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Bima, BimaEkspres.-
RM Als WW (21) dan MR (18) warga

Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten
Bima, terpaksa diamankan petugas Sat
Gabungan yang sedang melaksanakan
operasi Gabungan (Zebra Gatarin) di jalan
Raya simpang tiga depan Pos Lantas,
Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Ka-
bupaten Bima, Jumat (1/11).  Mereka tidak

Baca: Terjaring Razia... Hal 3

bisa menunjukan surat kendaraan dan
membawa senpi dan sajam.

Kasat Lantas Polres Bima IPTU  Agus
Pujianto, S. Pd, membenarkan adanya dua
pengendara diamankan anggota gabungan
saat menggelar operasi Zebra Gatarin.

"Dua orang itu berboncengan dari aras
selatan atau Doro Belo menuju utara atau
Kota Bima tanpa menggunakan helm,

Motor Curian Terjaring Razia,
Dua Pemuda Ditangkap Bersama Senpi

Bima, BimaEkspres.-
Bukannya dijaga dan dipelihara dengan

baik, malah bangunan Uma Lengge yang
dibangun Pemerintah Kabupaten Bima di
Taman Panda, Kecamatan Palibelo, Ka-
bupaten Bima, dibakar orang tidak dike-
nal. Kejadian terbakarnya satu Uma Leng-
ge tersebut Sabtu (2/11) dini hari.

"Kami kaget melihat api di salah satu
Uma Lengge di ujung Timur terbakar, ka-
mi langsung samperin untuk memadam-
kam api sekitar jam 2 malam," jelas Agus
Salim warga Desa Panda.

Kata dia, saat di lokasi kejadian, dia ber-
sama penjaga taman serta warga lainnya,
tidak melihat siapa pelaku yang sengaja mem-

Baca: Dibakar... Hal 6

Uma Lengge
Panda Dibakar

Bima, BimaEkspres-
Sejumlah wilayah Bima dan Dompu be-

berapa hari terakhir ini, mulai diguyur hujan.
Apakah ini menandakan musim penghujan
telah tiba? Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika (BMKG) Bima ternyata me-
nyebut belum mulai musim hujan.

Dijelaskan Kepala BMKG Bima, Sa-
tria Topan Primadi, bahwa musim kema-
rau di wilayah NTB secara umum, terle-
bih Bima dan Dompu masih akan terus
berlangsung hingga November ini.

Lebih jauh dipaparkan Topan, suatu
wilayah dikatakan memasuki musim hu-
jan apabila besarnya curah hujan dalam
satu dasarian sama atau lebih dari 50 mi-
limeter dan diikuti oleh beberapa dasarian
berikutnya.

Jika melihat curah hujan dalam satu
dasarian saat ini, belum cukup dikatakan
sebagai musim hujan.

"Sehingga saat ini nilai yang masih diamati
masih belum mencukupi untuk disebut

Baca: Belum Musim... Hal 6

hendak menerobos petugas, namun dapat
dicegat, ditanya surat kendaraan tidak bisa
menunjukan," jelasnya, Sabtu.

Dua warga yang terjaring razia itu juga
diperiksa Kasat Reskrim Iptu Hendry CH.,
S.Sos, karena mencurigai sesuatu yang

PAN Buka Pendaftaran, H Syafru Pendaftar Perdana

Sekretaris Daerah Drs. H. Taufik HAK, M.Si saat menjelaskan kepada pemilik lahan soal data ganti rugi lahan di Taman Panda. Berita di halaman 3.

BMKG Sebut Bima-Dompu
Belum Musim Hujan

Baca: Perdana... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Partai Amanat Nasional (PAN) Ka-

bupaten Bima, Jumat (1/11) pekan kema-
rin, mulai membuka pendaftaran untuk

daftarkan dirinya.
Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, M

Aminurllah mengatakan, proses pendaf-
taran para bakal calon akan dibuka hingga
tanggal 15 November mendatang.

"Tapi tidak menutup kemungkinan untuk
kita perpanjang lagi waktunya. Tergantung
sikon, kita lihat saja nanti," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Maman terse-
but, menjelaskan untuk pendaftar atau pe-
minat yang mendaftarkan dirinya di partai
berlambang matahari tersebut, tidak hanya
dari para politisi melainkan dari semua pi-
hak.

"Siapapun yang ingin mendaftar ter-
masuk yang berada diluar daerah dan juga
dari non partai. Semua, silahkan," anjur
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima yang
digadang-gadang menjadi salah satu bakalbakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima

periode 2020-2024. Begitu membuka pen-
daftaran dihari pertama, mantan Bupati
Bima Drs H Syafruddin langsung men-

Mantan Bupati Bima Drs H Syafruddin usai mendaftarkan diri.
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CATATAN REDAKSI

ADA target yang disampaikan Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Bima untuk kunjungan
wisatawan di 2020. Yakni 1 juta kunjungan
wisatawan.

Mamatok target, tentu menjadi penting,
agar ada yang dicapai. Ini juga akan me-
nentukan rencana kerja dalam mewujudkan-
nya.

Selain itu, target juga harus dibuat re-
alistis. Jangan sampai angan tinggi, tetapi
kemampuan sumber daya dan sumber dana
rendah. Membangun pariwisata  muda, tapi
tidak dimudah-mudahkan, karena banyak
aspek yang harus diperhatikan.

Apalagi Kota Bima memiliki keterbata-
san potensi. Pun yang ada belum dioptimal-
kan dan dimaksimalkan. Perencanaan yang
dibuat tidak pernah matang, karena selalu
ada perubahan di jalan.

Maka sebaiknya Pemkot Bima membuat
perencanaan yang matang dan tidak diubah
dalam jangka lama. Selain itu harus berke-
sinambungan.

Lawata misalnya, penataannya terus di-
lakukan. Namun toh belum optimal. Dengan
kondisi sarana dan prasarana saat ini, masih
sangat sulit untuk mencapai target tersebut.
Apalagi Pemkot melalui Dinas Pariwsata ha-
nya mengandalkan Lawata dan Kolo seba-
gai Destinasi unggulan.

Pada dua obyek wisata andalan Kota
Bima ini, Pemkot Bima akan mengembang-
kan sejumlah aktifitas seperti olahraga air
dan jet ski. Selain itu juga mengembangkan
juga obyek wisata lain seperti diving di Pu-
lau Kambing dan sepanjang pantai Kolo.

Khusus menata obyek wisata di Kolo,
Dispar telah mengusulkan anggaran Rp3,1
miliar tahun 2020. Anggaran itu untuk pem-
bangunan dermaga wisata, gazebo, glass but-
tom boat, waterboom dan akses penunjang
lainny

Selain itu, Dispar menargetkan PAD dari
pengembangan wisata ini. pengembangan
wisata tidak hanya menghitung PAD yang
dapat diperoleh. Namun memikirkan baga-
imana memberikan efek ikutan (domino) yang
lebih besar.

Misalnya, akan mendorong usaha ma-
syarakat dan ekonomi kreatif. Karena jika
kesukseskan pengembangan  pariwisata ha-
nya dengan capaian PAD, maka keliru. Se-
lain itu, harus ada sinergi antar OPD untuk
mewujudkan itu.

Disamping itu, Destinasi Wisata yang
ada, harus menjadi primadona bagi masya-
rakat Bima sendiri, sebagai pemenuhan ke-
butuhan rekreasi. Apalagi sarana rekreasi
bagi masyarakat masih terbatas.

Perlu juga mendorong masyarakat un-
tuk ikut terlibat dalam pengembangan pa-
riwisata. Termasuk pemberdayaan masya-
rakat sekitar obyek yang akan dikembang-
kan.

Karena manfaatnya harus lebih besar
dirasakan oleh meraka, akan tidak memun-
culkan masalah sosial di kemudian hari.

Rencana pengembangan pariwisata
oleh Pemkot Bima patut diapresiasi, namun
tetap harus terencana dengan matang, agar
benar-benar maksimal. Sehingga target kun-
jungan wisatawan dapat dicapai. (*)

1 Juta Wisatawan Dompu, BimaEkspres.-
Ketua KPU Kabupaten

Dompu, Drs Arifudin mengi-
ngatkan agar jangan sampai
uang membungkam hak po-
litik masyarakat dan masa
depan daerah Dompu. Hal itu
disampaikan saat  Launch-
ing Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Dompu Tahun
2020, Sabtu.

Kata Arifudin, masa depan
Dompu itu sendiri berada di
tangan masyarakat. Maka,
diharapkan tingkat partisipasi
meningkat. Partisipasi pemi-
lih pada Pemilu serentak ta-
hun 2019 lalu, yakni sebesar
89,38 persen. “Pencapaian
partisipasi ini tertinggi di NTB,"
katanya seraya berharap agar

pada Penilihan Bupati dan
Wakil Bupati Dompu juga
meningkat.

Selain itu, berharap terjaga
kondusifitas daerah Dompu
saat Pilkada nanti. Sementara

Ketua KPU NTB, Suhardi
Soud, SE mengatakan, laun-
ching Pilkada yang digelar
KPU Dompu perlu diapresi-
asi. Karena KPU Dompu sa-
lah satu kabupaten yang me-
lakukan launching ini. Se-
lain itu KPU, Pemkab  dan
DPRD Dompu telah mene-
mukan satu kesepakatan ter-
kait masalah anggaran pemi-
lihan Bupati dan Wakil Bupati
Dompu tahun 2020.

Kegiatan launching Sab-
tu (2/11) diawali  jalan santai
serta sepeda sehat yang dile-
pas Ketua KPU NTB. Selan-
jutnya acara zumba, pelepa-
san balon sebagai penanda
dimulainya tahapan Pilkada.
(BE03)

Jangan Biarkan Uang Bungkam Hak Politik

Bima, BimaEkspres.-
Dewan Pimpinan Daerah

(DPD) Komite Nasional Pe-
muda Indonesia (KNPI) Ka-
bupaten Bima, Sabtu (2/11)
malam, menggelar Diskusi
Bareng Pemuda. Kegiatan
yang digelar di Sekretariat
KNPI tersebut mengangkat
tema “Diskursus Penuda dan
Pembangunan Daerah”.

Hadir sebagai Narasum-
ber, Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bima,  akadeisi
Dr Syarif Ahmad, MSi, Dr
Ridwan, MH dan Pimred
BiMEKS, Sofiyan Asy’ari.

Ketua Panitia, Suaeb,
MPd, mengatakan, kegiatan
ini sebagai ruang tukar gaga-
san pemuda. Ini juga sebagai
rangkaian refleksi  Sumpah
Pemuda.

“Melalui dialog ini hara-
pannya ada pertukaran ide
dan gagasan di kalangan pe-
muda. Ini mengawali kegia-
tan diskusi selanjutnya di ka-
langan pemuda,” ujarnya.

Diskusi ini juga, kata dia,
mengakomodir berbagai pan-
dangan konstruktif sebagai
wujud partisipasi pemuda un-
tuk pembangunan daerah.
Mendorong pemuda untuk
melahirkan gagasan inovatif
yang diperlukan bagi terca-
painya visi pembangunan
Kabupaten Bima. Mendorong
pemuda dalam ikut meme-

cahkan berbagai persoalan di
daerah.

“Hasil diskusi akan dibuat
risalahnya dan  nanti akan di-
sampaikan kepada kepala
daerah,” ujarnya.

Ruang seperti ini, kata dia,
harus dibuka untuk menja-
wab problematika kepemu-
daan.

Akademisi, Dr Syarif Ah-
mad, MSi, mendorong pemu-
da sebagai kelompok parti-
sipan aktif. Bukan kelompok
pemuda yang hanya diman-
faatkan atau digiring untuk
kepentingan politik.

Dr Ridwan, MH melihat
masih banyaknya persoalan
hukum di tengah masyarakat.
Persoalan itu perlu dicarikan

solusinya, khususnya cara
pandang hukum dalam me-
nyelesaikan masalah.

Dicontohkannya, masalah
sengketa agraria. Dulu, ma-
syarakat bertransaksi de-
ngan cara barter.  Apa yang
dilakukan dulu, kini diperso-
alkan secara hukum, misal-
nya jual beli tanah. Sekarang
jual beli itu digugat dengan
meminta bukti secara terulis.
Padahal tidak bisa menye-
lesaikan cara pandang hu-
kum sekarang dengan masa
lalu.

Selain pemaparan oleh
narasumber utama, pemateri
pembanding juga memberi-
kan pandangan tentang kon-
disi daerah dan pemuda saat

ini. Seperti menyorot masih
terjadinya ketimpangan pem-
bangunan dan masih fokus
dipertumbuhan. Persoalan ini
harus diseriusi dan menjadi
perhatian Pemda.

Pemuda juga diharapkan
menjadi mata air perubahan.
Selama ini banyak pemuda
Bima menjadi objek mobili-
sasi kepentingan politik.

Selain itu, ada yang me-
nyorot bagaimana dialegtika
di media sosial. Banyak yang
kegilangan etika dan este-
tika, mestinya dapat mencer-
minkan jati diri sebagai Dou
Mbojo yang religus. Pemuda
tidak mampu mengontrol
informasi yang diterima.
(BE04)

KNPI Kabupaten Bima Gelar Diskusi Bareng Pemuda

Bima, BimaEkspres.-
Kasus dugaan tindak pidana

penganiyaan Pj Kades Sandue
Kecamatan Sanggar, Daaris
terhadap Sekdesnya, Hariyono
SPd akhirnya berujung islah.
Kasus yang sebelumnya sempat
diadukan Sekdes ke Polsek
Sanggar tersebut akhirnya ter-
selesaikan secara kekeluargaan.
Yakni setelah difasilitasi  Camat
Sanggar, Ahmad SH di aula kan-
tor camat setempat, Selasa (29/
10) lalu.

Kapolsek Sanggar, IPTU.

Indrakila membenarkan bah-
wa kasus tersebut sudah terse-
lesaikan dengan baik. Yakni kedua
belah pihak sudah sama-sama
saling memaafkan. "Mereka su-
dah saling memaafkan. Dan pe-
nyelesaian persoalan itu difasilitasi
langsung oleh Camat Sanggar di
aula kantor camat setempat, sel-
asa (29/10) lalu," ujarnya saat di-
hubungi via telpon.

Sementara itu, Camat Sang-
gar, Ahmad SH menyampaikan
bahwa persoalan itu sudah terse-
lesaikan dengan baik. Yakni

keduanya sudah saling mema-
afkan. "Kita fasilitasi kedua be-
lah pihak agar saling mema-
afkan. Yakni pertimbangan kita
mereka internal pemerintah de-
sa setempat," tuturnya.

Dalam penyelesaian ter-
sebut pihaknya memberikan
pembinaan pada keduanya.
Agar dalam setiap permasa-
lahan internal pemerintah de-
sa mampu diselesaikan de-
ngan kepala dingin dan mu-
syawarah. Tanpa harus sa-
ling menyakiti satu sama lain.

"Kita ingatkan agar me-
reka tetap harmonis dalam
bertugas. Demi mambangun
desa kearah yang lebih baik,"
katanya.

Ditegaskannya, persoalan
seperti ini jangan sampai te-
rulang kembali. Dan jadikan
sebagai pengalaman. "Kalau
persoalan seperti ini terjadi
dikemudian hari. Saya tak se-
gan-segan mengambil lang-
kah hukum. Dan tak ada lagi
fasilitasi seperti ini," pungkas-
nya. (BE07)

Pj Kades Sandue dan Sekdes Islah

Jalan  sehat sebagai rangkaian Launching Pilkada Dompu 2020.
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Dituduh Serobot Lahan Panda, Pemda Tunjukan Data
Bima, BimaEkspres.-

Dituduh serobot lahan milik
warga untuk pembangunan Ta-
man Panda dan Uma Lengge, Pe-
merintah Kabupaten Bima me-
nunjukkan data.

"Pemda Bima menunjukan
data soal pembayaran ganti rugi
terhadap lahan warga yang digu-
nakan untuk pembangunan Ta-
man Panda dan Uma Lengge, ta-
pi tidak dibalas dengan data oleh
perwakilan pemilik lahan," jelas
Kasubag Humaspro Kabupaten
Bima Chandra Kusuma, Ap, Sab-
tu (2/11).

Kata dia, Pemerintah Kabu-
paten Bima dipimpin Sekretaris
Daerah Drs. H. Taufik HAK,
M.Si didampingi oleh Kepala
Bagian Administrasi Pemerinta-

Raba Bima serta BPN, mela-
kukan klarifikasi lokasi dan me-
lakukan tinjau lapangan dengan
dihadiri juga perwakilan dari
pihak yang mengklaim kepemili-
kan lahan di Taman Panda Desa
Panda Kecamatan Palibelo.

"Kegiatan klarifikasi dan cek
lapangan itu untuk mendapatkan
keterangan yang lengkap serta
legal opinion atas klaim ganti rugi
yang tuntut oleh pihak basrin ali-
as yanto cs," jelas Kabag Admi-
nistrasi Tata Pemerintahan me-
lalui Kabag Humaspro Chandra
Kusuma.

Dia mengaku, pihak yang
mengklaim kepemilikan lahan
yang sekarang menjadi taman
panda menuntut segera di laku-
kan pembayaran ganti rugi.

"Mereka keberatan karena
menduga laut dibayar ganti rugi

oleh Pemerintah, sementara ma-
sih ada pemilik lahan tapi tidak
dibayar, setelah ditunjuk data la-
han dibayar, mereka juga menger-
ti," jelasnya.

Lanjut dia, hasil cek lapangan
tidak ditemukan lahan berupa laut
yang dibayar seperti yang menjadi
tuntutan perwakilan pemilik lahan.

"Silahkan cek di dokumen yang
kami punya, kami membayar ganti
rugi berdasarkan aturan. Semua
memiliki bukti kepemilikan dan le-
gal, tidak ada laut yang di bayar,"
ujar Kasubag Pembebasan Lahan
Budiansani melalui Kabag Humas
Protokol Kabupaten Bima.

Dari hasil pertemuan dan kla-
rifikasi serta tinjau lapangan, Se-
kretaris Daerah menyampaikan,
pada dasarnya pemerintah tidak
boleh keluar dari koridor aturan,
setiap pembayaran ganti rugi ta-
nah harus melalui proses penge-
cekan berkas dan lapangan.

"Kepada pihak klaim ganti
rugi disarankan untuk segera
menunjukkan berkas kepemili-
kan yang sah sesuai aturan pe-
rundang undangan yang berlaku
agar pemerintah bisa membayar
klaim atau silahkan menempuh
jalur hukum," sarannya.

Sebelumnya Jaksa Raka me-
ngatakan ini kesempatan untuk
memeriksa secara de facto dan
de jure atas klaim satu persatu,
menurutnya Pemerintah Daerah
wajib membayar bila masyara-
kat memiliki surat atau bukti kuat
kepemilikan. (BE05)

Suasana saat Sekda menunjukkan data kepada pemilik lahan soal data ganti rugi lahan di Taman Panda.

Terjaring Razia... dari hal.1

menonjol dibalik baju kedua orang
tersebut.

"Saat hendak diperiksa, yang
dibonceng sempat melarikan diri
dengan berbalik arah, saat dia me-
larikan diri sempat mengeluarkan
sajam, namun berhasil dikejar oleh
anggota yang mengejar," katanya.

Lanjut Agus, sepeda motor So-
nic hitam dikendarai langsung di-
amankan serta pengendara dan
satu rekannya yang melarikan diri.

"Kami sita 1 pucuk Senjata Api
Rakitan Laras pendek yang di se-
lipkan di dalam celana samping kiri
RM alias WW dan 1 bilah parang
panjang yang diselipkan di dalam
celana bagian depan MR," katanya.

Tidak lama keduanya diaman-

kan di Polres Bima, datang ma-
syarakat bernama Sultan Karta (16)
asal Desa Tente, Kecamatan Woha
Kabupaten Bima, melaporkan keja-
dian perampasan motor miliknya di
Dusun Kalaki, Desa Panda, keca-
matan Palibelo, Kabupaten Bima.

"Ternyata sepeda motor digu-
nakan dua pelaku adalah motor
korban yang melapor, korban me-
ngenali kedua korban saat melaku-
kan perampasan dengan cara
menodongkan senpi ke korban,"
katanya.

Kata Agus, sepeda motor So-
nic sudah diamankan oleh Sat Res-
krim serta 1 pucuk Senpi rakitan dan
1 butir peluru aktif, sebilah parang
panjang. (BE05)

Motor hasil curian yang diamankan saat razia.

Bima, BimaEkspres.-
Empat unit Mobil Dinas se-

bagai kendaraan operasional eks
Pimpinan DPDR Kabupaten
Bima, sampai saat ini belum ju-
ga dikembalikan ke Pemda Bi-
ma.

Namun Pemerintah sudah
menunjukan sikap tegas dengan
mengeluarkan surat penarikan.

Kabag Umum Setda Kabupa-
ten Bima, Kasmir S.Sos, mengakui
sampai saat ini belum ada eks pim-
pinan DPRD yang mengembalikan
kendaraan dinas tersebut. "Mobil-
mobil tersebut sekarang memang
masih ditangan eks pimpinan dewan,
tapi kita sudah mengeluarkan surat
penarikan, dan dalam waktu bebe-
rapa hari kedepan mobil tersebut
akan kita tarik," kata Kasmir via
telepon, Jumat (1/11).

Kata Kasmir, awalnya pimpi-
nan dewan itu menyarankan ke

Sekwan, untuk mengajukan per-
mohonan pelelangan. Namun
mobil tersebut belum memenuhi
kriteria lelang karena belum di
atas 5 tahun.

"Berdasarkan aturan dan ke-
tentuan berlaku, mobil dinas bisa
dilelang apabila lebih dari 5 ta-
hun pemakaian dan hanya ke-
pada pejabat Negara atau pimpi-
nan daerah dan ASN saja, tidak
boleh dilelang kepada pejabat
politik," jelasnya.

Sementara Sekda Bima Drs.
H. Taufik HAK, M.Si, dikonfir-
masi terkait empat mobil Dinas
yang masih ditangan eks pimpi-
nan Dewan, menjelaskan 4 Unit
Mobil Dinas Eks Pimpinan DP-
RD Kabupaten Bima belum dikem-
balikan, bahkan Sekwan beren-
cana mengajukan pelelangan 4
unit mobil dinas tersebut.

"Memang ada surat permo-

honan pelengan yang diajukan
oleh Sekretaris Dewan (Sekwan)
Kabupaten Bima beberapa wak-
tu lalu, tapi saya menolak pena-
waran itu," katanya.

Taufik mengaku, surat per-
mohonan pelelangan dari Sek-
wan dikeluarkan berdasarkan
surat permohonan dari 4 eks
pimpinan dewan yang meme-
gang mobil saat ini.

"Mobil itu berjalan 4 tahun
pemakean, belum masuk tahun
kelima, jadi masih layak untuk
digunakan oleh Pimpinan Dewan
yang sekarang, saya menolak,
dan saya sudah perintahkan un-
tuk menarik mobil-mobil terse-
but," tegasnya. (BE05)

Mantan Pimpinan Dewan Belum Kembalikan Mobil Dinas

han, Kepala Bagian Hukum,
Kepala Dinas Perkim, Kasat Pol
PP, Sekretaris Dinas Perikanan

dan Kelautan, Camat Palibelo
dan Kades Panda bersama Tim
Asistensi dari Kejaksaan Negeri
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Sekda Kota Bima: Demo di KPK Datanya tidak Benar
Kota Bima, BimaEkspres.-

Ada aksi demo yang di-
lakukan di Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK)
beberapa waktu lalu. Me-
reka menyorot dugaan ke-
terlibatan Wali Kota Bima,
H Muhammad Lutfi, SE
dalam kasus korupsi.

Namun data yang me-
reka beberkan di KPK ti-
dak benar. Hal itu  ditegas-
kan Sekda Kota Bima, Drs
H Mukhtar Landa, MH,
Sabtu (2/11).

Sekda menegaskan, soal
dugaan korupsi disampaikan
saat aksi adalah data–data
yang tidak benar.  Dia mem-
beberkan satu persatu atas
data tersebut.

Pertama soal dana re-
lokasi pascabanjir bandang,
disebutkan sebanyak Rp
90 miliar. Sementara dari
data Pemerintah Kota Bi-
ma, hanya Rp 75 miliar,  un-
tuk pembangunan 1094 unit
rumah.

Dari sejumlah tersebut

setiap satu unit rumah
mendapatkan alokasi dana
sebesar Rp 69 juta. Bah-
kan anggaran dimaksud
dari pemerintah pusat lang-
sung diterima oleh kelompok
masyarakat (Pokmas) sela-
ku penerima manfaat. Pe-
laksanaannya didampingi
oleh tim TP4D.

“Sehingga tidak benar

anggaran banjir Rp 166
milyar diperuntukan selu-
ruhnya untuk pembangu-
nan rumah, karena di da-
lamnya termasuk untuk
alokasi pembangunan kem-
bali sejumlah infrastruktur
umum lainnya," terang
Sekda.

Dana BPJS disebut se-
banyak Rp 18 miliar, pa-

dahal Rp 8,8 miliar. Dari
anggaran itu, pemerintah
membayarkan setiap bulan
sesuai dengan tagihan dia-
jukan BPJS dan itupun lang-
sung ditransfer ke rekening
BPJS.

“Paling telat setiap bu-
lan itu ditransfer tanggal 5.
Setiap bulannya juga, jum-
lah yang ditransfer berva-
riasi, tergantung dari jum-
lah tagihan diajukan BPJS,”
ujarnya.

Ditegaskannya, peme-
rintah membayarnya bukan
sesuai keinginan pemerin-
tah tetapi sesuai jumlah ta-
gihan diajukan BPJS atas
pelayanan kesehatan dibe-
rikan pada masyarakat.

Ketiga kaitan dengan
tudingan korupsi anggaran
pembangunan Masjid Agung
Al Muwahhidin sebesar Rp
10 miliar. Bagaimana bisa di
korupsi sementara lelang
untuk pembangunannya saja
belum dilakukan.

Pemerintah Kota belum
mencairkan anggaran Rp
10 miliar tersebut, karena
sampai saat ini masih be-
lum tuntaskanya penyele-
saian administrasi antara
Yayasan Masjid Agung Al-
Muwahiddin dengan Pe-
merintah Kota Bima. Itu pun
sesuai petunjuk dan arahan
disampaikan oleh BPKP.

“Jadi, bagaimana mau
dibilang korupsi, sementara
anggarannya saja sampai
saat inu belum dicairkan,
bahkan belum ditender, au-
dit juga belum,” ujarnya.

Selanjutnya mengenai

adanya jual beli jabatan di Pe-
merintah Kota Bima. Sekda
berkali-kali memberikan
penegasan, bahwa bapak
Walikota Bima di setiap ke-
sempatan selalu memberikan
penegasan,  tidak ada jual beli
jabatan. Bahkan Walikota
Bima secara tegas mengata-
kan siap melepaskan jabatan
apabila melakukan hal-hal
yang berkaitan dengan jual
beli jabatan.

Lalu soal korupsi pe-
ngadaan Al Quran, Sekda
kembali menegaskan bah-
wa Pemerintah Kota Bima
terakhir pengadaan Al Qu-
ran pada tahun 2018. Se-
telah itu, pemerintah tidak
pernah lagi melakukan pe-
ngadaan Al Quran.

“Jadi sekali lagi kami te-
gaskan, demonstrasi Waliko-
ta Bima di KPK Itu datanya
tidak benar,” tutupnya.

Seperti diberitakan se-
belumnya, dalam kasus ini,
ada dua pemilik akan yang
dilaporkan Wali Kota Bi-
ma ke kepolisian. Karena
mengunggah rencana aksi
di KPK. (BE06)

Perdana...  dari hal.1

calon Bupati Bima tersebut.
Termasuk kata Maman,

dari Kader PAN pun bisa men-
daftarkan dirinya untuk men-
jadi bakal calon Bupati dan
Wakil Bupati Bima.

"Yang penting hadir dan
bisa mendaftarkan diri dan
memberikan kontribusi ke-
depan bagi daerah Bima.

Siapapun," tegasnya di se-
kretariat DPD PAN yang ber-
lokasi di perbatasan kota dan
Kabupaten Bima tersebut.

Usai membuka keran di
hari perdan, mantan Bupati
Bima, Drs H Syafruddin M
Pd langsung mendaftarkan
dirinya Jumat sore lalu. Pria
yang akrab disapa H Syafru

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Desa Rada

membentuk pantia pelak-
sana Seleksi Tilawah Qu-
ran (STQ) tingkat desa se-
tempat, Jumat (1/11) di au-
la kantor desa setempat.

Kepala Desa Rada Su-
pratman mengatakan, ber-
dasarkan jadwal yang di-
keluarkan oleh Pemerintah
Kecamatan Bolo, desa se-
tempat akan menggelar STQ
mulai tanggal 14 November
dan berakhir hingga 19 No-
vember 2019. Karena itu,
tahapan yang mesti dilaku-
kan menjelang dilaksana-
kan STQ tersebut dibentuk
panitia pelaksana.

"Ini sebagai bentuk ke-
siapan kami untuk meng-

gelar STQ nanti," ujarnya.
Kata dia, tahun ini me-

mang berbeda dari tahun
sebelum. Jika tahun sebe-
lum dilaksanakan MTQ
maka tahun ini akan dige-
lar STQ. Kendati demikian
kerja kepanitian dan se-
bagainya tidak jauh berbe-
da dari tahun-tahun sebe-
lumnya.

"Tahun ini kita akan meng-
gelar STQ di wilayah Dusun
Nggeru Desa Rada. Memang
bergilir setiap tahun," kata-
nya.

Dia berharap adanya
dukungan dari tokoh aga-
ma, masyarakat dan pemu-
da untuk menyukseskan
kegiatan tersebut. Menu-
rutnya, tanpa adanya du-

kungan dan partisipasi dari
semua pihak maka kegi-
atan itu tidak akan manpu
dilaksanakan dengan baik.

"Terutama dukungan
dari tokoh tua. Itu menjadi
sangat penting untuk mem-
berikan arahan dan petun-
juk," ujarnya.

Selain itu, Supratman
juga menghimbau kepada
panitia yang telah terben-
tuk agar bisa bekerja sama
dan bekerja maksimal. Se-
hingga tujuan yang sedang
digagas bersama mampu
diwujudkan.

"Semoga panitia yang
telah dibentuk bisa bekerja
dengan baik sehingga STQ
sukses diselenggarakan,”
harapnya. (BE07)

tersebut, langsung datang
bersama rombongan untuk
mengambil formulir pendaf-
taran.

"Hari ini kita ambil for-
mulirnya dulu dan Insya Al-
lah Jumat depan kita lang-
sung mengembalikan for-
mulirnya. Insya Allah," ujar
Syafruddin. (BE09)

Pemdes Rada Bentuk Panitia STQ

Sekda Kota Bima, Drs H Mukhtar Landa, MH

Rapat pembentukan panitia STQ.
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Setelah IDP, Giliran H Syafru
Mendaftar di Gerindra

Bima, BimaEkspres.-
Setelah Bupati Bima Hj

Indah Dhamayanti Putri SE
mengembalikan formulir
sebagai bakal calon Bupati
Bima pada partai Gerindra,
kini giliran mantan Bupati
Bima Drs H Syafruddin M
Nor, melakukan hal serupa.

Pria yang akrab disapa
H Syafru tersebut, mengem-
balikan formulir pendafta-
ran Jumat (1/11) sore de-
ngan ditemani para pendu-
kung serta pengurus Partai
Nasdem Kabupaten Bima.

Beda dilakukan IDP yang
menyerahkan formulir di
salah satu warung makan,
Syafruddin langsung me-
ngembalikan formulirnya di
Kantor DPC Partai Gerin-
dra Kabupaten Bima di De-
sa Donggobolo, Kecamatan
Woha.

Kehadiran mantan Bupa-
ti Bima tersebut, disambut
hangat Ketua DPC Partai
Gerindra Kabupaten Bima
H Syamsuddin bersama ja-
jaran partai setempat. Da-
lam sambutannya, Syamsud-
din mengaku bangga dida-
tangi pria yang juga mantan
Wali Bupati Bima tersebut.

"Tentunya kami meneri-
ma dengan senang  hati dan
kondisi suasana yang sejuk.
Ini merupakan yang kedua
setelah sebelumnya yang
mengembalikan formulir ibu
Bupati Bima," ucapnya.

Pihaknya berharap, sete-
lah mantan bupati ini me-
nyerahkan formulir pendaf-
taran, akan ada yang lain
lagi yang melakukan hal

serupa. Sebagai pimpinan
Gerindra juga harapnya, pro-
ses pencalonan ini bisa ber-
jalan dengan baik.

"Dan semoga melalui
Gerindra ini, kita berharap H
Syafruddin berhasil menjadi
Bupati Kabupaten Bima kede-
pan," harapnya diamini para
pengurus partai dan hadirin lain
Jumat sore kemarin.

Pengurus lain Yasin, yang
merupakan Ketua Desk Pilkada
Partai Gerindra Kabupaten
Bima menjelaskan, proses pe-
ngembalian H Syafruddin ini
setelah pekan lalu datang
mengambil formulir.

"Hari ini, H Syafruddin
datang mengembalikan se-
kaligus mendaftarkan diri
menjadi bakal calon Bupati
Bima melalui partai Gerin-
dra. Semoga kedepannya
terus lancar," ucapnya.

Gerindra jelasnya, telah
membuka secara resmi di
seluruh daerah di NTB pa-

da tanggal 23 Oktober - 15
November. Sementara ba-
kal calon yang ambil for-
mulir sudah banyak, namun
yang baru mengembalikan
baru 2 orang, masing-ma-
sing Hj Indah Dhamayanti
Putri dan H Syafruddin.

H Syafruddin dimata
pihaknya, sudah tidak asing.
Dimana selain pernah men-
jabat Bupati Bima, ia juga
telah asam garam di lemba-
ga legislatif maupun ekse-
kutif.

"Tentu saja pengalaman
ini, menjadi guru terbaik ba-
gi H Syafruddin untuk bisa
membawa Bima maju lagi
ke depan," pujinya.

Setelah menerima se-
mua pendaftaran ini lanjut-
nya, panitia akan tetap men-
jaring bakal calon. Kemudi-
an diseleksi dari tingkat
DPD dan DPP, kemudian
dilakukan survei.

"Keputusannya nanti bu-

Peduli, Alumni SMP 1 Bolo
Angkatan 1983 Beri Santunan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Alumni atau lulusan siswa SMP I Bolo  angkatan

tahun 1983 menunjukkan kepedulian sosial. Selain
menggelar pertemuan menjalin silaturahmi, juga ke-
giatan sosial.

Seperti  Ahad (3/11) pagi. Sejumlah alumni  me-
nyerahkan bantuan  kepada keluarga angkatan yang
membutuhkan.

“Hari ini kami mengunjungi teman-teman sesama
alumni, juga keluarga almarhum rekan kami sesama
alumni," ungkap Ahmadin perwakilan Alumni pada
BimaEkspres.

Dikatakannya, sebelumnya ada pertemuan dan
silaturahmi dengan alumni. Selanjutnya mengagen-
dakan kunjungan ke sesama alumni yang membu-
tuhkan bantuan.  “Seperti hari ini mengunjungi kelu-
arga alumni yang sudah almarhum di Desa Padende
Kecamatan Donggo dan Desa Rasabou Kecama-
tan Bolo,” ujarnya.

Kunjungan ini, kata dia, untuk memberikan  ban-
tuan, agar silaturrahmi semakin erat. “Kami me-
ngunjungi  dua tempat sekaligus," terang Ahmadin,
juga kini menjabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) Kota Bima.

Dijelaskannya, bukan bantuan yang menjadi
esensi kegiatan alumni, tetapi rasa kebersamaan
terus terjalin. “Kami berharap semakin banyak
alumni yang peduli kepada alumni lain yang belum
beruntung,” tutur Ahmadin.

Ditambahkan Ahmadin,  gairah kebersamaan
tidak  hanya saat acara deklarasi atau seremonial
semata. “Kami ingin ada program yang berkelan-
jutan untuk membantu kepada sesama yang mem-
butuhkan. Itulah maknanya. Dengan deminian tak
putus silaturahim dilakukan sejak 35 tahun lalu sam-
pai saat ini,” katanya.

Apalagi alumni SMP I Bolo  datang dari berbagai
kalangan, ada ASN, pedagang, pendidik dan lainnya.
(BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Penetrasi Internet yang

tinggi, tidak diimbangi de-
ngan dengan kemampuan
bersikap kritis terhadap in-
formasi yang beredar di
internet.  Untuk itu, pene-
trasi internet harus dibare-
ngi dengan literasi media.

Hal  itu dikatakan Pemim-
pin  Redaksi Bima Ekspres,
Sofiyan Asy’ari, saat men-
jadi  salah satu Narasumber
Diskusi Bareng Pemuda
oleh DPD KNPI Kabupaten
Bima dengan tema “Dis-
kursus Penuda dan Pem-
bangunan Daerah”, Sabtu
(2/11) malam.

Dikatakannya, besar-
nya penetrasi informasi
melalui media sosial perlu
direspon oleh generasi  mu-
da, sebagai bagian dari

pengguna internet aktif.
Memanfaatkan media so-
sial untuk membangun da-
erah dan bangsa, bukan se-
bagai instrumen untuk berti-
kai, saling menjelek-jelekkan,
dan menyebar fitnah.

Cukup menggelisahkan,
ketika beranda di media
sosial belakangan ini dipe-
nuhi kata-kata “sampah”.
Maka, jika melihat infor-
masi yang  terpampang di
media sosial, lebih dulu di-
analisa pesan dan berita-
nya.

Apakah mengandung
nuansa perpecahan dan adu
domba, karena begitu ba-
nyaknya informasi bertujuan
merusak sendi-sendi kehi-
dupan berbangsa, bermasya-
rakat, dan bernegara.

“Pemuda harus bijak da-

lam bermedia sosial, bukan
menjadi bagian dari penye-
bar informasi negatif atau
produsen. Jika menemukan
konten negatif atau hoaks,
maka dapat “menghapus”
dan ‘tidak mengirim” pesan
dan berita yang berpotensi
memberikan dampak nega-
tif di masyarakat. Verifikasi
bisa dilakukan dengan me-
lakukan pengecekan sebu-
ah berita dari situs yang
tidak dikenal melalui pen-
carian Google. Apakah ada
berita yang sama juga di-
muat di media mainstream,”
jelasnya.

Lanjutnya, peringatan
Hari Sumpah Pemuda ke-
91  tahun 2019 dengan te-
ma "Bersatu Kita Maju"
harus dijadikan komitmen
untuk membangun bangsa

kan berada di tingkat DPC,
tapi di tingkat DPP. Kendati
demikian, tetap ada koordi-
nasi antara DPC dan DPP,"
jelasnya.

Usai menyerahkan for-
mulirnya, bakal calon Bupati
Bima H Syafruddin menga-
takan, kedatangan ini se-
mata-mata ingin berjuang
bersama Partai Gerindra da-
lam mewujudkan cita-cita-
nya untuk kembali memim-
pin Kabupaten Bima lima
tahun kedepan.

Sebelum mengembalikan
formulir di Gerindra diungkap-
kannya, ia sudah mendaftar pa-
da sejumlah partai yakni di Par-
tai Nasdem dan PDIP. "Hari ini
rencananya langsung ke PAN
untuk ambil formulir,"

Dia berharap, semoga dirinya
bisa direstui oleh yang kuasa,
lebih-lebih oleh DPP Partai Ge-
rindra untuk maju menjadi ca-
lon Bupati Bima dan meraih
kemenangan. (BE09)

Pemuda Harus Kritis dan Miliki Etika Bermedia Sosial

Suasana Diskusi Barang Pemuda DPD KNPI Kabupaten Bima.

dengan meningkatkan ka-
pasitas diri.  Memanfaat-
kan media sosial untuk
mendukung pembangunan
daerah dan bangsa.

Menututnya, ada banyak
potensi  daerah dan pemuda
yang bisa “dipasarkan” me-
lalui internet. (BE04)
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Tuntaskan Desa Tanpa Sinyal, Bupati Bima Hadirkan 22 Tower  BTS

Dibakar... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Upaya tuntaskan desa

tanpa sinyal terus digenjot.
Kaitan masalah itu, Bupati
Bima, Hj. Indah Dhama-
yanti Putri, SE hadirkan 22
tower BTS.

Lebih dari 30 titik lokasi
yang masih berstatus tanpa
sinyal (Blank Spot Area)
tahun 2016 kini sudah bisa
menikmati akses komuni-
kasi melalui handphone
dan beragam perangkat in-
formasi dan komunikasi la-
innya.

Kepala Dinas Komuni-
kasi, Informatika dan Statis-
tik Kabupaten Bima, Fah-
rurahman, SE, M.Si, menga-
takan, awal kepemimpinan
Bupati Hj. Indah Dhama-
yanti Putri SE dan Drs. H.
Dahlan M. Noer, tahun 2016,
desa-desa pada beberapa
kecamatan di Kabupaten
Bima yang belum bisa me-
nikmati jaringan komunikasi
via telepon genggam yang
berimbas pada sulitnya ak-

bakar Uma Lengge ini, na-
mun beberapa fasilitas umum
juga dirusak.

Dirinya tidak mengeta-
hui siapa yang membakar
fasilitas umum tersebut,
karena pada saat tiba di lo-
kasi api sudah padam. Me-
lihat kejadian tersebut, diri-
nya menghubungi Kades
Panda.

"Pelaku didiuga memba-
kar uma lengge menggu-
nakan penutup bak air, dua

Belum Musim... hal.1

ses komunikasi dan infor-
masi masyarakat pada lo-
kasi lokasi tersebut," ujar
Fahrurahman, Jum'at (1/11).

Tidak butuh waktu lama,
kata dia, masyarakat yang
sebelumnya relatif kesulitan
mencari akses sinyal HP di
lokasi lain yang letaknya sa-
ngat jauh bahkan memanfa-
atkan lokasi diketinggian
seperti bukit-bukit, menjadi
persoalan penting yang ha-
rus diselesaikan oleh kedua
pimpinan daerah tersebut.

"Setahun setelah menja-
bat, Bupati Bima telah ber-
hasil mendatangkan bantuan
Pembangunan Tower BTS
untuk mengatasi persoalan
lokasi tanpa sinyal di 16 de-
sa," terangnya.

Kadis yang sebelumnya
menjabat Pelaksana tugas
Inspektur Kabupaten Bima
ini mengatakan, terkait pem-
bangunan menara telekomu-
nikasi ini, Bupati Bima juga
sangat mengapresiasi sikap
warga yang dengan ikhlas

bak air dirusak, empat unit
lampu merkuri taman di-
pecahkan oleh pelaku," je-
lasnya.

Kata dia, malam itu juga,
Kades Panda diinformasi-
kan soal kejadian, untuk
memberitahukan kepada
Pemerintah Daerah," Ka-
des Panda juga hadir saat
malam itu, tapi setelah api
dipadamkan," kata dia.

Sementara Kasat Res-
krim Polrea Bima IPTU Hen-

lolaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Diskomin-
fostik Kabupaten Bima Drs.
Muhammad yang langsung
meninjau pemasangan pe-
rangkat BTS mengatakan,
lokasi pemasangan tower
baru tersebut menyebar pa-
da 8 kecamatan yakni Ke-
camatan Tambora sebanyak
4 desa yakni Dusun Mpode
Desa Kawinda To’i, Desa
Kawinda To’i , Desa Oi Ka-
tupa, Desa Oi Panihi dan
Desa Kawinda Na’e" ucap-
nya.

Kemudian di Kecamatan
Langgudu ada 4 desa, yakni
Desa Kawuwu, Desa Sa-
rae Ruma, Desa Dumu dan
Desa Sambane. Kecama-
tan Parado 2 desa yakni
Desa Lere dan Desa Kan-
ca. Kecamatan Lambu 2
desa yakni Desa Mangge
dan Hidirasa, sedangkan 4
desa lainnya di Desa Poja
Kecamatan Sape, Desa
Campa Kecamatan Mada-
pangga, Desa Piong Keca-

matan Sanggar dan Desa
Tolotangga Kecamatan
Monta.

Pekan terakhir Bulan
Oktober 2019 ini, Kemen-
terian Kominfo kembali
melakukan pendistribusian
pembangunan 6 unit tower
BTS  untuk Desa Mawu,
Desa Talapiti dan Desa
Kole di Kecamatan Amba-
lawi, Desa Pusu dan Desa
Waduruka di Kecamatan
Langgudu serta Pantai Wa-
ro Desa Parado Wane Ke-
camatan Parado.

"Antusiasme masyarakat
menyambut kehadiran pe-
ralatan tersebut begitu luar
biasa. Mereka berbondong-
bondong  membantu pema-
sangan perangkat BTS. Un-
tuk itu Bupati Bima meng-
instruksikan dan memas-
tikan jajaran Diskominfostik
terus mengupayakan bahwa
program Pemerintah Pusat
untuk merdeka sinyal Tahun
2020 bisa terwujud," tutup-
nya. (BE07)

memasuki musim hujan,"
jelas Topan.

Saat ini tambahnya,
wilayah Bima Dompu dan
sekitarnya sedang mema-
suki musim pancaroba se-
hingga membuat beberapa
fenomena ekstrim seperti
hujan lokal dan angin ken-
cang akan kerap terjadi.

"Musim pancaroba ini,
adalah musim peralihan
dari musim kemarau ke

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur NTB,

Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,
membuka acara puncak
Hari Kesehatan Jiwa Se-
dunia 2019 yang berlang-
sung pada kegiatan Inspi-
ratif Expo Dinas Komin-
fotik, di Jalan Udayana Ma-
taram, Ahad (3/11/2019).

Dengan mengusung te-
ma "Promosi Kesehatan
Jiwa dan Pencegahan Bu-
nuh Diri" (Mental Health
Promotion and Suicide
Prevention), kegiatan di-
ikuti oleh berbagai kalang-
an masyarakat sambil me-
ngikuti kegiatan Car Free Day.

Wakil Gubernur mene-
kankan pentingnya protek-
si dan pencegahan dini da-
lam masalah kesehatan ji-
wa. Ia meminta agar kelu-
arga dapat menjadi tempat
pertama dalam mengatasi
masalah kesehatan jiwa.

"Ke depan, keluarga-
keluarga di NTB ini adalah
keluarga yang harmonis,
anak-anaknya kalau mau
curhat jangan sama orang
lain, tetapi yang pertama
adalah sama ibunya, ba-
paknya dan orang terde-

katnya," jelas Umi Rohmi,
sapaan akrabnya.

Umi Rohmi menambah-
kan bahwa komunikasi da-
lam keluarga harus dapat
terjalin dengan baik. Selain
itu, ia juga mengimbau su-
paya edukasi bagi anak-
anak kedepannya harus le-
bih ditingkatkan.

"Kunci utamanya ada-
lah keluarga yang harmo-
nis, keluarga yang sakinah
mawaddah warohmah,
keluarga yang tahu bagai-
mana cara membawa anak-
nya menjadi orang-orang
yang berhasil, orang-orang
yang bisa menatap masa
depannya," sambungnya.

Selanjutnya, Umi Rohmi
mengajak seluruh masya-
rakat untuk bersama-sama
mengakhiri kasus pemasu-
ngan yang masih terjadi di
NTB. Program revitalisasi
posyandu juga diharapkan
dapat memberikan edukasi
bagi masyarakat terkait
masalah kesehatan jiwa
dan pencegahan bunuh diri.
Selain itu, pemanfaatan
teknologi juga diharapkan
dapat memberi kontribusi
yang signifikan.

"Mari kita bersemangat
untuk bagaimana kedepan
jumlah masyarakat NTB
yang terkena gangguan
jiwa semakin turun, ke-
mudian pasung juga kita
ingin berantas di NTB ini,"
harapnya.

Sementara itu, Direktur
RSJ Mutiara Sukma, Dr.
Evi Kustini Somawijaya,
menyampaikan bahwa
masalah kesehatan jiwa
dan pencegahan bunuh
diri merupakan hal yang
harus mendapat perha-
tian, baik dari pemerintah
maupun masyarakat.

Berbagai kegiatan di-
lakukan dalam rangka Hari
Kesehatan Jiwa Sedunia
ini. Diantaranya pelayanan
kesehatan jiwa, workshop,
pameran hasil karya dari re-
habilitan atau kelompok
Swabantu binaan Puskes-
mas dari wilayah Mataram
dan juga aneka lomba.

"Kami melakukan sosi-
alisasi pencegahan bunuh
diri pada beberapa kegi-
atan hari kesehatan jiwa
sedunia ini," ungkap Evi.

Sama halnya dengan
Wakil Gubernur, Evi juga

berharap sinergi dalam
mengatasi kesehatan jiwa
dan pencegahan bunuh diri

juga dapat terus terjalin.
"Harus ada kerja sama

yang baik antar lintas sek-

tor untuk mengatasi kasus
bunuh diri, khususnya di
NTB," tutupnya. (BE08)

Wagub NTB Tekankan Pentingnya Pencegahan Dini Menjaga Kesehatan Jiwa

dry CH, S. Sos, mengaku pi-
haknya sudah menangani
kasus tersebut, bahkan su-
dah melakukan olah TKP un-
tuk mencari sebab-sebab di-
bakarnya ornamen Taman
Panda tersebut.

"Kami lakukan olah TKP
sesuai laporan Kades Pan-
da, bahkan sudah berkoor-
dinasi dengan Pemda Bima
terkait peristiwa terbakar-
nya uma lengge di Taman
Panda," jelasnya. (BE05)

musim hujan," tambahnya.
Secara resmi BMKG

juga mengimbau masyara-
kat, agar tetap waspada
dan berhati – hati terhadap
dampak yang ditimbulkan
pada musim kemarau. Se-
perti kekeringan, kekura-
ngan ketersediaan air ber-
sih dan potensi kebakaran
lahan di sebagian besar wi-
layah NTB.

Khususnya, di daerah–

daerah rawan kekeringan
dan daerah dengan Hari
Tanpa Hujan lebih dari 60
hari.

"Kami juga menghimbau
kepada masyarakat agar
beradaptasi dengan mun-
durnya musim hujan di NTB
pada tahun ini, dengan me-
nyesuaikan perencanaan
kegiatan ke depan dengan
kondisi iklim yang ada," tu-
tup Topan. (BE09)

Pembangunan tower BTS.

menghibahkan lahannya
kepada pemerintah daerah
untuk dijadikan lokasi pem-
bangunan tower BTS ter-
sebut.

"Keterlibatan masyara-
kat dalam proses pemba-
ngunan tower BTS ini tidak
bisa dinafikan. Sebab Ke-
menterian Kominfo men-
syaratkan bahwa lahan
pembangunan tower meru-

pakan milik pemerintah
daerah yang dihibahkan ma-
syarakat. Beberapa  posisi
koordinat pembangunan BTS
berada pada lahan lahan milik
masyarakat dan atas perse-
tujuan dan tanpa ada unsur
pemaksaan, masyarakat
menghibahkan lahannya
secara ikhlas," ujarnya.

Senada dengan Fahrurah-
man, Kepala Bidang Penge-

Dompu , BimaEkspres.-
Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Dompu, H Ikh-
tiar, SH meminta masyara-
kat Desa Matua Kecama-
tan Woja, Kabupaten Dom-
pu menjaga kondusifitas dan
keamanan  menjelang Pil-
kades 12 November 2019.

“Siapapun yang terpilih
harus diterima," kata HI,

sapaannya  yang juga kan-
didat Bacawabup Dompu.

Dia mengatakan mene-
rima dan mengakui keka-
lahan dan kemenangan la-
wan itu adalah jiwa ksatria
yang perlu dimiliki semua
calon Kades. “Kalau sudah
mau menerima dengan lego-
wo kekalahan dan kemena-
ngan lawan itu sifat terpuji,"

katanya saat acara kemasya-
rakatan di Dusun Selaparang
Desa Matua Kecamatan Wo-
ja Dompu, Ahad (3/11).

Selain mengingatkan
calon Kades Desa Matua,
HI juga mengajak masya-
rakat dan seluruh kompo-
nen untuk menciptakan Pil-
kades yang aman dan da-
mai. (BE03)

Pilkades Matua Diharapkan Berjalan Aman dan Kondusif
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Bima, BimaEkspres.-
Dalam aspek pemba-

ngunan desa harus mem-
prioritaskan program pem-
berdayaan. Karena lang-
kah itu merupakan salah
satu cara dalam melibat-
kan masyarakat berpatisi-
pasi dalam proses pemba-
ngunan desa.

Hal itu disampaikan
Kepala DPMDes Kabu-
paten Bima, Tajudin, SH,
MSi, saat memberikan
arahan pada seluruh desa
di Kecataman Bolo saat
pencanangan kegiatan
BBGRM dan HKG PKK
di Desa Timu, Sabtu (2/11).

Kata dia, pada prinsip-
nya kegiatan seperti harus
melibatkan seluruh kom-
ponen masyarakat. Dan
semua kepala Desa (Ka-
des) sesungguhnya punya
kewajiban moral untuk
menggerakkan seluruh po-

Tajudin: Program Pemberdayaan Harus Diprioritaskan
rena kita kurang memper-
hatikan potensi tersebut.
Yakni mengalokasikan da-
na desa melalui program
pemberdayaan minimal 75
persen setiap tahunnya,"
terang Tajudin.

Dijelaskannya, seka-
rang sudah masuk bulan
11. Dari 191 desa baru 14
desa yang baru menyele-
saikan pencairan Dana
Desa tahap ke-3. Artinya
90 persen desa-desa be-
lum mengajukan pencairan
ini.

"Dalam waktu dua bu-
lan terakhir silakan me-
manfaatkannya. Untuk
menopang seluruh kegia-
tan-kegiatan yang ada di
desa," ujarnya.

Dalam mewujudkan visi
misi Bima ramah tidak bisa
oleh Bupati dan Wakil Bu-
pati. Namun yang lebih do-
minan itu yakni Pemerintah

Desa. Karena aspek pem-
berdayaan masyarakat
sangat menentukan per-
wujudan pembangunan
desa.

"Desa adalah penentu
dalam aspek pembangu-
nan," ungkapnya.

Dia berharap dalam pe-
laksanaan dana desa Ta-
hap III nantinya. Desa- de-
sa benar melaksanakan ke-
giatan prioritas. Dan diang-
gap sangat mendesak. Se-
kaligus merencanakan pro-
gram Tahun 2020 menda-
tang kurangi kegiatan yang
dianggap tak penting.

"Desa harus benar-be-
nar memperhatikan kegia-
tan tersebut. Yakni perba-
nyak kegiatan pemberda-
yaan dibanding lainnya.
Demi suksesnya pengelo-
laan dana desa sesuai yang
diharapkan," pungkasnya.
(BE07)

Kepala DPMDes Kabupaten Bima, Tajudin, SH, MSi, saat memberikan arahan.

tensi masyarakat. Tidak
hanya dari para pejabat ASN
saja. Melainkan yang sa-
ngat penting itu yang dige-
rakkan adalah masyarakat.

"BBGRM ini bertujuan
bagaimana semangat go-
tong royong masyarakat

ini meningkat. Sehingga
yang harus digerakkan da-
lam kegiatan ini yakni se-
luruh komponen masyara-
kat," ujarnya.

Diakuinya, dari bebera-
pa desa dan kecamatan
yang ada di Kabupaten Bima

sesungguhnya hadirnya ADD
secara garis besar membuat
masyarakat menjadi malas.
Hal itu terjadi karena kurang
kepala desa dan jajarannya
dalam menggerakkan po-
tensi-potensi masyarakat.

"Masyarakat malas ka-

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur Provinsi NTB,

Dr. H. Zulkieflimansyah,
menghadiri acara pelanti-
kan Pengurus Pimpinan Wi-
layah Syarikat Islam NTB
dan Pelantikan Pengurus
Pimpinan Wilayah Wanita
Syarikat Islam NTB, di aula
Sangkareang Kantor Guber-
nur NTB,  Ahad (3/11/2019).

Dalam acara itu, Gu-
bernur sempat menying-
gung tema yang diusung
panitia acara, yakni "Ke-
bangkitan Ekonomi Umat,
Sebuah Keniscayaan Se-
jarah."

Menurut Gubernur, te-
ma tersebut relevan sekali
dengan kondisi saat ini.

nya. Saya juga mengucap-
kan terimakasih atas keha-
diran pak ketua di NTB",
katanya.

Gubernur berharap de-
ngan adanya Syarikat Is-
lam yang telah dideklarasi-
kan di NTB dapat mendis-
tribusikan harapan lebih
baik di daerah ini, di ting-
kat nasional bahkan ting-
kat dunia.

Sementara itu, Ketua
Umum DPP Syarikat Is-
lam, Dr. Hamdan Zoelva,
hadir secara langsung un-
tuk melantik para Pengu-
rus Pimpinan Wilayah Sya-
rikat Islam dan Pengurus
Pimpinan Wilayah Wanita
Syarikat Islam NTB.

Hamdan mengatakan,
untuk membangun bangsa
yang kuat, maka kekuatan
ekonomi rakyat juga harus
dibangun, sehingga Syari-
kat Islam ingin kembali
fokus menangani pember-
dayaan ekonomi masyara-
kat.

Ketua Panitia, Lalu Pujo
Basuki Rahmat, dalam la-
porannya mengatakan Sya-
rikat Islam bisa dikatakan
sebagai organisasi sosial
kemasyarakatan pertama
yang terbentuk sebelum
Indonesia merdeka.

Ia mengatakan, Syarikat
Islam NTB ingin menjalan-
kan programnya dengan
baik. (BE08)

Karena sektor ekonomi
harus sama-sama diperju-
angkan untuk mencapai

kemakmuran dan keadilan.
"Setelah ekonomi man-

tap, maka insya Allah, akan

disapa oleh keadilan. Perju-
angan bapak ibu di sini
sungguh luar biasa hebat-

Gubernur Hadiri Acara Pelantikan Pengurus Syarikat Islam NTB

Bima, BimaEkspres.-
Kodim 1608/Bima me-

nyelenggarakan penyuluhan
di aula Makodim Bima,
Jumat (1/11). Kegiatan ter-
sebut diikuti seluruh anggota
Kodim 1608/Bima beserta
istri dan PNS.

Dandim 1608/Bima Let-
nan Kolonel Inf Bambang
Kurnia Eka Putra, menga-
takan, penyuluhan pence-
gahan pemberantasan pe-
nyalahgunaan dan pereda-
ran gelap narkotika (P4GN),
sosialisasi UU Nomor 19 ta-
hun 2016 tentang perubahan
atas UU Nomor 11 Tahun
2008 tentang ITE dan peng-
gunaan media sosial secara
bijak.

Bambang menyampa-
ikan, pelaksanaan tes urine

ngan cepat percaya terha-
dap pemberitaan yang be-

lum diketahui kebenarannya.
Tidak langsung membagi-
kan, apalagi yang berkaitan
dengan politik dan SARA,
sangat rawan.

"Pastikan kebenaran
berita, baru di share jika itu
bermanfaat dan berguna,
namun jika sebaliknya lebih
baik dihapus dan dilupakan,"
ingatnya.

Dandim juga menyampa-
ikan beberapa sanksi hukum
pidana yang terdapat dalam
UU ITE dan dilanjutkan de-
ngan tanya jawab.

Kegiatan itu juga dirang-
kaikan demgan pengecekan
urine personel dengan meng-
gandeng BNNK wilayah Bi-
ma yang dipimpin Kasi Re-
habilitasi Arasidun, S.Psi.
(BE05)

seperti ini dilakukan untuk
mengantisipasi sekaligus se-
bagai bentuk pengawasan
kepada para prajurit.

Agar tidak menggunakan
Narkoba jenis apapun me-
ngingat sanksinya sangat te-
gas, pemberhentian dengan
tidak hormat atau dipecat.

"Apabila terbukti anggota
mengkonsumsi Narkoba
tanpa alasan yang dibenar-
kan oleh UU maka huku-
mannya pasti keluar dari ke-
dinasan," ujarnya.

Selain itu, Dandim juga
mengingatkan terkait de-
ngan penggunaan media
sosial kepada anggota ma-
upun ibu-ibu Persit KCK
yang juga hadir dalam rua-
ngan tersebut.

"Penggunaan media so-

sial harus dimanfaatkan
secara positif oleh prajurit
TNI dan ibu Persit KCK,"
katanya.

Menurutnya, media so-
sial sebagai sarana untuk
melihat dunia yang dapat
memberikan dampak positif
dan negatif. Apabila sesuatu
sudah di upload atau dipos-
ting, maka siapapun bisa
membuka dan melihatnya.

"Jadi berhati-hati dan bi-
jak menggunakan media,
jika bernilai positif dan ber-
manfaat maka silahkan di-
gunakan, namun sekiranya
memberikan dampak nega-
tif yang dapat berpengaruh
kepada diri dan keluarga
maka lebih baik dihindari,"
terangnya.

Orang nomor satu di ja-
jaran Kodim Bima tersebut
juga menekankan agar ja-

Kodim 1608 Bima Berikan Penyuluhan Bagi Prajurit

D I J U A L

10 unit PS dan TV
lengkap dengan kursinya

Alamat: Jl. Gajah Mada sebelah timur POM Bensin
Penatoi

YANG BERMIAT HUBUNGI: HP 0821 3794 1976
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Soal Rekening Lelang Tanah, Bank NTB Syariah Cari Untung
Kemudian kata dia,

untuk buku rekening yang
digunakan oleh para pe-
serta lelang tanah eks ja-
minan tahun ini merupa-
kan rekening khusus yang
secara sistem hanya seba-
gai titipan sementara. Se-
hingga semua saldo bisa
ditarik kembali.

"Kalau peserta masu-
kan uang penawaran sebe-
sar Rp. 10 juta. Jika kalah
dalam tender, maka bisa
menarik Rp. 10 juta lebih
yakni termasuk saldo awal,"
ungkapnya.

Tidak hanya itu, reke-
ning yang digunakan oleh
peserta lelang tanah eks
jaminan bahkan tidak di-

kenakan biaya administrasi
seperti buku rekening lain
pada umumnya.

"Secara otomatis oleh
sistem memang jenis yang
kami ambil adalah jenis bu-
ku tabungan bebas admi-
nistrasi," bebernya.

Kendati demikian, ia
menyampaikan terima ka-
sih kepada masyarakat
yang telah menyorot kiner-
ja bank setempat. Hal itu
menunjukan bahwa ma-
syarakat sangat peduli dan
menyayangi bank tersebut.

"Sorotan itu sangat di-
harapkan sehingga publik
mengetahui prosedurnya
seperti apa," pungkasnya.
(BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Bank NTB Syariah Ca-

bang Bima membantah men-
cari keuntungan dengan ke-
bijakan buka rekening baru
untuk peserta lelang tanah
eks jaminan Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Bima. Se-
lain itu, pihak Bank NTB
Syariah memberikan klarifi-
kasi soal rekening Rp. 50 ribu.

Wakil Pemimpin Bank
NTB Syariah Cabang Bima,
Erni Rosdiana, mengatakan,
kebijakan membuka reke-
ning baru bagi peserta lelang
tanah eks jaminan Pemkab
Bima tahun 2019 merupakan
hasil kesepakatan bersama
panitia pelelangangan. Hal
itu dilakukan untuk menghin-
dari penggunaan rekening
untuk kepentingan umum.

"Rekening lelang tanah
dibuat khusus sehingga ti-
dak ada transaksi lain dengan

menggunakan rekening itu,"
ujarnya.

Kata dia, pihaknya sama
sekali tidak mengambil ke-
untungan dengan niat mem-
perdayai masyarakat. Terle-
bih dengan modus buka re-
kening baru itu.

"Kami tidak niat untuk
mencari keuntungan seperti
yang dituding itu," bantahnya.

Dia juga membantah jika
uang sebanyak Rp. 50 ribu yang
disetor oleh para peserta lelang
tanah eks jamin menjadi uang
hangsus.

Pasalnya uang tersebut
tetap bisa ditarik kembali bah-
kan hingga saldo rekening
menjadi nol. Hanya saja, hal
itu bisa dilakukan setelah pe-
ngumuman tender dilakukan.

"Saldo awal itu bisa ditarik
hingga nol rupiah. Tapi sete-
lah pengumuman hasil pele-
langan," jelasnya.

Erni Rosdiana

Bima, BimaEkspres.-
Kegiatan Seleksi Tila-

watil Quran (STQ) ting-
kat Desa Ndano Kecama-
tan Madapangga telah be-
rakhir. Namun Camat Ma-
dapangga, Muhammad Sya-
fi'i, SH, M. Ap tidak hadir ba-
ik pada pembukaan maupun
penutupan.

Kenyataan itu membu-
at camat disorot Kepala
Desa (Kades), panitia pe-
laksana dan warga. Me-
reka mengaku kecewa..

Sekretaris Panitia STQ,

Firman, mengungkapkan,
agenda ini merupakan
hajatan pemerintah yang
wajib didukung bersama.
Namun reaitanya, Camat
Madapangga tidak pernah
nongol.

"Camat mestinya hadir
yakni untuk memberikan
semangat atau motivasi.
Tapi sejak pembukaan
hingga penutupan justeru
tidak pernah hadir," kesal-
nya.

Begitupun yang disam-
paikan Kades Ndano, Mul-

Tidak Hadir di STQ Desa Ndano, Camat Madapangga Disorot

STQ Tingkat Desa Ndano Resmi Berakhir

Bima, BimaEkspres.-
Seleksi Tilawatil Qur'-

an (STQ) Tingkat Desa Ndano
Kecamatan Kabupaten Bima-
NTB,  berakhir. STQ berlang-
sung sejak Senin (28/10) hingga
Jum'at (1/11) lalu.

Kepala Desa (Kades)
Ndano, Mulyadin H. M.
Syukur menyampaikan
apresiasi  kepada panitia.
Juga menyampaikan teri-
makasih kepada masya-
rakat yang antusias menyak-
sikan STQ.

Diingatkannya, untuk
pemenang lomba, agar ja-
ngan terlalu berbangga ha-

ti dan eforia. Namun tetap
belajar serta mengasah ke-
mampuan yang dimiliki se-
hingga mampu meraih juara
pada lomba berikutnya.

Lanjutnya, bagi peserta
yang belum mendapatkan
juara, agar tetap semangat
dan berlatih. Dengan tar-
get kedepannya meraih apa
yang dicita-citakan.

Kades Ndano ini juga
menghimbau, kepada war-
ga agar tetap selalu berko-
ordinasi dan menginforma-
sikan kepada Pemerintah
Desa, jika ada perselihan
terkait perebutan lahan per-

tanian. Sehingga dapat di-
selesaikan dengan cara
yang baik, mengingat per-
soalan ini sangat sensitif dan
kerap mengundang kericu-
han.

"Oleh karena itu, saya
lebih awal menghimbau
guna mengantisipasi hal
yang tidak diinginkan, cu-
kup di Desa lain yang me-
ngalaminya," pintanya.

Camat Madapangga
yang diwakili M. Yasin
Arsyad menyampaikan
apresiasi terhadap panitia
pelaksana yang telah meng-
gelar kegiatan STQ tersebut.

Karena satu-satunya desa
yang menyelenggarakan STQ
sesuai dengan jadwal yang
sudah ditetapkan oleh peme-
rintah kecamatan.

Dia mengimbau kepada
Pemdes setempat, untuk mem-
berikan ruang dan media bagi
para Qori dan Qoriah Desa
Ndano untuk diberikan pembi-
naan khusus. Sehingga bakat
yang dimilikinya dapat diasah
dan dikembangkan, agar ke-
depannya dapat meraih juara
ditingkat yang bergengsi,

Sementara itu, berdasar-
kan hasil penilaian Dewan
Hakam yang dibacakan H.
Abu bakar H. Landa, bah-
wa keluar sebagai juara sa-
tu yakni: juara 1 Qori Dewa-
sa PA diraih oleh Wahyudin
Muhtar dengan total nilai 270,
Juara 1 Dewasa PI Hadijah
Arsyad dengan total nilai 268.
Sedangkan kategori Rema-
ja PA, Juara 1 diraih oleh
A. Karim Abdollah dengan
total nilai 240, Juara 1 Re-
maja  PI diraih oleh Aminah
Kurais dengan total nilai 280.
Dan kategori anak-anak
PA, juara 1 diraih oleh M.
Abdul dengan jumlah nilai
224, juara 1 PI diraih oleh
Linda Ariani dengan jumlah
nilai 238. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Dugaan kasus penga-

niayaan terjadi di depan
Desa Tambe Kecamatan
Bolo sekitar pukul 24.00
Wita, Sabtu (2/11). kor-
ban pada kasus tersebut
yakni Idrus Yasin (23)
warga RT 14 Desa Rade
Kecamatan Madapang-
ga. Selain Idrus, korban
lainnya yakni Firdaus (16)
warga RT 10  Desa Mon-
ta Kecamatan Monta.

Kasubag Humas Pol-
res Kabupaten Bima, IP-
TU. Hanafi, membenar-
kan kasus tersebut. Se-
dangkan yang diduga se-
bagai pelaku yakni MA
(16) warga RT 10 Desa Ra-
to Kecamatan Bolo. Selain
MA, pelaku lain pada kasus
ini yakni KI (16) warga RT
03 Desa Tambe Kecama-
tan Bolo.

Kronologis Kejadian
kata dia, awalnya korban
yang saat itu sedang me-
lintas melewati Desa Tam-
be, tiba-tiba dikejar oleh pa-
ra pelaku sambil memba-
wa balok kayu. Tepatnya
di depan kantor Desa Tam-
be para pelaku memukul
kedua korban yang menge-
nai bagian kepala kedua
korban hingga luka terlu-

ka, karena merasa ketaku-
tan korban pun lari ketaku-
tan menuju Dusun Lara de-
sa setempat.

"Karena pelaku tidak
dapat mengejar korban,
kedua pelaku kembali me-
nuju Desa Tambe. Tepat
nya di depan Gudang Ja-
gung Apolo, kedua pelaku
mengalami kecelakaan me-
nabrak tiang Telkom dan
mengalami luka luka.

"Akibat kecelakaan itu
kedua terduga pelaku pe-
nganiayaan itu harus diru-
juk ke RSUD Kota Bima,"
jelasnya.

Secara detail luka yg di-
alami keduanya yakni MA
yakni luka pada bagian ke-
pala belakang dan patah di
bagian leher. Sedangkan
luka yang dialami KI ada-
lah luka robek pada bagian
kepala depan hingga ter-
jadi pendarahan.

Sementara luka yang
dialami korban yang diani-
aya yaitu Idrus Yasin me-
ngalami luka robek terbu-
ka pada bagian kepala sam-
ping kiri dengan panjang 2,5
cm dan lebar 0,8 cm dan
Firdaus mengalami luka robek
terbuka pada bagian kepala
depan sepanjang 4 cm dan
lebar 0,5 cm. (BE07)

yadin H. M. Syukur, diri-
nya merasa dianaktirikan
oleh Camat Madapangga.
Karna agenda keagama-
an yang melibatkan selu-
ruh stakeholder Desa Nda-
no, justru tidak dihadiri oleh
Camat," ujar Kades Ndano.

“Sebenarnya saya mera-
sa tidak enak hati terhadap
masyarakat, karena dinilai
tidak mampu menghadirkan
orang nomor satu di Mada-
pangga. Bahkan banyak
warga yang mengungkapkan
rasa kecewanya. Kekece-

waan ini bukan dibuat buat.
Tapi murni karena sikap apatis
Camat yang enggan hadir
pada acara beenuansa aga-
ma," tambahnya.

Dia mengaku bahwa ke-
tidakhadiran Camat terse-
but, justru tidak diketahui ala-
sannya.

"Kami tidak pernah meng-
harapkan sesuatu yang lebih
dari Camat. Kami hanya me-
nginginkan beliau turut ber-
partisipasi atas agenda kea-
gamaan ini," tandasnya.

Hal senada juga disam-
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paikan Sekdes Ndano
Muhlis S.Pd.Dia mengu-
tarakan rasa kekecewa-
annya terkait ketidak ha-
diran Camat tersebut, yang
justru menuai sorotan war-
ga.

"Tidak hanya kita dari
Pemerintah, banyak war-
ga yang juga merasa ke-
cewa atas ketidak hadir-
an Camat. Bahkan sikap
yang ditunjukan Camat
hari ini dinilai tidak etis,"
tuturnya.

Lanjutnya, ini menjadi

kritikan dan evaluasi bagi
Camat, agar ketika ada
kegiatan dalam bentuk
apapun di tingkat desa.
Kedepannya mendapat
dukungan dan apresiasi
dari pihak camat sendiri.

Camat Madapangga
Muhammad Syafi'i SH, M.
Ap belum dapat dikonfir-
masi. Didatangi di kediaman-
nya yang bersangkutan tidak
ada karena berada di Kota
Bima. Dihubungi lewat selu-
ler milik Istrinya tidak ada
respon. (BE07)


