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Kota Bima, BimaEkspres.-
Kurun waktu setahun sudah pasangan

Wali Kota Bima HM Lutfi SE dan Wakil-
nya Feri Sofyan menjabat, usai memenang-
kan Pemilukada tahun 2018 lalu. Janji po-
litik atau visi misinya pun hingga kini terus
ditagih dan ditunggu oleh khayalak khusus-
nya warga Kota Bima.

Bagaimana realisasinya? Wali Kota Bima
mengaku hingga kini pihaknya sudah banyak

Baca: Klaim... Hal 4

merealisasikan janji politiknya, bahkan hingga
mencapai angka 80 persen.  Klaim tersebut
disampaikan Lutfi, saat memberikan sambu-
tan dalam acara pembukaan MTQ tingkat
Kota Bima Sabtu (7/9) malam lalu.

"Sudah delapan puluh persen lebih da-
lam satu tahun visi misi bisa dicapai. Kalau
kepala daerah lain, biasanya butuh lima ta-
hun. Saya tidak. Ada yang bilang saya dan
pak Feri tidak visioner, itu artinya dia tidak

Lutfi-Feri Klaim 80 Persen
Visi-Misinya Sudah Terealisasi

Bima, BimaEkspres.-
Kapolres Bima AKBP Bagus S Wibowo,

SH, SIk didampingi Kasat Narkoba IPTU
Syahbuddin P, SH, memusnahkan barang
bukti tindak pidana narkotika berupa sabu
seberat 58 gram di ruang Tambora, Senin
(9/9). Barang bukti tersebut berasal dari dua
perkara yang ditangani.

Pemusnahan dihadiri juga  dari Penga-
dilan Negeri (PN) Raba Bima dan dua pe-
ngacara. Selain itu polisi menghadirkan tiga
tersangka yang terlibat dalam kasus ini.
Sabu dimusnahkan dengan cara dicampur
air dalam wadah.

Kata Kapolres Bima AKBP Bagus S.
Wibowo, SH, SIK, ketiga tersangka adalah

Baca: Dimusnahkan... Hal 6

58 Gram Sabu
Dimusnahkan

Bima, BimaEkspres.-
Peristiwa kebakaran kembali terjadi di

Kabupaten Bima, kali ini 10 unit rumah ter-
bakar di RT 06 RW 07 Dusun Perintis, Desa
Naru, Kecamatan Woha, Senin (9/9) sekitar
pukul 16.30 Wita. Api diduga berasal dari
salah satu rumah warga, sehingga menjalar
ke korban lainnya.

Camat Woha Irfan, Dj, SH, menjelas-
kan, berdasarkan laporan dari masyara-
kat, api bersumber dari dapur rumah salah
satu korban bernama Syafruddin. Sebe-
lum terbakar terdengar oleh warga leda-
kan.

“Tidak lama terdengar suara ledakan,
api langsung mengepul bagian dalam ru-
mah, " ujarnya.

Karena tipan angin kencang, sehingga
api dengan mudah menjalar ke rumah war-
ga di sekitarnya. Api sulit dipadamkan de-
ngan perlengkapan seadanya.

“Warga yang melihat kobaran api lang-
sung memberikan bantuan seadanya, namun

Baca: Terbakar... Hal 6

membaca," ucapnya dengan nada bangga.
Politisi Golkar tersebut mengatakan, jika

dilihat dari visi misi serta program yang di-
rencanakan dan yang telah dilaksanakan,
maka kepemimpinannya lah yang paling vi-
sioner dibanding kepala daerah lainnya.

Dibeberkannya, hingga 20 tahun ke de-

Awal Oktober, Penandatanganan Naskah Hibah Pilkada

Bima, BimaEkspres.-
Setelah mengajukan proposal rencana

penggunaan anggaran Pilkada ke Pemda
dan dewan, Ketua KPU Kabupaten Bima

Kebakaran rumah yang terjadi di Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Senin (9/9) sore. Akibatnya, 10 unit rumah terbakar
dan kerugian ditaksir ratusan juta.

10 Rumah
Terbakar di Naru

Baca: Hibah Pilkada... Hal 7

Imran, S. PdI, SH, mendapat jawaban dari
bupati. Bahwa  akan dilakukan penandata-
nganan naskah hibah Pemda awal Oktober
2019.

"Kami sudah mendapatkan jawaban
dari Pemda Bima terkait proposal peren-
canaan Pilkada kami ajukan, kami akan
lakukan penandatanganan naskah hibah
dana Pemda awal Oktober untuk angga-
ran tahap pertama Pilkada 2020 mendatang,"
jelasnya, Senin (9/9).

Dijelaskannya,  setelah penandatangan
naskah hibah, pencairan tahap pertama mi-
nimal 14 hari dicairkan. Hal itu, sesuai re-
gulasi yang ada. Dana Pilkada akan dicair-
kan tiga tahap, dana itu untuk persiapan pe-
rencanaan program termasuk perencanaan
anggaran yang sudah dilakukan.

“Dana tahap pertama itu juga diguna-
kan untuk sosialisasi awal, termasuk per-
siapan pencalonan perseorangan dan per-
syaratan dan lainnya akan diumumkan lebih

Imran, SPdI, SH

Pemusnahan Sabu.
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CATATAN REDAKSI

SEJATINYA, Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah (APBD) sebagian besarnya di-
peruntukkan bagi  kesejahteraan masyara-
kat. Lebih besar, berarti porsinya lebih dari
50 persen.

Meskipun dalam kenyataan, tidak banyak
daerah dapat mewujudkan hal seperti itu, yak-
ni memporsikan APBD untuk kepentingan
masyarakat. Sebaliknya, kenyataan saat ini,
persi aparatur lebih besar.

Itu artinya, anggaran untuk “pengurus”
lebih besar dari yang diurus. Maka, jargon
kesejahteraan akan sulit tercapai. Belum
lagi, persoalan tepat tidaknya program atau
pengalokasian anggaran untuk kepentingan
publik itu atau tidak. Karena jika salah ke-
lola, kurang pengawasan, maka kondisinya
semakin buruk.

Belum lama ini, Wali Kota Bima, H Muham-
mad Lutfi, SE menyampaikan komitmennya
melalui kebijakan anggaran. Bahwa 40 per-
sen penggunaan anggaran daerah untuk ke-
pentingan masyarakat. Hal itu ditegaskan saat
pembukaan MTQ tingkat Kota Bima, Sabtu (7/
9/2019) malam lalu.

Diakuinya, di tahun pertama kepemimpi-
nannya, hampir seluruh alokasi APBD Kota
Bima lebih banyak diarahkan untuk berba-
gai kegiatan berkaitan dengan kesejahte-
raan rakyat. Seperti pengalokasian ang-
garan sebesar Rp 12,5 miliar bantuan bagi
pengembangan wirausaha, kemudian alo-
kasi dana untuk penjaminan layanan kese-
hatan gratis bagi seluruh masyarakat Kota
Bima.

Kemudian peningkatan anggaran di-
peruntukan bagi insentif pengurus masjid
terutama marbot dan bilal. Pada pelayanan
masyarakat diberikan penambahan insentif
bagi RT dan RW.

Bagi masyarakat Kota Bima di wilayah
Timur dialokasikan anggaran Rp 4,5 milyar
pembangunan taman kota berlokasi di Ke-
lurahan Kodo.

Termasuk perencanaan kedepan pem-
bangunan paruga Nae dilokasi sama se-
bagai tempat berbagai kegiatan kemasya-
rakat.

Serta penuntasan pembangunan rumah
relokasi bagi ribuan korban banjir serta ru-
mah bantaran sungai. Penyediaan air bersih
bagi wilayah pemukiman selama ini  tidak per-
nah teratasi.

Maka selanjutnya, perlu ditelaah, sebe-
rapa besar dampak dari program tersebut. Mi-
salnya, program Rp12,5 miliar yang realisa-
sinya dinilai lamban oleh dewan. Ini menun-
jukkan program yang kurang matang, karena
eksekusinya terlalu lama.

Namun,  setidaknya ada itikad baik dari
pemerintah untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi masyarakat. Tinggal, bagaimana ke-
depannya bisa tertata lebih baik, agar ang-
garan tersebut sia-sia.

Jangan sampai masyarakat cenderung
menggunakannya untuk konsumtif, maka
kontrol menjadi penting. Sistemnya harus di-
buat, agar tumbuh usaha baru di Kota Bima dan
memberi efek domino.

Apalagi, bantuan yang diberikan, tanpa
pengembalian, sehingga kadang dianggap
bantuan cuma-cuma, tanpa ada hasil nyata. (*)

APBD untuk Rakyat

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub)

NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah menerima kunjung-
an panitia persiapan pemili-
han Puteri Indonesia NTB
2020. Pertemuan yang ber-
langsung hangat tersebut di-
gelar di ruang kerja Wakil Gu-
bernur NTB, Senin (9/9/2019).

Pemilihan Puteri Indone-
sia adalah salah satu ajang pen-
carian kecantikan yang dige-
lar setiap tahun. Agenda ini
merupakan salah satu kegia-
tan untuk mencari Puteri Indo-
nesia yang tidak hanya berpe-
nampilan menarik, tetapi juga

Wagub NTB Terima Panitia
Pemilihan Putri Indonesia 2020

memiliki prestasi dan didukung
oleh attitude yang baik pula.

Hj. Rohmi memberikan
semangat dan dukungan-
nya kepada panitia pemilih-
an Puteri Indonesia NTB.
Ia berpesan dengan adanya
pemilihan ini tim juri dan ma-
syarakat bisa menemukan
puteri asal NTB yang kompe-
ten dan mampu bersaing de-
ngan puteri dari daerah lain.

"Seleksinya harus ketat,
nanti harus menggunakan
busana yang tertutup. Bu-
sana tertutup zaman seka-
rang banyak kok yang can-
tik-cantik," tuturnya. (BE04)

Bima, BimaEkspres.-
Perkembangan PAUD di

Kecamatan Madapangga
terus tumbuh dan bertambah
setiap tahunnya. Tentu saja
pertumbuhan tersebut harus
dibarengi dengan peningka-
tan kualitas layanan.

Paud Anak Sholeh  misal-
nya, telah berdiri sejak tahun
2012 dengan prasarana se-
derhana dari bambu yang di-
desain sedemikian rupa se-
hingga nyaman  dan menarik
bagi anak-anak.

Pembina PAUD Anak
Sholeh, Ida Nurhaidah, me-
ngatakan, pada tahun 2016
PAUD Anak Sholeh dengan
layanan Taman Kanak-Ka-
nak (TK) telah terakreditasi
B pertama dan satu-satunya
di Kabupaten Bima. Kenapa
hanya PAUD Anak Sholeh
saja yang terakreditasi waktu
itu, ini terjadi karena pada
tahun 2015 pertama kali BAN
PNF mengadakan akreditasi
secara Nasional dengan in-
strumen dan aturan baru se-
suai standar PAUD yang ter-
baru sehingga diperlukan se-
mangat dan perjuangan  ting-
gi untuk menyiapkan dan
menerjemahkan model doku-

men 8 standar yang diingin-
kan oleh instrumen Akredi-
tasi PAUD waktu itu," uhar
Ida melalui WhatsAppnya,
Senin (9/9).

Jika pada waktu itu akre-
ditasi hanya melihat keleng-
kapan dokumen 8 standar
secara administrasi. Namun
saat ini, lanjut dia, ada peru-
bahan paradigma yaitu dari
compliance kepada perfor-
mance. Pada tahun 2019 ini
selain penilaian kelengkapan
dokumen, maka penilaian ter-
banyak difokuskan pada per-
formance pendidik dan ting-
kat capaian perkembangan
anak, maka kompetensi dan
kreativitas pendidik lah yang
menjadi penentu dari hasil
penilaian bukan semata pada
pengelolaan," terangnya.

Kesuksesan dan perkem-
bangan PAUD Anak Sholeh
terus menanjak sejak diumum-
kan hasil penilalian Akreditasi
tahun 2016. Kesibukan pe-
ngelola PAUD Anak Sholeh
Desa Dena Ibu Ida Nurhai-
dah pun semakin padat sejak
di ditetapkan sebagai juara V
Tingkat Nasional Kategori
Pengelola PAUD berprestasi
pada tahun 2017. Kemudian

pada tahun yang sama juga
beliau menjadi salah satu
Asesor PAUD BAN PNF
rumpun PAUD dari wilayah
Kabupaten Bima harus terus
mendampingi  di wilayahnya
dan melakuan asesmen pada
lembaga PAUD di wilayah NTB
sesuai tugas dari BAN P NTB.

Sehingga dari hasil ke-
giatan ajang tersebut mem-
buat Ibu Idha terus berinovasi
dan memperbaiki mutu laya-
nan di PAUD Anak Sholeh,"
pinta dia.

Akhirnya impian untuk
membangun Sarpras  PAUD
yang representatif  terwujud
tahun 2018, berkat kerja ke-
rasnya mencari bantuan dari
daerah hingga pusat membu-
ahkan hasil, sehingga saat ini
telah berdiri kokoh bangunan
dengan standar Sarpras PA-
UD Nasional.

Terimakasih kepada se-
mua pihak yang membantu
dan sesungguhnya PAUD
adalah milik masyarakat
pendanaannya dari oleh dan
untuk masyarakat, hanya
kebetulan saya sebagai pe-
ngelolanya yang dipercaya
oleh masyarakat dan peme-
rintah.

Mari kita semua bergan-
dengan tangan memajukan
PAUD demi generasi pene-
rus bangsa," tukas Ida.

Kembali tentang akredi-
tasi bahwa pada akhir Agus-
tus 2019 kemarin PAUD
Anak Sholeh  di visitasi oleh
Asesor PAUD NTB dari wi-
layah  Sumbawa untuk peni-
laian program Kelompok
Bermain (KB). Besar hara-
pan pengelola bahwa pendidik
PAUD Anak Sholeh mampu
memberikan performance
yang bagus sehingga men-
dapatkan hasil penilaian yang
bagus.

“Walaupun saya sebagi
asesor PAUD maka sama
sekali saya tidak menginter-
vensi pendidik namun hanya
mengarahkan saja untuk bi-
sa terus mengasah kemam-
puan dan kreativitas dalam
merancang dan melaksana-
kan  kegiatan bermain sambil
belajar badi anak serta yang
tak kalah penting kemam-
puan mengevalusi  hasil per-
kembangan anak sehingga
bisa menjadi acuan dalam
perbaikan pembelajaran se-
lanjutnya," sebut dia.

Dirinya berharap kepada
generasi muda anak-anak
kita yang saat ini  di bangku
SMA agar  seyogyanya ada
yang melirik dan bercita-cita
membangun kabupaten Bi-
ma melalui pemilihan Juru-
san PAUD saat kuliah nanti.

Sehingga akan lahir guru
PAUD berkompetensi tinggi
yang mampu mecetak gene-
rasi hebat kabupaten Bima.

“Saya pun bercita-cita
ingin meneruskan pendidikan
di bidang PAUD pada jen-
jang yang lebih tinggi ,namun
masih ada kendala masalah
pendanaan. Tetapi saya per-
caya bahwa insya Allah bisa
segera mewujudkan impian
itu," harapnya. (BE07)

Perkembangan PAUD di Madapangga Cukup Bagus
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Pemdes Runggu Dituding
tidak Transparan Kelola ADD

Bima, BimaEkspres.-
Puluhan massa aksi menama-

kan diri Aliansi Pemuda dan Ma-
syarakat Runggu (APMR), meng-
gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor
Desa Runggu, Kecamatan Belo,
Kabupaten Bima Senin (9/9). Ak-
si dilakukan untuk meminta ke-
terbukaan penggunaan anggaran
dana desa tahap II tahun 2019.

Koordinator aksi, Syahrul Zu-
an, meminta  Kades Runggu  agar
menyampaikan program desa
sesuai dengan APBDes tahun
2019. Masa juga mendesak  Ka-
des Runggu agar mampu menga-
wal anggran APBD II.

"Kami ingin Kades menyo-
sialisasikan program sesuai APB-
Des, Kades juga harus mampu
menjamin kualitas program de-
ngan memperhatikan kondisi ob-
yektif di lapangan sesuai dengan
RAB dan Bestek dalam progres
pekerjaannya,"ujarnya.

Kata Korlap, setiap program
dikerjakan bersumber dari dana
desa harus melalui tahap pengu-
jian. Tujuannya menyesuaikan
kondisi pekerjaan di lapangan
dengan petunjuk RAB.

"Kami meminta pemerintah
desa untuk terbuka, pemerintah
harus memberikan data penggu-

Bima, BimaEkspres.-
Pj Kades Rasabou, Jamaludin

H. Talib memgimbau warga agar
tidak berkotak kotak. Hal itu perlu
dihindari agar silaturahim tetap
terjaga sekaligus toleransi antar
sesamà tetap terbina.

"Jangan jadikan suksesi Pemi-
lihan BPD sebagai ajang saling
musuh. Tapi jadikan momentum
tersebut sebagai ajang memupuk
silaturahim," ujar Pj Kades Rasa-
bou, Jamaludin H. Talib, Senin (9/
9) malam saat kegiatan kemasya-
rakatan (Mbolo Umum) di RT 05.

Kata dia, suksesi Pemilihan
anggota BPD di setiap dusun ter-
laksana dengan baik. Namun lan-
jutnya, kita tidak mengetahui
dengan jelas bahwa apa yang ter-
jadi di tengah tengah kehidupan
sehari hari sudah tidak harmonis,
kalau pun hal itu memang terjadi,
mohon kiranya untuk dilupakan
karena tidak ada manfaatnya.

"Suksesi pesta demokrasi ting-
kat dusun sudah usai. Mari kita jaga
silaturahim yang ada demi terwu-

judnya kenyamanan," tuturnya.
Sejatinya kata dia, siapa pun

yang terpilih sebagai anggota BPD
saat ini merupakan duta terbaik di
setiap dusun. Karena apapun dalil-
nya, mereka dipilih oleh rakyat dan
akan menjadi penyampai aspirasi
rakyat. "Mereka adalah perwaki-
lan setiap dusun terbaik. Jadi tidak
ada yang diragukan lagi, apalagi di-
pilih oleh kita semua," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia
Pengisian Keanggotaan BPD Ra-
sabou, Julkifli, mengatakan, proses
Pemilihan BPD keterwakilan wila-
yah sudah usai. Namun untuk me-
lengkapi jumlah anggpta BPD akan
dilaksanakan Pemilihan Anggota
BPD Keterwakilan Perempuan
yakni pada Rabu (11/9) tepatnya di
Dusun III (Kamasi).

"Semoga prosesi Pemilihan ang-
gota BPD Keterwakilan Perempu-
an akan datang terlaksana tanpa
kendala. Sehingga semua anggota
BPD terpilih dan bisa dilakukan pe-
netapan untuk dilantik," pungkasnya.
(BE07)

naan dana desa pada 20 persen
tahap kedua tahun 2019," katanya.

Massa aksi berorasi berganti-
an, juga meminta keterbukaan
anggran sebesar Rp 197 juta un-
tuk penimbunan lapangan voli.

Kepala Desa Runggu, Mus-
mulyadin memberikan penjela-

P R O F I T  H A R I A N  B A R U

Mau punya penghasilan tetap dan dibayar perhari
(maaf bukan MLM)

Hub. 083878927577, 08122771434

WWW.BBCVANTAGE.COM

Warga Rasabou Dimbau
tidak Berkotak-Kotak

san sesuai yang tertuang dalam
APBDes. Namun usai mendengar
tanggapan Kades, massa aksi me-
minta data real hasil pekerjaan ta-
hap awal yang 20 persen untuk mem-
buktikan keabsahan data.

Sempat terjadi perdebatan so-
al data. Kades menolak apa yang

diminta oleh massa aksi.
Kapolsek Belo IPDA Kadek

Sumerta SH memediasi untuk me-
minta massa aksi mengajukan su-
rat resmi ke Pemdes dan pemerin-
tah daerah. Mendengar arahan ter-
sebut massa aksi membubarkan
diri. (BE05)
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Dompu Kondusif Berkat Doa dan Usaha Bersama
Polres Dompu sehingga si-
tuasi dan keamanan terja-
ga.

Ucapan yang sama juga
Kapolres Erwin Suwondo
sampaikan pada pejabat
yang akan bertugas di tem-
patnya baru.

Adapun pejabat atau Per-
wira yang sertijab yakni,
AKP Putu Kardianto, SH,
MH sebelumnya sebagai
Kabag Ops Polres Dompu
akan menempati jabatan
sebagai Kadubag Renmin
Bid Propam Polda NTB.
AKP Raditya Suharta, SH,
S.IK Kasat Lantas Polres
Dompu dimutasi ke Kasat
Lantas Polres Mataram.

IPDA IKD Suadaya At-

Dompu, BimaEkspres.-
Kapolres Dompu, AKBP

Erwin Suwondo mengapre-
siasi peran serta semua ele-
men dalam menciptakan si-
tuasi kondusif di Kabupaten
Dompu. Ini  terwujud bukan
terjadi dengan sendirinya,
namun kerjasama dan doa
semua pihak.

“Mari kita terus jaga Dom-
pu ini agar tetap kondusif," ha-
rapnya saat Sertijab beberapa
pejabat di Jajaran Polres Dom-
pu, Senin (9/9).

Pada kesempatan itu,
Kapolres menyampaikan
terima kasih kepada AKP
Putu Kardianto  yang telah
melaksanakan tugas dengan
baik sebagai Kabag Ops

Klaim... dari hal.1

pan semua yang diprogram-
kan saat ini masih bisa dia-
plikasikan.

Semua program, berbasis
masyarakat dengan capaian
yang terukur. Seperti, ke-
bijakan anggaran yang 40
persen dituangkan untuk
masyarakat.

Wali kota menyebutkan
satu per satu, anggaran yang
diklaimnya memihak pada
kepentingan masyarakat.
Seperti, pembangunan mas-
jid agung dengan sistem pe-
laksanaan multi years, ter-
alokasi Rp 30 miliar per ta-
hun. "Belum lagi anggaran
untuk menara dan taman-
nya, kita anggarkan terpisah
sebesar enam miliar," ung-
kap wali kota.

Kemudian, pembangu-
nan masjid di Pemkot Bima
senilai Rp 5 miliar. Wali ko-
ta mengatakan, sejak kantor
pemkot berdiri selama ini
tidak pernah disiapkan mas-
jid.

"Padahal itu sarana yang
utama, karena berkaitan
dengan pelaksanaan ibadah

sek Kempo. IPTU Yulian-
syah sebelumnya Kapolsek
Kempo menduduki jabatan
baru sebagai Kasubag Dal
Ops Polres Dompu. Untuk
Kabag Ops sendiri akan di-
jabat oleh AKP Sari Muk-
min, SH yang sebelumnya
Kapolsek Pringgabaya Lom-
bok Timur.

Untuk jabatan Kasat Lan-
tas yang tinggalkan AKP
Radyatia Sukarta dijabat oleh
IPTU I Wayan Sukarsana,
SH yang sebelumnya Panit
II Sat PJR Polda NTB.

Acara diakhiri dengan pem-
berian cendramata oleh Ke-
tua Bayangkari Cabang Dom-
pu, Ny Puput Erwin Suwon-
do. (BE03)

maja Kanit Tipikor Sat
Reskrim Polres Dompu

menjadi Kapolsek Pajo,
IPTU I Made Sartika dari

Kapolsek Pajo menduduki
jabatan baru sebagai Kapol-

kita. Malu saya, karena di-
kritisi daerah lain, " cetus-
nya.

Wali kota juga meng-
klaim, keleluasaan fiskal
yang dimiliki Pemkot saat
ini yang mencapai Rp 150
miliar. Lutfi membanding-
kan dengan kepemimpinan
sebelumnya, yang hanya
mencapai Rp 33 miliar dan
berjalan stagnan selama 16
tahun.

"Anggaran itu terhim-
pun dari PAD kita. Ketika
saya terpilih, PAD lang-
sung naik empat puluh mi-
liar dalam tiga bulan. Dan
itu akan naik terus setiap
tahunnya," klaim mantan
anggota DPR RI ini.

Dalam kesempatan ini,
wali kota juga membeber-
kan hasil dari perjalanan
luar daerah yang kerap di-
lakukannya.

Yakni sukses menda-
patkan anggaran Rp 10
miliar untuk pembangunan
perpustakaan, kapal pesiar
untuk tujuan Labuan Bajo,
hingga anggaran untuk

pembibitan ayam.
"Urusan ayam saja saya

cari kok. Mana ada kepada
daerah lain yang mau," tan-
dasnya, yang langsung di-
sambut riuh tepuk tangan
tamu undangan.

Tidak hanya sampai
disitu saja. Wali kota juga
mengungkap, janjinya un-
tuk membuka 10 ribu la-
pangan pekerjaan pun kini
telah direalisasikannya dengan
anggaran Rp 12,5 miliar.

"Anggaran itu, untuk
pelaku usaha kecil, yang
baru-baru, yang digerak-
kan oleh kalangan pemu-
da. Semuanya sudah kami
realisasikan. Lalu kenapa,
masih saja dikatakan Lutfi
-Feri itu Mpanga (Maling,
red), " kata wali kota de-
ngan suara lantang.

Wali kota berjargon
perubahan ini, memastikan
pelaksanaan pemerinta-
han dibawah kepemim-
pinannya bersama wakil
wali kota, akan mewujud-
kan good goverment dan
clean goverment. (BE09)

terakhir Dusun Kancobo
Limbi, Senin (9/9),” terang-
nya.

Dijelaskannya, berdasar-
kan aturan anggota BPD
Rasabou diambil sembilan
orang. Yakni delapan keter-
wakilan wilayah dan satu
keterwakilan perempuan.

“Untuk keterwakilan pe-
rempuan pemilihan akan di-
gelar Rabu (11/9). Sedangkan
calon sebanyak tiga orang,”
tuturnya.

Untuk nama nama BPD
terpilih keterwakilan wila-
yah yaitu, di Dusun I (La
Kaba) sebanyak dua orang
yakni Ilham dan Afrizal Bu-
diman, Dusun II (Kancobo
Limbi) satu orang yakni Sya-
rufudin, AMd. Sedangkan di
Dusun III (Kamasi) dua or-
ang atas nama M. Khardi
dan Alfukari, Dusun IV se-
banyak dua orang atas na-
ma Adi Busran dan Faisal.
Kemudian BPD terpilih wi-

Bima, BimaEkspres.-
Pelaksanaan pemilihan

Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) keterwakilan
delapan wilayah dusun De-
sa Rasabou Kecamatan Bo-
lo tuntas, Senin (9/9). Kegi-
atan yang dimulai sejak Se-
nin (1/9) diawali di Dusun
V (Nggaro Lembo) berak-
hir di Dusun II (Kancobo
Limbi), Senin (9/9).

Wakil Ketua Panitia Pe-
ngisian Keanggotaan BPD
Rasabou, Drs. Usman Ha-
mid, menyampaikan bah-
wa delapan dusun yang su-
dah menyelesaikan pemili-
han BPD tersebut Yakni Du-
sun Nggaro Lembo, La Ka-
ba, Kamasi, Ina Sangari dan
Kancobo Limbi.

“Senin (1/9) dilakukan
pemilihan di Dusun Nggaro
Lembo, Selasa (3/9) di Du-
sun La Kaba, Dusun Kamasi
pada Kamis (5/9), Dusun Ina
Sangari Sabtu (7/9) dan

nandakan bahwa tingginya
paertisipasi masyarakat
dalam berdemokrasi.

“Pesta demokrasi pemi-
lihan anggota BPD beda
dengan pesta demokrasi
seperti Pileg bahkan Pre-
siden, dimana tingkat ke-
hadiran warga memberi-
kan hak pilih cukup tinggi,”
ungkapnya.

Dia berterima kasih pada
semua pihak yang telah
menyukseskan pelaksana-
an pemilihan keanggotaan
BPD untuk keterwakilan
wilayah ini.

Dimana sejak awal suk-
sesi pesta demokrasi ting-
kat dusun ini tanpa ada di-
ciderai oleh masalah yang
muncul,” tutupnya. (BE07)

layah Dusun V (Nggaro
Lembo), Sudirman Amin.

“Dusun La Kaba, Ka-
masi dan Ina Sangari di-
ambil masing masing dua
orang. Sedangkan Dusun
Kancobo Limbi dan Ngga-
ro Lembo diambil masing
masing satu orang,” ujar-

nya.
Selama pemilihan ang-

gota BPD keterwakilan

wilayah warga sangat an-
tusias memberikan hak pi-
lih, hal ini lanjut dia, me-

Pemilihan BPD Keterwakilan Wilayah Rasabou Tuntas

Bima, BimaEkspres.-
Kepala BNN Provinsi

NTB, Brigadir Jenderal,
Drs Gde Sugianyar Dwi
Putra, M.Si bersama Ke-
pala BNNK Bima silatu-
rahmi dengan Wakil Bupati
Bima Dahlan M.Noer. Si-
laturrahmi berlangsung di
Pendopo Wakil Bupati Bi-

ma, Senin ( 9/9).
Kepala BNN Provinsi

NTB, Brigadir. Jenderal, Drs.
Gde Sugianyar Dwi Putra,
M.Si, mengatakan, kunjungan
ini dalam rangka silaturahmi
sekaligus koordinasi terkait
pencegahan dan pemberan-
tasan penyalahgunaan dan
peredaran Narkoba di Ka-

bupaten Bima. Perlu juga
payung hukum yang mengu-
atkan program pemberan-
tasan penyalahgunaan dan
peredaran Narkoba di Kabu-
paten Bima.

Wakil Bupati Bima, Drs
H Dahlan M Noer, MPd
menyambut baik kedatang-
an Kepala BNN NTB da-
lam rangka membahas lang-
kah–langkah pemberanta-
san penyalahgunaan dan pe-
redaran Narkoba. “Kami sela-
ku Kepala Daerah, sangat
mendukung dan berperan
dalam upaya pemberantasan
penyalahgunaan dan pereda-
ran gelap Narkoba di Kabu-
paten Bima, karena untuk
menyelamatkan masyarakat
khususnya  generasi muda da-
ri penyalahgunaan narkoba
tidak bisa dilakukan hanya
oleh BNN saja, akan tetapi
perlu sinergitas dan dukungan
semua pihak," ujarnya. (BE07)

Wabup Bima Terima Kunjungan Kepala BNNP
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Baznas Bagikan Zakat Konsumtif
Bagi 4.000 Guru Honorer dan Sukarela

Kota Bima, BimaEkspres.-
Memasuki bulan Muha-

ram 1441 H, Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas)
Kota Bima menyalurkan
zakat konsumtif pada ri-
buan guru honorer dan su-
karela tingkat Sekola Da-
sar (SD) se-Kota Bima.

Penyerahan zakat dila-
kukan secara simbolis oleh
Ketua Baznas Kota Bima,
H  A Bakar Haris, didampingi
pengurus Baznas H Ramli
serta jajaran guru SDN 11
Kota Bima, Senin (9/9).

"Insya Allah hari ini Baz-
nas akan menyerahkan za-
kat konsumtif kepada 4000
guru honorer dan sukarela,
yang tersebar di 5 kecama-
tan," ungkapnya.

Haris berharap, walau
tidak seberapa dengan pem-
bagian zakat konsumtif ter-
sebut, dapat membantu pe-
menuhan kebutuhan tenaga
pendidik. "Bantuan ini tidak-
lah besar nilainya bagi para gu-
ru, tapi cukup menunjang pe-

menuhan kebutuhan," katanya.
Haris menambahkan, za-

kat yang diterima oleh para gu-
ru tersebut merupakan zakat
yang bersumber dari ASN

lingkup  pemerintah daerah
serta beberapa donatur lain-
nya. Setelah dikumpulkan, ja-
jarannya langsung membagi-
kan pada penerima manfaat.

Bima, BimaEkspres.-
Peristiwa dialami masyarakat di Provinsi Papua

dan Papua Barat menjadi atensi bersama agar
kembali pulih. Hal itu disampaikan  Kapolres Bima
AKBP Bagus S. Wibowo, SH, SIK, merespon gejo-
lak yang terjadi di Papua.

"Kejadian yang kejadian dialami oleh masyarakat
Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian
bersama, sebab mereka adalah bagian dari Indone-
sia," ujarnya di Makopolres Bima, Senin (9/9).

Bagus mengatakan, sebagai pimpinan Polres Bi-
ma Kabupaten, mengajak seluruh elemen masya-
rakat untuk menjaga kebersamaan dalam Bhineka
Tunggal Ika. “Terkait warga yang ada di Papua, ka-
mi Polres Bima akan memberikan jaminan sepe-
nuhnya bagi keluarga kita asal Papua yang melak-
sanakan aktivitas di wilayah hukum Polres Bima,”
ujarnya.

Ditegaskannya, siapapun dia, dari mana berasal,
Negara berkewajiban melindungi. Tidak ada penge-
cualiaan dan perbedaan diantara masyarakat da-
erah satu dengan lainnya.

"Kami merasa Papua adalah bagian dari batang
tubuh dari Negara kesatuan Republik Indonesia,
masyarakat Papua harus mendapat perlakuan yang
sama dengan masyarakat lain yang ada di Negara
Indonesia," katanya.

Bagus mengajak seluruh masyarakat Indonesia
untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
(BE05)

Kapolres: Papua Adalah
Bagian Dari Batang Tubuh NKRI

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk meningkatkan

mutu ekstrakurikuler dan
Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS), jajaran SDN 21
Kota Bima menggelar ke-
giatan workshop pengu-
atan, pembelajaran dan
penilaian (PPP) kurikulum
tahun 2019.

Kegiatan dilaksanakan
di ruang kelas sekolah se-
tempat, Senin (8/9). Turut
dihadiri Kabid Dikdas Di-
nas Dikbud Kota Bima, Guf-
ran, MSi, Ketua Dewan
Pendidikan, Abdul Azis, Plt
Kepala SDN 21 Kota Bima
Suhardin serta jajaran Ko-
ordinator Pengawas lingkup
Kecamatan Rasanae Barat.

Plt Kepala SDN 21 Ko-
ta Bima juga selaku Ke-

tua Panitia, Suhardin me-
nyampaikan, kegiatan
workshop digelar selama
5 kali pertemuan. Dengan
batas waktu pelaksanaan
dari bulan September sam-
pai November. Adapun da-
na anggaran ini, bersum-
ber dari Direktorat Pendi-
dikan Dasar Kemendikbud
RI.

"Kegiatan ini akan dibagi
2 kategori, kagetori per-
tama dilaksanakan seba-
nyak 3 kali untuk pengua-
tan ditingkat internal seko-
lah dengan jumlah 20 guru.
Sedangkan kegiatan kate-
gori kedua kegiatan dilak-
sanakan 2 kali pada seko-
lah pengimbasan yang di ikuti
40 guru dari sekolah zonasi di
Kecamatan Rasanae Barat,"

ujarnya.
Suhardin menuturkan,

tujuan pelaksanaan kegia-
tan ini untuk meningkatkan
kompetensi guru, dalam
mempersiapkan perangkat
sistem pembelajaran, pe-
laksanaan dan penilaian
yang mengintegrasikan li-
terasi. Sehingga pengua-
tan pendidikan karakter,
peningkatan kemampuan
tingkat tinggi (Hots) dan
kecakapan abad ini.

"Karena SDN 21 Kota
Bima ditunjuk sebagai se-
kolah inti zonasi di Keca-
matan Rasanae Barat, ma-
ka melalui kegiatan work-
shop secara intens dan ber-
kesinambungan ini, kedepan
mutu kegiatan ekstrakuri-
kuler dan UKS terus mening-

SDN 21 Kota Bima Gelar Workshop PPP
kat," katanya.

Sementara itu Kabid Dik-
das Dinas Dikbud Kota Bi-
ma Gufran menambahkan,
sangat mendukung kegiatan
workshop tersebut.

Karena selain memberi
pengetahuan tentang sistem
pendidikan, juga menambah
cakrawala tentang pelaksa-
naan pembuatan perangkat
pembelajaran.

"Dengan adanya kegia-
tan ini, tentu sangat mem-
bantu pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu
guru. Karena secara ber-
sama-sama menyusun pro-
gram di tahun ajaran baru,
dengan baik dan benar," tam-
bahnya. (BE06)

"Melalui bantuan inipula,
semoga tenaga pendidik ter-
motivasi untuk mengajar ke-
pada siswa,"terang Haris.
(BE06)

Kapolres Bima, AKBP Bagus S. Wibowo, SH, SIK  bersama
Wabup Bima, DRs H Dahlan M Noer, MPd.
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Ketua BPD Rasabou Masih Dipercaya Emban Amanah

Dimusnahkan... dari hal.1

SU, FA dan SY. FA di-
tangkap oleh anggota Sat
Markoba Polres Bima Se-
nin 5 Agustus 2019 sekitar
pukul 01 30 Wita di Desa
Talabiu, Kecamatan Woha.

"Ditangan pelaku, ang-
gota berhasil menyita nar-
kotika jenis sabu sebanyak
8 poket besar, 5 poket se-
dang dan 6 poket kecil, ser-
ta alat bukti lainnya,” ung-
kapnya.

Sementara  FA dan SY
ditangkap di jalan lintas ling-
kungan BTN Panda pada
hari yang sama. Dari ta-
ngan pelaku asal Desa Keli
Kecamatan Woha itu, polisi

berhasil menyita 1 poket
besar narkotika jenis sabu
dengan bruto 50,46 gram.

"BB yang dimusnahkan
ini adalah dua kasus yang
ditangani belakangan ini
dengan berat sebanyak 58
gram," katanya.

Kata dia, pemusnahan
BB ini adalah bukti pihak-
nya memberantas narkoba
tanpa henti. Berkomitmen
melakukan penegakkan hu-
kum di Polres Bima.

"Peredaran Narkoba se-
makin marak, harus ada
perhatian khusus kita se-
mua masyarakat memban-
tu polisi dalam rangka upa-

Terbakar... hal.1

tidak mampu menghalangi
api terlalu yang besar," ka-
tanya.

Sekitar 20 menit kemudi-
an,  dua unit mobil pemadam
BPBD Kabupaten Bima tiba
di lokasi dan langsung be-
raksi untuk menjinakkan api.

“Api dapat dipadamkan
oleh tim pemadam dibantu

oleh warga, Babinsa, Bhabin-
kamtibmas, Pol PP, akibat ke-
bakaran tersebut kerugian di-
taksir ratusan juta rupiah,"
ungkapnya.

Beruntung dalam musi-
bah kebakaran ini tidak ada
korban jiwa. Warga, peme-
rintah desa, TNI, Polri, Pol PP
gotong royong membersihkan

Bima, BimaEkspres.-
Ketua BPD Rasabou, Sya-

rifudin, AMd, masih diperca-
ya masyarakat untuk me-
ngemban amanah melalui
pemilihan anggota BPD ke-
terwakilan wilayah Dusun II
(Kancobo Limbi) Desa Ra-
sabou Kecamatan Bolo, Se-
nin (9/9). Pada pesta demo-
krasi tersebut, Syarifudin

“Pemilihan BPD Keter-
wakilan Wilayah tuntas.
Tinggal pemilihan BPD ke-
terwakilan Perempuan,” tu-
tur Irwan.

Dijelaskan dia, total su-
ara sah untuk pemilihan BPD
Dusun Kancobo Limbi seba-
nyak 453 suara.  Sedangkan
jumlah suara kandidat no-
mor urut 1 Adi Firmansyah

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB), Dr.
H. Zulkieflimansyah, M.Sc
menghadiri acara doa bersa-
ma untuk Papua di Pantai
Hotel Aruna, Senggigi, Lom-
bok Barat, Sabtu (7/9/2019).
Dalam kesempatannya, Gu-
bernur NTB menerangkan
bahwa NTB harus menjadi
replika Indonesia.

“Apapun sukunya, apa-
pun agamanya, dari manapun
asal daerahnya, sekali mere-
ka menginjakkan kakinya di
NTB, kita ingin memastikan
bahwa kita dan pengunjung
berbaur menjadi warga Indo-
nesia sesuai yang dicita-ci-
takan oleh founding father
kita,” tegasnya.

Dia mengajak masyarakat
yang hadir untuk membukti-
kan bahwa NTB adalah tem-
pat yang nyaman buat semua
orang yang datang ke NTB.

“Kepada pak Sekda Ka-
bupaten Fakfak yang berke-
sempatan hadir dalam acara
ini, kami ucapkan terimaka-
sih dan salamkan salam kami
yang paling dalam kepada
masyarakat Papua,” ungkap-
nya.

Ia mengungkapkan bah-
wa tantangan mewujudkan
NTB Gemilang itu tidak se-

mudah yang dibayangkan.
Namun dengan semangat
masyarakat NTB, cita-cita
menjadikan NTB Gemilang
akan terwujud.

Salah satu cara Gubernur
untuk menanamkan rasa
nasionalisme dan persatuan
adalah dengan memberikan
beasiswa kepada anak NTB
untuk melanjutkan studi ke
luar negeri.

Dia menerangkan, studi
ke luar negeri bukan hanya
untuk mencari gelar atau se-
kedar nilai melainkan untuk
meningkatkan rasa persatu-
an Indonesia, bukan persa-
tuan antar suku.

“Kami mengirimkan ma-
hasiswa NTB ke luar negeri
dengan pesan yang jelas,
ketika mereka ke luar negeri
tidak ada lagi suku yang
mempersempit dada kita,
ketika merah putih dising-
gung ketika harkat diinjak-
injak kitalah yang pertama
membela bangsa dan tanah
air kita,” tegas Gubernur.

Sekretaris Daerah Kabu-
paten Fakfak yang juga
hadir dalam acara tersebut,
mengucapkan terimakasih-
nya kepada masyarakat
NTB, telah peduli terhadap
musibah yang sedang terjadi
di Papua.

“Ini adalah sebuah peng-
hormatan yang sangat luar
biasa bagi kami, kami telah
mendengar sambutan bapak
gubernur, saya mewakili ka-
bupaten Fakfak menyatakan
bahwa NKRI HARGA MA-
TI,” tegasnya disambut gemu-
ruh tepuk tangan.

Dia mengungkapkan hal
itu bukan hanya ungkapan
belaka, namun hal itu telah
tertulis sejak lama di Kabu-
paten Fakfak yang tertulis
sasanti merah putih yang
tertulis ‘Dahulu Kami Ber-
juang Untuk Merah Putih,
Sekarangpun Kami Berju-
ang untuk Merah Putih’.

Dia menceritakan kro-
nologi keributan di Fakfak
yang mana masyarakat
Fakfak diundang untuk
melaksanakan aksi solida-
ritas, namun ada kelompok
lain yang mengibarkan ben-
dera selain merah putih. Hal
itulah yang membuat keri-
butan di Fakfak beberapa
waktu yang lalu.

“Doa dari NTB ini, mu-
dah-mudahan menjadi ke-
kuatan untuk Papua dijauh-
kan dari segala bencana,
dijauhkan dari marabahaya
dan dari segala pikiran-pi-
kiran yang menyesatkan,”
tutupnya. (BE04)

Doa dan Salam untuk Papua dari NTB

mendapat suara 171 dari ca-
lon lainnya.

Syarifudin, mengatakan,
dirinya mengucapkan te-
rima kasih tak terhingga ke-
pada semua pendukung yang
mengantarkannya menuju
kemenangan.

“Kemenangan ini berkat
dukungan dan do’a semua
pihak, untuk itu saya ucap-

kan terima kasih,” pinta dia.
Selain itu, dirinya me-

ngaku masih banyak pe-
kerjaan yang harus dise-
lesaikan tentunya berka-
itan dengan kemaslahatan
masyarakat Rasabou.

“Insya Allah saya siap
mengemban amanah. Ten-
tunya membawa perubahan
positif bagi desa setempat,”

ujarnya.
Sekretaris Panitia Pemi-

lihan Keanggotaan BPD,
Irwan, S. Pd, menyampai-
kan, pemilihan BPD Dusun
Kancobo Limbi merupa-
kan suksesi pemilihan BPD
keterwakilan wilayah yang
terakhir setelah sebelum-
nya dilaksanakan di Dusun
Ina Sangari.

ya menekan angka pere-
daran Narkoba," katanya.

Bagus mengimbau ke-
pada masyarakat untuk
bekerja sama dengan po-
lisi dengan memberikan
informasikan.

"Ketiga pelaku diduga
sebagai salah satu bandar
pengedar Narkoba di Bi-
ma, tiga pelaku diancam
minimal 5 tahun dan mak-
simal 20 tahun penjara,"
katanya.

Ketiga pelaku adalah
jaringan lintas kabupaten.
Barang didapat dari wi-
layah Sumbawa dan Kota
Bima. (BE05)

sisa puing kebakaran.
Korban kebakaran rusak

berat adalah Nurdin, Kamra,
Safrudin (2 unit rumah), Ar-
fan, Mawardin dan Abuba-
kar. Semuanya rumah pang-
gung. sementara korban ru-
sak ringan adalah Lukman,
Muslim, Jumadi dan Rarifah.
(BE05)

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur NTB,

Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalil-
lah, mengajak seluruh ele-
men masyarakat NTB un-
tuk ambil bagian dalam
mensukseskan hari pem-
bersihan dunia (clean up
day), yang akan dilaksa-
nakan pada 21 September
2019. Ajakan tersebut di-
sampaikan saat melaku-
kan syuting video himbau-
an kepada masyarakat
NTB, untuk mensukses-
kan acara tersebut, di Ru-
ang Kerja Wakil Gubernur,
belum lama ini.

Momen clean up day
ini, harus dimanfaatkan
oleh seluruh Kabupaten/
Kota di Provinsi NTB, un-
tuk membangun kesadaran
masyarakat NTB, untuk
sama-sama bahu-memba-
hu mensukseskan program
unggulan Zero Waste yang
sedang gencar digalakkan

Pemerintah Provinsi seba-
gai ikhtiar bersama mewu-
judkan NTB yang asri dan
lestari.

Untuk itu, Wagub me-
ngajak masyarakat NTB,
memanfaatkan momentum
tersebut untuk menujukkan
rasa kepedulian terhadap
lingkungan, dengan berpar-
tisipasi keluar rumah, me-
lakukan kegiatan aksi ber-
sih-bersih di lingkungan se-
kitar tempat tinggal ma-
sing-masing.

Ajakan untuk melaku-
kan aksi tersebut, sebagai
upaya untuk menunjukkan
kepada dunia, bahwa ma-
syarakat NTB, sangat pe-
duli dan cinta lingkungan,
dan cinta terhadap Bumi.

Wujud dari rasa cinta itu,
ditunjukkan dengan tidak
membuang sampah sem-
barangan, dan memastikan
semua sampah dapat di-
pilah dan diletakkan pada

tempatnya, untuk kemudi-
an dikelola dengan baik.

“Yuk..! kita sukseskan
clean up day pada tang-
gal 21 September 2019. Se-
mua kita keluar kita bersih-
bersih, tunjukkan kepeduli-
an kepada lingkungan, kita
cintai lingkungan kita, kita
cintai bumi ini. Jangan sam-
pai ada sampah yang tidak
diletakkan pada tempat yang
seharusnya, untuk dikelola
dengan baik,” imbuhnya.

Wagub menegaskan,
bahwa sampah sesung-
guhnya bukanlah penye-
bab dari musibah, namun
sampah merupakan sum-
ber daya, selama kita mem-
perlakukannya dengan ba-
ik.

“Sampah itu buka pe-
nyebab musibah, tetapi
sampah itu adalah sumber
daya, selama kita bisa mem-
perlakukanya dengan baik,”
tegasnya. (BE08)

Wagub Ajak Masyarakat NTB Sukseskan Clean Up Day

sebanyak 46, nomor urut
Syafrudin jumlah suara 104,
nomor urut 3 Syarifudin, AMd
sebanyak 171 suara dan total
suara diraih kandidat nomor
urut 4 Yusuf sebanyak 128
suara.

“Terpilih sebagai anggota
BPD atas nama Syarifudin,
AMd. Tiga kandidat lainnya
tersingkir,” ungkapnya. (BE07)

Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah
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Ombudsman  NTB Temukan Penyimpangan Prosedur Program Beasiswa ke Korsel
Mataram, BimaEkspres.-

Ombudsman Perwaki-
lan Nusa Tenggara Barat,
menemukan adanya duga-
an penyimpangan dalam
prosedur program beasis-
wa ke  Korea Selatan (Kor-
sel). Kesimpulan itu berda-
sarkan tindaklanjut dari kel-
uhan yang disampaikan
masyarakat terkait pengi-
riman pelajar ke Korsel.

Kepala, Ombudsman
Perwakilan Nusa Tengga-
ra Barat, Adhar Hakim,
SH., MH, dalam siaran
persnya mengatakan, se-
suai amanat konstitusi tu-
gas mencerdaskan bangsa
adalah tugas negara, ter-
masuk di dalamnya adalah
pemerintah daerah. Ama-
nat ini tertuang mulai dari
UUD RI 1945, UU Sistim
Pendidikan Nasional, hing-
ga UU Pemerintah Dae-
rah. Terkait pemerintah
daerah, karena itulah da-
lam melaksanakan tugas
memberikan pendidikan
kepada warga masyara-
kat pemerintah daerah
diberikan keleluasaan un-
tuk berkerasama dengan
daerah lain, bahkan de-
ngan negara lain, atau lem-
baga di luar negeri.

Rencana Provinsi NTB
yang membangun kerjasa-
ma dengan University of
Chodang, Korea Selatan
tahun 2019 ini harus disam-
but positif. Rencana ini
adalah rencana mulia, sa-
ngat baik, dan patut didu-
kung sepenuhnya oleh seti-
ap pihak. Karena itulah
berbagai dinamika, opini
dan kekisruhan yang terjadi
di ruang publik harus dite-
mukan jalan keluar penye-
lesaiannya.

“Menindaklanjuti kelu-
han sejumlah warga ma-
syarakat kepada Ombuds-
man Republik Indonesia

Perwakilan NTB, serta di-
namika, polemik yang te-
rus berkembang di tengah
masyarakat maka Om-
budsman Republik Indo-
nesia Perwakilan NTB
memutuskan melakukan
investigasi dan telaah ter-
hadap polemik pengiriman
mahasiswa asal NTB ke
Universitas Chodang, Ko-
rea Selatan. Investigasi di-
lakukan selama Agustus
2019 hingga minggu perta-
ma September 2019,” ujar-
nya, Senin (9/9).

Dijelaskannya, hasil
investigasi, yakni peserta
program pendidikan lanju-
tan tenaga kesehatan dari
jenjang D3 ke S1 ke Uni-
versitas Chodang diikuti 18
calon mahasiswa yang be-
rasal dari berbagai daerah
di NTB. Pengiriman calon
mahasiswa ini direncana-
kan untuk mengikuti pendi-
dikan medical manage-
ment yang sebenarnya pro-
ses perkuliahannya baru
akan dimulai pada Septem-
ber 2019. Program pengi-
riman calon mahasiswa ke
Universitas Chodang, Ko-
rea Selatan yang terletak di
Muan, Jeolla Selatan, baru
berdasarkan Letter of In-
tent (LoI) antara Gubernur
NTB dan President Uni-
versity of Chodang yang
ditandatangani di Mataram,
29 Januari 2019.

“Namun faktanya mes-
kipun belum terbit Perjanji-
an Kerjasama, 18 calon
mahasiswa ini justru telah
diberangkatkan ke Korea
Selatan pada Maret 2019.
Padahal dalam skema jad-
wal kuliah, perkuliahan ba-
ru akan dimulai pada Sep-
tember 2019. Pemberang-
katan lebih awal dimaksud
bertujuan memberikan ke-
sempatan kepada para ca-
lon mahasiswa untuk mem-

Hibah Pilkada...  dari hal.1

awal," katanya.
Lanjut dia, dalam PKPU,

tahapan dimulai bulan Sep-
tember ini. Tahapan awal
adalah persiapan, sementara
untuk 2020 penyelengga-

perdalam bahasa Korea.
Selisih waktu antara Ma-
ret hingga September ini-
lah yang kemudian me-
munculkan persoalan awal
yakni keresahan dan per-
soalan pertanyaan tentang
kepastian jaminan keber-
langsungan proses persia-
pan kuliah.

Apalagi beberapa calon
mahasiswa mulai merasa-
kan adanya perbedaan an-
tara fakta dan janji dalam
proses persiapan kuliah
hingga perkuliahan. Dari si-
nilah polemik dan kesim-
pangsiuran opini serta infor-
masi di media massa ber-
kembang,” ungkapnya.

Lanjutnya, sesuai ke-
tentuan bentuk-bentuk hu-
bungan kerja sama antara
pemerintah daerah dengan
pemerintah luar negeri ata-
upun lembaga luar negeri
harus tunduk pada keten-
tuan UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah dan UU Nomor 37
Tahun 1999 tentang Hubu-
ngan Luar Negeri, serta UU
Nomor 24 Tahun 2000 ten-
tang Perjanjian Internasional.

Dalam ketentuan UU
Nomor 23 Tahun 2014 (mu-
lai Pasal 363 hingga Pasal
367 dan dipertegas dalam
turunannya yakni Peratu-
ran Pemerintah Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah mulai Pasal
23 hingga Pasal 39) antara
lain mewajibkan kegiatan
perjanjian kerjasama de-
ngan lembaga luar negeri
harus dimulai dengan ada-
nya persetujuan DPRD
yang diikuti adanya nas-
kah kerjasama yang dike-
tahui pemerintah pusat
melalui kementerian ter-
kait yang akan memver-
ifikasi dan memberikan
pertimbangan tertulis ke-
pada pemerintah daerah

hingga pada akhirnya me-
nyetujui menjadi sebuah
materi kerjasama.

“Sebenarnya Provinsi
NTB telah memulai proses
sesuai mekanisme yang
diatur peraturan dan pe-
rundang-undangan terse-
but.

Setelah penandatanga-
nan LoI antara Gubernur
NTB dan President of
Chodang University, Gu-
bernur NTB pada tanggal
19 Februari 2019 mengi-
rimkan Permohonan Per-
setujuan Rencana Kerja-
sama ini ke DPRD NTB.
Kemudian pada tanggal 22
April 2019 Sekretaris Da-
erah Pemprov NTB, me-
ngirimkan Permohonan
Persetujuan Kerjasama ke
Mendagri cq Kepala Pusat
Fasilitas Kerjasama Setjen
Kementerian Dalam Ne-
geri.

Permohonan ini dileng-
kapi dengan lembar Ren-
cana Kerjasama. Namun
demikian sampai pada saat
18 calon mahasiswa dibe-
rangkatkan pada Maret
2019, proses perolehan
persetujuan pemerintah
terhadap permohonan
Kerjasama belum selesai,
yang berarti belum terbit-
nya Perjanjian Kerjasa-
ma,” terangnya.

Tambahnya, dalam lem-
bar rencana Kerjasama
disebutkan antara lain
maksud kerjasama adalah
menyelenggarakan pro-
gram kerjasama pendidi-
kan lanjutan tenaga kese-
hatan dari jenjang D3 ke
S1 di Universitas Chodang,
Korea Selatan. Sumber pem-
biayaan dari Corporate So-
cial Responsibility (CSR),
APBD, biaya mandiri dan
sumber-sumber pembia-
yaan sah lainnya. Dalam
lembar Rencana Kerjasa-

ma juga disebutkan bahwa
estimasi pembiayaan pe-
laksanaan program ini se-
kitar Rp 85.000.000 per
orang yang rincian perun-
tukannya adalah untuk
pembuatan visa, kursus
bahasa Korea, Tiket pu-
lang dan pergi, asrama,
biaya makan dan minum
(catering) dan SPP 2 semes-
ter.

“Ombudsman RI Per-
wakilan NTB melihat pro-
ses pemberangkatan para
calon mahasiswa ke Uni-
versitas Chodang yang
tanpa melalui Perjanjian
Kerjasama dan tanpa di-
lengkapi Standar Opera-
sional Prosedur (SOP)
yang clear adalah bentuk
keputusan pemerintah
yang tidak didasari asas
kehati-hatian sesuai yang
dipersyaratakan dalam
Asas-Asas Umum Peme-
rintahan yang Baik (AAU-
PB) dan berpotensi terja-
dinya perbuatan maladmi-
nistrasi berupa Penyimpa-
ngan Prosedur. Sikap pe-
laksanaan program terke-
san sangat terburu-buru
dapat menyebabkan per-
masalahan baik secara ad-
ministrasi pemerintahan
maupun persoalan-perso-
alan teknis lainnya, bahkan
persoalan hukum terkait
perlindungan WNI di luar
negeri,” jelasnya.

Terangnya, skema pro-
gram yang akan dilaksana-
kan dengan program be-
lajar yang didahului proses
kursus bahasa Korea (da-
lam rentang waktu Maret
hingga September 2019)
sambil mencari kesempa-
tan magang berkerja
adalah bentuk pelaksanaan
program yang rawan ter-
jadinya persoalan teknis
dan pelanggaran hukum.
Mengingat peraturan ten-

tang kerja part time hanya
boleh dilakukan mahasis-
wa luar negeri di Korea
Selatan jika telah melalui
masa tinggal enam (6) bu-
lan.

“Skema pembiayaan
campuran antara CSR dan
sumber mandiri yang tidak
disusun secara cermat dan
sesuai nomenklatur pem-
biayaan yang baik serta
tidak berdasarkan ukuran
kebutuhan sesuai agenda
program pendidikan dapat
berakibat permasalahan
keberlanjutan pembiayaan
dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan,”
ujarnya.

Oleh karena itu, kata
dia, Ombudsman RI Per-
wakilan NTB menghim-
bau Pemerintah Provinsi
NTB untuk lebih berhati-
hati dan pruden dalam me-
nyelenggarakan program
beasiswa ke luar negeri
sesuai ketentuan Kersama
Daerah dan kerjasama
dengan pemerintahan luar
negeri maupun lembaga
luar negeri seperti yang di-
atur dalam berbagai pera-
turan dan perundang-unda-
ngan, khususnya UU No-
mor 23 Tahun 2014 (serta PP
Nomor 28 Tahun 2018).
Partisipasi publik dalam
pelaksanaan program bea
siswa bagi masyarakat
harus didasari oleh Standar
Pelayanan Publik dan Stan-
dar Operasional Prosedur
(SOP) agar memenuhi un-
sur-unsur partisipatif, trans-
paran dan akuntabel.

“Lebih pruden dan ber-
hati-hati dalam mengelola
dana CSR agar tetap se-
suai dengan mekanisme
pengelolaan dana CSR se-
perti yang diatur dalam pe-
raturan dan perundang-un-
dangan yang berlaku,” pung-
kasnya. (BE04)

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB) Dr.
H. Zulkieflimansyah me-
nyambut baik keseriusan
para investor asal Malaysia
untuk berinvestasi di NTB.
Rencana untuk berinvestasi
secara serius tersebut mun-
cul saat dialog antara Gu-
bernur NTB dengan Dewan
Perdagangan Islam Malay-
sia (DPIM) di Ruang Rapat
Utama (RRU), Kantor Gu-
bernur NTB, Senin (9/9/2019).

Rombongan DPIM lang-
sung diterima oleh Gubernur
NTB, didampingi Wakil Gu-
bernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah bersama Penjabat
Sekda NTB, Dr. H. Iswandi,

dan Organisasi Perangkat Da-
erah (OPD) terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu,
Gubernur menjelaskan, kun-
jungan dari DPIM ini meru-
pakan tindak lanjut dari kun-
jungannya ke Malaysia be-
berapa waktu lalu. Kini DP-
IM membalas kunjungan
tersebut dengan membawa
serta sejumlah investor dari
Malaysia untuk berinvestasi
di NTB.

Menurutnya, kedatang-
an DPIM bersama sejum-
lah investor, merupakan
langkah kongkrit untuk be-
rinvestasi di NTB di multi-
sektor yang potensial. Ia
menjelaskan bahwa cukup
banyak peluang investasi

di NTB, seperti di bidang far-
masi, pengolahan sampah,
pengolahan daging dan lain
sebagainya.

Selain itu, Gubernur juga
berharap, dengan banyak-
nya kesamaan antara Ma-
laysia dan Indonesia, khu-
susnya NTB, ke depan akan
lebih banyak terbangun ko-
neksi langsung antara Lom-
bok-Malaysia. Karena de-
ngan adanya direct flight an-
tara dua daerah akan mampu
meningkatkan angka kunju-
ngan wisata. Seperti yang
terlihat di direct flight Lom-
bok-Perth Australia telah
mampu menaikkan jumlah
kunjungan turis Australia ke
NTB menjadi 200 persen.

Gubernur menuturkan
bahwa Provinsi NTB me-
mang sedang fokus untuk
memberi nilai tambah pada
hasil produksi masyarakat
melalui konsep industrialisasi.
Dengan hadirnya industri di
dalam daerah, maka pengo-
lahan bahan baku bisa dila-
kukan di sini dan bisa menjadi
lapangan kerja baru bagi ma-

syarakat.
Untuk memberi kemu-

dahan bagi investor, Gu-
bernur meminta Kepala
OPD untuk membantu dan
memfasilitasi jika ada po-
tensi-potensi bisnis di NTB,
misalnya dalam bidang
farmasi.

“Pimpinan OPD bisa men-
jembatani, untuk pembangu-
nan pabrik farmasi, sehingga
bahan baku akan lebih ber-
kembang di NTB,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden
DPIM, Datuk Sahar, ber-
harap kedatangannya ber-
sama para investor ke NTB
untuk melihat langsung po-
tensi-potensi bisnis yang bi-
sa dikembangkan di Lom-
bok dan Sumbawa.

Ia meminta penjelasan
kepada dinas dan lembaga
terkait di NTB yang ber-
hubungan dengan regulasi
atau aturan-aturan berin-
vestasi di Indonesia, khu-
susnya di NTB. Terutama
masalah perpajakan, bi-
aya masuk dan lain seba-
gainya.

Gubernur NTB Sambut Baik Rencana DPIM Berinvestasi
Wakil Presiden DPIM,

Datuk Rizal menambah-
kan, bahwa semua inves-
tor yang datang bersama-
nya memiliki keseriusan
untuk berinvestasi di NTB
dalam waktu dekat.

Ia mengharapkan agar
proses investasi diperce-
pat dengan memperpen-
dek alur birokrasi. Kebija-
kan ini perlu dilahirkan agar
dapat segera ditindaklanjuti
dengan penandatanganan
MoU antara Pemprov NTB

dengan Malaysia.
Di hadapan semua Ke-

pala OPD yang hadir, ia
menjelaskan bahwa keda-
tangannya ke NTB untuk
melihat langsung potensi
investasi, termasuk mela-
kukan pembicaraan de-
ngan sejumlah pemilik ho-
tel di kawasan Senggigi.

“Investor Malaysia siap
menghidupkan kembali ho-
tel-hotel yang sudah mati
di kawasan Senggigi,” ujar-
nya. (BE04)

raan. "Kami belum terima
jawaban berapa besaran da-
na Pilkada dari jumlah 28
miliar yang diajukan, kami
harus menunggu palu dari
dewan," katanya. (BE05)

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI
LOKASI PINGGIR JALAN

SAMPING PERTOKOAN RABA,
4 KT, 2 KM, DAPUR,

RUANG TAMU, GARASI MOBIL

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137
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Pendidikan Hal Penting dalam Hidup
Bima, BimaEkspres.-

Bupati Bima, Hj Indah Dha-
mayanti Putri,  mengatakan,
pendidikan merupakan hal
penting dalam hidup. Ke-
mampuan literasi merupa-
kan hak setiap orang dan
merupakan dasar untuk be-
lajar sepanjang hayat.

Hal itu disampaikan sa-
at membuka workshop
Peningkatan Mutu Pendi-
dikan tingkat Kabupaten Bi-
ma melalui Kemitraan Pro-
gram Literasi Yayasan Pen-
didikan Adiluhung Nusan-
tara (YPAN) dan Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Se-
luruh Indonesia (APKASI),
di SPNF SKB Bolo, Senin (

9/9).
Kegiatan dihadiri guru,

Kepala UPT dan pengawas
Se–Kabupaten Bima, Ke-
pala Dinas Dikbudpora Ka-
bupaten Bima beserta jaja-
rannya, serta para pengurus
YPAN dan APKASI.

Dikatakannya, kegiatan
ini patut diapresiasi, karena
memiliki nafas yang berse-
laras dengan visi handal.

“Saya berpesan kepada
segenap Tutor/Fasilitator agar
secara tulus ikhlas menempa
seluruh peserta, mentrans-
formasikan wawasan dan
ilmu hingga pada waktunya
nanti dapat menjadi refe-
rensi yang memaksimalisa-

Bima, BimaEkspres.-
Guru diharapkan dapat

memberikan metode pem-
belajaran yang baik dan
benar. Keberadaan seo-
rang guru memiliki pera-
nan penting dalam rangka
menentukan maju dan
mundurnya pendidikan di
tanah air.

“Guru memegang pera-
nan strategis terutama da-
lam upaya membentuk wa-
tak bangsa melalui pengem-
bangan kepribadian dan ni-
lai-nilai yang diinginkan.
Dari dimensi tersebut, pe-
ranan guru sulit digantikan
oleh yang lain,” kata  Per-
wakilan Asosiasi Pemerin-
tah Kabupaten Seluruh In-
donesia, H Adi Irawan, saat
Workshop Peningkatan
Mutu Pendidikan tingkat
Kabupaten Bima melalui
Kemitraan Program Lite-
rasi Yayasan Pendidikan
Adiluhung Nusantara (YP-
AN), di SPNF SKB Bolo,
Senin (9/9).

Lanjutnya, guru harus

si proses pendidikan dan
pembinaan pada para sis-
wa,” ujarnya.

Civitas pendidikan, nan-
tinya, memiliki pengertain
mendalam tentang fungsi
atau kegunaan media pen-
didikan.

Memanfaatkan media
pendidikan secara tepat
dalam interaksi belaja me-
ngajar. Membuat media
yang sederhana dan mu-
dah diajarkan.

“Saya berharap agar
mengikuti seluruh rangka-
ian workshop dengan pe-
nuh kesungguhan, disiplin
dan patuh dalam meneri-
ma segala bentuk instruksi

dan ilmu yang diberikan pa-
ra Tutor/Fasilitator,” tutup-
nya.

Kepala Dikbudpora Ka-
bupaten Bima, Zunaiddin,
S.Sos, MM mengatakan,
peningkatan mutu pen-
didik adalah sudah men-
jadi suatu keharusan
dan jangan sampai te-
naga pendidik tidak bisa
mengikuti perkem-
bangan zaman.

Pendidikan itu si-
fatnya dinamis, sehing-
ga akan selalu berubah
dari masa ke masa.

“Sebagai tenaga
pendidik kita tidak bi-
sa berdiam diri, sehing-
ga harus mampu me-
ningkatkan mutu dan kom-
petensi diri untuk bisa
memberikan yang terbaik
kepada anak didik,” ujar-
nya.

Guru Diharapkan Memberikan Metode
Pembelajaran yang Baik dan Benar

Untuk itu, guru dituntut

memiliki sikap dan sifat
yang baik, agar siswa yang
diajarnya dapat meniru dan
mencontoh perilaku-peri-
laku baik tersebut. Dengan
kata lain, guru harus memi-
liki kualitas yang baik untuk
menjadikan pendidikan le-
bih bermutu.

“Guru bukan hanya mam-
pu memberikan pelajaran
tentang materi di dalam kelas
namun guru juga harus me-
miliki kepribadian yang baik
untuk diteladani oleh siswa-
nya. Dengan kepribadian
yang baik tersebut nantinya
akan memberikan dampak
positif terhadap sikap dan
perilaku siswa disekolah.
Guru juga harus mampu me-
milih metode atau pembela-
jaran seperti apa yang pas
untuk anak didik mereka.
Tidak memaksa namun per-
lahan membuat anak didik
menyukai cara belajar yang
diterapkan,” bebernya.

Dalam rangka pening-
katan mutu pendidikan ini,
pihaknya berkerjasama de-

tidak hanya mampu me-
ningkatkan kecer-

dasan intelektual
siswa dan men-

t r a n s f e r
ilmu, tetapi
juga harus
m a m p u
m en c i p -
takan ka-
r a k t e r
baik.
Kegiatan
tersebut
dilakukan
sebanyak
4 angka-
tan mulai
9 sampai
14 Septem-
ber 2019.

Untuk ta-
hap pertama

diikuti oleh
307 guru.

(BE07)

Hj Indah Dhamayanti Putri, SE

Bima, BimaEkspres.-
Perbaikan jalan di Bolo

tidak pasang rambu-rambu
sebagai peringatan. Hal ini
menyebabkan rawan terja-
dinya kecelakaan.

Seperti halnya perbaikan
jalan di sekitar SPBU Sila, kon-
disi tersebut sangat dikeluhkan
oleh pengguna jalan, karena
kerap kali sepeda motor oleng
bahkan jatuh lantaran galian
aspal belum diperbaiki.

Salah seorang pengguna
jalan, Baharudin, Senin (9/9)
mengingat  agar hati-hati me-
lintasi jalan lintas Timu Bon-
tokape. Apalagi dengan jalur

lurus, sehingga  pengguna ken-
daraan melaju dengan kencang.

Biasanya, saat  pengen-
dara tepat berada di galian
aspal, kaget sehingga ter-
jadi kecelakaan.

“Kemarin ada penggu-
na sepeda motor yang ja-
tuh akibat galian aspal ter-
sebut. Hal tiada lain karena
tidak sadar ada lubang ga-
lian aspal,” tuturnya.

Begitu pun kata Ridwan,
mengeluhkan kondisi jalan
sekitar SPBU Sila yang be-
lum diperbaiki karena rentan
terjadi kecelakaan sepeda
motor.

“Kita kuatir akan banyak
korban yang jatuh. Mestinya
galian aspal segera diper-
baiki atau ditambal,” ung-
kapnya.

Hal itu harus dilakukan
karena disekitar jalan itu peng-
guna sepeda motor kerap
kali melaju dengan kecepa-
tan tinggi, selain itu banyak-
nya jalan bergelombang me-
nyulitkan pengguna sepeda
motor melaju dengan nya-
man.

“Untuk itu mohon segera
diperbaiki sebelum banyak
korban yang jatuh,” pungkas-
nya. (BE07)

Perbaikan Jalan tidak
Pasang Rambu, Rawan Kecelakaan

Pengendara yang melintasi jalan yang diperbaiki.

ngan Yayasan Pendidikan
Adiluhung yang sangat mem-
perhatikan pentingnya de-
dikasi guru sebagai sosok
yang mampu menginspirasi
para siswa memiliki cita-cita,
mimpi dan semangat belajar.
Kegiatan Workshop ini akan
mampu membuka pikiran
para guru.

“Mereka seolah men-
dapat pencerahan dan
memahami bahwa banyak
kekurangan pada dirinya
selama menjadi pendidik.
Meski sudah 25 tahun
mengajar, tetapi para guru
menyadari mereka harus
meningkatkan kemam-
puan dan kualitas. Apa
yang disampaikan menjadi
bekal bagi kami untuk mem-
bawa perubahan pada anak
didik. Selama mengikuti
pelatihan, saya makin me-
nyadari banyak kekurang-
an sebagai guru. marilah
kita sebagai guru mendi-
dik anak-anak dengan baik
dan sebagai amal kita,”
pungkasnya. (BE07)

Para guru yang mengikuti kegiatan workshop.


