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Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti

Putri, SE, ingin memastikan  Pilkada 2020
tanpa intimidasi dan tekanan oleh pihak
manapun.  Untuk itu, perlu kerja keras semua
elemen penyelenggara, TNI dan Polri, agar
masyarakat menentukan pilihan sesuai hati
nurani.

"Kami ingin pastikan proses Pemiluka-
Baca: Intimidasi... Hal 3

da tanpa intimidasi dan tekanan pada sia-
papun, Pilkada harus sesuai Undang-un-
dang. Saya minta TNI, Polri membantu pe-
nyelenggara dan pengawas dalam menga-
mankan kegiatan Pilkada," ujarnya saat la-
unching Pilkada di Woha, Rabu (20/11) ma-
lam.

Kata dia, KPU telah  meluncurkan Pil-
kada 2020, artinya mulai saat ini hingga

Pilkada 2020, Jangan Ada
Intimidasi ke Masyarakat

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

pencoblosan nanti, masyarakat Kabupa-
ten Bima akan memberikan hak suara.
Menentukan siapa pemimpin Kabupaten
Bima lima tahun kedepan.

"Selama 380 hari kedepan, kita semua
harus bekerja keras bekerja sama, melakukan

Bawa Miras, Pengendara Motor Dicegat Aparat

Mantan Bupati Bima Drs H Syafruddin M Nor, MPd saat mendaftar jadi Calon Bupati Bima, di Partai Golkar, Kamis. Berita di halaman 3.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Bawa Miras... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Anggota Buru Sergap (Buser) Satres-

krim Polres Bima, menyita puluhan botol
minuman keras (Miras) jenis Bir Bintang.

tor itu dicegat anggota Buser di jalan lintas
Tente-Parado tepatnya Dusun Anggrek
Desa Tente Kecamatan Woha, Rabu (20/
11) malam, sekitar pukul 19.30 Wita.

"Kami berhasil menyita minuman ke-
ras jenis Bir Bintang yang hendak dima-
sukan ke Desa Renda Kecamatan Belo Ka-
bupaten Bima," jelas anggota Buser Sat-
reskrim Polres Bima, Bripka Aminullah, di
lokasi.

Lanjut dia, penyitaan miras Jenis Bir
ini berawal dari kecurigaan bersama ang-
gotanya yang melakukan pemantauan dari
arah selatan. Saat itu melihat dua sepeda
motor datang dari arah utara membawa
barang yang dibungkus karung warna putih.

"Kami langsung mengejar dan meng-
apit hingga berhenti di pinggir jalan. Se-
telah kami periksa ternyata barang 4 karungMiras itu  hendak didistribukan ke Desa

Renda, Kecamatan Belo, Rabu malam.
Puluhan botol bir dibungkus dalam ka-

rung diangkut menggunakan sepeda mo-

Aparat saat mencegat pengendara motor yang membawa Miras.



JUMAT, 22 NOVEMBER 2019

Pemimpin Umum: Sofiyan  Asy’ari. Pemimpin Perusahaan/Keuangan: Nurdinah.  Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab/Redaktur Pelaksana: Sofiyan Asy’ari. Kabag Pemasaran:
Sumriyadin.  Kabag Umum/Produksi dan Iklan: -  , Pengembangan Group: H. M Nasir Ali. Staf Redaksi: Purwandi, HM. Nasir Ali, Junaidin, Hermansyah, Dedy  Darmawan,
Muhammad Khardi, Ikra Hardiansyah. Perwakilan Mataram: Purwandi (081 933 143553), Perwakilan Dompu: Junaidin. Pracetak:  Yuman Percetakan:  Farid, M. Nur, Manda.
Penanggungjawab Group: Bima FM/Bima TV:  Khairun Muhammad   Bimakini.com: Sofiyan Asy’ari, Kantor Pusat/Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota
Bima, Telp. (0374) 646840. Perwakilan Mataram: Purwandi, Jl. Catur Warga 36 Kampung Jawa Selatan Mataram, Lombok Tlp: 081 933143 553. Perwakilan Dompu: Junaidin, Jl.
Diponegoro, Rasanggaro, Matua, Dompu (0373) 21768. 082 340 033 322 Tarif Iklan: Berwarna (FC) Umum Rp25.000/ milimeter/kolom, Keluarga Rp20.000/milimeter/kolom. Spot
Hitam Putih (BW) Umum Rp. 10.000/milimeter/kolom, keluarga Rp. 7.000 milimeter/kolom.Iklan Mini Rp20.000/baris/hari, maksimum 10 baris. Tarif iklan belum termasuk PPn 10
persen. Harga Langganan Rp.65.000 per bulan (Luar Kota Rp70.000), bayar di muka. Dicetak oleh Percetakan BIMEKS Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota Bima. (isi di luar
tanggungjawab percetakan). Surat-surat dan artikel yang dikirim ke redaksi harus disertai dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku. Artikel diketik spasi rangkap dan
belum pernah dimuat boleh media lain mana pun. Bisa juga dikirim ke e-mail redaksibmeks@yahoo.co.id.
*) Dalam menjalankan tugasnya, wartawan Harian Pagi BimaEkspres dilengkapi dengan KARTU PERS dan tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Penerbit: PT Media Anzam Lestari
Terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor: C-07476 HT.01.01.TH.2006

TERBIT PERDANA 19 JUNI 2000
Pendiri/Pembina: Khairudin M. Ali

2

CATATAN REDAKSI

DI PILKADA Kabupaten Bima 2020, ada
tema yang diusung penyelenggara, yakni MA-
RASO. Dalam bahasa Bima, bisa berarti yang
bersih, jujur, tanpa cela. Namun, MARASO ini
juga dijadikan akronim dari  Mandiri, Akun-
tabel, Respinsif, Aksesibilitas, Sinergisitas dan
Objektif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupa-
ten Bima, Rabu (20/11) malam telah mengge-
lar peluncuran tahapan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bima tahun 2020. Kegiatan dipu-
satkan di Lapangan Garuda, Desa Nisa, Keca-
matan Woha.

Launching ini sebagai pertanda dimulainya
tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bima tahun 2020 dengan Motto Maraso. Mes-
kipun  beberapa tahapan sebenarnya sudah
berjalan. Namun launching ini sebagai tabuh
gendang, agar masyarakat secara luas menge-
tahuinya.

Pada Pilkada 2020 mendatang, KPU Kabu-
paten Bima masih membidik partisipasi pemilih.
Pada Pemilu 2019, hasil pemilihan di Kabu-
paten Bima melampaui target partisipasi Nasi-
onal 77,5 persen, yakni 80 persen. Sebab penca-
paian besar dalam partisipasi pemilih.

Keberhasilan ini tidak hanya dirasakan
bagi penyelenggara KPU dan Bawaslu saja,
namun seluruh elemen masyarakat Kabupa-
ten Bima. Maka, diharapkan pada Pilkada Ra-
bu 23 September 2020 nanti akan semakin suk-
ses dan melebihi dari Pemilu sebelumnya.

Pilkada dengan Moto Maraso  harus mampu
diwujudkan. Mulai tahapan persiapan penye-
lenggataan dan hasil nanti. Maka, prinsip-prin-
sip dalam  Maraso pun dapat diimplementasikan.

Untuk mencapai angka partisipasi itu,
maka KPU harus melakukan lebih dari Pemilu
lalu, terutama meningkatkan sosialisasi. Men-
jalin kemitraan dengan berbagai elemen yang
ada, sehingga semakin banyak yang tersentuh.

Disamping aspek kuantitas, maka kualitas
penyelenggaraan juga menjadi penting. Sa-
lah satunya keamanan. Tanpa pelaksana-
an yang aman, maka tidak dapat diwujudkan
Pilkada yang berkualitas, jujur, adil, akun-
tabel.

Termasuk menyasar kelompok rentan. Ti-
dak hanya bagi penyandang disabilitas. Tapi
kelompok masyarakat yang dianggap rentan
virus politik  uang.

Tidak bisa dipungkiri praktek politik uang
terjadi pada Pemilu lalu, meskipun tidak ba-
nyak yang bisa dibuktikan oleh penyelenggara.

Maka, kesadaran memilih juga harus
berbanding lurus dengan kesadaran untuk
menjaga kualitas suara. Seperti motto Ma-
raso, orangnya harus bersih dari tindakan
dan sikap yang menciderai demokrasi.

Proses “Maraso” juga harus dimuncul-
kan oleh Partai Politik yang saat ini sedang
merekrut bakal calon Kepala Daerah Kabu-
paten Bima.

Jika proses awal cacat, maka sulit berha-
rap lahirnya pemimpin yang bersih dan ber-
kualitas. (*)

Pilkada MARASO
Mataram, BimaEkspres.-

Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah menegas-
kan bahwa masalah kerusa-
kan hutan di wilayah NTB
menjadi konsen utama peme-
rintah saat ini. Seiring banyak-
nya isu-isu terkait kerusakan
hutan di seluruh wilayah NTB
yang dipertontonkan dan vi-
ral di berbagai media sosial
setiap waktu.

Pemerintah melalui dinas
terkait telah memberikan
perhatian khusus terhadap
kondisi hutan yang tergolong
kritis saat ini. Cita-cita un-
tuk menghijaukan kembali
hutan di NTB, telah tertuang
dalam misi NTB saat ini, yakni
mewujudkan NTB yang asri
dan lestari.

“Menghijaukan kembali
hutan di NTB merupakan cita-
cita kami, ini sejalan dengan misi
NTB Asri dan Lestari,” ujarnya
menjadi narasumber dalam dis-
kusi terbatas dengan tema “Apa
Kabar Hutan NTB”, di Ha-
rian Suara NTB, Kamis (21/
11/2019).

“Dalam menyikapi per-
soalan hutan kita di NTB, ten-
tu kita harus bergerak bersa-
ma. Peran semua pihak sangat
dibutuhkan agar hutan NTB
dapat segera hijau kembali
seperti tahun-tahun sebelum-
nya. Membangun kesadaran
dan semangat masyarakat
harus segera dikampanye-
kan dengan lebih gencar la-
gi, dengan semangat . Mari

bersama sama-sama hijau-
kan hutan NTB,” lanjutnya.

Gubernur mengungkap-
kan, masalah Hutan di Indo-
nesia khususnya di NTB me-
rupakan persoalan multidi-
mensional. Oleh karena itu
pendekatan untuk mengubah
cara pandang masyarakat
tidak saja menjadi tanggung-
jawab pemerintah semata.

Namun pemerintah juga
membutuh peran pihak lain
untuk meringankan beban pe-
merintah. Seperti peran kepa-
la Desa, tokoh masyarakat,
tokoh agama untuk mengubah
cara pandang masyarakat,
agar tidak melakukan perusa-
kan hutan dan menjaganya
dengan baik.

“Tanggungjawab menja-

ga hutan bukan bukan ha-
nya pada pemerintah saja,
namun peran dari semua
pihak, seperti para tuan guru
akan sangat meringankan
beban pemerintah untuk me-
ngubah cara pandang ma-
syarakat,” ujarnya.

Selain itu Gubernur juga
mengatakan kegiatan kam-
panye penyelamatan hutan
ini harus dimulai dari hulu.
Tingginya angka hutan kri-
tis di NTB disebabkan ba-
nyak masyarakat yang me-
lakukan kegiatan pembala-
kan dan perambahan di hu-
tan negara, bukan di hutan
masyarakat. Sehingga me-
nyebabkan degradasi yang
begitu tinggi terhadap hutan
NTB setiap tahunnya.

Untuk itu perlu ada ke-
giatan sosialisasi segera
kepada masyarakat, untuk
pencegahan kerusakan hu-
tan yang lebih luas lagi di
NTB. Pemerintah juga ha-
rus memberikan penghar-
gaan kepada masyarakat
yang berhasil menjaga hu-
tan dengan baik. Dengan ada-
nya hal ini akan menjadi mo-
tivasi bagi masyarakat un-
tuk menjaga hutan dengan
baik.

“Pemerintah harus me-
lakukan kampanye yang ti-
dak biasa. Salah satunya de-
ngan memperbanyak SMK
Kehutanan, yang saya lihat
semangatnya luar biasa da-
lam menyelamatkan hutan
kita. Anak-anak kita memi-
liki peran besar dalam men-
jaga hutan,” tuturnya.

Untuk itu ia meminta
agar semangat menghijau-
kan NTB harus terus dikam-
panyekan. Sehingga peluang-
peluang menghijaukan NTB
dari kebijakan pemerintah
pusat dapat kita tangkap.

“Banyak program pusat
terkait penghijauan hutan
yang harus segera kita jem-
put. Untuk itu kita harus
segera menyusun action
plan dan terukur, agar pro-
gram itu dapat kita eksekusi
dengan baik. Dengan hara-
pan hutan dapat menda-
tangkan kesejahteraan bagi
masyarakat di NTB,” pung-
kasnya. (BE04)

Kerusakan Hutan
Jadi Konsen Pemerintah

Mataram, BimaEkspres.-
Berencana maju dalam

Pikada Kota Mataram 2020,
H Rohman Farly yang akrab
disapa HRF terus bergerak
blusukan. Bukan hanya me-
nyapa masyarakat, HRF juga
mempelajari kelebihan dan
kekurangan tata ruang Kota
Mataram saat ini.

HRF mengatakan, tata
ruang Kota Mataram ke de-
pan harus bersifat terintegrasi.
Hal ini perlu dilakukan untuk
meningkatkan kenyamanan
penduduk dan juga keindahan
Kota ini bagi pengunjung, tamu
domestik, maupun wisatawan
yang datang.

Lanjutnya, dalam disiplin
ilmu perancangan Kota, se-
perti yang disampaikan oleh
para pakar perencanaan kota
dan lingkungan, paling tidak
ada empat tolok ukur Kota
yang baik.

"Nah empat tolok ukur Ko-
ta yang baik ini yang akan kita
coba jadikan landasan peren-
canaan pembangunan dan pe-
nataan Kota Mataram ke de-

pan," kata HRF, Kamis (21/11)
Dia memaparkan, tolok

ukur itu yang pertama tata
ruang Kota itu harus bisa ber-
fungsi dengan baik.

"Artinya, tata guna ruang
tersebut harus berfungsi opti-
mal," tukasnya.

Yang kedua, Kota harus
memiliki sirkulasi, sehingga
penghuninya bisa berpindah
tempat dengan baik. Salah sa-
tu indikatornya adalah trans-
portasi publik.

"Kalau transportasi publik
buruk, Kota ini  tidak bisa dini-
lai baik," katanya.

Yang ketiga, tata ruang ko-
ta harus dikembangkan ber-
dasar penataan bangunan.
Kalau penataan bangunannya
buruk, kota itu tidak bisa di-
kategorikan sebagai kota yang
baik. Keempat, tata utilitas lain
di luar sirkulasi/transportasi,
seperti drainase dan sanitasi,
harus bekerja dengan optimal.

Menurut HRF, masalah
penataan Kota tidak hanya
menjadi tantangan di Kota
berkembang seperti Mataram.

Bahkan Kota besar seperti
Jakarta dan lainnya juga
menghadapi tantangan yang
sama. Terutama dalam hal
penataan drainase dan pe-
nyediaan sanitasi.

"Selain alasan cuaca eks-
trem, ternyata masalah pal-
ing umum yang dihadapi ba-
nyak kota di Indonesia ber-
kaitan dengan drainase ada-
lah kapasitas utilitas drainase
kota itu tidak mampu mewa-
dahi aliran air karena tata ru-
ang kota itu tidak dirancang
dengan baik. Ini juga harus
diperhatikan di Mataram," ka-
tanya.

HRF menambahkan, da-
lam membangun sebuah Kota
diperlukan perencanaan yang
baik. Mataram ke depan, pa-
par HRF harus bisa menjadi
Kota yang bisa mengurai ke-
macetan lalulintas dan tingkat
polusi udara. Tentu saja, ca-
ranya dengan memaksimal-
kan fungsi transportasi publik,
yang saat ini dinilai masih
kurang.

"Drainase dan sarana pe-

ngelolaan sampah juga akan
kita coba tingkatkan ke de-
pan," katanya.

Menurutnya, prinsip-prin-
sip perencanaan Kota, harus-
nya mengacu pada Kota te-
rintegrasi. Dimana perenca-
naan dan pembangunan tata
ruang Kota, harus mendu-
kung pembangunan kota yang
berkelanjutan.

"Harus Terintegrasi de-
ngan semua aspek kota, se-
perti transportasi, saran pu-
blik, mitigasi bencana, dan se-
bagainya. Terintegrasi dengan
perencanaan biaya," kata HRF.

Selain itu, perencanaan
dan pembangunan Kota ke
depan harus melibatkan mitra
dan stakeholder terkait.

Sesuai dengan prinsip-prinsip
tentang tata kawasan dan hu-
nian. Mengembangkan fasilitas
pendukung yang sesuai.

"Dan yang terpenting adalah
pembangunan yang berpihak
pada golongan ekonomi rendah
dan kepentingan umum. Juga
memperhatikan keragaman bu-
daya," katanya. (BE04)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah

Penataan Kota Mataram Kedepan Harus Terintegrasi
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Mendaftar di Golkar, Aji Syafru Ingin Digandeng IDP?
Bima, BimaEkspres.-

Mantan Bupati Bima, Drs H
Syafruddin M Nor, MPd atau akrab
disapa Aji Syafru,  mendaftar di Par-
tai Golkar. Saat mengembalikan
formulir ke partai berlambang be-
ringin Golkar Rabu kemarin, Aji
Syafru menunjukkan tingkah
berbeda.

Aji Syafru "tumben" mengem-
balikan formulir ke partai selain
hari jumat. Dia rela memilih Ra-
bu (20/11) kemarin yang saat ber-
samaan dengan pengembalian
Bupati Bima, Indah Dhamayanti
Putri, SE.

"Harapan saya sebenarnya,
formulir saya ini diterima lang-
sung ketua oleh DPD Golkar, na-

Intimidasi... dari hal.1

sosialisasi kepada masyarakat ten-
tang bagaimana cara memberikan
hak pilih pada Pilkada 2020," ujarnya.

Dia yakin masyarakat Kabu-
paten Bima mampu berpartisi-
pasi dengan baik pada Pilkada ke-
depan. “Harus kita wujudkan Pil-

mun karena ada tim khususnya,
ya saya serahkan saja," ujar Aji
Syafru.

Hanya saja, harapan Aji Syaf-
ru pupus, lantaran IDP baru saja
beranjak dari sekretariat Golkar
dan menuju partai lain.

"Harapannya saya akan ber-
sama lagi dengan Golkar di tahun
2020 ini. Karena saya masih ingat
sekali kenangan tahun 2003 silam,
karena Golkar lah saya bisa mem-
bangun Bima," ungkapnya disam-
but tepuk tangan riuh para kader
Golkar dan tim nya.

Selama berlangsungnya pe-
ngembalian formulir, tersirat ke-
inginan Aji Syafru ingin bersama
partai yang kini mendapatkan

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

jatah sembilan kursi di DPRD
Kabupaten Bima tersebut. Bah-
kan sebelum mengembalikan
formulir, ia terlebih dahulu me-
ngucapkan selamat ulang tahun
ke IDP.

"Saya ucapkan khusus, sela-
mat ulang tahun ke Ketua DPD
Golkar Hajjah Indah Dhamayan-
ti Putri yang ke 38. Dan salam
hormat kami khususnya dari istri
yang tidak bisa hadir karena be-
rada di luar kota," ucapnya de-
ngan raut sumringah.

Dia juga berharap kepada tim
penjaringan yang menerima for-
mulir yang diambil Jumat lalu, segera
dipertimbangkan dengan baik dan
agar mendapatkan rekomendasi

khusus oleh partai Golkar.
"Karena sekali lagi harus dia-

kui, dengan Partai Golkar lah sa-
ya mendapatkan kehormatan ja-
di wakil dan bupati Bima," be-
bernya. Terlebih lanjutnya, pre-
dikat Golkar yang tertinggi dan
mendapatkan sembilan kursi.

"Ini sebagai bahan pertimba-
ngan untuk memberikan ruang
dan pasangan serta kesempatan
lagi kepada saya," ucapnya pe-
nuh harap.

Pantauan media ini, saat me-
nyerahkan kembali formulir pen-
daftaran, Aji Syafru nampak ingin
berlama-lama berada di sekreta-
riat Partai Golkar yang berada
di Desa Rabakodo Woha.

kada 2020 MARASO sesuai de-
ngan moto KPU Kabupaten Bima
sekarang," ujarnya.

Bupati meminta KPU agar men-
jalankan setiap tahapan yang ada.
Melakukan sosialisasi di semua la-
pisan masyarakat. Begitupun de-

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah Dha-

mayanti Putri, SE menyumbang
Rp 20 juta untuk perbaikan
Mushalla Syekh Zen Ali Dusun
Satu Desa Rasabou, Kamis (21/
11). Sumbangan itu merupakan
bantuan pribadinya demi sukses-
nya perbaikan Musala setempat.

Bupati menyampaikan untuk
membangun atau memperbaiki
Musala ini harus butuh kebersa-
maan. Kebersamaan itu bukan
sekedar menyumbang dalam ben-
tuk materi. Tapi yang terpenting
sumbangan tenaga dan pikiran
bagi warga sekitar.

“Apapun bentuk kegiatan pas-
ti akan terwujud kalau diawali
dengan kebersamaan," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengajak
warga setempat untuk terus me-
ngaktifkan Musala ini dengan ke-
giatan-kegiatan positif. Terutama
sekali hadir melaksanakan salat
fardu berjamaah di Musala ini.

"Percuma punya Musala ba-
gus dan indah. Kalau kita tak me-
makmurkannya," tuturnya.

Dia juga mengimbau pada warga
setempat untuk terus menjaga Ukh-
wah Islamiah dan silaturrahim.
Walaupun diketahui bersama bah-
wa Rasabou ini merupakan salah
satu desa yang melaksanakan Pil-

kades serentak Desember menda-
tang.

"Kita harus menjaga demi suk-
sesnya Pilkades tersebut. Sebab
suksesnya Pilkades penentu pelak-
sanaan Pilkada 2020 mendatang,"
ajaknya.

Selain itu, dia juga mengingat-
kan pada keempat calon di Ra-
sabou untuk tidak berkampanye
saling menjatuhkan. Tapi juallah
program berdasarkan visi dan
misinya selama lima tahun kede-
pannya.

"Jangan saling menjatuhkan.
Tapi berpolitiklah secara sehat agar

dipilih warga," ingatnya.
Sementara itu, Ketua Panitia

Pembangunan Mushalla Syekh Zen
Ali, Marwan SAg berterima kasih
atas sumbangan pribadi Bupati Bima,
Hj Indah Dhamayanti Putri SE. "Kita
berterima kasih. Dan bantuan ini akan
kita manfaatkan dengan baik," ujarnya.

Terkait dengan sumbangan ter-
sebut berdasarkan hasil musyawa-
rah bersama panitia akan dilaksa-
nakan beberapa kegiatan. Yakni
perbaikan atap, plafon dan wc.

"Tiga kegiatan itu akan kita
manfaatkan dari sumbangan ter-
sebut," pungkasnya. (BE07)

Perbaikan Musala di Rasabou, Bupati Sumbang Rp 20 Juta

Hal itu terlihat ketika ketua tim
penjaringan Partai Golkar tanpa
basa-basi ingin langsung mene-
rima formulir nya tersebut.

"Jangan buru-buru dong. Sa-
ya masih ingin lama-lama disini.
Saya sampaikan secara formal
dulu dan bapak juga harus mem-
berikan kata sambutan. Apalagi
ini ada rekan-rekan media," pung-
kasnya.

Usai menyerahkan formulir
ke Golkar, Aji Syafru juga mendaf-
tarkan dirinya ke Partai Hanura sa-
ma hal yang dilakukan IDP saat
itu juga. Di Hanura, ia juga diterima
secara resmi oleh tim penjaringan
bakal calon Bupati dan wakil bupati
Bima. (BE09)

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur Nusa Tenggara Ba-

rat (NTB), Dr. H. Zulkiefliman-
syah bersilaturrahim dan menya-
pa masyarakat Desa Jago, Keca-
matan Praya, Kabupaten Lom-
bok Tengah, Kamis (21/11/2019).

Gubernur disambut antusias
masyarakat desa setempat de-
ngan lantunan salawat sambil
berjalan menuju Masjid Nurul Hu-
da, Desa Jago, Kabupaten Lombok
Tengah.

Kehadiran Gubernur ini dalam
rangka memenuhi undangan ma-
syarakat Desa Jago yang merayakan

Maulid Nabi Muhammad SAW.
Gubernur berpesan kepada

seluruh masyarakat untuk se-
nantiasa menjaga kondusivitas di
tengah masyarakat. Ini juga me-
rupakan suatu keteladanan yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad
SAW.

Selain pesan untuk menjaga
kondusivitas, Gubernur juga me-
ngingatkan kepada masyarakat
yang hadir dalam acara tersebut
untuk tetap saling memperhati-
kan, terutama masyarakat di se-
kitar yang membutuhkan, teruta-
ma anak yatim.(BE04)

Hadiri Maulid Nabi di Desa Jago,
Gubernur NTB Ingatkan Jaga Kondusifitas

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE

Bee Optical
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ngan Bawaslu agar selalu menga-
wasi setiap tahapan.

"Mari kita semua mengawal ke-
giatan Pilkada yang jujur dan aman
tanpa harus meninggalkan kesan
buruk dimata orang luar," ajaknya.
(BE05)



JUMAT, 22 NOVEMBER 20194

Pencemaran Nama Baik,
Bendahara Puskesmas Soromandi Lapor Balik

Bima, BimaEkspres.-
Bendahara Puskesmas

Soromandi, MK melapor
balik MD yang merupakan
perawat di Pukesmas se-
tempat ke Polseksubsek-
tor Soromandi, Selasa (19/
11) malam. DM dilaporkan
dengan tuduhan pencema-
ran nama baik melalui me-
dia online dan offline.

“Saya sudah lapor DM
atas dugaan pencemaran
nama baik melalui ITE,” ka-
ta MK dalam rilisnya, Kamis
(21/11).

Dalam laporannya, MK

membantah telah melaku-
kan pencabulan seperti ke-
terangan yang disampai-
kan DM.

“Saya sangat keberatan
dengan pernyataan DM
dibeberapa media online,
menyebutkan bahwa saya
mencium pipi kiri, meme-
luk, dan memegang hidung-
nya,” katanya.

Menurutnya, semua itu
adalah fitnah, karena re-
alitanya tidak demikian.

“Keterangan DM itu re-
kayasa. Saya tidak pernah
melakukannya,” ungkap MK.

Dia menceritakan se-
belum kejadian, terlapor DM
dan seorang bidan PKM So-
romandi Misnah datang ke ru-
angan untuk konsultasi laporan
klaim. DM dan Misnah me-
nanyakan kepadanya perihal
berkas yang ditandatangan.

“DM bertanya kepada
saya, apakah berkas ini di-
tandatangani oleh saya atau
siapa? Saya bilang bahwa ka-
mu yang tanda tangan,” te-
rangnya.

Namun terlapor menan-
datangani berkas temannya
yang lain. Itu diketahui se-

Bawa Miras...  dari hal.1

putih berisikan 8 dus minu-
man jenis bir, yang berjumlah
96 botol," ujarnya.

Empat orang yang mem-
bawa Miras jenis Bir sekali-
gus diduga sebagai pemilik
masing-masing JM (20), OA
(21) ML (20) dan AH (19)
asal Desa Renda Kecama-

tan Belo. Mereka langsung
digelandang ke Mako Polsek
Woha untuk diambil ketera-
ngan.

"Kami akan bawa empat
orang diduga sebagai pemilik
serta barang bukti di bawa ke
Mapolsek Woha untuk dipro-
ses," jelasnya.

telah MK mengecek kem-
bali berkas tersebut.

“Ternyata berkas yang la-
in ditandatangani terlapor,”
ungkapnya.

Setelah itu meminta DM
untuk print ulang berkas
tersebut. Lalu ditandatanga-
ni ulang.

“Kemudian saya bersa-
ma DM keluar dari ruang-
an itu,” bebernya.

Setelah itu, sekitar pukul
12.30 Wita datang suami-
nya dan mencarinya sambil
mengeluarkan kata-kata
yang tidak enak didengar.

“Saat itu suami DM ma-

rah marah. Namun ada sese-
orang yang menahan,” ungkap-
nya.

Dia juga akan melaporkan
dugaan pencemaran nama baik
itu ke Polres Kabupaten Bima
dalam waktu dekat. Termasuk
melaporkan perbuatan suami
DM yang memaki. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Perseteruan oknum benda-

hara Puskesmas Soromandi
(MK, red) dan perawat Pus-
kesmas setempat DM berlan-
jut. Setelah mengetahui MK
melapor balik, DM tidak takut.
Tapi justeru mempersilahkan
MK melaporkannya. “Silah-
kan lapor balik. Saya tidak ta-
kut ko’,” ujar DM, Kamis (21/11).

Kata DM, tetap juga  me-
lanjutkan kasus tersebut hing-

ga ke meja hijau. Karena saat
ini, pihaknya sudah melapor-
kan kasus dugaan perbuatan
tidak senonoh ke Mapolres
Kabupaten Bima dengan tu-
duhan pencabulan.

“Saya sudah laporkan ma-
salah ini ke Polres. Alhamdulil-
lah pihak penyidik merespon
baik,” tutur DM.

Cerita DM, setelah mela-
porkan ke Kantor Sub Sektor
Soromandi, keesokan harinya

dilaporkan Mapolres, yakni
disertai hasil visum. “Selain itu,
ada dua orang saksi yang dia-
jukan ke penyidik Polres Ka-
bupaten Bima,” terangnya.

Sambung dia, sikap MK me-
laporkannya tidak akan mem-
buatnya gentar. Karena me-
nurutnya, apa yang dilakukan
MK sudah di luar batas kewa-
jaran. “Masalah ini harus tun-
tas. Sampai kapan dan dima-
na pun, saya tetap bersikukuh
akan melanjutkan masalah
ini,” tegasnya.

Diakuinya, banyak pihak
yang mengharapkan kasus ini
diselesaikan secara kekeluargaan.
Bahkan ada pejabat di Puskes-
mas Soromandi datang ke ru-
mah. “Saya dan keluarga sepa-
kat lanjutkan masalah ini karena
menyangkut harga diri,” ung-
kapnya.

Dirirnya berharap, kepada
pihak penyidik senantiasa me-
nindaklanjuti kasus ini sesuai
prosedur sehingga supremasi
hukum betul betul ditegakkan.

“Hasil visum dan saksi su-
dah ada. Semoga penyidik bisa
mengusut tuntas kasus ini,”
harapnya. (BE07)

DM: Silahkan Lapor Balik, Saya tidak Takut

DM, perawat Puskesmas Soromandi.

Pantauan BimaEkspres,
Tim Buser Polres Bima ber-
sama angggota Polsek Woha
dengan mobil patroli menaik-
kan empat karung minuman
keras ke Mobil Patroli untuk
diamankan. Serta membawa
empat orang tersebut untuk
diambil keterangan. (BE05)

MK (kanan) saat melaporkan  DM ke Polsek Soromandi.

Bima, BimaEkspres.-
Terkait kasus oknum ben-

dahara Puskesmas Soroman-
di (MK, red) dan perawat
(DM, red) yang berujung hu-
kum, mendapat perhatian dari
Persatuan Perawat Nasional
Indonesia (PPNI) Kabupa-
ten Bima.

Ketua PPNI Kabupaten
Bima, Fitri Kurniati, S. Kep,
NS, MPH, mengungkapkan,
terkait hal itu pihaknya ma-
sih menunggu koordinasi da-
ri komisariat PPNI Soro-
mandi.“Kita masih menung-

gu koordinasi dari PPNI ke-
camatan,” ujarnya, melalui
WhatsAppnya, Kamis (21/
11).

Kata Fitri, jika memang
ada permohonan advokasi
melalui komisariat setempat,
pasti akan diberikan pendam-
pingan. Karena hal itu men-
jadi tanggung jawab PPNI.

“Sepanjang ada melapor-
kan, kita tetap siap menindak-
lanjutinya,” tuturnya.

Diakuinya, pasca-men-
dapat informasi itu, pihak-
nya menghubungi komisari-

at maupun Puskesmas se-
tempat. Namun kata dia, ter-
kait masalah itu diupayakan
diselesaikan kekeluargaan.

“Saya dapat informasi bah-
wa masalah itu sedang upaya
islah,” katanya.

Dirinya berharap, PPNI
kecamatan setempat secepat-
nya memberikan koordinasi
sehingga kita bisa mengambil
sikap terkait masalah ini. “Kita
tetap menjalankan tugas sesuai
regulasi. Tapi harus menunggu
kejelasan dari PPNI kecama-
tan,” tutupnya. (BE07)

Terkait Kasus Oknum Bendahara dan Perawat, Ketua PPNI Masih Menunggu Koordinasi
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Puting Beliung Hantam
Tiga Rumah Warga Ncandi

Bima, BimaEkspres.-
Angin puting beliung  ter-

jadi, Rabu (20/11) sore di meng-
hantam tiga rumah warga di

RT 11 Desa Ncandi, Keca-
matan Madapangga, Kabu-

Gamis Bima Terus
Bimbing Syahrul

Bima, BimaEkspres.-
Komunitas Gerakan Anti Maksiat (Gamis) Bima

terus mendampingi dan memberikan bimbingan ter-
hadap Syahrul. Warga Kecamatan Bolo yang dulu-
nya menjadi waria, namun telah kembali menjalani
hidup sebagai lelaki normal.

Ketua Gamis Bima, Imanudin, mengatakan, se-
jak Syahrul berjanji untuk menjalani kehidupan nor-
mal sebagai laki-laki pada hari Senin (15/7) lalu, pi-
hak selalu memberikan pendampingan dan bimbingan
kepadanya. Bahkan pihaknya membuat jadwal ru-
tin untuk mengunjungi rumah dia.

"Kami tetap mendampingi dan terus membimbing
dia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik,"
ujarnya saat mendatangi rumah Syahrul untuk mem-
berikan bimbingan konseling, Kamis (21/11).

Kata dia, bimbingan konseling yang diberikan
saat ini merupakan lanjutan dari tahapan bimbingan
konseling yang diberikan pada tahap-tahap sebe-
lumnya. Alhamdulillah sejauh ini perubahan Syahrul
sudah mulai terlihat.

"Secara fisik dia sudah tidak  lagi terlihat seperti
dulu yang berpenampilan seperti perempuan," ka-
tanya.

Sekarang kata Imanudin, Syahrul sudah ber-
jenggot, pakai gamis, dan rajin salat 5 waktu di mas-
jid. Bahkan dia sudah berpenampilang seperti para
Da’i muda.

"Perilakunya sudah sangat positif, setiap hari ia
juga memelihara dan berjualan ayam potong," ung-
kapnya.(BE07)

paten Bima. Tiga rumah war-
ga itu adalah Aminah, Yusuf
dan Sudirman.

Kepala Desa (Kades) Ncan-
di, M. Said H. Mansyur mem-
benarkan kejadian itu, akibat-
nya bagian atap tiga rumah
tersebut rusak parah.

 “Angin puting beliung ini
pertama terjadi awal musim
hujan tahun ini,” ujarnya, saat
dikonfirmasi, Kamis (21/11).

Kata dia, saat ini ketiga
rumah tersebut sedang di-
perbaiki dengan mengguna-
kan dana talangan.

“Biaya perbaikan disia-
sati dulu. Nanti setelah pen-
cairan anggaran akan digan-
ti,” tuturnya.

Dijelaskannya, untuk me-
ngantisipasi terjadinya musi-
bah seperti ini, sudah sepakat
mengalokasikan anggaran
tanggap bencana.

“Dana tanggap bencana
akan dicairkan di tahap III.
Sekarang sabar dulu, uang se-
bagai talangan akan diganti
sembari menunggu cair ang-
garan tahap III,” ujarnya.

Kata dia, tidak  ada kor-
ban jiwa. Namun kerugian
materi sekitar Rp 6 juta.

“Kita sudah mendata ke-
rugian yang dialami warga.
Alhamdulillah tidak ada kor-
ban jiwa,” ungkapnya.

Dia meminta ketika ada
musibah seperti ini, sece-
patnya melaporkan ke Pe-
merintah Desa (Pemdes).
Hal itu perlu dilakukan  agar
dilakukan pendataan.

“Kalau terjadi musibah
segera lapor ke Pemdes,”
tegasnya.

Dimbaunya, saat angin pu-
ting beliung terjadi, warga ti-
dak usah panik. Namun se-
gera mencari tempat perlindu-
ngan yang aman. “Kalau ter-
jadi angin puting beliung se-
baiknya jangan panik,” tutup-
nya. (BE07)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sejumlah mahasiswa meng-

gelar aksi di depan Kantor Pem-
kot Bima, memertanyakan
pembangunan masjid Agung
Al Muwahidin Bima, yang be-
lum juga dilakukan.Padahal,
dana Rp10 miliar sudah dia-
lokasikan.

Aksi sempat tegang, ka-

rena mahasiswa menero-
bos masuk ke halaman Kan-
tor Pemkot Bima.

Sejumlah anggota Sat
Pol PP menghalau mereka,
agar tidak merangsek ma-
suk ke kantor Pemkot.

Ketegangan masih ber-
lanjut saat mahasiswa  be-
rada di pagar halaman de-

pan. Mereka meminta agar
dibuka dan bisa bertemu
dengan Wali Kota Bima.

Mereka tidak hanya aksi
di Kantor  Pemkot Bima, na-
mun juga di Dinas Pekerjaan
Umum.  Di sini merkera juga
masuk ke kantor Dinas PU
untuk bertemu pejabat setem-
pat. (BE04)

Mahasiswa Sorot Pemkot Soal Pembangunan
Masjid Agung Al Muwahidin

Atap rumah yang terdampak puting beliung.
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Awal Januari 2020, KPU Rekrut Badan Adhoc
Bima, BimaEkspres.-

Warga Kabupaten Bima
yang ingin menjadi penye-
lenggara Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemiluka-
da) Bupati dan Wakil Bupati
Bima, segera siapkan diri
menjadi pelaksana di ting-
kat Kecamatan. Berdasar-
kan PKPU, Komisi Pemili-
han Umum (KPU) Kabu-
paten Bima, akan memulai
perekrutan badan Adhoc,
awal Januari 2020.

"Kami akan mulai mem-
buka perekrutan badan ad-
hoc awal Januari 2020, ka-

mi harap masyarakat Ka-
bupaten Bima segera mem-
persiapkan diri menjadi pe-
nyelenggara," jelas Komisi-
oner KPU Kabupaten Bi-
ma, Ady Supriadin, SPdI,
Selasa (19/11).

Lanjut Ady, menjelang
perekrutan badan Adhoc
Pilkada baik PPK dan PPS
serta sekretariat PPK dan
PPS, diharapkan  para ca-
mat bisa membantu mem-
fasilitasi pembentukannya.
Sarana yang dibutuhkan
seperti tempat sekretariat
PPK dan PPS.

Mataram, BimaEkspres.-
NTB berhasil meraih

Anugerah Keterbukaan
Informasi Publik Tahun
2019, dengan kualifikasi
tertinggi, yakni Badan Pu-
blik Informatif Tahun 2019.
Tujuh provinsi lainnya se
Indonesia, juga meraih anu-

gerah Badan Publik Infor-
matif Tahun 2019, yaitu
DKI Jakarta, Jawa Tengah,
Jawa Barat, Sumatera Ba-
rat, Riau, Sumut dan Kali-
mantan Barat.

Anugerah disematkan
oleh Wakil Presiden Repu-
blik Indonesia, KH.Ma'ruf

S.Sos. MH, Asisten I Setda
NTB, Hj.Bq Eva Nurcahya-
ningsih serta dua Komisioner
KI - NTB, Ajeng Roslina dan
H. Dahlan A. Bandu.

Wagub usai menerima
tropi dan Piagam Penghar-
gaan dari Wapres RI, me-
nyampaikan rasa syukur dan
terima kasih atas keberhasi-
lan NTB meraih kualifikasi
sebagai badan publik infor-
matif tahun ini.

"Terima kasih buat Dis-
kominfotik dan seluruh PP-
ID serta OPD dan semua
pihak yang telah berkontri-
busi untuk mewujudkan NTB
yang terbuka, sehingga me-
raih prestasi ini", ungkap-
nya.

Tahun lalu, NTB men-
jadi Badan Publik Menuju
Informatif atau peringkat
ke-6 dari 34 Provinsi se-In-
donesia.

"Alhamdulillah, tahun ini
kita berhasil meraih predi-
kat tertinggi, ujar Wagub.

Wakil Presiden RI, KH.

Amin, di Istana Wapres
RI di Jakarta, Kamis (21/
11/2019) dan diterima oleh
Wakil Gubernur NTB, Dr.
Hj. Siti Rohmi Djalilah, yang
hadir didampingi Plt.Kadis
Kominfotik NTB selaku Ke-
tua PPID Utama Provinsi
NTB, Gde Putu Aryadi,

Ma'ruf Amin, menyampai-
kan terima kasih kepada ba-
dan publik yang telah berko-
mitmen dan berinovasi de-
ngan baik untuk mewujudkan
transparansi dan layananan
keterbukaan informasi publik.

Menurut Wapres, keter-
bukaan informasi dan pe-
nyediaan layanan informasi
yang mudah diakses dan
berkualitas, sangatlah pen-
ting. Bahkan menjadi fak-
tor penentu dalam mewu-
judkan pemerintahan yang
bersih, transparan dan ter-
percaya.

Namun Wapres juga me-
ngingatkan tiga peluang dan
tantangan dalam mewujud-
kan pemerintahan yang ber-
sih dan terpercaya ke depan.
Pertama, kata Wapres Ma'-
ruf Amin, adalah tantangan
keterbukaan informasi saat
ini, tidak terbatas pada akses
namun juga konten yang
harus ditingkatkan kualitas-
nya.

"Saya berharap badan
publik dapat meningkatkan
kualitas konten informasi
karena masyarakat berhak
menerima informasi yang
akurat dan benar," jelas Wa-
kil Presiden.

Wakil Presiden meng-
harapkan badan publik ha-
rus mampu menjadi ruju-

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah, memiliki
mimpi bahwa suatu saat
Sekolah Tinggi Ilmu Statis-
tik, tidak lagi berada di Ja-
karta atau wilayah barat In-
donesia. Namun, sekolah itu
berada di wilayah Indone-
sia Timur, baik itu di Sula-
wesi, Papua atau di wilayah
Nusa Tenggara.

Gubernur menyampaikan
keinginan tersebut, saat ra-
pat koordinasi Satu Data
Kependudukan tahun 2019,

Gubernur NTB Ingin Sekolah Statistik Ada di Wilayah Indonesia Timur

kan utama masyarakat da-
lam mendapatkan informa-
si sekaligus ujung tombak
menangkal hoaks atau disin-
formasi.

Kedua, Wapres juga me-
ngingatkan pentingnya kon-
sistensi untuk terus melakukan
upaya-upaya baru, guna men-
dorong transparansi dan ke-
terbukaan informasi publik.
Kata kuncinya adalah komit-
men dan inovasi dari para pe-
mimpin badan publik.

Ketiga, pesatnya perkem-
bangan teknologi informasi
saat ini, kata Wapres, telah
mengubah pola interaksi dan
komunikasi, termasuk cara
masyarakat mengakses dan
menggunakan informasi.

Ia menegaskan masyara-
kat tidak lagi bersifat pasif
hanya menerima informasi,
melainkan menjadi aktif se-
bagai penyebar informasi.

Hal ini menurutnya men-
jadi peluang baru badan pu-
blik dengan mengembangan
pola komunikasi  yang sema-
kin baik dan terbuka dengan
cara membuka seluruh ak-
ses dan ruang komunikasi
dengan masyarakat, sehing-
ga dalam jangka panjang da-
pat mendorong partisipasi
masyarakat dalam mensuk-
seskan pembangunan di se-
gala bidang. (BE08)

di Hotel Golden Palace, Ka-
mis (21/11/2019). Gubernur
menilai, dengan berdirinya
sekolah statistik di Wilayah
Indonesia Timur, maka Sum-
ber Daya Manusia (SDM)
dapat dipacu dan bisa ber-
saing dengan SDM yang
ada di wilayah Indonesia
Barat. Sehingga, anak-anak
yang cerdas di bidang statis-
tik tidak lagi terpusat di Ja-
karta. Namun tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.

"Human Development
Index (HDI) Indonesia Ba-

gian Timur itu rendah bu-
kan karena standard of
living kita rendah. Tapi
mayoritas lulusan SMA
terbaik kita sekolahnya di
Bandung, Jogja dan Malang,"
jelas Gubernur.

Salah satu cara untuk
meningkatkan indeks pem-
bangunan manusia, adalah
dengan menghadirkan lem-
baga pendidikan berkuali-
tas, seperti STAN atau
STIS.

Terkait data statistik,
Gubernur menyampaikan

Ady Supriadin, SPdI

"Kita adalah bagian dari
komponen Pemilu kebera-
daan penyelenggara ad-
hoc juga harus di-support
oleh camat dengan mem-
berikan dukungan dan fasi-
litas serta sumber daya ma-
nusia untuk mendukung
Pemilu yang lebih baik dan
tidak gagap teknologi ka-
rena adhoc wajib mema-
hami IT," ujarnya.

Ady mengharapkan
pemilihan Bupati dan Wa-
kil Bupati Bima tahun 2020
lebih baik dari Pemilu se-
belumnya.

Dalam melaksanakan
sosialisasi, pihaknya me-

mastikan tidak ada kelom-
pok masyarakat yang ter-

lewat.
"Kita harapkan Pilkada

Bima akan lebih baik, apa
yang menjadi catatan bu-
ruk selama ini kita buat jadi
prestasi dan kita buktikan
bahwa Bima bukan lagi
zona merah seperti angga-
pan sebagian orang," ujar-
nya.

Kata dia, mulai Desem-
ber 2019, pihaknya akan
mulai umumkan, berdasar-
kan ketentuan, akan dise-
leksi pada Januari 2020
sesuai tahapan PKPU.
(BE05)

NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019.

Wapres RI, KH.Ma'ruf Amin, Kamis (21/11/2019) menyerahkan Anugerah kepada oleh Wakil
Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah.

pentingnya satu data yang
akurat. Sehingga, kebijakan
yang dibuat untuk masya-
rakat betul-betul berbasikan
data, baik secara nasional
maupun di tingkat daerah.
Namun, perlu juga diingat
katanya, bahwa angka-ang-
ka keberhasilan, baik itu
ekonomi dan inflasi, harus
memiliki dampak bagi kese-
jahteraan dan kesempatan
kerja masyarakat.

"Pembangunan itu tidak
mungkin direduksi hanya se-
batas angka-angka. Percu-
ma angka pertumbuhan eko-
nomi kita tinggi, namun ma-
syarakat lokal kita jadi pe-
nonton," katanya.

Sementara itu, Kepala
Badan Pusat Statistik NTB,
Suntono, melaporkan rapat
koordinasi satu data ini di-
maksudkan untuk memba-
has data yang dihimpun sta-
tistik dalam bentuk satu da-
ta. Sehingga, tidak ada lagi
data yang berbeda, baik oleh
statistik maupun lembaga
terkait lainnya.

Kegiatan itu katanya
akan berlangsung dua hari
dengan menghadirkan para
pemangku kepentingan, baik
tingkat provinsi maupun ka-
bupaten/kota. (BE08)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah
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“La Bili Maraso”
Jadi Maskot Pilkada 2020 Kabupaten Bima

Bima, BimaEkspres.-
Maskot “La Bili Ma-

raso” terpilih mengikuti
lomba oleh KPU Kabupa-
ten Bima. Pengumuman
lomba saat launching Pil-
kada di lapangan Garuda
Desa Nisa, Kecamatan Wo-
ha, Rabu (20/11) malam.

Maskot yang diikutkan
Hermansyah, wartawan
BimaEkspres, berhak men-
jadi juara I, sekaligus menjadi
maskot pelaksanaan Pilkada
Kabupaten Bima. Jura II
“Sancaka” karya Rusadin
dan “Lengge” milik Anhar.

Maskot “La Bili Mara-

so” pun langsung dipajang
oleh KPU saat kegiatan pe-
luncuran Pilkada di lapangan
Garuda. Selanjutnya  “La Bili
Maraso” akan menjadi ikon
untuk kegiatan sosialisasi oleh
KPU.

“La Billi Maraso”.  “La”
sendiri adalah panggilan un-
tuk seseorang di Bima. “Bi-
li” adalah singkatan “Bima
Memilih”. Sementara “Ma-
raso” adalah tema Pilkada Ka-
bupaten Bima, yakni Mandiri,
Akuntabel, Respinsif, Aksesi-
bilitas, Sinergisitas,  serta Objek-
tif.

Hermansyah mengaku

senang karena maskot
yang diikutkannya me-
nang dan menjadi ikon
Pilkada Kabupaten Bima
“Semoga Pilkada Kabu-
paten Bima lancar, aman
dan berkualitas,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua
KPU Kabupaten Bima,
Imran, SPdI, SH, me-
nyampaikan, launching
ini sebagai pertanda di-
mulainya tahapan Pemi-
lihan Bupati dan Wakil
Bupati Bima tahun 2020
dengan Moto Maraso.

Pada Pemilu 2019, KPU
Kabupaten Bima telah

Hermansyah, bersama maskot La Bili Maraso, sebagai pemenang lomba.

berhasil melaksanakan
Pemilihan Umum dengan
melampaui target partisipasi
Nasional 77 ,5 persen.

“Kita berhasil melak-
sanakan Pemilu 2019 de-
ngan melampauan presen-
tasi Nasional yaitu 80 per-

sen, ini merupakan prestasi
yang membanggakan,"
ujarrrnya.

Kata dia, keberhasilan
ini tidak hanya dirasakan
bagi penyelenggara KPU
dan Bawaslu saja, namun
seluruh elemen masyara-

kat Kabupaten Bima.
“Kita berharap, Pilkada

dilaksanakan Rabu 23 Sep-
tember 2020 nanti akan se-
makin sukses dan melebihi
dari Pemilu sebelumnya," ha-
rapnya.

Pilkada dengan Motto
Maraso (Mandiri, Akunta-
bel, Respinsif, Aksesibili-
tas, Sinergisitas dan Ob-
jektif), harus mampu diwu-
judkan. Mulai tahapan per-
siapan penyelenggaraan
dan hasil nanti.

"Kami tidak akan mam-
pu melaksanakan sendiei,
namun semua elemen ma-
syarakat di semua kalangan
diminta untuk membantu,"
jelasnya.

Bupati Bima Hj. Indah
Dhamayanti Putri, SE, me-
ngatakan, pemerintah akan
menyambut dengan baik
dan menyampaikan peng-
hargaan kepada KPU dan
Bawaslu atas terselengga-
ranya pemilihan aman dan
tertib.

Komisioner KPU NTB, H.
Syamsuddin, mengatakan,
ada 270 Kabupaten dan Kota
Provinsi, yang melaksanakan
Pilkada serentak tahun 2020,
ada 7 Kabupaten Kota di NTB.

"Sementara di pulau Sum-
bawa hanya Kota Bima yang
tidak melaksanakan Pilkada,”
ujarnya. (BE05)
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Dilatih di Bawah Pohon Kelapa, Wulansari Menjadi Atlet Nasional
Dompu, BimaEkspres.-

Atlet tenis meja Wulan
Komalasari (11) asal De-
sa Madaprama, Kecama-
tan Woja, Dompu, mampu
meraih prestasi gemilang.
Kamis (21/11) Wulan men-
datangi Pendopo Bupati
bersama pelatih dan orang
tuanya.

Anak pasangan dari H
Abdul dan Hj Mahani ini
selama ini berlatih tenis
meja di bawah pohon ke-
lapa. Meski dengan keter-
batasan sarana dan prasa-
rana, memompa sema-
ngatnya berlatih lebih giat,
sehingga mampu meraih
prestasi nasional.

“Prestasi ini harus men-
jadi inspirasi bagi kita se-
mua," kata Bupati Dompu,
Drs H Bambang M Yasin

(HBY) saat menerima peraih
medali emas pada kejuaraan
tenis meja tingkat Nasional di
Jakarta baru-baru ini.

Apalagi, kata Bupati, de-
ngan sarana terbatas, Wulan-
sari mampu menggapai pres-
tasi tingkat nasional. Bahkan
selama ini Wulan dan keluar-
ganya tidak pernah menga-
jukan dana bantuan untuk me-
muluskan harapannya.

Dengan semangat yang
tinggi, Wulan terus menun-
jukan potensinya, sehingga
menjadi anak hebat Indo-
nesia. “Ini adalah sesuatu yang
luar biasa dan mungkin jarang
dilakukan oleh banyak orang,"
kata bupati.

Wulan, kata dia, akan me-
ngikuti kejuaraan tenis meja
tingkat Asean di Malaysia.
Awalnya Wulan diterima di

Pendopo, karena saat yang
bersamaan Bupati tengah
membuka acara Workshop
Perlindungan dan Pemenu-
han Hak hak Anak yang di-
gelar oleh Dinas P3A Kabu-
paten Dompu di Gedung PKK,
sehingga diterima di acara
Workshop.

Pada kesempatan itu,
Kadis Pemberdayaan Pe-
rempuan dan Perlindung-
an Anak Kabupaten Dom-
pu, Dra Hj  Daryati Kustila-
wati, MSi langsung mem-
berikan hadiah uang pem-
binaan Rp 5 juta.

Sementara itu Wulansa-
ri, siswa SD kelas 1V SDN
Madaprama ini mengakui ba-
hagia dengan kerja kerasnya
selama ini.

“Ini berkat kerja keras dan
doa kedua orang tua saya,"

katanya sambil malu-malu.
Selain Wulan, ada atlet lain-

nya, yakni Irfan Sulistiawan
yang juga menjadi atlet nasi-

onal. Keduanya saat ini dibina
di Pelatnas Jakarta. (BE03)

Bima, BimaEkspres.-
Kapolsek Woha Iptu Edy

Prayitno, meminta calon ke-
pala desa (Cakades) untuk
bisa mengigatkan pendukung
supaya bisa saling menjaga
keharmonisan.

Hal itu disampaikan saat
kunjungan sekaligus silatur-
rahmi bersama calon Kepala
Desa Naru Kecamatan Wo-
ha, Kabupaten Bima di aula
Kantor Desa setempat, Ka-
mis (21/11).

"Saya berharap seluruh
calon Kades untuk menga-
rahkan pendukung supaya
saling menjaga keharmoni-
san, kekeluargaan, karena
dalam satu Desa masih me-

miliki hubungan keluarga,"
katanya.

Edy mengharapkan semua
pihak, agar menjaga Kamtib-
mas. Lebih khusus kepada un-
sur panitia, Babinsa, Babinkam-
tibmas supaya netral dalam
menjalankan tugas. Mulai taha-
pan sampai pada pelantikan
Kades terpilih nantinya.

"Saya berharap jangan sam-
pai dalam menjalankan tugas, kita
keluar dari aturan yang berlaku,
jangan bijaksanai di luar dari pada
aturan yang ditetapkan, mari
tetap berpedoman pada aturan
yang ada agar semua berjalan
lancar," harapnya.

Lanjut dia, panitia harus
paham terkait tugas dan tang-

Cakades Ingatkan Pendukung Jaga Keharmonisan

Bupati Bima Minta Dewan Dukung Program Penanaman Pohon

gung jawabnya. Jangan sam-
pai terjadi hal-hal yang beru-
san dengan hukum.

"Kami dari Polri maupun
TNI tetap berharap semua-
nya berjalan lancar aman, sia-
pa lagi yang akan menjaga ka-
lau bukan warga sendiri," pe-
sannya.

Kandidat Kades harus
berjanji, siap menerima ke-
menangan dan kekalahan
dalam pesta yang akan di
laksanakan sebentar lagi.

"Siapapun yang terpilih
itu adalah pilihan masyarakat,
harus kita terima keputusan
itu dan jangan melawan de-
ngan melakukan tindakan di
luar aturan," katanya. (BE05)

Wulansari bersama Bupati Dompu, HBY.

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Dhamayanti Putri, SE, me-
minta anggota DPRD Ka-
bupaten Bima mendukung
program penanam pohon di
hutan yang telah dikelola
masyarakat. Dukungan ha-
rus melalui penentuan dana
yang maksimal, bukan ha-
nya mengeritik kritik lahan
gundul.

"Tahun ini hanya Rp300
hingga 400 juta anggaran
dinas tehnis untuk program
penanam pohon di hutan
produksi yang telah dikelola
masyarakat. Kami rasa ku-
rang, dewan harus dukung
dana maksimal, tidak hanya
kritik gunung dan hutan di-
mana-mana sudah gundul,"
ujarnya, Selasa (19/11) lalu.

Kata dia, salah satu tem-
pat yang akan dilakukan pe-
nanam adalah di pegunung-
an Kecamatan Parado. Ka-
rena kondisinya sangat ra-
wan. Masyarakat setempat
meminta bibit kemiri sesuai
kontur tanah.

"Penghijauan ini diban-
tu TNI Polri dan Peme-
rintah, sistemnya pember-
dayaan masyarakat. Ma-
syarakat diharapkan bisa
tanam di lahan sendiri su-
paya dijaga dirawat dengan
baik," katanya.

“Jangan bicara siapa
yang salah. Pemerintah me-
miliki program penanaman
di lokasi yang sudah diang-
gap rawan, namun perlu
merenungkan, apa yang
sudah dilakukan oleh pribadi

untuk daerah ini,” tambahnya.
"Kalau menyalahakan or-

ang, semua bisa saja melaku-
kan, tapi sudahkan kita me-
renungkan, apa yang sudah
kita lakukan untuk daerah.
Kita tidak sedang berbicara,
tapi bagaimana menunjukan
bukti kerja," lanjutnya.

Dia juga mengaku, Pem-
da sudah mengeluarkan Su-
rat Edaran (SE) tentang la-
rangan melakukan pengru-
sakan hutan, pembalakan li-
ar dan pengusaan lahan tan-
pa izin. Surat edaran itu sudah
disampaikan kepada Peme-
rintah Kecamatan dan Desa.

"Menjaga hutan adalah tu-
gas bersama. Bukan saja tang-
gungjawab pemerintah, tapi
masyarakat juga," tutupnya.
(BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Bappeda, Dinas Sosial

Kabupaten Bima, Program
Kompak, dan Pemerintah
Kecamatan Bolo mengge-
lar Bimbingan Teknis (Bim-
tek) Verifikasi dan validasi
data terpadu (BDT). Kegia-
tan berlangsung di aula kantor
Camat Bolo, Rabu (20/11).

Sekretaris Camat (Sek-
cam) Abbas S.Sos menyam-
paikan apresiasi atas penye-
lenggaraan bimbingan teknis
di Kecamatan Bolo.

Dirinya juga menyam-
paikan terima kasih atas
dukungan Pemerintah Ka-
bupaten Bima bagi penye-
lenggaraan BDT.

Kepala Bidang Perenca-
naan Sosial Budaya Bap-
peda Kabupaten Bima,
Raani Wahyuni, ST, MT,
MSc mengungkapkan, Ve-
rifikasi data BDT mempu-
nyai peran penting dalam
pelaksanaan pembangunan
yang tepat sasaran dan
efektif.

Pemkab Bima dan KOMPAK Bimtek Verifikasi Data Terpadu
Bimtek ini dapat ditindak

lanjuti (follow up) secara op-
timal oleh masing-masing pe-
merintah desa.

"Follow up tersebut me-
lalui penerapan felivali off-
line dan musyawarah desa
yang menghasilkan berita aca-
ra musyawarah desa (Mus-
des) sebagai dasar penginpu-

tan data verifikasi dan
validasi online oleh dinas
terkait dalam hal ini Dinas
Sosial kabupaten Bima,"
jelasnya.

DC Kompak Bima, As-
rullah ST menyampaikan,
Bimtek diikuti para unsur
Sekdes, Kasi Pemerinta-
han dan operator SID dari

masing-masing desa.
"Komitmen pemerintah

desa sangat dibutuhkan da-
lam melakukan tahapan ve-
rifikasi dan Validasi DBT
ini, karena pemerintah desa
dan masyarakat desa lah
yang pada akhirnya berke-
pentingan terhadap data ini,"
ungkap Asrul. (BE07)

Hj Indah Dhamayanti Putri, SE


