dia-
mankan di lokasi, 1 lembar plastik klip be-
risi 5 plastik klip berisi Sabu, 1 lembar plastik
klip berisi 5 plastik klip berisi Sabu, 1 lembar
plastik klip berisi 1 plastik klip berisi Sabu,lurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota,

Ahad (17/11) sekitar pukul 18.30 Wita. pe-
nangkapan dipimpin langsung oleh Kasat
Res Narkoba Polres Bima Kota, IPTU Mas-

Penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian, Ahad.
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CATATAN REDAKSI

WILAYAH Bima-Dompu, sepertinya ma-
sih darurat Narkoba. Buktinya dalam sehari,
sejumlah kasus tertungkat di dua wilayah ter-
sebut.

Seperti yang dilakukan Satuan Narkoba
Polres Dompu dengan menangkap tiga peng-
guna Narkoba asal Dusun Rasanggaro,
Desa Matuam Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu, Ahad (17/11).

Penangkapan dilakukan di rumah salah
satu terduga, FDS. Selain FDS ikut ditang-
kap seorang guru Honorer MRT (36), perem-
puan asal Desa Huu, Kecamatan Huu, Ka-
bupaten Dompu.

Di hari yang sama, Satres Narkoba Polres
Bima, berhasil menangkap AR (30) warga
Dusun Oi Kawa, Desa Kore, Kecamatan Sang-
gar, Kabupaten Bima. AR merupakan target
operasi (TO) kasus narkoba, Ahad (17/11).

Pun di Kota Bima, dua kasus Narkoba
diungkap sekaligus. Jumlah barang bukti
yang diamankan pun mencapai puluhan
poket.

Penangkapan ini, seolah memberikan si-
nyal, bahwa ancaman Narkoba masih meng-
gurita. Ada di sekitar dan bisa saja kita atau
keluarga akan menjadi korbannya.

Untuk itu, perlu meningkatkan kewaspa-
daan, agar tidak terjerumus. Banyak cara di-
lakukan pelaku untuk menggoda calon kor-
bannya.

Pun tidak memandang status, buktinya
ada guru, pelajar dan pegawai BUMN ikut
terciduk.

Maka, perlu disinergitas atau kerjasama
kepolisian di tiga wilayah ini, Kabupaten Bi-
ma, Kota Bima dan Dompu, untuk mengung-
kap lebih banyak peredaran Narkoba. Juga
mempersempit ruang gerak para pelaku.

Selain itu, perlu ada kerjasama elemen
lain dalam mendukung kerja kepolisian dalam
memberantas Narkoba. Memberikan infor-
masi, jika ada pelaku, baik Bandar, penge-
dar, maupun pengguna Narkoba di sekitar
lingkungannya.

Apakagi, jika sering melihat orang-orang
mencurigakan, sehingga dapat mengoordi-
nasikannya dengan Bhabinkamtibmas atau
Babinsa yang ada di setiap desa atau kelu-
rahan.

Saat ini ada dua Kapolres Baru, baik Kota
dan Kabupaten Bima yang mulai mengemban
tugas, menggantikan perwira lama. Kita ha-
rapkan kinerja keduanya dalam mendukung
pemberantasan Narkoba dapat meredam pe-
redarannya.

Mari tingkatkan kewaspadaan, jangan
sampai generasi kita kedepannya menjadi
korban Narkoba.

Generasi yang kehilangan masa de-
pannya, karena daya rusak Narkoba sangat
besar. Baik untuk perkembangan fisik, mau-
pun psikis.

Stop dan Lawan Narkoba! (*)

Masih
Darurat Narkoba

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 (ma-
syarakat), 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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Polres Bima Gelar Pisah Sambut Kapolres

Bima, BimaEkspres.-
Mapolres Bima menggelar pisah

sambut Kapolres Bima dari AKBP
Bagus S. Wibowo, S. IK  ke AKBP
Gunawan Tri Hatmoyo, S. IK.
Kegiatan berlangsung di halaman
belakang Mapolres Bima yang
dihadiri oleh sejumlah perwira dan
jajaran Polres, Senin (18/11).

AKBP Bagus S. Wibowo, S.
IK, mengatakan, selama 2 tahun
10 bulan adalah waktu yang ti-
dak banyak untuk mengabdi. Se-
lama ini, perwira dan anggota
Polres Bima dinilainya luar biasa.

"Saya mengakui salama ke-
pemimpinan saya di Polres Bi-
ma, pasti ada enak dan tidak enak
dirasakan oleh personel dalam
bersikap, namun itu dilakukan
demi disiplin dan menata tugas
pokok sebagai seorang prajurit

Belum Kena... dari hal.1

apa-apa, sebab masih dalam ta-
hap proses persiapan," katanya.

Dia mengaku, walaupun ta-
hapannya sudah dimulai seba-
gaimana tertuang dalam PKPU
Nomor 15 tahun 2019, namun
belum bisa ditindak.

"Gong Pilkada itu baru dibu-
nyikan, belum termasuk pada
tahapan krusialnya, kami akan
bekerja sesuai dengan tahapan
yang ada," katanya.

melayani masyarakat,"  ujar Bagus.
Saat menyampaikan kesan

terakhir di hahapan Kapolres Bi-
ma yang baru serta mantan per-
sonelnya, Bagus tidak berhasil
menahan rasa sedih. Setiap kata
diutarakan diiringin air mata.

"Saya ngak bisa menahan pe-
rasaan menyampaikan kesan
selama memimpin Polres Bima,
kok saya cengeng sekali sampai
menangis begini, tapi saya sangat
berdosa terlalu cepat meninggal-
kan Polres Bima," jelasnya.

Stabilitas kantibmas Kabupa-
ten Bima saat ini tergolong kon-
dusif. Ini semua berkat kerja sa-
ma semua jajaran Polres Bima,
semua bisa dikendalikan dengan
baik, karena cepatnya meres-
pon.

"Alahmdulillah, kita bisa be-

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

kerja sama yang, sehingga kon-
disi Kantibmas belakangan ini
sangat kindusif, ini semua berkat
kepedulian kita memberikan
pelayanan kepada maayatakat,
semoga ini bisa dipertahankan
untuk kedepan," ujarnya.

Melalui kegiatan pisah sam-

bung Bolres Bima ini, Bagus me-
rasa bangga dan bersyukur ke-
tika membangun kerjasama de-
ngan anggota yang memiliki ka-
rakter luar biasa.

"Saya dan keluarga ucapkan
terima kasih telah memberikan
suguhan acara pisah sambung

spesial seperti ini, Personil Polres
Bima mampu memberikan ke-
nyamanan bagi masyarakat Ka-
bupaten Bima," katanya.

Sementara Kapolres Bima yang
baru AKBP Gunawan Tri Hatmo-
yo, S. IK, menyampaikan, akan se-
nantiasa berpijak pada kebaikan,
demi menata personel dan mem-
berikan pelayanan kepada masya-
rakat.

"Saya tetap akan melanjutkan
program-program yang sudah di-
laksanakan oleh Kapolres lama,
tentunya dengan dukungan re-
kan-rekan personil Polres Bima,"
ucap pria asal Kabupaten Wono-
giri Jawa Tengah.

Pria yang berasal dari Direktoral
Intelkam Polda Kalbar, itu mengaku
tujuan utama tidak akan pernah bisa
dicapai,  jika semua komponen tidak
menunjukan kerja sama.

"Kita harus bekerja sama dan
sama-sama kerja, maka pencapain
akan maksimal, hal ini perlu ke-
sadaran bersama supaya kualitas
Polri dimata masyarakat memiliki
nilai positif," jelas pria yang memiliki
istri asal Kupang NTT ini.

Acara pisah sambut terasa haru,
jajaran personel Polres Bima serta
puluhan Ibu Bhayangkari disalami
satu persatu oleh Mantan Kapolres
Bima dan mantan Ketua Bhayang-
kari Cabang Polres Bima diantar
Kapolres Bima yang baru serta istri
serta sejumlah perwira. (BE05)

Dia mengaku, ASN yang ter-
libat politik praktis, ada UU ASN
yang mengaturnya. Lebih tepat-
nya Sekda selaku pembina kepe-
gawaian yang berwenang menin-
dak ASN melanggar kode etik ke-
pegawaian.

"ASN politik praktis dalam pe-
milihan apapun dan kapan pun, itu
ada UU ASN mengatur, kami ha-
nya mengatur pada tahapan kam-
panye nanti," ujarnya. (BE05)

"Kualitas data pemilih dalam
Pilkada harus kita dorong agar lebih
baik, peran kita semua sangat
diharapkan untuk memperbaiki
data pemilih dalam Pilkada 2020
mendatang," ujarnya.

Selain itu, Imran mengajak
para camat dan stakeholder di
18 Kecamatan yang tersebar di
Kabupaten, untuk ikut terlibat
menyukseskan Pemilihan Kepala
Daerah pada tahun 2020 menda-
tang dan mengingatkan para
ASN agar bersikap netral dalam
Pilkada.

"Pilkada nanti, ASN harus netral

Bima, BimaEkspres.-
Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Bima, menggelar Rapat
Evaluasi dalam Rangka Analisis
Hasil Pengelolaan Data dan Eva-
luasi Sistem Pemilu dan Pilkada.

Kegiatan digelar di aula kantor
KPU Bima, Senin (18/11), dihadiri
camat, pengurus Parpol dan ketua
PPK Pemilu 2019 se-Kabupaten
Bima.

Ketua KPU Kabupaten Bima,
Imran, SPdI, SH mengatakan,
rapat evaluasi ini dilakukan untuk
me-review kembali pelaksanaan
Pemilu 2019 menuju Pemilihan Ke-
pala Daerah (Pilkada) serentak ta-
hun 2020.

"Melalui kegiatan ini kita ingin
memperbaiki kekurangan sela-
ma pemilu 2019 kemudian diperbaiki
dalam pelaksanaan Pilkada 2020
nanti," katanya.

Imran mengaku, dalam Pemilu
kemarin, ada beberapa catatan
yang harus diperbaiki seperti mem-
bludaknya Daftar Pemilih Khusus
(DPK) yang mencapai angka tu-
juh ribuan.

atau tidak memihak kepada salah
satu calon, tujuannya supaya tidak
menimbulkan kegaduhan dan
persolan dalam Pilkada," katanya.

Imran juga mengharapkan, se-
jumlah masukan dan catatan pen-
ting dari para Camat, Partai Politik
dan Ketua PPK Pemilu 2019 se-
Kabupaten Bima, hal ini sangat
mendukung perbaikan pada setiap
tahapan Pilkada kedepan.

Kegiatan ini juga diakhiri dengan
penyerahkan piagam pemilu dari
Ketua KPU yang diserahkan seca-
ra simbolis kepada ketua PPK Mon-
ta. (BE05)

KPU Rapat Evaluasi Analisis Hasil Pengelolaan Data

Junaidin, SPd
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Lagi, Sat Narkoba Amankan Warga di Melayu
Kota Bima, BimaEkspres.-

Sat Narkoba Polres Bi-
ma Kota, Ahad (17/11) kem-
bali mengungkap kasus Nar-
koba. Kali ini di lingkungan
Benteng RT 007 RW 003
Kelurahan Melayu, Keca-
matan Asakota sekitar pu-
kul 22.15 Wita.

Penangkapan dipimpin
oleh Kasat Res Narkoba

Polres Bima Kota, IPTU
Masdidin, SH. Dari Operasi
Antik Gatarin 2019 diamankan
enam warga. Mereka telah
menjadi Target Operasi (TO)
dan mengamankan sejumlah
barang bukti, termasuk sabu.

Mereka yang diamankan
adalah BS, SR, AD, SY ber-
status pelajar, IK pegawai
BUMN, serta FA. Sebelum

penangkapan, tim memanggil
Ketua RT untuk menyaksi-
kan penggeledahan tersebut.

Adapun barang bukti
yang berhasil diamankan,
2 lembar plastik klip diduga
berisi sabu, 1 lembar plas-
tik klip, 1 buah tabung kaca,
1 buah sumbu, 3 buah poto-
ngan pipet, 3 buah korek api
gas, 7 HP, 2 dompet warna

Rumah Gembel...  dari hal.1

1 dompet warna abu-abu, 3
potongan pipet, 1 buah isolasi,
1 gunting, 1 dompet warna hi-
tam, 2 buah tabung kaca, 2 bung-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Pihak jasa transportasi

berbasis online GRAB me-
ngaku sudah pernah mene-
mui Wali Kota Bima, H Mu-
hammad Lutfi, SE. BimaEks-
pres mencoba menghubungi
nomor yang tertera dalam lo-
wongan driver GRAB di Bima.

Arman pemilik nomor me-
ngaku menerima pendaftaran
driver GRAB di Bima. Namun
saat ditanyakan soal ijin, me-
ngaku itu urusan manajemen di

Pihak GRAB Ngaku
Pernah Menemui Wali Kota Bima

Provinsi NTB.
“Kalau ijin langsung oleh

manajemen di Mataram, kalau
soal itu sudah ada pertemuan
dengan Wali Kota Bima," te-
rang Arman.

Lanjut Arman, untuk le-
bih jelas menyarankan untuk
menghubungi manajemen di
Mataram, karena lebih tahu
mengenai ijin dimaksud.
Karena  hanya diperintah-
kan oleh manajemen mem-
buka pendaftaran bagi driver.

Sebelumnya, pihak Di-
nas Perhubungan dan Dinas
Kominfo Kota Bima ber-
wenang dan memiliki tupok-
si atas perijinan angkutan
umum serta transportasi
berbasis online tak tahu jika
sudah ada penerimaan dri-
ver GRAB di Kota Bima.

Karena sampai saat ini
tidak pernah ada surat res-
minya. Namun OPD me-
ngaku pernah didatangi pi-
hak GRAB. (BE06)

Spanduk lowongan Driver  Grab di Bima di salah satu sudut di Kota Bima.

kus plastik klip, 1 buah botol
plastik, 1 buah tutup botol, 2 HP,
serta uang tunai Rp. 325.000.

Selanjutnya Barang bukti

dan terduga pelaku dibawa ke
Mako Polres Bima Kota guna
dilakukan pemeriksaan lebih
lanjut. (BE04)

hitam, serta uang Rp 147.000.
Barang bukti dan terdu-

ga pelaku dibawa ke Ma-
ko Polres Bima Kota guna

pemeriksaan lebih lanjut.
(BE04)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dua pekan terakhir ja-

jaran Sat Pol PP dan Dam-
kar terus menyalurkan air
bersih ke sejumlah pemuki-
man warga. Terutama di
wilayah Kecamatan Rasa-
nae Barat yang sangat mem-
butuhkan air bersih.

Tidak saja siang, bahkan
malam pun petugas Dam-
kar melayani kebutuhan air
bersih warga. Khususnya di

Kelurahan Tanjung, Dara,
Paruga dan sekitarnya.

Kepala Dinas Pol PP dan
Damkar Kota Bima, M Nor
Majid mengaku pihaknya
kini mulai melayani kebutu-
han air bersih warga. Pe-
nyaluran air bersih ini dila-
kukan pada titik-titik pemu-
kiman yang sangat membu-
tuhkan.

“Bahkan petugas tidak
saja pada siang hari, pun

dimalam hari bila ada war-
ga membutuhkan suplai air
bersih langsung dilakukan
oleh petugas,” ujarnya, Senin.

Pihaknya mengerahkan
mobil pemadam. Meski de-
mikian, Mobil Damkar tetap
siaga satu jika sewaktu-wak-
tu terjadi musibah kebakaran.

Selain itu, diakui M Nor pi-
haknya juga membantu penyira-
man taman-taman. Salah satu-
nya di Ama Hami. (BE06)

Damkar Kota Bima Terus Bantu Suplai Air Bersih Warga
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Soal Klaim Tanah SDN 55,
Warga Temui Dewan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Keluarga besar M Sa-

leh Baba Jawa pemilik
lahan SDN 55 Kota Bima
menemui Wakil Ketua
DPRD Kota Bima, Syam-
surih, SH dan Wakil Ketua
Komisi II, Taufik AK.

Mereka menyerahkan
bukti atas kepemilikan la-
han SDN 55. Mulai dari su-
rat hak kepemilikan serta
sejumlah memo dan bukti kui-
tansi pembayaran oleh Pemkot
Bima. Terungkap pula peran
sejumlah pejabat saat itu
dalam jual beli lahan.

Adi Supriadin, mewakili
pihak pemilik lahan, me-
nyampaikan ini persoalan
yang sudah lama. Namun
belum mampu diselesaikan
oleh Pemerintah Kota Bima.

M Saleh menceritakan
kronologis pembelian lahan-
nya oleh Pemkot Bima tahu
2005 lalu. Saat itu dirinya
dipanggil oleh Wali Kota
Bima, HM Nur A Latif di-
dampingi Kabag Tatapem,
Achmad Fahtoni.

Pertemuan digelar di-
kediaman Wali Kota Bima
pada tanggal 8 Agustus
tahun 2005. Dikediaman
Walikota disepakati harga

Rp 400 juta, namun untuk
pembayaran awal diserah-
kan RP 75 juta.

Selanjutnya, akan dise-
lesaikan setelah pemba-
ngunan SDN 55. Luas la-
han dibeli oleh pemkot Bi-
ma 30 are dari 75 are.

Saat itu, Saleh kemudian
menandatangani delapan
lembar surat perjanjian.

“Karena saya tak bisa
menulis surat, akhirnya di-
buatkan oleh pemerintah,
saya hanya tantangan sa-
ja,” ujar Saleh.

Lanjutnya, setelah me-
nerima uang muka RP 75
juta, diajak ke gedung ka-
mar Bola sekarang mejadi
kantor BKSDM Kota Bi-
ma. Di kantor tersebut oleh

Wali Kota Dukung
Hadirnya IAIN

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

nerima tim Komite Pendirian Perguruan Tinggi
Negeri Bima,  Senin (18/11). Audiensi  yang berlang-
sung di Ruang Rapat Wali Kota Bima juga dihadiri
oleh Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi
Umum, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesos,
Kadis Dikbud dan 10 orang tim dari forum Komite
Pendiri Perguruan Tinggi Negeri Bima yang ter-
sebar di seluruh Indonesia.

Tim dari Forum Komite Pendiri Perguruan Tinggi
Negeri Bima dipimpin oleh Prof Dr Ahmad Thi-
braya. Prof. Dr. Ahmad Thibraya menyampaikan
sebuah keinginan mendirikan perguruan tinggi
negeri Bima, yakni Institute Agama  Islam Negeri
(IAIN).

“IAIN ini nantinya milik Kota Bima, kami hanya
memfasilitasi dan menyediakan SDM-nya saja,”
jelasnya.

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE me-
nyampaikan apresiasi dan dukungan atas rencana
pembangunan IAIN di Kota Bima. Pemerintah Ko-
ta Bima sudah menyiapkan tanah 4 hektar di Kelu-
rahan Sambinae.

“Tanah ini bukan tanah hibah tapi tanah yang
dibeli oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Wali Kota Bima berharap adanya Institute
Agama Islam di Kota Bima mampu mengembalikan
marwah Kota Bima yang religius. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Desa (Pem-

des) Mpuri Kecamatan
Madapangga mendesak
pihak Kepolisian setempat
agar mengusut tuntas kasus
penyerobotan lahan hutan
yang dilaporkan sebelum-
nya. Dalam kasus tersebut,
selain melaporkan ke polisi,
tembusan disampaikan ke
Bupati Bima.

“Warga Woro menyero-
bot lahan hutan watasan
Desa Mpuri. Padahal sebe-
lumnya ada pernyataan ber-
sama untuk menepati terkait
batas wilayah,” ujar PJ Ka-
des Mpuri, Nasarudin, S.
Sos, saat dikonfirmasi, Senin
(18/11).

Kata dia, membuat he-
ran kita saat ini adalah pi-
hak polisi mengaku tidak
mempunyai kewenangan
terkait masalah ini.

Padahal sebelumnya
telah mengeluarkan surat
panggilan terhadap saksi
saksi.

“Kita diarahkan untuk
melaporkan ke Polres. Itu
pun harus melalui bidang
khusus,” tuturnya.

Menurutnya, pihak po-
lisi tidak menerima laporan
dari awal, mestinya lang-

sung arahkan kita ke Pol-
res.

“Kenapa laporan kita di-
terima. Mestinya arahkan
saja ke Polres,” ujarnya.

Kanit Reskrim Polsek
Madapangga, Bripka. Heri
Kuswanto, mengatakan,
menindaklanjuti laporan
Pemdes Mpuri kita me-
mang sudah melakukan

berbagai tahapan. Yakni
memanggil saksi saksi
untuk dimintai keterangan.

“Selain itu kita sudah
amankan Barang Bukti
(BB) yakni berupa parang
dan lainnya yang ditemu-
kan oleh Pemdes Mpuri di
lokasi,” ucapnya.

Dijelaskannya, secara
hukum masalah itu bukan

Pemdes Mpuri Desak Polisi Usut Kasus Penyerobotan Lahan

pejabat Tatapem memotong
RP 15 juta dari Rp75 juta.

Karena tidak kunjung di-
bayar sisanya, sempat meng-
hentikan pembangunan SDN
55. Kemudian dipanggil kem-
bali oleh Wali Kota Bima dan
jajarannya.

Saat itu  hadir Badan Per-
tanahan Kota Bima, A Ka-
rim Azis, serta kontraktor
pembangunan. Pertemuan
itu membahas sisa pemba-
yaran harga lahan dan seka-
ligus pihak varindo mau me-
mastikan bahwa lahan ter-
sebut.

Pascapertemuan itu
sampai ini tidak ada reali-
sasi dari Pemerintah Kota
Bima, terhitung sejak tahun
2005. Dirinya pun pernah
melaporkan ke pihak kejak-
saan. “Saya minta hanya
bayarkan sisa uang harga
lahan saya pak dewan, itu
saja,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota
Bima, Syamsurih, SH berjanji
akan mempelajari dulu doku-
men bukti diserahkan, sehing-
ga bisa bersikap. Untuk lebih
lanjut  akan menggelar hear-
ing dengan nama-nama yang
disebutkan pemilik lahan.
(BE06)

M Saleh Baba Jawa

kewenangan kita di Polsek,
namun kata dia, masalah itu
adalah kewenangan Tipiter
di Polres Bima.

“Memang benar kita arah-
kan agar masalah itu dilapor-
kan ke Polres. Karena yang
mempunyai kewenangan un-
tuk memproses adalah pihak
Tipiter,” jelasnya.

Dirinya berharap, publik
bisa memahami tugas dan
tanggung jawab kita, karena
menurutnya tidak semua ma-
salah bisa ditangani. Sehingga
harus diarahkan ke Polres ka-
rena yang mempunyai kewe-
nangan adalah Tipiter,” tutup
Heri. (BE07)

Nasarudin, S. Sos
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Soal Patung di Wane, FUI Bima Datangi DPRD
Bima, BimaEkspres.-

Hebohnya keberadaan
sejumlah patung yang be-
rada di Desa Tolotangga,
Kecamatan Monta yang
merupakan milik salah satu
oknum polisi disebuah villa
sekitar, membuat Forum
Umat Islam (FUI) Bima,
mendatangi gedung DPRD
Kabupaten Bima Senin (18/
11) kemarin.

Kedatangan para ulama
ini, kemudian diterima para
anggota Komisi 4 DPRD
Kabupaten Bima, diruang-
annya. Sejumlah pemuka

agama ini sepakat bersuara
untuk menolak keberadaan
patung di destinasi wisata
tersohor yakni pantai Wane
tersebut.

Ketua FUI Bima, Ustad
Asikin mengaku cukup ke-
beratan atas adanya sejum-
lah patung tersebut, baik dari
sisi tolerasi, akidah dan
keberadaannya di daerah
sekitar.

"Kami awalnya menda-
pat laporan dari seseorang
yang bertamasya di sekitar
Pantai Wane dan membe-
ritahukan pada FUI Bima.

Dilanjutkan pengurus lain,
Ustad Arifin mengatakan
keberadaan patung di Wane
adalah bagian dari propa-
ganda agama lewat sekura-
lisme. Patung itu katanha
adalah kamuflase dengan
konten pariwisata.

Sebab dari sisi izin tempat
lanjutnya, ibadah di lokasi
baru, sesuai SKB tiga men-
teri harus memenuhi 60 Ke-
pala Keluarga yang menga-
nut agama tempat ibadah
itu.

Oleh karenanya diguna-
kanlah konten pariwisata.

Kita langsung direspon
dengan turun lapangan dan
menyerap keberatan warga
setempat yang menolak
keberadaan patung-patung
itu," ujar Ustad Asikin.

Sejumlah pengurus FUI
lainnya membeberkan pen-
dapatnya satu persatu me-
nyampaikan pendapatnya,
jika keberadaan patung
tersebut adalah bagian dari
thogut atau menyekutukan
Allah.

"Karena apapun nama-
nya dalam Islam, patung itu
tetap haram," tegasnya.

Bima, BimaEkspres.-
Sedikitnya empat partai

besar sudah dilamar salah
satu bakal calon Bupati Bi-
ma, Drs H Syafruddin M
Nor, MPd. Empat partai itu,
Partai Amanat Nasional,
Partai Nasional Demokrat,
PDIP dan Partai besutan
Prabowo, Gerindra.

"Semoga dari empat par-
tai ini, semuanya mendapat
restu. Terutama partai saya
sendiri seperti Nasdem dan
PAN ini," harap pria yang
akrab disapa Aji Syafru saat
mengembalikan formulir di
sekretariat DPD PAN Ka-
bupaten Bima Jumat pekan
lalu.

Dari keempat partai, ra-
ta-rata memilih hari yang

paling barokah untuk men-
daftar, yakni Jumat.  "Rata-
rata saya mengembalikan hari
Jumat. Seperti halnya di PDIP
dan PAN ini. Alhamdulillah
dan semoga diberkahi," ucap-
nya optimis didampingi timnya
di sekretariat yang merupa-
kan rumahnya sendiri di per-
batasan kota dan kabupaten
Bima tersebut.

Empat partai ini pun lan-
jutnya, juga mendaftar se-
bagai calon Bupati Bima.
Jika pun ada hal-hal yang
tidak bisa ditebak, karena
kondisi perpolitikan di Bima,
siap menjadi bakal calon
wakil Bupati.

Seperti biasa, Aji Syafru
ditemani anaknya Rahmat
Saputra, anggota legislator

Natsir yang juga Ketua Frak-
si PAN di DPRD Kabupa-
ten Bima.

Poin-poin signal lain yang
mengarah pada ploting du-
kungan ke Aji Syafru di tu-
buh PAN semakin terlihat.
Seperti penyebutan kandidat
Bupati Bima mendatang,
yang diprologkan kembali M
Natsir yang mewakili PAN
pada sambutan penerimaan
pendaftaran tersebut.

Jika melihat signal lain
sebelumnya, seperti yang
terlanjur dinyatakan Ketua
DPD PAN, M Aminurllah
(Maman) akan menyerah-
kan PAN pada Aji Syafru,
kemudian Ady Mahyudi sa-
at mendaftar pula, mengaku
siap berpasangan dengan Aji

Kota Bima.
Signal kuat Aji Syafru di-

terima PAN sebagai calon
Bupati, sepertinya tergam-
bar dalam prolog pengantar
penerimaan formulir Aji
Syafru, sebagaimana disam-
paikan Sekretaris DPD
PAN, M Natsir. Pada pe-
ngantarnya, Natsir dan se-
jumlah petinggi PAN meng-
garisbawahi, Aji Syafru bu-
kanlah sosok tokoh baru di
PAN. Aji Syafru kata Natsir
satu dari sekian deklarator
PAN di Kabupaten Bima.

"Tidak asing bagi PAN
kalau Aji Syafru mendaftar
dan melamar PAN sebagai
satu dari sekian partai yang
akan dikendarainya pada
Pilkada mendatang,”ujar

Syafru, sangat kuat dugaan,
PAN sudah melabuhkan
hatinya pada Aji Syafru.

Ketika awak media
menyodorkan pertanyaan,
siapkah Aji Syafru memilih
satu dari sekian kader PAN,
yakni Ady Mahyudi, M
Aminurllah dan Murni Su-
ciyanti?, Aji Syafru memang
tidak menyebutkan atau
menjawab akan memilih
siapa. Tetapi yang terpenting
baginya, PAN memilihnya
untuk diantar dan didukung
dalam Pilkada Kabupaten
Bima 2020 mendatang.

“Poin pentingnya, mu-
lailah PAN berpikir tidak
hanya menjual kader untuk
duduk sebagai Calon Bupati.
Tetapi memilih dirinya untuk

Aji Syafru Lamar Empat Partai Besar
didukung,” jawabnya diplo-
matis.

Justeru jawaban yang se-
pertinya membuka tabir ke-
manakah arah politik du-
kungan politik PAN, apakah
cukup diposisi calon wakil
Bupati saja?, Natsir memas-
tikan, tidak masalah hanya
diposisi calon Wakil Bupati.
Yang terpenting bagi PAN,
kata Natsir, PAN bisa me-
ngambil bagian dala kontes-
tasi perpolitikan pada Pilka-
da nanti.

"Karena soal kader PAN
diploting menjadi calon Bupati
atau Wakil Bupati, tidak men-
jadi maslalah, karena PAN
adalah partai yang terbuka
untuk siapapun," pungkasnya.
(BE09)

Mataram, BimaEkspres.-
Pemasangan selempang

dan penyematan pin sebagai
Bunda PAUD berprestasi
tingkat Nasional disematkan
kepada Istri Gubernur NTB,
Hj. Niken Saptarini Widya-
wati Zulkieflimansyah, se-
laku Bunda PAUD Provinsi
NTB.

Penyematan pin kebang-
gaan PAUD se-Nusantara
tersebut, disematkan lang-
sung oleh Ibu Hj. Wury Estu
Handayani Ma'ruf Amin
dalam acara "Apresiasi Bun-
da Paud Tingkat Nasional
Tahun 2019", di Balai Kar-
tini Jakarta, Senin (18/11/
2019).

Hj. Niken berhak men-
dapatkan penghargaan ber-
gengsi ini karena inovasi
kegiatannya untuk memaju-
kan pendidikan anak usia
dini (PAUD) di daerah. Hj.
Niken dinilai mampu melak-
sanakan tugas dengan baik
pada satu tahun pertama ke-
pemimpinannya.

Diawali pelaksanaan
program  di 50 desa prioritas
sebagai pilot project per-
cepatan penanggulangan
kemiskinan, menjadi poin
penting dalam memajukan
dunia pendidikan anak-anak
usia dini. Tidak itu saja, Hj.
Niken juga rajin turun ke
masyarakat, berkomunikasi
dan melihat langsung masa-
lah-masalah yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat
desa dan dusun. Kemudian
mencoba menghadirkan so-
lusinya.

Menurut Direktur Pem-
binaan Pendidikan Anak
Usia Dini Kemendikbud RI,
Dr. Muhamad Hasbi, lang-

kah tersebut tidak banyak
dilakukan oleh para pemim-
pin daerah.

"Hanya pemimpin yang
berjiwa besarlah yang be-
rani mengambil langkah be-
sar dengan resiko yang tidak
sedikit", tegasnya

Selain mengintervensi 50
PAUD di daerah tertinggal,
terdepan dan terluar (3T)
yang berada di 10 Kabupa-
ten/Kota se-NTB,  Hj. Ni-
ken juga dinilai sangat serius
mengimplementasikan pro-
gram PAUD Holistik Inte-
gratif (PAUD HI) serta
pendidikan karakter di NTB.

Disadari bahwa program
itu tidak mungkin dapat di-
kerjakan sendiri tanpa duku-
ngan dan kerjasama dari pe-
merintah Kabupaten/Kota
dan stakeholder terkait la-
innya.

Maka komunikasi dan
kerjasama kemitraan de-
ngan Bunda PAUD Kabu-
paten/Kota se-NTB terus

Istri Gubernur NTB Dikukuhkan Sebagai Bunda PAUD Berprestasi Nasional

Penguasa juga lanjut Ustad
H Sirajuddin yang mengga-
risbawahi, adanya pembia-
ran oleh pemerintah atas
sejumlah peristiwa terkait
agama. Penguasa harus ber-
sifat tegas atas setiap masalah
yang menyangkut agama
dan intoleransi.

Ketua komisi 4 Ilham
Yusuf mengatakan, sesuai
aturan di lembaga legislatif,
akan menindaklanjuti de-
ngan memanggil seluruh pi-
hak terkait keberadaan pa-
tung.

Setelah memanggil sejum-

lah pihak itulah katanya akan
diputuskan sesuatu sesuai
dengan kesepakatan lembaga
dewan.

"Apa yang menjadi kepu-
tusan dari hasil dengar pen-
dapat bersama sejumlah un-
sur terkait itu, kemudian di-
putuskan pula dalam pari-
purna yang akan disampai-
kan ke esekutif untuk di-
tindaklanjuti," jelasnya.

Sejumlah poin pentingnya
diutarakan Komisi 4, isyarat
Ilham sangat merespon pe-
nolakan keberadaan patung
di Wane tersebut. (BE09)

dibangun dan disinergikan
semua program-program-
nya.

Kerjasama itu diawali
dengan penandatanganan
Memorandum of Under-

standing (MoU) bersama
Bunda Paud 10 Kabupaten/
Kota dan seluruh stake-
holder terkait lainnya, se-
hingga semua komponen di
NTB bergerak untuk men-
dukung dan memajukan du-
nia pendidikan anak dan
membekali mereka dengan
pendidikan karakter dan
akhlak mulia.

Cita-cita PAUD HI sen-
diri, menurut istri Gubernur
Dr. Zulkieflimansyah ini
adalah berkolaborasinya tiga
lembaga pendidikan. Yakni,
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Bina Keluarga
Balita (BKB), dan Posyan-
du di satu atap. Dengan
terintegrasinya ketiga lem-
baga pendidikan itu, kata Hj.
Niken, akan sangat memu-
dahkan pelayanan kepada

masyarakat.
Ia optimis bahwa cita-

cita ini akan sejalan dengan
program unggulan Pemerin-
tah Provinsi NTB yang saat
ini sedang giat-giatnya me-
laksanakan kegiatan Revita-
lisasi Posyandu menjadi Pos-
yandu Keluarga, sebagai unit
pelayanan terdepan yang
terintegrasi.

Tidak hanya untuk laya-
nan kesehatan, tetapi juga
pendidikan, posyandu lansia,
remaja, Posbindu dan ber-
bagai persoalan sosial eko-
nomi lainnya.

Untuk itu Pokja PAUD
maupun PKK NTB yang di-
pimpinnya, berkomitmen
tinggi dan siap untuk berko-
laborasi untuk menggapai
cita-cita NTB Gemilang.
(BE08)

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak 250 bibit po-

hon magrove ditanam di
pesisir pantai Dusun Sarita,
Desa Punti, Kecamatan So-
romandi dan sekitarnya, Ahad
(17/11). Kegiatan tersebut dil-
aksanakan oleh Personel Sat
Polairud Polres Bima beker-
jasama dengan DKP Kabu-
paten Bima, Dinas Perhubu-
ngan, Komunitas Mangrove
Lestari Nusantara, Komunitas
Pecinta Alam,  pelajar SMAN
1 Soromandi, Tokoh Pemu-
da dan masyarakat nelayan
pesisir pantai dusun setempat.

Kapolres Bima melalui
Kasubbag Humas Polres
Bima, IPTU Hanafi menyam-
paikan, penanamam man-
grove dilaksanakan dalam

rangka menyambut HUT
ke-69 Polairud yang jatuh 1
Desember. "Kegiatan terse-
but dipimpin langsung Kasat
Polairud IPTU Ahmad,"
ujarnya, Senin (18/11).

250 Bibit Pohon Magrove Ditanam

Selain itu, kegiatan pena-
naman  mangrove tersebut
ini pula untuk menjaga ter-
jadinya abrasi pantai. Seka-
ligus menghijaukan kembali
daerah pesisir pantai. Mengi-

ngat  pohon ( hutan)  mangrove
sepanjang pantai sudah punah.

"Kita harap masyarakat
dapat menjaga dan merawat
tanaman ini dengan baik," pin-
tanya. (BE07)
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Laga Kandang, Persebi Bima Libas PS Malaka 3-1
Bima, BimaEkspres.-

Leg pertama pertandi-
ngan sepakbola Liga 3 Re-
gional 2019 antara Persebi
Bima NTB melawan PS
Malaka NTT berlangsung
di Lapangan sepakbola
Desa Dena, Kecamatan
Madapangga, Senin (18/
11). Dalam pertandingan
tersebut, Persebi Bima
mampu melibas PS Mala-
ka dengan skor akhir 3 - 1.

Pantauan BimaEks-
pres, di menit awal pertan-
dingan kedua kesebelasan
manampilkan tempo per-
mainan cepat. Hingga me-
nit ke 20 jual beli serangan
masih dipertontonkan, na-
mun belum membuahkan
gol.

Tepat pada menit ke 21,
pemain PS Malaka mela-
lui pemain nomor pung-
gung 10 Yohanes Yoko Je-
haman memecah kebuntu-
an sehingga merubah pa-
pan skor menjadi 1 - 0 un-
tuk keunggulan PS Mala-
ka. Berselang dua menit,

tepatnya menit ke 23 pemain
nomor punggung 7 Syahroni

Serang demi serang di-
lakukan oleh tim Persebi,

menyamakan kedudukan
dan skor 1-1.

Bima, BimaEkspres.-
Leg pertama pertanding-

an sepakbola Liga 3 Regi-
onal 2019 antara Persebi
Bima NTB melawan PS
Malaka NTT berlangsung
di Lapangan sepakbola De-
sa Dena Kecamatan Mada-
pangga, Senin (18/11). Pertan-
dingan berakhir 3-1 untuk ke-
menangan Persebi Bima.

Kemenangan Persebi Bi-
ma lewat hattrick pemain
nomor punggung 7, Syahro-
ni di menit ke 23, 44 dan 81.
Sementara satu gol untuk
keseblasan PS Malaka di-
cetak pemain nomor pung-
gung 10 Yohanes Yoko Je-
haman di menit 21.

Usai pertandingan ber-

langsung, pemain kawakan
asal Kecamatan Sape itu
(Syahroni, red) merasa ber-
syukur atas keberhasilannya
menyumbang tiga gol sekali-
gus membawa Persebi me-
menangi pertandingan kala itu.

“Saya sangat bersyukur
mas. Untuk pertandingan kali
ini mampu mencetak hat-
trick,” ujar dia.

Kata dia, gol demi gol yang
dicetak saat ini berkat perju-
angan kawan kawan juga.
Untuk itu, saya mengapresiasi
kerja keras kawan kawan
saat melawan PS Malaka.

“Hattrick ini tercipta ka-
rena kerja keras kawan ka-
wan. Untuk itu saya pribadi
ucapkan terima kasih kepada

pemain Persebi lainnya,”
terangnya.

Dirinya mengucapkan
terima kasih atas dukung-
an dan doa dari semua ka-
langan sehingga pertan-
dingan melawan PS Ma-
laka mampu kita kuasai.

“Lebih khusus kepada
Pemkab Bima. Kita ucap-
kan terima kasih atas par-
tisipasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Askab
PSSI Kabupaten Bima,
Wahyu, S.Ag, mengata-
kan, untuk pertandingan
selanjutnya kita akan meng-
hadapi Leg kedua di Ma-
laka NTT, Sabtu (23/11).
Jika kita mampu meraih
kemenangan, kita akan

menjuarai group. Setelah itu
kita melawan tim daerah
lain yakni menunggu laga
antara tim Persiden Bali dan
tim NTB 2 Lombok Barat.

“Kita tunggu mana yang
menang antara tim Persiden
Bali dan tim NTB 2 Lombok

Hattrick Syahroni Antar Kemenangan Persebi Bima

Syahroni

hingga menit ke 44 gol ke
dua Persebi Bima dicetak

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Malaka, Dr. Ste-

vanus Brian Seran, MPh
mengakui kekalahan tim PS
Malaka saat melawan Per-
sebi Bima dengan skor akhir
3–1 untuk kemenangan Per-
sebi Bima saat bertandang
di lapangan sepakbola Desa
Dena Kecamatan Madapang-
ga, Senin (18/11).

Namun kata Dr. Stevanus
Brian Seran, walau pun de-
mikian, dirinya mengaku me-
nang dalam persahabatan. Hal
itu kata dia karena Bupati Bima
dan jajarannya telah menerima

lain ceritanya, klub pasti akan
memenangkan pertarung-
an,” ucapnya.

Dia menyampaikan ucap-
kan terimakasih kepada se-
luruh suporter yang sangat
profesional selama permain-
an berlangsung. Itu kesuk-
sesan stakeholder yang sa-
ngat luar biasa.

 “Laga selanjutnya kami
akan tunggu juga di leg ke-
dua di kalangan Malaka, nanti
kami juga akan menyambut
penuh dengan kegembiraan
maupun semangat yang utuh,”
katanya.(BE07)

Bupati Malaka Akui Kalah,
Tapi Menang dalam Persahabatan

Bupati Malaka, Dr. Stevanus Brian Seran, MPh

oleh Syahroni lewat umpan
matang pemain depan no-
mor punggung 9 Akbar se-
kaligus merubah papan skor
menjadi 2-1 untuk keung-
gulan Persebi Bima. Hingga
babak pertama usai, skor
tetap bertahan 2-1 untuk ke-
unggulan Persebi Bima.

Memasuki pertandingan
babak ke dua, tempo perma-
inan semakin tinggi, hingga
pada menit ke 81 pemain Per-
sebi Syahroni kembali mero-
bek jala gawang yang dijaga
koper PS Malaka Yohanes
Seran. Skor 3-1 untuk keung-
gulan Persebi Bima.

Inspektur pertandingan
I Kadek Suastana asal Ko-
ta Denpasar, wasit utama,
Moh. Alfiantoni Nur asal Kota
Surabaya, wasit 1 I Putu  Agus
Joni Arta asal Kabupaten
Badung, wasit 2  I Putu Alit
Yuli Artana asal Kabupaten
Buleleng. Sementara pada
Sabtu malam (23/1), Persebi
Bima akan melakoni laga
tandang di Malaka NTT.
(BE07)

Barat. Salah satu tim terse-
but akan menjadi lawan kita
selanjutnya,” tuturnya.

Dirinya juga mengucap-
kan terima kasih atas du-
kungan dan doa semua ele-
men, karena hal itu menjadi
motivasi bagi anak anak

untuk menampilkan permai-
nan cantik hingga meraih
kemenangan.

“Bupati Bima juga mem-
berikan bonus kepada para
pemain. Itu adalah bentuk
dukungan dari pemerintah,”
tutupnya. (BE07)

kita sebagai bagian dari ma-
syarakat Kabupaten Bima.

Kata Bupati Malaka,
ajang liga tiga ini merupakan
ajang silaturrahmi bagi se-
luruh masyarakat pencinta
dan pengila bola liga tiga.

“Kami juga mengucap-
kan terimakasih kepada pe-
merintah daerah kabupaten
Bima yang sudah melaku-
kan penjamuannya yang sa-
ngat baik,” tuturnya.

“Kalah maupun menang
dalam event  ini bagi kami
biasa biasa saja. Di tanggal
23 November leg kedua akan
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Kementerian LHK Arahkan Hutan Gundul Direboisasi
Dompu, BimaEkspres.-

Bupati Dompu, Drs H
Bambang M Yasin menga-
ku telah melakukan kese-
pakatan dengan Kemente-
rian LHK RI, bahwa hutan
yang telah gundul akan di-
reboisasi.

“Ini kesepakatan de-
ngan kementrian LHK, hu-
tan yang gundul akan kita

urus," katanya saat acara
Do’a Syukuran Brimbob ke-
74 di Markas Brimob Subden
A Dompu, Senin (18/11).

Bupati meminta kepada
petani yang saat ini mela-
kukan perladangan, agar
menanam pohon pelindung.
Juga tidak membabat pohon
yang ada, apalagi di puncak
gunung.

“Hutan yang telah gun-
dul mari kita tanami pohon,”
pesnanya.

Saat ini, kata dia, mening-
katnya suhu, menjadi perbinca-
ngan masyarakat. Salah satu
penyebabnya gundulnya hutan
dan gunung. Reboisasi,  kata
bupati, untuk menumbuhkan
keseimbangan alam.

Sebelumnya warga me-

Drs H Bambang M Yasin

Bima, BimaEkspres.-
Kartu dan rekening pe-

nerima manfaat Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT)
non Program Keluarga Ha-
rapan (PKH) di Kecamatan
Bolo mulai disalurkan, Senin
(18/11).

Kartu dan rekening ter-
sebut disalurkan oleh BRI
Unit Bolo sesuai data Dinsos
Kabupaten Bima di Aula Kan-
tor Camat Bolo.

Pihak BRI Unit Bolo, Ul-
fa menyampaikan bahwa
penyaluran kartu dan reke-
ning ini baru dimulai untuk
Kecamatan Bolo. Hari per-
tama ini disalurkan pada pe-
nerima manfaat di lima de-
sa. Yakni Desa Leu, Nggem-
be, Rada, Rato dan Rasabou.

“Kelima desa ini jumlah
penerima manfaatnya se-
banyak 389 Kelompok Pe-
nerima Manfaat (KPM).
Hal itu berdasarkan data
dari Dinsos Kabupaten Bi-
ma,” ujarnya.

Kata dia, pembagian
kartu ini akan berlangsung
selama tiga hari dari 14 desa
yang ada di Kecamatan
Bolo. Yakni hari pertama
dan keduanya masing-ma-
sing lima desa. Sedangkan
hari ke tiganya empat desa.

“Untuk total keseluruhan
penerima manfaatnya di
Kecamatan Bolo 1000 le-
bih,” bebernya.

Sementara itu, TKSK
Kecamatan Bolo, Drs Abu-
bakar menyampaikan bah-

wa setelah menerima kartu
ini, penerima langsung bisa
mencairkan bantuannya di-
masing-masing BRI link.
Bantuan tersebut sebesar Rp
110 ribu untuk perbulannya
diterima KPM.

“Bantuan itu penerima
tidak mengambil uang. Me-
lainkan dalam bentuk ba-
rang. Yakni 5 kg beras pre-
mium dan 1 krak telur,” te-
rangnya.

Dia berharap para pe-
nerima dapat memanfaat-
kan bantuan itu dengan ba-
ik. Untuk kebutuhan ru-
mah tangga keluarganya.

“Semoga bantuan diman-
faatkan dengan baik. Untuk
kebutuhan rumah tangganya,”
ujarnya. (BE07)

Kartu dan Rekening BPNT Mulai Disalurkan

minta agar pemerintah me-
nyikapi kondisi hutan dan

Dompu, BimaEkspres.-
Bupati Dompu,  Drs H

Bambang M Yasin menga-
ku bangga, karena masya-
rakat saat ini tidak terlalu
bergantung dengan Kartu
BPJS. Ini terjadi karena
adanya peningkatan eko-
nomi masyarakat.

“Adanya peningkatan

taraf hidup masyarakat,”
katanya saat acara Do’a Syu-
kuran Brimbob ke-74 di Mar-
kas Brimob Subden A Dom-
pu, Senin (18/11).

Bahkan, kata bupati, ru-
angan VIP di RSUD Dompu
akan ditambah, karena tidak
lagi mencukupi daya tampung.
Selain itu, sekarang warga Dom-

pu sangat dipercaya oleh
pihak Bank.

“Pemerintah itu dihadir-
kan memang untuk mengu-
rus  rakyat," katanya.

Usai acara itu, bupati me-
resmikan Masjid Ikhlsul, Amal
milik Mako Brimob Kompi
dua Batalyon C Pelopor Dom-
pu. (BE03)

Bupati Dompu Bangga,
Warga tidak Bergantung BPJS

Dompu, BimaEkspres.-
Komandan Brimob NTB,

Kombes Polisi Taufik Hida-
yat, SH, meminta kepada
seluruh jajarannya untuk ti-
dak melakukan tindakan me-
lawan hukum dan tetap jaga
profesionalitas. Hal itu di-
sampaikanya pada acara do-
a syukuran dalam rangka
ulang tahun ke-74 Brimob di
Lapangan Brimob Selapa-
rang Desa Matua, Kecama-
tan Woja, Dompu, Senin (18/
11).

Pada kesempatan itu
juga, Kombes Polisi Tau-
fik Hidayat menyampai-
kan rencana Brimob NTB
untuk menambah jumlah
personel yang akan ditem-

patkan di Dompu. Bahkan
sudah  ada sprin, namun ada
gejolak di Papua, sehingga
ditunda.

“Saat ini saja anggota Bri-
mob NTB masih ada satu
kompi di Papua,” katanya.

Seraya menambahkan,
anggota Brimob NTB asal
Kabupaten Dompu untuk
ditempatkan di  daerahnya.
Taufik juga mengingatkan
seluruh anggota Brimob
agar tidak melalaikan tu-
gas.

“Semua harus dilakukan
dengan penuh tanggung ja-
wab dan selalu bersyukur
dengan tugas yang diem-
ban,” ujarnya.

Jika selama ini ada yang

nakal, kata dia, sebagai
komandan Brimob NTB
meminta maaf pada
masyarakat.

Acara doa syukur dalam
rangka ulang Tahun ke-74
Brimob dirangkaikan pemo-
tongan tumpeng oleh Bupa-
ti Dompu, Drs H Bambang
M Yasin, didampingi Dansat
Brimob NTB, Kombes Ta-
ufik Hidayat, SH, Kapolres
Dompu, AKBP Erwin Su-
wondo S .Ik , Dandim 1614
Dompu, Letkol Inf Ali Cah-
yono, SKom, Ketua DPRD
Dompu, Andi Bahtiar Amd.-
Par, Wakil Ketua DPRD,
M Amin S.Pd dan Dankin
brimob Subden A Dompu,
Iptu Sudirman,SH. (BE03)

Dansat Brimob Polda NTB
Minta Jajarannya Jaga Profesionalitas

gunung yang gundul. Juga
bersikap tegas terhadap pe-

ladangan liar, apalagi di ka-
wasan hutan. (BE03)

Bima, BimaEkspres.-
Kapolres Bima melalui

Kasat Reskrim IPTU
Hendry Cristianto, S. Sos,
mengatakan AB (85) dipu-
langkan, namun bukan di-
bebaskan. Penyidik me-
ngembalikan bersangku-
tan kepada keluarga, ka-

rena alasan pertimbangan
kemanusiaan.

“Proses hukum tetap ber-
jalan sesuai ketentuan hukum
berlaku. Kakek itu tidak dibe-
baskan dari proses hukum
yang sedang berjalan atas per-
buatan tersangka melalukan
pencabulan terhadap cucunya,

kami kembalikan ke keluarga
karena pertimbangan kema-
nusiaan saja," jelasnya, Senin
(18/11).

Lanjut Kasat, tersangka
kasus pencabulan AB (85),
sebelumnya mengeluh sa-
kit, sehingga penyidik me-
mutuskan dikembalikan ke

pihak keluarga untuk dira-
wat. Sebab sebagai manusia
polisi merasa prihatin, dengan
usianya.

“Meski kami polisi seba-
gai penegak hukum, kami
juga memiliki hati. Kami me-
ngembalikan tersangka ke
keluarga untuk merawat bu-

kan membebaskan," jelasnya.
Kata dia, apabila tersang-

ka masih umur di atas 75 ta-
hun dan tidak mengeluhkan
kesakitan, tetap akan diberla-
kukan sama dengan lainnya.
Namun karena sudah di atas
85 tahun, sehingga tidak mung-
kin melarikan diri.

"Kami pertimbangkan di
usia yang renta itu, selain
mengeluh sakit, pelaku juga
tidak akan melarikan diri dari
kasus ini, proses hukum tetap
dijalankan," katanya.

Pernyataannya ini juga
menepis anggapan, jika AB
dibebaskan. (BE05)

Kakek yang Diduga Cabuli Cucu, Dipulangkan, Tapi Bukan Bebas


