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Operasi Zebra, Dominan
Pelanggaran Helm

Petugas saat kegiatan operasi Zebra di Dompu.

Dompu, BimaEkspres.Hasil Operasi Zebra Gatarin Polres
Dompu selama 14 hari, dimulai 23 Oktober - 5 November dominan pelanggaran
helm. Kasadaran pengendara untuk mengenakan 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 Polres Dompu.
Selain itu, kata dia, pelanggaran karena
tidak lengkap surat kendaraan. Termasuk
banyak kendaraan yang belum membayar pajak, tidak memiliki SIM. Disamping
itu, pengendara roda empat banyak tidak
Baca: Dominan Helm... Hal 6

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah
Bima, BimaEkspres.Pengklaiman lahan perbatasan Desa
Doro O'o dan Desa Wadu Ruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, masih menjadi persoalan. Pemerintah Daerah meminta tokoh masyarakat kedua
desa harus duduk bersama menyelesaikannya.
Salah satu pemuda Desa Doro O'o Sahlan, mengungkapkan permasalah antardua
desa karena karut marut soal pengklaiman
batas wilayah.
"Belakangan ini kami dihadapkan dengan masalah batas wilayah, wilayah dari
dulu masuk areal Doro O'o namun lebih
banyak diklaim oleh masyarakat Waduruka," jelas Sahlan dihadapan Bupati Bima, Senin.
Apa yang disampaikan Sahlan dibenarkan oleh masyarakat yang hadir pada acara pembukaan BBGRM tingkat Kecamatan Langgudu. Dikuatirkan akan terjadi masalah lebih besar bila tidak ada penyelesaiBaca: Bermasalah... Hal 4

E-mail: redaksibimeks@yahoo.co.id

Pemkab Bima menggelar pisah sambut Kapolres Bima dari AKBP Bagus S. Wibowo, S. IK kepala AKBP Gunawan Tri Hatmoyo, S. IK, dan Kapolres
Bima Kota dari AKBP Erwin Ardiansyah, S. Ik, M. H ke AKBP Haryo Tejo Wicaksono, S. Ik, S. H, Senin (18/11) malam. Berita di halaman 7.

Awal Cerita, Korban Dipaksa
Kakek Melayani Nafsunya
Bima, BimaEkspres.Seperti apa awal mula cerita dugaan
pencabulan yang menimpa korban DF (18)
oleh kakeknya AD (85)? Rupanya tersangka melakukan secara paksa di salah satu
gubuk berlokasi di So Karobo, Desa Parado Kuta, Kecamatan Parado, Kabupaten
Bima.
"Berdasarkan pengakuan korban saat

diambil keterangan oleh penyidik, bahwa
terduga pelaku AD (85) yang sudah ditetapkan tersangka memaksa korban," jelas
Kapolres Bima melalui Kasat Reskrim IPTU Hendry Cristianto, S. Sos, di ruangannya, Selasa (19/11).
Kata dia, korban tinggal bersama kakek dan neneknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi korban, bahwa pelaku su-

dah lebih dari satu kali melakukan hal itu.
Semua dilakukan di gubuk saat tidak ada
orang lain.
"Setiap kali menjalankan aksinya, kakek itu selalu melakukan dengan paksa,
bahkan korban disuruh dan ditekan untuk
Baca: Korban Dipaksa... Hal 3

Sekda Ngaku Siap Jadi Wakil IDP

HM Taufik HAK

Bima, BimaEkspres.Kepastian sosok siapa yang sebenarnya akan mendampingi Bupati Bima Hj
Indah Dhamayanti Putri SE pada Pemilu-

kada tahun 2020 mendatang, masih juga
menjadi tanda tanya besar. Kali ini nama
orang nomor 3 tiga Kabupaten Bima, yakni HM Taufik HAK ikut menggelinding.

Pria yang kini menjabat Sekda Kabupaten Bima itu, kian santer terdengar
sebagai pendamping atau Wakil Bupati
Bima untuk bersanding pada Pemilukada
yang akan digelar secara serentak pada
23 September 2020 mendatang.
"InsyaAllah saya pasti siap kalau umi
(IDP, Red) memilih saya," tukasnya sembari melemparkan senyum sumringahnya,
Selasa (19/11) kemarin sebelum mengikuti rapat Banggar di DPRD Kabupaten
Bima.
Hanya saja disebutkan Taufik, hingga
kini dia mengaku masih berkonsentrasi
sebagai pejabat Sekda dan sebagai ASN
yang patuh dan tunduk untuk tidak berpolitik praktis.
"Masih banyak tugas dan kewajiban yang
harus saya tunaikan baik sebagai ASN, leBaca: Siap Jadi Wakil... Hal 4
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CATATAN REDAKSI

Masih
Darurat Narkoba
WILAYAH Bima-Dompu, sepertinya masih darurat Narkoba. Buktinya dalam sehari,
sejumlah kasus tertungkat di dua wilayah tersebut.
Seperti yang dilakukan Satuan Narkoba
Polres Dompu dengan menangkap tiga pengguna Narkoba asal Dusun Rasanggaro,
Desa Matuam Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu, Ahad (17/11).
Penangkapan dilakukan di rumah salah
satu terduga, FDS. Selain FDS ikut ditangkap seorang guru Honorer MRT (36), perempuan asal Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu.
Di hari yang sama, Satres Narkoba Polres
Bima, berhasil menangkap AR (30) warga
Dusun Oi Kawa, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, 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 sinyal, bahwa ancaman Narkoba masih menggurita. Ada di sekitar dan bisa saja kita atau
keluarga akan menjadi korbannya.
Untuk itu, perlu meningkatkan kewaspadaan, agar tidak terjerumus. Banyak cara dilakukan pelaku untuk menggoda calon korbannya.
Pun tidak memandang status, buktinya
ada guru, pelajar dan pegawai BUMN ikut
terciduk.
Maka, perlu disinergitas atau kerjasama
kepolisian di tiga wilayah ini, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu, untuk mengungkap 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 informasi, jika ada pelaku, baik Bandar, pengedar, maupun pengguna Narkoba di sekitar
lingkungannya.
Apakagi, jika sering melihat orang-orang
mencurigakan, sehingga dapat mengoordinasikannya dengan Bhabinkamtibmas atau
Babinsa yang ada di setiap desa atau kelurahan.
Saat ini ada dua Kapolres Baru, baik Kota
dan Kabupaten Bima yang mulai mengemban
tugas, menggantikan perwira lama. Kita harapkan kinerja keduanya dalam mendukung
pemberantasan Narkoba dapat meredam peredarannya.
Mari tingkatkan kewaspadaan, jangan
sampai generasi kita kedepannya menjadi
korban Narkoba.
Generasi yang kehilangan masa depannya, karena daya rusak Narkoba sangat
besar. Baik untuk perkembangan fisik, maupun psikis.
Stop dan Lawan Narkoba! (*)
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Kader Hanura IKuti Kegiatan
Partai Tanpa SPPD di Legislatif
Bima, BimaEkspres.Selama tiga hari dimulai
Rabu, 20 hingga 22 November, Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) akan mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dipusatkan di
Hotel Sultan Jakarta Pusat.
Dalam acara ini, seluruh
kader dan simpatisan lebihlebih pengurus partai mulai
dari tingkat pusat hingga daerah mesti mengikuti hajatan
tahunan tersebut. Tidak terkecuali pengurus dan kader yang
ada di Kabupaten Bima.
Lalu apakah kegiatan

partai ini juga, para legislator
utusan Hanura akan menggunakan SPPD? Para kader dan
pengurus Hanura yang duduk
di DPRD Kabupaten Bima
mengaku, untuk biaya perjalanan mengikuti Rakornas,
murni merogoh kocek sendiri
alias tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lembaga legislatif.
"Kalau urusan partai harus
menggunakan uang partai, bukan uang negara yang ada di
lembaga. Hemat saya tidak
ada yang aneh dan sudah men-

jadi keharusan untuk tidak
memakai uang negara," ucap
Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Bima, H Abdurahman kepada wartawan, Selasa (19/11) kemarin.
Ketua Fraksi Bintang
Nurani Rakyat (gabungan
dari partai Hanura dan PBB)
ini memastikan, selama mengikuti Rakornas, seluruh biaya operasional, menjadi tanggung jawab bersama di internal partai.
"Utusan DPC Hanura Kabupaten Bima yang mengikuti
Rakornas, khususnya kader

dan pengurus yang duduk di
lembaga dewan, menggunakan uang partai. Jadi publik
tidak perlu gusar apalagi curiga, kami memanfaatkan
uang dinas lembaga," tegas
duta Hanura Dapil 6 yang
meliputi Kecamatan Belo,
Palibelo, Langgudu, Lambitu
dan Wawo.
Dalam Rapimnas ini nantinya urainya, sebagai forum
yang membahas kaitan menjelang Munas dan pembiacaraan agenda partai lainnya,
termasuk suksesi Pilkada serentak. (BE09)

Wali Kota Bima Terima Komunitas KEPP

Kota Bima, BimaEkspres.Wali Kota Bima, H. Muhamad Lutfi, SE menerima
kedatangan Komunitas Engineering Peduli Pembangunan
(KEPP) Bima yg bertempat
di Ruangan Rapat Walikota
Bima, Senin 18 November 2019.

Hadir mendampingi pertemuan tersebut Sekda Kota
Bima, para Asisten, para Staf
Ahli Walikota Bima, Kepala
Bappeda Litbang, Kepala Dinas PU dan Perkim.
Walikota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, mengatakan,

perlu adanya pendampingan
mengenai program dana kelurahan. Karena tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya
masih banyak kekurangan
terutama masih kurangnya
pemahaman kuasa pengguna
anggaran.
Begitu pula dalam tahapan perencanaan sampai pada tingkat pengawasan yang
harus betul-betul memadai
agar nanti dana kelurahan
ini bisa disinergikan dengan
program program dana APBD.
"Saya juga menginginkan
Dana Kelurahan ini betulbetul terasa ditengah masyarakat artinya untuk menuntaskan persoalan kekumuhan karena memang kota
ini harus bebas kumuh,” jelasnya.

Walikota Bima menyampaikan bahwa yang dibutuhkan disini adalah perencanaan semaksimal mungkin
yang bisa sinergi dengan program baik dana APBD maupun dana Kotaku.
"Pada intinya kita dengan
tangan terbuka menerima
Komunitas Engineering
Peduli Pembangunan ini
mengharapkan bisa memberikan pikiran pikirannya untuk pengelolaan dana kelurahan pada prinsipnya dan berkoordinasi juga dengan Perangkat Daerah terkait," tutupnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan
dan diskusi bersama Komunitas Engineering Peduli
Pembangunan Bima (KEPP)
Bima. (BE06)

PKBM Ihsan Gelar Lomba Peningkatan Enam Literasi Dasar
Bima, BimaEkspres.Pusat Kegiatan Belajar
Mengajar (PKBM) Ihsan
Sondosia menggelar lomba
peningkatan literasi dasar,
Selasa (19/11).
Ketua PKBM Ihsan, Khairunnisa, S.Sos, mengatakan,
lomba itu bertujuan untuk meningkatkan enam literasi dasar. Yakni literasi baca tulis,
literasi numerasi, literasi sains,
literasi finansial, literasi digital,
dan literasi budaya.
“Melalui lomba ini kami
berharap ada peningkatan kemampuan literasi para peserta,” ujarnya.
Katadia,sebanyakempatmata
lomba akan dilombakan pada
kegiatanitu.Yaknilombamembaca
puisidanberceritauntukSD,lomba
cerdas cermat untuk kelas keaksaraandasar,danlombamewarnai
gambar untuk PAUD.
“Ada tiga kategori peserta.
Ada yang dari PAUD, SD, dan
keaksaraan dasar,” katanya.
Dia merincikan, lomba

membaca puisi enam orang,
bercerita enam orang, lomba
mewarnai gambar 50 orang,
dan cerdas cermat diikuti 10
regu atau sebanyak 30 orang.
“Total peserta yang mengikuti lomba ini sebanyak 112
orang,” bebernya.
Ketua Tim Penggerak PKK
Sondosia Junari menyampaikan
terimakasih kepada ketua PKBM Ihsan yang telah menyelenggarakan kegiatan itu. Pasalnya,
sejumlah anggota PKK desa setempat dilibatkan dan mendapatkan pelajaran yang banyak.
“Anggota PKK Sondosia
sudah banyak yang memiliki
kemampuan dan keahlian karena PKBM ini,” ujarnya.
Bahkan kata dia, saat ini
sejumalh anggota PKK tersebut sudah mahir menjahit baju
karena mengikuti pelatihan di
PKBM setempat sebelum ini.
“Mereka bahkan sudah
bisa jahit baju yang bagus-bagus,” ungkapnya.
Hal yang serupa juga disam-

paikan oleh Kepala UPT Dikbudlora Kecamatan Bolo yang
diwakili oleh Penilik PAUDikmas, Jakariah, S.Pd. Ia mengaku
bangga dan berterimakasih kepada ketua PKBM Ihsan karena
aktifmembangunkegiatanpositif
di PKBM setempat. “Ini sudah
kesekian kalinua saya mengadiri
kegiatan-kegiatan diPKBM ini,”

ujarnya.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh PKBM Ihsan tersebut harus dicontohi
oleh PKBM-PKBM yang lain. Sehingga PKBM bisa menjadi ruang aktif untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Ini harus dicontohi dan diteladani,” ungkapnya. (BE07)
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Ojek Pangkalan Minta Pemkot Bima Kaji Transportasi Online
Contohnya, soal pendapatan
ojek pangkalan jika transportasi
online masuk. “Bagaimana kelanjutan masa depan ojek pangkalan, ini semua harus di bicarakan bersama agar tak muncul
masalah kedepannya,” lanjutnya.

Jika semuanya langsung diberikan ijin oleh pemerintah tanpa
lakukan kajian dan sosialiasi, maka dampaknya akan menggangu
daerah. “Apalagi informasi di pemberitaan media online, pihak Dinas
Perhubungan dan Kominfo tak tahu kalau transportasi online bahkan

sudah membuka pendaftaran drivernya,” ungkapnya.
Pantauan Bimeks, Sabtu (16/11)
salah satu spanduk terpampang di
perempatan lampu merah timur
kantor Pemkot Bima, dengan tulisan
menerima pendaftaran driver GRAB.
(BE06)

34 Duta Sekolah Ikuti MTQ Guru Tingkat Kota

Bunyamin, Ojek Pangkalan

Kota Bima, BimaEkspres.Sejumlah ojek pangkalan meminta dilakukan kajian sebelumnya memberikan ijin masuknya
transportasi berbasis online di
Kota Bima. Karena banyak faktor harus dipahami oleh semua
pihak.
Hal itu disampaikan Bunyamin salah satu ojek pangkalan di
RSUD Kota Bima, Selasa (19/
11).
“Harus ada kajian dulu dan
sosialiasi, jangan langsung diberi
ijin begitu saja," tegasnya pada
BimaEkspres.

Dikatakannya, banyak hal
harus diperhatikan, terutama
dampak keberadaan transportasi online di Kota Bima terhadap ojek pangkalan. Dikuatirkan
terjadi gesekan seperti di daerah
lain.
“Makanya harus ada kesepahaman bersama. Itulah tugas
pemerintah bagaimana semuanya berjalan aman, untuk itu jangan sepihak, lakukan sosialiasi
agar ojek Pangkalan bisa mengetahui seperti apa transportasi
online dan bagaimana nasib kami
nanti,” ujarnya.

Bima Bima, BimaEkspres.Sebanyak 34 duta dari setiap
sekolah di Kota Bima, mengikuti
Mushabaqah Tilawatil Quran
(MTQ) Antar-Guru se-Kota Bima. Lomba itu diikuti Duta dari
guru Taman Kanak-Kanak, SD/
MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
di Kota Bima.
Kegiatan yang berlangsung
sehari itu digelar di masjid besar
Baitul Hamid Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba dan dibuka oleh Ketua PGRI Kota Bima,
Drs H Sudirman Ismail, M.Si.
Pada perhelatan MTQ itu disponsori oleh Hj Suharni HM Talib istri
Ketua PGRI Kota Bima.
Menariknya, banyak qari dan
qariah terbaik ditingkat Kelurahan
dan Kecamatan bahkan Kota Bima
ikutserta dalam perlombaan yang

pertama kali dilakukan PGRI.
“Pada periode terakhir kepemimpinan suami saya di PGRI
Kota Bima, saya ingin menggelar kegiatan yang bernuasa agama dan saya sendiri senang mendengar bacaan Al Quran, apalagi
dilantunkan oleh guru yang bersuara bagus,” ujarnya saat menyaksikan MTQ Guru di masjid Baitul
Hamid Kota Bima, Senin (18/11).
Dia berharap dalam kegiatan
memeringati HUT PGRI bukan
hanya kegiatan Porseni yang dilaksanakan, tetapi juga melombakan bacaan Al Quran kepada
guru sebagai orang yang digugu
dan ditiru oleh anak didiknya.
Tentu saja kegiatan seperti
itu, meski tidak banyak guru yang
menyaksikan, tetapi para Malaikat Allah selalu menyaksikan

lantunan Kitab Allah itu.
Ketua PGRI Kota Bima, Drs
H Sudirman Ismail, M.Si, mengingatkan guru agar senantiasa
melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik, mereka juga membiasakan menjadikan AlQuran sebagai petunjuk
dan pedoman hidup, selain pemberi peringatan agar umat Islam
mengamalkan ajaran Alquran dalam kehidupan sehari-hari.
Apalagi, pribadi Rasulullah
SAW merupakan cermin alquran
itu sendiri, sehingga jika ingin mengetahui akhlak Rasulullah adalah
AlQuran.
“Selama ini kegiatan PGRI kebanyakan olahraga dan seni, tetapi
kali ini beda yakni ada lomba MTQ
tingkat guru se-Kota Bima,” katanya.
(BE02)

Pemkot Gelar Operasi Pasar Bersubsidi

Korban Dipaksa... dari hal.1

IPTU Hendry Cristianto, S. Sos

tidak bercerita kepada siapapun,"
bebernya.
Bahkan korban juga mengaku,
selain kakek sebagai pelaku, ada
juga pelaku lain melakukan hal
yang sama terhadapnya "Pelaku
lain juga disebutkan oleh korban,
saat ini kami sedang melakukan
proses pengembangan," katanya.
Namun Hendry menegaskan,
kakek itu dikembalikan ke keluarga
karena pertimbangan kemanusiaan.
Serta kesehatan tersangka beberapa hari terakhir menurun.
"Kami mengembalikan ber-

sangkutan kepada keluarga karena pertimbangan kemanusian,
dan kesehatan tersangka, proses
hukum tetap berjalan sesuai ketentuan hukum berlaku," tegasnya.
Kata dia, untuk berkas perkara
kasus dugaan pencabulan ini, akan
segera dilimpahkan ke JPU. Hal ini
tidak bisa berhenti, karena hukum
tetap ditegakkan.
"Dalam waktu dekat kami akan
naikkan berkas kasusnya ke JPU,
kami kembalikan karena kecil kemungkinan tersangka akan melarikan diri," terangnya.(BE05)

Kota Bima, BimaEkspres.Walikota Bima melalui Staf
Ahli Walikota Bima Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ir H Imam Ahmad Bahtra
Santja, MT membuka Operasi
Pasar Murah Sembako Bersubsidi di Kecamatan Mpunda,
Senin (18/11). Acara digelar Aula Kantor Camat Mpunda.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, Abdul Haris, SE beserta
jajaran, Camat Mpunda Drs H
Abdul Hafid HMA beserta jajaran
terlihat turut menghadiri acara
tersebut.
Kepala Dinas Koperindag Kota
Bima, Abdul Haris menjelaskan,
operasi pasar murah sembako
bersubsidi bertujuan sebagai antisipasi terhadap lonjakan harga barang pokok. Juga diharapkan dapat
membantu masyarakat yang sedikit
kurang beruntung dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dana yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus (DAU)
Pemerintah Kota Bima ini menyalurkan sebanyak 1.500 paket
Sembako bersubsidi yang tersebar sebanyak 500 paket untuk 10
kelurahan di wilayah Kecamatan
Mpunda, 500 paket untuk 6 kelurahan di wilayah Kecamatan
Rasanae Barat dan 500 Paket
untuk 6 kelurahan di Kecamatan
Asakota
Staf ahli Walikota, Ir H Imam

Ahmad Bahtra Santja, MT
mengharapkan seluruh komponen yang terlibat dalam operasi
pasar murah tersebut dapat berkoordinasi dengan baik. Sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.
Acara kemudian ditutup dengan
penyerahan Sembako bersubsidi terhadap perwakilan penerima yang
dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
(BE06)

DIJUAL
10 unit PS dan TV
lengkap dengan kursinya
Alamat: Jl. Gajah Mada
sebelah timur POM BensinPenatoi
YANG BERMIAT HUBUNGI: HP 0821 3794 1976
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Berbuat tidak Senonoh,
Bendahara Puskesmas Soromandi Dilaporkan ke Polisi
Bima, BimaEkspres.Oknum bendahara Puskesmas Soromandi, MK (36)
dilaporkan ke polisi, karena
diduga berbuat tidak tidak
senonoh ke perawat. DM
(28) warga Desa Kananga,
Kecamatan Bolo, melaporkannya ke Polsek Soromandi, Selasa (19/11).
Menurut pengakuan DM,
awalnya disuruh MI untuk
mengantar berkas ke ruangan oknum itu. Setelah tiba di
ruangannya, tidak ada, lalu ke
ruangan TU untuk menanda

tangani berkas tersebut.
“Tetiba saat masuk, bendahara itu langsung memegang hidung, memeluk badan, memegang kepala serta mencium pipi kiri saya.
Setelah kejadian tersebut
saya langsung meninggalkan
ruangan TU,” ungkapnya.
Usai kejadian itu, langsung melaporkan ke suaminya melalui jaringan seluler dan setelah itu melaporkan ke Mapolsek Soromandi.
“Saya langsung infor-

masikan ke suami. Kemudian melaporkan ke polisi,”
ujarnya.
Oknum PNS itu, kata
dia, sering berniat jahat
padanya. Namun kali ini tidak tahan lagi untuk melaporkan perbuatannya.
“Sebelumnya dia merayu yakni memberitahukan
bahwa siap bercerai dengan
istrinya. Namun waktu itu
saya langsung menghindar
karena takut terjadi apaapa,” ujar DM saat dikonfirmasi, Selasa (19/11).

Soal Tanah di Taman Kodo,
Wali Kota Sebut tidak Ada Masalah
Korban saat melapor ke polisi.

Kasubsektor Soromandi, IPDA. Muhammad Sof-

Kota Bima, BimaEkspres.Polemik lahan untuk pembangunan Taman Kodo yang
menelan biaya belasan miliar, kini mendapat tanggapan Wali Kota Bima, HM
Lutfi SE. Wali Kota menyebut bahwa lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka
Publik (RTP) Taman Kodo
tak ada masalah.
"Tidak ada masalah kok.
Sebelum taman dibangun,
pemilik lahan sudah tandatangan persetujuan untuk
dibangun RTP," sebut Lutfi
saat dikonfirmasi wartawan
Senin kemarin.
Dikatakannya, pemilik
lahan menyetujui untuk

pembangunan taman karena pada saat kepemimpinan
almarhum HM Nur A Latif,
sudah melakukan ditukar
guling dengan tanah yang
lain milik pemerintah Kabupaten Bima.
"Sejak tukar guling itu
para pemilik lahan yang digunakan untuk pembangunan taman menggarapnya
hingga saat ini," jelasnya.
Hanya saja sambung mantan anggota DPR RI ini, belum ada legalitasi sesuai permintaan pemilik lahan. Namun soal legalitas ini, Pemkot sudah bersurat ke Pemerintah Kabupaten Bima
selaku pemilik aset tanah

yang ditukar guling.
"Pokoknya tidak ada masalah dengan lahan pembangunan RTP itu. Hanya saja
pemilik lahan dipolitisir," tegas Lutfi.
Jika pemilik lahan tidak
keberatan dengan pembangunan itu, apakah boleh pemerintah membangun diatas
lahan yang bukan aset Pemerintah Kota Bima?, Walikota mengaku tak ada masalah, karena pembangunan
itu atas permintaan masyarakat.
"Memang lahan itu belum
tercatat sebagai aset. Tapi tak
masalah dipakai untuk pembangunan,"pungkasnya.(BE09)

Siap Jadi Wakil... dari hal.1
bih-lebih sebagai Sekda,"
urainya dengan senyum penuh maksa seraya memainkan anggota tubuh lainnya.
Diakuinya lebih jauh, memang banyak orang yang
bertanya terlebih awak media, terkait sikap politiknya
kedepan yang santer diberi-

takan. Hanya saja katanya
antara dirinya dan IDP belum ada komunikasi seputar
politik Pilkada.
Dia mengaku kerap berkomunikasi terkait tugas
kepemerintahan saja.
"Tidak ada bicara Pilkada. Hanya bicara rutini-

tas pekerjaan dipemerintahan saja," tepisnya.
Tetapi poin penting yang
kembali ditegaskannya, siap menjadi orang nomor
dua mendampingi IDP, jika
Bupati petahana memercayainya sebagai calon Wakil Bupati. (BE09)

yan, SSos, membenarkan
telah datang seorang pe-

rawat melaporkan terkait
perbuatan tidak menyenangkan dilakukan MK.
“Sekitar pukul 13.00 Wita
telah datang seorang perempuan melaporkan kasus perasaan tidak menyenangkan.Yakni terlapor warga
Desa Punti,” ujar Sofyan.
Untuk penegakkan supremasi hukum, pihaknya
tetap menindaklanjuti laporan tersebut. Yakni akan
melakukan tahapan sesuai
prosedur.
“Saat ini laporan diterima. Selanjutnya akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Dijelaskannya, kondisi
wilayah hukum kecamatan
setempat sangat kondusif.
Yakni tanpa ada aksi kriminalitas yang terjadi.
“Baik sebelum maupun
sesudah adanya laporan itu.
Wilayah Soromandi aman
dan terkendali,” tutupnya.
(BE07)
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Nasabah BNI Bima Pertanyakan
Uang Tabungan yang Raib
Kota Bima, BimaEkspres.Uang tabungan Nasabah
BNI Cabang Bima, Arifin
H Makka senilai Rp 50 Juta
yang raib sejak tahun 2017
lalu hingga saat ini tidak kunjung ada kejelasan pengembalian.
Pada wartawan, Arifin
menceritakan kronologis
raibnya uang tabungan tersebut setelah hendak mencairkannya pada tahun 2018
lalu. Diceritakannya pada
tahun 2017 menyimpan uang
sebesar Rp 150 juta di BNI
Cabang Bima. Lalu, dicairkan 15 Juli 2017 sebesar Rp
100 juta dan sisanya Rp 50
Juta.
Kemudian pada tahun
2017 coba mengecek sisa
uang tabungannya. “Saat itu
ternyata nihil saldo saya,
karena kaget melihat rekening kosong, saya pun mendatangi kantor BNI Cabang
Bima melaporkannya," terang Arifin.
Saat melaporkan itu, dirinya meminta agar diprint out
riwayat pencairan uang. Dari
data print out rekening koran,
uang Rp 50 juta itu tercantum
3 kali pencairan, yaitu pada
tanggal 18 Juli 2017, atau 3
hari setelah uang Rp 100 juta
dikeluarkan itu.
Lanjut Arifin, pencairannya dilakukan di toko DAFA, agen BNI atas nama Ruwaidah.Arifin mengaku, pada print rekening koran tersebut, tertera pencairan sebanyak 3 kali. Dengan nominal pencairan sebesar Rp
20 juta, Rp 20 juta dan 10
juta.
Dari masalah yang dihadapinya itu, Arifin kemudian
diarahkan oleh karyawan
bank menghadap Pemimpin
BNI Cabang Bima. Hasilnya, disarankan untuk segera melapor ke pihak kepolisian.

Pemimpin BNI Cabang Bima, H Muhammad Amir

“Saya sudah lapor ke polisi tanggal 10 Oktober 2019,
saat ini sedang diproses,” tuturnya.
Pemimpin BNI Cabang
Bima H Muhammad Amir
, Selasa(18/12) mengaku
masalah itu terjadi sebelum
dirinya menjadi Pemimpin
BNI Cabang Bima dan tidak
pernah disampaikan oleh
karyawannya. Namun setelah mengetahui kronologisnya, dirinya menduga raibnya uang nasabah tersebut
karena penyalahgunaan ATM
dan pin yang dilakukan oleh
pihak ketiga.
Pasalnya untuk pencairannya dilakukan menggunakan ATM dan tidak mungkin bisa dicairkan tanpa adanya nomor pin. Kalaupun pihak ketiga melakukan tanpa
mengetahui pin pun tak bisa,
ini patut diduga terjadi penyalahgunaan. Berbeda dengan kejadian kehilangan
massal nasabah kemarin
memang karena ada kejahatan perbankan.

Menurut Amir, jika seandainya Arifin H Makka
menarik uang itu di agen
menggunakan buku, atau
tanpa ATM. Pertama pasti
membawa buku, Hanya saja, menggunakan buku rekening laku pandai, dengan
penarikan maksimal dalam
1 bulan itu hanya Rp 2 juta,
dan penyetoran hanya maksimal Rp 5 juta.
Dengan jumlah penarikan besar, harusnya datang
ke bank langsung, namun
sepertinya tak dilakukan
oleh nasabah, karena sering
bertransaksi di agen.
“Kami pihak bank merasa tak bertanggungjawab
dan menyarankan untuk dilaporkan ke pihak kepolisian
saja," tegasnya.
Biarkan polisi yang bekerja melakukan penyelidikan, karena ada dugaan
kartu ATM Arifin H Makka
disalahgunakan oleh orang
– orang terdekatnya.
“Kita juga berharap polisi bisa segera selesaikan,

biar jelas masalahnya, karena ini di luar tanggungjawab
BNI,” katanya.
Sementara itu, Ruwaidah
pemilik agen Dafa mengatakan, pihaknya tetap melayani masyarakat untuk penyetoran dan penarikan. Untuk penarikan dengan jenis
ATM, ia tentu tidak akan tidak mencari tahu ATM itu
milik siapa. Jika itu dilakukan, maka akan membuat
orang tersinggung.
“Yang penting orang datang narik uang dan tahu PIN
nya, saya layani. Tidak boleh
dong saya terlalu ingin tahu
itu ATM siapa,” terangnya.
Untuk penarikan menggunakan ATM di tempatnya,
penarikan BNI paling tinggi
Rp 100 juta dengan sekali
gesek Rp 20 juta dan 2 kali
PIN. Jadi apabila ada orang
yang punya ATM tidak sadar menarik uang sebanyak
itu, itu sangat tidak mungkin.
“Dan saya biasanya akan
menegur jika ada penarikan
sebanyak itu, setelah pencet
PIN sekali, kemudian saat
pencet PIN yang kedua kali,
pemilik ATM meliat HP atau
yang lain,” tukasnya.
Ditanya soal masalah
Arifin H Makka, Ruwaidah
mengakui jika Arifin langganannya dan pernah menyampaikan masalah yang dihadapinya. Yang bersangkutan selalu tarik uang menggunakan
ATM di tempatnya.
“Beliau datang sendiri, beliau
ini ada banyak bisnisnya, kalau
datang sering cerita,” ujarnya.
Ruwaidah menambahkan,
Arifin H Makka menyampaikan kepadanya tidak pernah
menarik uang di tempatnya
menggunakan ATM BNI. Namun dirinya mencoba menjelaskan, kalau hilang uang itu
tidak mungkin, karena pasti
ada jejak-jejak pencairannya.
“Saya juga sudah pernah
dipanggil polisi dan menyampaikan yang saya tahu tentang masalah yang dihadapi
pakArifin,” tambahnya. (BE06)
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Pemkot Teken MoU
dengan BPS NTB

Kota Bima, BimaEkspres.Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Bima
dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat ditandatangani oleh Walikota Bima, H Muhammad Lutfi SE bersama Kepala BPS NTB, Suntono,
SE M.Si bertempat di Ruang Rapat Walikota Bima,
Senin (18/11).
Penandatanganan MoU berkenaan dengan Membangun Kualitas Data Statistik Sektoral Menuju Kota
Bima Satu Data. Tekan MoU disaksikan oleh Staf Ahli
Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir Imam Ahmad
BP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir Hj Rini
Indriani, Kepala BPS Kota Bima, Joko Pitoyo Novarudin
S.ST M.Si, Kepala Dinas Statistik Daerah Drs Suriadi
M.Pd, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bima Hj Mariamah
SH, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ir Supawarman serta pejabat terkait lingkup Pemerintah Kota
Bima dari berbagai tingkatan.
Penandatangan MoU merupakan bentuk penyelarasan terhadap Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia. Untuk wilayah NTB
locus yang dipilih yaitu Lombok Utara, Lombok Barat
dan Kota Bima. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala
BPS NTB melalui laporannya.
“Kedepannya kami akan melakukan sejumlah kegiatan sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut. Pada
dasarnya tupoksi BPS yaitu memberikan pendampingan
dan pembinaan terkait dengan statistik sektoral, oleh
sebab itu kami mohon dukungan dari walikota dan OPD
agar maju bersama terkait apa yang menjadi kebutuhan
bapak ibu di OPD dan apa yang bisa kita kerjakan
bersama,” ungkap Kepala BPS NTB, Suntono SE M.Si.
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE berharap
agar data-data sektoral semakin baik dan akurat lagi
kedepan baik penyajian hingga pada akses informasi publik.
Diakuinya data-data yang tersedia belumlah sempurna
dan perlu beberapa perbaikan. Penandatanganan MoU
diharapkan mampu menjadikan Kota Bima menuju Satu
Data Indonesia yang nantinya akan menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan dan penyusunan program pemerintah.
“Atas nama Pemerintah Kota Bima kami menghaturkan terima kasih, mudah-mudahan dengan pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman BPS dapat menjadikan data yang ada di Kota Bima lebih baik lagi,” tutupnya. (BE06)
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IDP Daftar Disejumlah Partai
Bima, BimaEkspres.Jelang Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2020, Hj Indah
Dhamayanti Putri (IDP)
mendaftar disejumlah partai. Meskipun menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Bima, namun membutuhkan koalisi.
“Saya sudah mendaftar
di beberapa partai seperti
Partai Gerindra, Nasdem,
PBB, PKB dan Golkar akan
kami lakukan pendaftarannya pada rabu (20/11) besok,"
Kata IDP panggilan akrab In-

dah Dhamayanti Putri SE,
saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (19/11).
Meski menjabat sebagai
Ketua Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bima, IDP
tetap mengikuti prosedur,
mendaftarkan diri di partai
yang dipimpinnya. Partai
Golkar saat ini telah menerima Bacabup dan Bacawabup yang mendaftar.
"Yang pasti Partai Golkar
akan membuka semua pendaftaran bagi Bacabup dan
Bacawabup, meski yang

diutamakan adalah kader
sendiri dan semuanya itu
akan ditentukan pula pada
hasil survei internal," ujarnya.
Ditanya masalah prosentase kemenangan pada Pemilukada tahun 2020, IDP
tidak bisa takabur untuk
menjawabnya. Menurutnya,
saat ini hanya bisa ikutin proses yang telah ditentukan.
"Semoga semuanya berjalan dengan baik dan diharapkan pada Pemilukada kali
ini tingkat partisipasi warga
pemilih akan tinggi dibanding Pemilukada sebelum-

Hj Indah Dhamayanti Putri

nya," jelasnya.
Selain itu, menyikapi banyaknya ASN yang terjun
langsung pada urusan politik,
Bupati Bima juga menghimbau fokus melayani publik.
"Diharapkan pada ASN
untuk selalu netralitas dan
membaca dengan baik aturan PKPU dan UU yang berkaitan dengan keterlibatanASN.
Tidakmenutupkemungkinanjika
terlalu jauh terlibaturusan politik
itu akan membahayakan diri
mereka sendiri dan pasangan
calon nantinya," tegasnya.
(BE05)

DMI Kota Bima Gelar Safari Maulid Nabi
Bima, BimaEkspres.Dua pekan terakhir, Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bima
menggelar safari Maulid
pada beberapa masjid dan
musala di Kota Bima.
Kegiatan itu, selain untuk
memertajam program pengelolaan masjid di Kota
Bima, juga menggagas beberapa kegiatan untuk kemajuan pemahaman dan pelaksanaan amal keagamaan
bagi umat Islam di Kota tepian air ini.
Ketua DMI Kota Bima,
Drs H Ramli H Ahmad,
M.Ap, mengatakan, Safari
Maulid Nabi Muhammad
SAW ini baru tahun ini di-

laksanakan. Tentu dimaksudkan untuk menggalang
kebersamaan dalam memikirkan masjid sebagai tempat
ibadah, pembinaan umat,
dan peradaban Islam dalam
menghadapi berbagai tantangan global yang berkembang pesat saat ini.
Kata Qari Internasional
di Arab Saudi ini, selama
sepuluh hari di Provinsi Banda Aceh, ada kegiatan jamaah masjid Raya di sana
yang mengagumkan dan bisa
menginspirasi bagi pengelola
masjid di Kota Bima.
Dengan luas areal masjid
sekitar enam hektar (ha) pengurus DMI di sana memanfaatkan luas areal itu untuk

memanjakan umat untuk
menimba banyak ilmu,
amal, suasana jamaah yang
membentuk peradaban
Islami melalui kebiasaan
mencintai masjid.
Rindangan pohon di halaman masjid, katanya,
dijadikan tempat belajar,
tempat taklim, muzakarah, bahkan menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat bersama keluarga.
Tidak hanya itu, suasana
masjid hampir mirip dengan
masjid Madinah. Areal masjid itu jamaah dapat memanfaatkan jaringan internet
gratis.
“Kita sebagai pengelola
masjid dan musala jika ti-

dak bergerak saat ini, maka akan semakin banyak
umat ini yang enggan memakmurkan masjid Allah,
terutama anak-anak kita
yang terkena dampak dahsyatnya perkembangan teknologi informasi saat ini,”
ujarnya saat menyampaikan
hikmah Maulid di masjid besar Baitul Hamid Kota Bima, Minggu (17/11) malam.
Momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
ini, terangnya, perlu ada gerakan bersama untuk menggembirakan umat dari segala
jenis umur untuk menyambut
kelahiran manusia termulia
yang dihadirkan di muka
Bumi ini.

Artinya, selain umat ini
memahami sejarah kelahiran
Rasulullah SAW, memperbanyak shalawat, juga meneladani segala pribadi Rasulullah
sebagai contoh dan teladan
yang terbaik. Baik perkataan,
berbuatan, dan pengakuan
oleh Nabi Muhammad SAW.
Pada tradisi Maulid ini,
katanya, bagaimana ikhtiar
menggembirakan umat, ada
yang undang makan bersama seperti di Lombok mereka mengutang untuk berbagi
makanan pada bulan Maulid.
Karena tahu bergembira
dengan kelahiran orang termulia Muhammad SAW harus tumbuh di hati umat yang

beriman. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan mencintai diri
dan keluarganya.
“Jika Rasulullah menegakan salat lima waktu maka
kita harus mengikutinya. Rasulullah SAW jarang sekali
mengalami sakit karena pola
makannya teratur, berhenti
sebelum kenyang dan memakan makanan yang halal dan
baik. Demikian juga cara tidur,
cara buang air, dan lainnya,”
katanya.
Saat ini, katanya, sudah
banyak para ahli medis yang
belajar tentang cara dan kebiasaan yang dilakukan Rasulullah dan terbukti sangat baik
untuk kesehatan. (BE02)

Siswa Sekolah Buin Batu Harumkan NTB di Kancah Internasional
Mataram, BimaEkspres.Nusa Tenggara Barat
(NTB) kembali menyuguhkan prestasi bagi dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana tidak, 9 siswa Sekolah Buin Batu Kabupaten
Sumbawa Barat, NTB berhasil menyabet medali 1 Gold
debate, 3 silver writing, 1
silver Davinci, 1 Silver Challenge dari dua tlTim Junior dan
3 gold team bowl, 1 gold special area, 2 silver science, 1
gold best in school dari satu
Tim Senior.
Sembilan siswa ini yaitu,
Cita Atiah, Alora Sianturi,
Abigail Victoria tergabung
dalam tim junior dengan nomor urut 252, Jauza Prayogo, Kayla Singkoh, Ancilla
Setiawan dengan nomor
urut 252. Sedangkan Calista Bhanurasmi, Rakhdan
Aras, Bima Tunruang tergabung dalam tim senior
dengan nomor urut 470.
Prestasi itu diraih dalam
ajang Final World Scholar’s
Cup–Tournament of Champions” dalam ajang Final
World Scholar’s Cup–Tournament of Champions”
mewakili Indonesia di Universitas Yale, Amerika Serikat.
Sebelumya, mereka telah lolos kompetisi tingkat
regional di Bali dan tampil
sangat baik di tingkat global di Manila yang diikuti
oleh sekitar 50.000 peserta
pada September 2019 lalu.
Pemerintah Provinsi NTB
melalui Asisten III Setda
NTB, Ir. Hj. Siti Hartina, MM
mengungkapkan rasa bangga
terhadap anak-anak, yang
telah mengharumkan nama
NTB di kancah internasional.

Ia berharap, anak-anak seperti ini bisa menjadi contoh
bagi yang lain.
“Bagi kita di Pemprov,
harapan kita, anak-anak ini
menjadi penyebar virus kebaikan untuk kawan-kawannya, baik itu tingkat SLTP
maupun SLTA, bukan hanya
di Buin Batu, tapi di seluruh
kabupaten/kota,” harapnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Rusman, SH, MH
yang juga hadir menyambut
anak-anak berprestasi ini mengungkapkan bahwa anakanak seperti ini adalah mutiara NTB yang akan menjadikan NTB lebih maju kedepannya.
“Selamat datang para
mutiara NTB, orang-orang
hebat NTB, anak-anak yang
akan membawa masa depan Nusa Tenggara Barat
menjadi Gemilang,” kata
Rusman.
Rusman mengekspresikan

kebanggaannya terhadap
anak-anak yang luar biasa ini
dengan mengucapkan syukur
atas keberhasilan yang telah
diraih.
“Alhamdulillah hari ini,
prestasi anak-anak Nusa
Tenggara Barat, tidak kalah
dengan yang lainnya. Oleh
karena itu, saya menyampaikan terimakasih, dan mudahmudahan akan terus tumbuh
(anak-anak berprestasi)
memberikan contoh baik dan
akan muncul anak-anak hebat lainnya di Nusa Tenggara
Barat,” tuturnya.
Ia berpesan agar anakanak yang lain, yang sedang dalam proses pendidikan, agar lebih meningkatkan lagi kemampuan
yang dimilikinya.
“Kepada anak-anakku
yang hari ini telah mendapatkan prestasi di tingkat
nasional, teruslah tumbuh
dan raih prestasi yang lebih
jauh lagi, dan saya yakin

kalian pasti bisa,” pungkasnya.
Jauza Namora Prayogo,
salah satu peserta meng-

ungkapkan rasa bangganya
atas hasil dari kerja keras
yang telah dilakukan selama ini.
“Kami bangga dan kami
mengucapkan terimakasih
kepada pemerintah dan guru-guru yang sudah memberikan dukungan penuh
kepada kami, tanpa dukungan ini, kami tidak mungkin mencapai prestasi sebesar ini,” ungkapnya.
Auza, sapaannya, mengatakan, tantangan di sana cukup sulit, mereka harus menyesuaikan diri dengan suasana baru di tempat itu, bertemu dengan orang-orang baru, dan kurikulum yang jauh lebih tinggi
dari tingkatan mereka.
“Dengan pengalaman
ini, kami berharap dapat
menjadi lebih baik lagi. Se-

moga kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih besar lagi, dan mengharumkan
bangsa Indonesia,” harap
Auza.
Sekolah Buin Batu adalah sekolah yang berada di
Townsite tambang Batu Hijau dan murid-muridnya
merupakan putra dan putri
dari karyawan dan mitra
bisnis Amman Mineral.
Sekolah ini dikelola oleh
Yayasan Pendidikan Buin
Batu Sumbawa dengan
menerapkan kurikulum International Baccalaureate
(IB) dan mengadopsi kurikulum nasional untuk sekolah tingkat dasar hingga
menengah atas.
Saat ini, ada 219 siswa
dan siswi yang mengenyam
pendidikan di Sekolah Buin
Batu. (BE04)

Oknum Bendahara Bantah
Berbuat Tidak Senonoh Pada Perawat
Bima, BimaEkspres.Seperti apa yang diberitakan sebelumnya bahwa
oknum bendahara Puskesmas Soromandi (MK, red)
melakukan perbuatan tidak
senonoh teehadap perawat
di Puskesmas setempat.
Hal itu tidak sesuai realita.
Oknum bendahara Puskesmas Soromandi, MK,
mengungkapkan, apa yang
diberitakan sebelumnya tidak sesuai dengan kejadian
yang sebenarnya. Karena
saat itu disuruh DM untuk
tanda tangan kaitan laporan.

"Saat itu dia salah tanda
tangan. Kemudian saya suruh untuk membenarkannya," ujar dia, melalui WhatsAppnya, Selasa malam (19/
11).
Kata dia, mungkin suaranya agak keras saat itu,
DM langsung mengadu
kepada suaminya sekitar
pukul 13.00 Wita.
"Saat itu suami DM marah-marah. Sehingga mengganggu pegawai lain yang
sedang menangani pasien
yang sakit, tentu sangat terganggu sekali," jelasnya.
Lanjut dia, tidak ada ni-

at untuk melukai perasaan
satu sama lain. Karena apa
yang dilakukan adalah canda tawa dan hal yang biasa.
"Tidak mungkin saya berbuat buruk di ruang terbuka
maupun tertutup," ungkapnya.
Terkait maslaah ini, akan
mengambil langkah hukum
atas pencemaran nama baik.
Selain itu, suami DM telah
membuat keributan, untuk itu
harus dilaporkan juga. "Kita
tidak akan tinggal diam. Tapi
akan membawa masalah ini
ke ranah hukum," tutupnya.
(BE07)
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Pemda Bima Gelar Pisah Sambut Kapolres
Bima, BimaEkspres.Pemerintah Kabupaten
Bima menggelar pisah sambut Kapolres Bima dari AKBP Bagus S. Wibowo, S. IK
kepala AKBP Gunawan Tri
Hatmoyo, S. IK, dan Kapolres Bima Kota dari AKBP
Erwin Ardiansyah, S. Ik, M.
H ke AKBP Haryo Tejo Wicaksono, S.Ik, S.H, acara tersebut dipusatkan di halaman
belakang Kantor Bupati Bima di Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Senin (18/11)
malam.
Pisah sambut Kapolres
Bima dan Kapolres Kabupaten Bima Kota, di hadiri
Bupati Bima, Wali Kota Bima, Wakil Bupati Bima, Wakil Wali Kota Bima Ketua
dan anggota DPRD Kabupaten Bima, Ketua dan
Anggota DPRD Kota Bima sejumlah pejabat dari
Pemkab Bima dan Pemkot
Bima, serta FKPD dan pim-

pinan BUMD dan BUMN.
Bupati Bima, Hj Indah
Dhamayanti Putri, SE, menyampaikan terima kasih

kepada AKBP Bagus S.
Wibowo S.I.K. dan AKBP Erwin Ardiansyah
S.I.K M.H atas pengab-

dian selama di bertugas di
wilayah hukum Kabupaten
Bima. Dinda juga menyampaikan selamat datang dan

selamat bertugas pada AKBP Haryo Tejo Wicaksono
S.I.K S.H sebagai Kapolres Bima Kota dan AKBP
Gunawan Tri Hatmoyo S.I.K
sebagai Kapolres Kabupaten.
"Terima kasih saya sampaikan pada dua Kapolres
yang pindah, telah memberikan prestasi untuk Kabupaten Bima dan Kota Bima," katanya.
Dia mengaku, penghapusan Kabupaten Bima
sebagai Zona merah, adalah bukti semua komponen
bekerja maksimal dalam
mengamankan kondisi Kantibmas di wilayah Kabupaten
Bima.
Ini semua berkat koordinasi yang inteng dilakukan Polri kepada Pemerintah dan masyarakat.
"Saya berharap kesuksesan dalam mengeluarkan Kabupaten Bima pada
zona merah ini, dapat kita

pertahankan dan tumbuh
kembangkan kedepan dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Bima," jelasnya.
Dinda juga berharap
kepada Kapolres yang baru, semoga bisa melaksanakan tugas Polri dengan
maksimal dan menyatu dengan masyarakat Kabupaten Bima.
"Karakter masyarakat
kami dikenal lebih keras,
tidak lagi untuk saat ini,
kami sudah lebih baik dari
pada tahun-tahun sebelumnya, kami berharap dapat membantu Kapolres
bekerja maksimal memberikan pelayanan," jelasnya.
Acara tersebut dirangkaikan dngan pemberian
cendera mata dari Pemerintah Kabupaten Bima,
Kota Bima, Kepala BUMN
dan BUMD di Kabupaten
maupun Kota Bima. (BE05)

Wagub Kembali “Roadshow” Untuk Tekan Kasus Stunting
presiasi seluruh kader, tokoh
masyarakat dan juga
seluruh warga yang ikut
bekerjasama dalam mem-

bangun desa.
“Kita baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, kader-kader yang luar

biasa, komitmen penuh untuk mengurangi jumlah stunting di desa Pandan Wangi,”
ungkap Maskandar. (BE04)

Gubernur NTB Harapkan Polri
Antisipasi Kemajuan Teknologi Masa Depan

Mataram, BimaEkspres.Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)
Provinsi NTB kembali melanjutkan roadshow dalam
rangka pelatihan penanganan stunting, gizi buruk dan
zero waste bagi kader Posyandu dan tokoh masyarakat. Setelah sebelumnya
mengunjungi sejumlah desa
yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten
Lombok Tengah, kali ini
Kabupaten Lombok Timur
yang menjadi kunjungan
berikutnya.
Tepatnya di desa Pandan
Wangi Kecamatan Jerowaru, Desa Bintang Rinjani
Kecamatan Suralaga dan
Desa Lenek Kalibambang
Kecamatan Lenek, Selasa
(19/11/2019).
Wakil Gubernur NTB
yang juga sebagai Ketua
Umum BKOW Provinsi
NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah kembali memimpin
roadshow tersebut. Turut
mendampingi Kepala Biro
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB dan Perwakilan dari Dinas Kesehatan

Provinsi NTB serta Gabungan
Organisasi Wanita (GOW)
NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengajak masyarakat agar menjadikan pelatihan stunting, gizi buruk dan
zero waste sebagai sarana
menuntut ilmu.
“Dalam kesempatan ini
kita sama-sama menuntut
ilmu untuk kehidupan yang
lebih baik,” ucap Umi Rohmi,
sapaan akrabnya saat memulai arahannya.
Umi Rohmi mengungkapkan pentingnya kebersihan
lingkungan dalam mencegah
meningkatnya angka stunting
dan gizi buruk di NTB. Ia juga
menambahkan agar para ibu
dan calon ibu haruslah cukup
umurnya sebelum melahirkan.
Oleh karena itu, Umi Rohmi tak henti-hentinya mengkampanyekan pencegahan pernikahan usia anak.
“Butuh waktu, butuh kerja
keras yang lebih dalam hal
kesehatan,” sambungnya.
Lebih lanjut Umi Rohmi
meminta agar desa dapat terus menggali dan memanfaat-

kan potensi desanya. Para
pemuda, kader Posyandu
serta warga desa pada
umumnya diharapkan dapat berkontribusi dalam
membangun desa.
“Posyandu adalah ujung
tombak dalam kita membangun kesehatan, karena
ada di setiap dusun,” jelasnya.
Revitalisasi Posyandu
menjadi Posyandu keluarga juga terus dikampanyekan. Pengadaan bank sampah di setiap desa pun diminta segera terealisasikan. Seluruh elemen desa
diminta terus kompak dalam membangun desanya.
“Kita ingin seluruh Posyandu di NTB adalah Posyandu keluarga dan tiap
desa minimal memiliki satu bank sampah,” tegas
Umi Rohmi.
Sementara itu, Kepala
Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Maskandar menyatakan komitmennya dalam penurunkan angka stunting dan
juga gizi buruk. Ia menga-

Mataram, BimaEkspres.Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah, berharap
personel Polri khususnya
lingkup Polda NTB terus
memperbaharui dan meningkatkan kapasitas Sumber
Daya Manusianya untuk
menghadapi kemajuan teknologi di masa depan.
"Personel Polri harus mampu mengantisipasi kemajuan
teknologi di masa depan," ujar
Gubernur dihadapan Kapolda
NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M. saat membuka
Rapat Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Manusia
(Rakorbin SDM) Polda NTB
tahun 2019, di Hotel Lombok
Plaza Mataram, Selasa (19/
11/2019).
Gubernur mengatakan,
diskusi mengenai upaya
peningkatan SDM adalah
hal yang sangat menarik.
Karena kemajuan teknologi
di masa depan akan sangat
beragam. Misalnya, kendaraan bebas emisi akan semakin banyak yang muncul,
bahkan akan lahir mobil tanpa pengemudi. Ini merupakan hal yang harus diantisipasi oleh aparatur Polri untuk
menekan angka kecelakaan
di jalan raya.
"Polri harus mampu mengantisipasi kemajuan teknologi masa depan. Dimana
semua berbasis kontrol komputer. Salah satunya kemajuan kendaraan tanpa sopir,"
ujarnya.
Dihadapan Kapolda dan
137 peserta Rakorbin SDM
Polda NTB yang terdiri dari
lingkup Polda dan Polres di
NTB, Gubernur mengatakan
dunia yang dihadapi saat ini
sudah tidak biasa lagi. Se-

hingga perlu ada reformasi
di lingkup Polri, khsusnya
dalam Inovasi dan pengembangan SDM. Dia mencontohkan seperti di Negara
Amerika Serikat yang dalam
penerimaan anggota Polisi
sudah tidak berorientasi pada
fisik saja. Namun berorientasi juga pada kecerdasan
yang mampu melahirkan
inovasi dan mengoperasikan
perangkat militer dengan
teknologi yang sudah sangat
canggih.
Dia berharap melalui kegiatan Rakorbin SDM ini
dapat dijadikan sebagai ajang
refleksi bersama untuk terus
mengupgrade SDM.
"Tantangan Polri bagaimana menjadikan anggota
dihormati dan dimanusiakan,"
pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda
NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M dalam sambutannya mengatakan, Polri harus mampu menjaga kondusivitas negara dalam mendukung pembangunan nasional.
Dihadapan peserta, dia
mengingatkan tugas Polri
khususnya jajaran Polda NTB
harus menjaga keamanan dan
kenyamanan masyarakat
dalam beraktivitas di NTB
dan itu diperlukan SDM yang
unggul.
Kapolda menjelaskan, dengan tipeAyang dimiliki Polda
NTBsaatini,harusdidukungdengan kualitas dan integritas personil. Efektifnya Polda tipeAitu
jumlah personilnya sebanyak 14
ribu, namun sampai saat ini
personildiPoldaNTBbaru9ribu.
"Namun dalam kondisi ini
harus tetap efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dengan baik. Tentunya

dengan peran SDM yang baik," ujarnya.
Kapolda meminta dengan
personil yang ada saat ini,
harus mampu menjalankan
tugas yang efektif bahkan
harus lebih baik. Untuk itu Polda NTB terus membangun
kerjasama sebagai upaya kolaborasi untuk peningkatan
SDM yang unggul di lingkup
Polda dan Pemprov NTB.
Dalam proses rekrutmen juga telah berbasis BETAH
(bersih, transparan, akuntabel,
dan humanis) dan berbasis
teknologi informasi.
Dalam pembenahan SDM,
Kapolda mengimbau untuk
lebih banyak melibatkan ahlidan
pakar di NTB, baik akademisi
dan instansi lain.
DiamemintaRakorbinSDM
Polri ini dijadikan momentum
yang baikuntuk menindaklanjuti
kebijakan pimpinan pusat,untuk
visi menuju Indonesia maju,
dengan penigkatan SDM agar
Polri di NTB menjadi lebih profesional.
"Manfaatkan Rakor ini dengan baik, serapapayangdisampaikan narasumber, untuk kebaikan kita semua, Polri harus
selaluberinovasiuntukkemajuan
di masa depan,"pintanya.
Dalam kesempatan itu juga
dilakukan penandatanganan
MoU antara Polda NTB dengan Pemprov NTB tentang
Pembentukan dan Peningkatan SDM tenaga konselor dalam pendampingan penyintas
bencana dan permasalahan
psikososial.
Selain itu, juga dilakukan
Launching Aplikasi Si-Bagi
(sistem Informasi Sambang
Psikologi) sebagai pelayanan
publik persembahan Polda
NTB. (BE08)
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KPU Libatkan Komunitas Disabilitas Sosialisasi Pemilu
Bima, BimaEkspres.Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten, akan
melibatkan komunitas disabilitas saat launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima pada Pilkada 2020.
keterlibatan komunitas ini
akan berkelanjutan selama
tahapan berlangsung.
Launching sendiri akan
berlangsung, Rabu (20/11)
di lapangan Garuda Tente.
"Saat Launching Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bima pada Pilkada
2020, kami bekerja sama
dengan komunitas Disabi-

litas untuk melakukan sosialisasi Pilkada," jelas Komisioner KPU Kabupaten
Bima, Adi Supriadin, S. PdI,
Selasa (19/11).
Menurutnya, keterlibatan komunitas disabilitas
sangat penting dalam sosialisasi. Selain itu akan menghadirkan penerjemah dari
komunitas tuna rungu.
"Komunitas Disabilitas
Tuna Rungu ini dihadiri langsung ketua bernama Try
Andri Dinosi, SH saat launching beserta anggotanya,"
ujarnya.
Kata Adi, semua bahan

sosialisasi sudah disiapkan
KPU dalam dua bentuk komunikasi.
Baik itu sosialisasi secara
umum dan sosialisasi oleh
Komunitas Disabilitas tuna
rungu.
"Kedepan bukan hanya
saat launching saja dilibatkan, tapi direncanakan
pada tahapan sosialisasi
khusus pemilih disabilitas,”
katanya.
Diharapkannya, distribusi informasi dapat menyentuh kalangan disabilitas.
"Masyarakat basis di-

Pengembangan Desa Wisata
di NTB untuk Optimalkan Potensi Ekonomi

Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur NTB,
Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menghadiri agenda Diseminasi Hasil Survei Perilaku Wisatawan Mancanegara dan Diskusi Strategi
Pengembangan Pariwisata,
di Hotel Santika Mataram,
Selasa (19/11/2019).
Wagub sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia (BI)
tersebut. Menurutnya, yang
terpenting dalam melayani
masyarakat adalah melakukan sesuatu yang berdampak luas bagi masyarakat.
"Janganhanya sibukdengan
seremonial, konsep dan perencanaan tetapi apa manfaatnya bagi masyarakat adalah
tujuannya,"jelas Wagub.
Menurut Wagub, dengan
melihat data, sama artinya
melihat kondisi yang sebenarnya di masyarakat. Kepu-

tusan yang diambil akan tepat
sasaran dan efektif, sehingga
memiliki banyak manfaat dan
terbuka satu sama lain khususnya terkaitdengan pariwisata,
butuh kerjasama, kontribusidan
sinergi dengan yang lain.
"Kita sudah buktikan selama ini, bagaimana perjalanan NTB step by step, yang
semakin baik dan semakin
baik. Semuanya adalah berkat kerjasama dari semua
pihak. Bukan hanya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi saja, tetapi juga
karena kerjasama dengan
stakeholder terkait dalam
membangun pariwisata,"
tutur Wagub.
Saat ini, NTB sedang memperjuangkan beberapa program-program unggulan, salah
satunya adalah desa wisata.
Desa wisata merupakan salah
satu cara untuk menyelamatkan lingkungan. Dengan

memperjuangkan desa wisata, masyarakat setempat tentu
tidak akan merusak lingkungan.
"Karena orang datang ke
desa wisata itu untuk mencari alam, keindahan, keasrian dan mencari sesuatu
yang genuine yang ada di
desa tersebut dari sisi kerajinan, kebudayaan, bahkan
kehidupan masyarakat setempat dan kita harus memeliharaitusemua,"ungkapWagub.
Dia mengatakan, desa
wisata kedepannya diharapkan dapat memperjuangkan
NTB yang asri dan lestari.
Hal tersebut tidak bisa lepas,
karena akan saling mempengaruhi satu sama lain.
"Mari kita dorong generasi-generasi muda yang lain
untuk mau membangun potensi ekonomi, potensi wisatanya, potensi sampah yang
bisa menjadi berkah," tutup
Wagub.
Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank
Indonesia NTB, Achris Sarwani, menegaskan bahwa survei ini seharusnya sudah dilakukan sebelumnya, untuk melihat karakteristik wisatawan
asing yang berkunjung ke
NTB. Di NTB untuk pertama
kalinya dilakukan survei untuk
melihat potret pariwisata NTB
kedepannya.
"Masyarakatyang memiliki
destinasi harus tahu cara mengelola destinasi tersebut sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung,"
jelas Achris. (BE08)

sabilitas memiliki hak yang
sama seperti masyarakat la-

in, mereka berhak memberikan hak pilih pada Pe-

Yuk, Hadiri Launching Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bima

Ady Supriadin, SPdI

Bima, BimaEkspres.Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Bima, akan
menggelar launching Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bima
2020, di lapangan Garuda Desa
Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Rabu (20/11).Acara
dirangkai pengumuman pemenang Lomba Desain Maskotdan
Cipta Lagu.
Kata Komisioner KPU
Kabupaten Bima, Ady Supriadin, SPdI, pada launching
ini akan membuka pelayanan
kesehatan gratis. Ini melibat-

kan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, RSUD Bima,
RS PKU Muhammadiyah
Bima dan BSMi Bima.
“Pengobatan gratis ini
diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten Bima, dibuka mulai pukul 15.30 WITA," ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada
pelayanan administrasi kependudukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bima.
Bagi masyarakat yang
belum memiliki administrasi kependudukan bisa men-

Pemkab tidak Punya Niat Menahan Siapapun
Bima, BimaEkspres.Sejumlah aktivis ditahan saat aksi menolak tambang pasir di Wera beberapa waktu lalu. Atas masalah itu, Bupati Bima Hj.
Indah Dhamayanti Putri,
SE, mereaksinya.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Bima tidak punya niat untuk
menahan atau melawan siapa yang menyampaikan aspirasi.
"Yang menahan mereka adalah perbuatan mereka. Itu semata-mata tindakan mereka yang merusak fasilitas pemerin-

tah," tegasnya melalui Kabag Humas Setda Bima M
Chandra Kusuma, Ap, Selasa.
Dikatakannya, tidak ada
kewajiban pemerintah untuk melakukan penahanan.
Bupati tetap mendukung
dan menerima siapa pun
yang menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan undang-undang dan prosedur.
“Silahkan menyampaikan
aspirasi tanpa merusak fasilitas Negara. Pemerintah berkomitmen tidak akan toleran
terhadap hal-hal yang merusak. Karena merusak tidak
dibolehkan oleh undang-undang,” ujarnya.

Hj Indah Dhamayanti Putri, SE

"Bukan aspirasinya yang
ditahan melainkan prilaku-

milu 2020 nanti," ujarnya.
(BE05)

nya. Pemerintah tetap mendukung siapa pun yang me-

nyampaikan aspirasi," tambahnya. (BE07)

daftarkan diri tanpa dipungut
biaya.
"Pelayanan penerbitan
Kartu Keluarga (KK), Penerbitan Akta Kelahiran
syarat membawa KK dan
Kartu identitas Anak (KIA)
syarat membawa KK," terangnya.
Tidak hanya itu, KPU
juga bekerja sama dengan
Bawaslu Kabupaten Bima
untuk melakukan sosialisasi
terkait pengawasan Pemilu.
Pihaknya juga menggelar
nonton bareng video sosialisasi Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bima tahun
2020 bekerjasama dengan
Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.
Lanjut Adi, pihaknya juga
akan mengumuman pemenang lomba desain maskot
dan cipta lagu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati
dan Wakil Bupati Bima. Semulanya terjadwal 7 November namun ditunda menjadi 20
November 2019.
"Ada perubahan jadwal
pengumuman pemenang
lomba desain maskot dan
cipta lagu Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Bupati
dan Wakil Bupati Bima, kami umumkan tanggal 20 November 2019," ungkapnya.
Kata dia, Keputusan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima berdasarkan Nomor : 138/HK.03.1KpU5206/Kpu-KablXl2O19
tentang pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih dan
partisipasi masyarakat dalam
pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Bima Tahun 2020.
Merujuk juga pada Berita Acara Nomor: 7791PP.06.2-8N5206/KPU-Kab/
X2019 tanggal 31 Oktober
2019 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima menunda pengumuman
pemenang Lomba Desain
Maskot dan Cipta Lagu
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bima Tahun 2020.
(BE05)

