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Kota Bima, BimaEkspres.-
Krisis air bersih di wilayah Kota Bima

nampaknya kian berdampak luas saja. Se-
lain bertambah parah di musim kemarau
kini, nyaris disemua kelurahan di Kota Bima
merasakannya.

Bahkan sekelas orang nomor tiga di
jajaran Pemkot Bima, yakni Sekda Kota
Bima Drs H Mukhtar Landa MH turut me-
rasakan darurat air bersih tersebut.

Baca: Darurat Air... Hal 4

Lho kok bisa? Dibeberkan Muhktar, hal
itu dipicu jaringan pipa air milik Perusaha-
an Daerah Air Minum (PDAM) Bima yang
telah lama rusak. “Karena selain musim ke-
marau, kesulitan air bersih di Kota Bima ka-
rena jaringan pipa PDAM macet. Termasuk
di rumah saya di Kelurahan Melayu,” ke-
luhnya.

Dibeberkan Sekda, sebagian warga Ko-
ta Bima tidak bisa lagi menikmati air bersih,

Warga Kota Bima Darurat
Air Bersih, Sekda pun Jadi Korban

Bima, BimaEkspres.-
Pasca-keluarnya Kabupaten Bima dari

status daerah tertinggal sesuai Surat Ke-
putusan (SK) Menteri Desa Pembangun-
an Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Mendes PDTT) Nomor 79 Tahun 2019 ter-
tanggal 31 Juli 2019 lalu, Kabupaten Bima
kini terus berusaha mandiri agar benar-be-
nar keluar dari status tersebut.

“Status ini akan tetap dievaluasi. Apa-
kah kita mampu mandiri dengan berku-
rangnya dukungan atau pendampingan
dari Pemerintah Pusat,” jelas Bupati Bi-
ma, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE men-
jawab BimaEkspres kemarin.

Terhitung kata istri mending Ferry Zul-

Baca: Berjuang... Hal 6

Kabupaten Bima
Berjuang Mandiri

Bima, BimaEkspres.-
Lantaran kesal dengan oknum Kepala

TK Tunas Harapan Desa Tonda Keca-
matan Madapangga. Wali murid melaku-
kan penyegelan kantor dan ruangan TK
setempat, Jum'at (13/9).

Salah seorang wali murid, Syarifudin,
mengungkapkan, penyegelan ini dilakukan
atas ulah kepala TK yang mengelola dana
BOP di luar koridor. "Ada dugaan memper-
kaya diri yang dilakukan oknum Kepala TK.
Pasalnya kondisi TK tidak terurus dengan ba-
ik," ujarnya.

Kondisi ruangan sangat memprihatin-
kan yakni hingga saat ini belum menggu-
nakan keramik. Bahkan terlihat bagian atap
bocor. "Selain itu gaji tenaga pendidik diaba-
ikan," jelasnya.

Sementara itu, tenaga pendidik Astuti,
S. Pd, menjelaskan, jumlah siswa 30 orang
sangat tidak mungkin dengan kondisi rua-
ngan yang tidak layak. "Jika dibanding jum-
lah siswa. Kondisi ruangan sangat tidak la-

Baca: Segel... Hal 6

lantaran jaringan air milik PDAM Bima ru-
sak sejak Kota Bima diterjang banjir ban-
dang akhir tahun 2016 silam.

“Mulai dari banjir 2016 lalu sampai seka-
rang di rumah saya isi ulang air (galon) se-
tiap hari. Apalagi saat-saat sekarang,” ujar-
nya dengan nada heran.

Dua Pasien Kakak Beradik Yang Melepuh Alami Anemia

Bima, BimaEkspres.-
Seperti apa kondisi kesehatan M. Yusuf

(17) Saiful (7) warga Desa Rasabou, Ke-
camatan Tambora Kabupaten Bima, semen-

Utusan Kemenpora Republik Indonesia saat mengunjungi Sarangge Baca Bima dan melihat kegiatannya. Berita di halaman 2.

Wali Murid Segel
Ruangan TK Tunas Harapan

Baca: Kakak Beradik... Hal 4

jak ditangani medis di RSUD Bima? Dirut
RSUD melalui Humas dr. Akbar, menga-
takan pasien tersebut sedang ditangani oleh
dr Spesialis anak, sudah mendapatkan pe-

nanganan transfusi darah karena mengala-
mi anemia.

"Pasien tersebut sedang ditangani oleh
dokter spesialis anak, sudah mendapatkan
penanganan transfusi darah karena menga-
lami anemia, kondisi saat ini dalam keada-
an stabil," jelas Humas RSUD Bima, dr Ak-
bar, Jumat (13/9).

Kata dia, kondisi kedua pasien sebelum
dirujuk ke RSUD Bima memang ungensi,
sehingga mengakibatkan tidak bisa berak-
tivtas secara normal.

"Masih dalam pemeriksaan lebih lanjut
untuk menentukan diagnosis pastinya. Saat
ini pasien dalam keadaan Anemia, oleh ka-
rena itu dilakukan pemberian transfusi da-
rah," ujarnya.

Dia mengaku, selain dua anak itu, ibu

Hj Indah Dhamayanti Putri, SE
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CATATAN REDAKSI

ADA sorotan yang ditujukan kepada Bu-
pati Bima,Hj Indah Damayanti Puteri SE, ka-
rena serung tidak menghadiri Rapat Paripur-
na DPRD Kabupaten Bima. Bahkan ketidak-
hadirannya membuat anggota dewan gaduh,
karena protes terhadap utusan eksekutif.

Tak jarang hujan kritik dan interupsi pun
kerap terjadi hingga sidang kerap ditunda
bahkan diskorsing. Kehadiran kepala daerah
secara langsung dianggap komitmen kemi-
traan antara dua lembaga.

Apalagi, Bupati Bima, sebelumnya ada-
lah Wakil Ketua Dewan, sebelum terpilih  pa-
da Pilkada sebelumnya.Hal itu seharusnya bi-
sa membuatnya memahami apa yang menjadi
keinginan dewan.

Tidak saja itu, dampak ketidak hadiran
bupati, membuat banyak pejabat OPD ikut-
ikutan malas datang. Padahal kehadiran
mereka juga penting untuk mendengarkan
aspirasi dewan.

Aspirasi dewan sendiri, juga menyangkut
penilaian atas pengawasan yang dilakukan.
Itu juga sebagai fungsi kontrol atas kinerja
eksekutif dan perlu segera ditindaklanjuti.

Seperti tidak optimalnya sejumlah OPD
mengelola potensi PAD,  sehingga menguap
bagitu saja. Belum lagi dugaan kebocoran
PAD yang seharusnya didengar langsung dan
direspon cepat.

Alasan bupati bahwa ketidakhadirannya
karena ada miskomunikasi, perlu dicermati.
Jangan sampai ada alibi. Pun jika kepala da-
erah tidak dapat hadir, maka pejabat OPD da-
pat hadir dan mendengarkan apa yang disam-
paikan dewan.

Jika mental  kepala OPD hanya hadir sa-
at kepala daerah ada, maka penting menjadi
catatan dan evaluasi. Bahkan,  pejabat itu ti-
dak tulus dalam bekerja dan hanya ingin men-
cari muka.

Apa yang menjadi sorotan dan kritikan
rekan legislator sebagai mitra terdekat pe-
merintah, harusnya menjadi masukan yang
luar biasa berharga.

Meski bupati mengaku tidak ada niat apa-
lagi unsur yang disengaja untuk tidak meng-
hadiri setiap rapat-rapat dewan, apalagi kata-
nya sengaja tidak hadir dengan modus. Ken-
dala utama yang dihadapinya selama ini, ba-
nyak hal penting lain dikerjakan, termasuk meng-
hadiri acara.

Dalam catatan BimaEkspres, rapat pari-
purna yang tidak dihadiri kepala daerah,
kursi pimpinan OPD banyak kosong. Namun,
jika bupati hadir, akan penuh.

Mentalitas ini harus diubah oleh bupati,
agar pejabatnya tidak bertingkah demikian.
Bila perlu, membuat absensi bagi OPD yang
hadir, jika dirinya tidak hadir.

Kedepannya, diharapkan ada sinergi yang
baik, apalagi untuk pembahasan yang krusial
menyangkut kepentingan masyarakat. Karena
arah kebijakan APBD misalnya,  sangat bergan-
tung  bagaimana kesepahaman antara eksekutif
dan legislatif. (*)

Jarang Hadir

Bima, BimaEkspres.-
Seperti apa dasar dari gu-

gatan beberapa masyarakat
Desa Talabiu, terhadap hasil
penetapan nama Calon Pil-
kades yang ditetapkan Pani-
tia? Kabid Pemdes DPMDes
Kabupaten Bima, El Faisal,
MM, mengaku menerima pe-
ngaduan salah satu bakal ca-
lon, M Jafar yang merasa di-
rugikan.

"Saya terima surat penga-
duan dari salah satu calon
yang merasa dirugikan atas
nama M Jafar, mengaku ke-
beratan dengan putusan pa-
nitia Desa," ujarnya, Jumat
(13/9).

Dalam surat yang diajukan
pada 10 September 2019 itu,
tertulis berdasarkan surat pa-
nitia pemilihan kepala Desa
Talabiu nomor 14/Pan.Pilka-
des DS Talabiu/IX/2019, pe-
rihal hasil evaluasi dan verifi-
kasi berkas permohonan ba-
kal calon kepala Desa, dengan
itu M. Jafar merasa keberatan
atas kinerja panitia Pilkades
Talabiu dengan berbagai ala-
san.

Seperti poin pertama, me-
ngemukanan skoring panitia
terhadap semua semua bakal
calon tujuh orang itu agar da-

DPMDes Terima Gugatan
Penetapan Calon Kades Talabiu

2002 hingga 2013 selama dua
tahun, ditolak tanggal 10 Sep-
tember 2019, sementara di-
jadwal verifikasi bahan bakal
calon kepala Desa sampai tang-
gal 8 hingga September 2019,
ini sesuai jadwal Perda.

Izasah Ahmad Baco tol-
ing diverifikasi vaktual mulai
izasah SD, SMP dan SMA
karena tidak sesuai dengan
identitas diri bersangkutan.

Tidak adanya berita aca-
ra tentang berkas para calon
dalam perengkingan meme-
nuhi syarat dan tidak meme-
nuhi.  Melewati tahapan Pil-
kades sesyai yang disepakati
yaitu tahapan Pilkades seka-
rang pertanggal 10 Septem-
ber 2019 yaitu verifikasi ber-
kas calon yang memenuhi
persyaratan, bukan tahapan
seseorang dan penilaian.

Pengadu menilai sekre-
taris Pilkades menunjukan
dukungan dan keberpihakan
kepada salah satu bakal calon
dan meminta  dipecat. Menu-
rut M. Jafar panitia melang-
gar Perda Kabupaten Bima
Nomor 5 tahun 2018 dan akan
memproses ke hukum.

Hanya saja Faisal tidak men-
jelaskan, tindak lanjut dari adu-
an itu seperti apa. (BE05)

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

Zulkieflimansyah menerima
para anggota Forum Pem-
bauran Kebangsaan (FPK)
di ruang kerjanya, Jumat (13/
09/2019).

Dalam agenda bernuan-

sa silaturrahim tersebut,
Gubernur mengaku senang
dan menyambut baik keda-
tangan FPK ini. Menurut Gu-
bernur, FPK ini hadir sebagai
penjaga persatuan di NTB.

Gubernur yang akrab di-
sapa Bang Zul ini berharap,

FPK bisa menjadi tempat
informasi dan konsultasi lin-
tas etnis di tengah masya-
rakat. Hal ini menurutnya
penting untuk menumbuh-
kan dan memelihara rasa ke-
bersamaan dalam pembau-
ran kebangsaan.

“Forum ini saya kira bukan
hanya pakaiannya yang be-
ragam. Tapi saya yakin hati
kita juga beragam. FPK ini
harus bisa saling memahami
dan mengerti perasaan satu
sama lain,” ungkap gubernur.
(BE04)

pat dirincikan satu persatu.
Baik  indikator, bobot, varia-
bel, skoring dan jumlah nilai.

Kemudian, dipoin kedua
aduannya itu mengatakan un-
tuk memperhatikan pengala-
man kerja bakal calon kepala
Desa tujuh orang diajukan itu

dan penerimaan ulang Per-
bub nomor 24 tahun 2019 pa-
sal II.

Selain itu, M. Jafar juga
menulis mengapa Surat ke-
putusan (SK) dirinya seba-
gai kepala Dusun Rade De-
sa Talabiu terhitung mulai

El Faisal, SEI, MM

Gubernur NTB Terima Anggota FPK
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Distambun Mulai Salurkan Bibit Tanaman Tumpang Sari
Bima, BimaEkspres.-

Dinas Pertanian dan Perke-
bunan (Distambun) Kabupaten Bi-
ma mulai salurkan bibit tanaman
tumpang sari yakni padi dan jagung
untuk kebutuhan para petani di
tujuh kecamatan yang ada di Ka-
bupaten Bima. Pendistribusian bibit
padi ini masuk pada program tum-
pang sari menghadapi Musim Hu-
jan (MH) Tahun 2019.

Kepala Bidang Tanaman Pa-
ngan, Mansyur S.P  menyampai-
kan, penyaluran mulai dilakukan
beberapa waktu lalu. Yakni un-
tuk tujuh kecamatan. "Sekarang
sudah disalurkan wilayah Keca-
matan Tambora, Lambitu dan la-

innya," ujar Mansyur.
Lanjut dia, bantuan ini ber-

sumber dari pemerintah pusat de-
ngan alokasi luas lahan sebanyak
14.144 Ha. "Wilayah yang terkafer
dapat bantuan ini yakni Sape, Bolo,
Ambalawi, Soromandi, Tambora,
Lambitu dan Sanggar," terangnya.

Dijelaskannya, bantuan tersebut
sesuai permintaan atau pengajuan
para petani di tahun sebelumnya.

"Bibit padi ini beberapa macam
farietas. Antara lain, Situbagendit,
Ciherang dan lainnya," tuturnya.

Untuk mengetahui kualitas se-
jumlah benih, sebelumnya sudah
diperiksa oleh pihak Balai Pembe-
nihan Sertifikasi Benih (BPSB)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kabupaten Bima

menyerahkan aset hibah senilai
Rp 1,5 Miliar ke Pemerintah Ko-
ta Bima. Aset hibah ini rencana-
nya akan digunakan untuk bebe-
rapa Kantor OPD Kota Bima.

Sekretaris Daerah (Sekda)
Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Lan-
da MH, Jum’at (13/9), mengaku
beberapa aset hibah yang diterima
dari Pemkab Bima tersebut beru-
pa tiga bangunan kantor plus leng-
kap dengan tanahnya.

“Ada dua jenis aset hibah yang
diberikan, berupa tiga bangunan
dan tanah," jelas Sekda. Menu-
rutnya tiga banguan tersebut an-
tara lain eks Kantor Dinas Per-
tambangan dan Energi Kabupa-
ten Bima lengkap dengan tanah
seluas 1.200 M2. Kemudian bangu-
nan eks Sekretariat BIPP/PIDRA
dan eks Kantor Pendapatan Kabu-
paten Bima.

“Juga ada tanah bangunan
belakang dan samping kompleks
kantor Peternakan dan Keswan
Kabupaten Bima seluas 4.000 M2,”
urainya.

Mukhtar mengatakan, bangu-
nan tersebut akan digunakan ber-
bagai hal oleh Pemkot Bima. Se-
perti tanah eks kantor Pertam-
bangan dan Energi akan dibangun
Perpustakaan Kota Bima.

“Sementara untuk bangunan
eks BIPP/PIDRA akan dijadikan
Kantor Kesbangpol Kota Bima,”
ujarnya. Selain hibah, Pemkot ju-
ga saat ini telah menunggu per-
setujuan Bupati Bima untuk pin-
jam pakai bangunan eks Kantor
BKD dan Diklat dan Disdukcapil
Kabupaten Bima yang letaknya tidak
jauh dari Kantor Walikota Bima.

“Pinjam pakai sudah diajukan.
Saat ini masih menunggu persetujuan
Bupati Bima,” ucapnya penuh harap.
(BE09)

Provinsi NTB yang diwakili oleh
petugas BPSB Kabupaten Bima.
Sedangkan terkait bantuan benih
jagung sambungnya sebanyak 212
ribu 160 kg, dengan jenis Varietas
Premium 909.

"Masalah penyaluran benih ja-

Pemkab Hibahkan Tiga Eks Kantor
Senilai Rp 1,5 M ke Pemkot Bima

gung tergantung kesiapan petani
dan unsur terkait. Yang jelas akan
dikawal oleh pihak keamanan," ung-
kapnya.

Dikatakan, adapun tujuan pe-
merintah memberikan tanaman
Tumpang Sari ini dengan hara-

pan mampu meningkatkan In-
deks Produksi (IP) khususnya wi-
layah Kabupaten Bima.

"Pemerintah sangat berharap
adanya peningkatan indeks produksi
pertanian. Sehingga terwujud kesejah-
teraan bagi petani," tutupnya. (BE07)

Drs H Muhtar Landa, MH

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
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KPU Kota Bima Juara II Lomba Kategori Layanan Masyarakat Kreatif
Kota Bima hanya mengikuti
satu kategori lomba yang di-
unggulkan, yakni Layanan
Masyarakat Kreatif.

Ketua Divisi Sosialisasi
SDM dan Parmas KPU
Kota Bima, Yety Safriati S
Sos menjelaskan, waktu per-
siapan menghadapi lomba
tersebut cukup singkat.

Namun berkat kerjasa-
ma dan kekompakan, lomba
tersebut mampu dimenang-
kan.

"Alhamdulillah kami me-
raih peringkat kedua, berar-
ti ke depan harus lebih kre-
atif lagi," tuturnya.

Lanjut Yety, pada lomba
tersebut, KPU Kota/Kabu-
paten mengajukan bebera-
pa kategori yang diunggul-
kan. Kemudian melampir-

Mataram, BimaEkspres.-
KPU Kota Bima meraih

peringkat kedua Lomba KPU
Kota/Kabupaten Berpres-
tasi se-Provinsi NTB untuk
kategori Layanan Masyara-
kat Kreatif. Pengumuman
tersebut disampaikan oleh
KPU Provinsi NTB pada
malam puncak kegiatan in-
ternalisasi budaya kerja KPU
Kota/Kabupaten se Provinsi
NTB, Kamis malam (12/9)
di Hotel Lombok Raya Kota
Mataram.

Lomba KPU Kota/Ka-
bupaten berprestasi terse-
but diikuti oleh seluruh KPU
Kota dan Kabupaten yg ada
di Provinsi NTB, dengan tu-
juh kategori yang dilomba-
kan.

Pada lomba kali ini, KPU

Darurat Air... dari hal.1

Dia mengaku air isi ulang
dengan galon, hanya untuk
keperluan minum dan me-
masak saja. Sementara un-
tuk mandi, cuci dan sebaga-
inya mengandalkan air bor.
Ada upaya PDAM untuk
memperbaiki jaringan yang
rusak, namun tidak berhasil.

“Sempat ada upaya per-
baikan beberapa jaringan
yang macet dan rusak. Tapi
tidak bisa,” katanya. Sekda
mengaku, pada tahun 2020
mendatang jaringan yang
rusak tersebut akan diper-
baiki, karena ada bantuan
sebanyak Rp30 miliar dari
Pemerintah Pusat. Dana
ini nantinya akan dititipkan
dan dimasukkan dalam AP-
BD Pemerintah Kota.

diserahkan itu harus kita
narasikan dan diserahkan
ke tim penilai lomba yang
sudah dibentuk oleh KPU
Provinsi NTB, paling lam-
bat tanggal 8 September
2019," jelasnya.

Untuk Kategori Laya-
nan Masyarakat Kreatif,
peringkat pertama diraih
oleh KPU Lombok Utara
dan peringkat ketiga KPU
Kabupaten Bima.

Atas prestasi yang di-
raih tersebut, mantan war-
tawati ini mengucapkan
terimakasih kepada seluruh
jajaran KPU Kota Bima dan
pihak-pihak terkait yang
telah membantu.

"Terimakasih untuk semua
pihak yang sudah membantu,"
pungkasnya. (BE04)

kan bukti pendukung untuk
kategori tersebut. Seperti

desain iklan layanan ma-
syarakat dan video iklan la-

yanan masyarakat.
"Bukti pendukung yang

“Mengingat perbaikan
jaringan ini ada di wilayah
Kota Bima. Sementara PD-
AM milik Pemerintah Kabu-
paten Bima. Jadi harus ada
kerjasama,” katanya.

Selain itu, dia mengaku
ada beberapa wilayah atau
Kelurahan di Kota Bima yang
dulunya penghasil sumber air
bersih. Namun kini sudah mu-
lai menyusut dan hanya me-
ngandalkan bantuan.

Sekda menjelaskan, de-
bit air di wilayah Kota Bi-
ma terus menyusut akibat
dampak gundulnya hutan
karena maraknya praktek
illegal loging dan pembu-
kaan lahan pertanian.

“Musim kemarau kita
dihantui krisis air bersih,

saat hujan dicemaskan ban-
jir. Ini semua dampak ille-
gal logging dan pembuka-
an lahan untuk Pertanian
yang menyebabkan gundul-
nya hutan,” tukasnya.

Dia menambahkan, da-
lam mengatasi krisis air
bersih di Kota Bima dalam
jangka menengah dan pan-
jang. Pemerintah Kota Bi-
ma tengah mencari titik sum-
ber air untuk dilakukan pe-
ngeboran.

“Untuk mengatasi se-
mentara semua leading
sector yang memiliki mobil
tangki kita gerakkan untuk
distribusi air. Seperti PU dan
PR, Bagian Umum, Dinsos,
dan BPBD,” pungkasnya.
(BE09)

Mataram, BimaEkspres.-
Setelah menyelesaikan

Evaluasi Tahapan Pemilu
2019, KPU Provinsi dan
KPU Kabkota se-NTB me-
laksanakan kegiatan Inter-
nalisasi Budaya Kerja, yang
diikuti oleh Ketua, Anggota,
Sekretaris dan jajaran Sekre-
tariat KPU Provinsi NTB
serta Ketua, Anggota dan
Sekretaris KPU kabkota se
-TB.

Internalisasi Budaya Kerja

ini dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kembali soli-
ditas, kerjasama dan koordi-
nasi antar penyelenggara
pemilu baik KPU Provinsi
maupun KPU Kabkota se
NTB pasca berakhirnya ta-
hapan Pemilu 2019, khusus-
nya menjelang pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota di 7 Kabkota
se-NTB tahun 2020 yang ta-
hapannya akan dimulai bulan

Oktober 2019.
Kegiatan Internalisasi

Budaya Kerja diisi dengan
3 kegiatan utama, yaitu pem-
bekalan oleh fasilitator di-
laksanakan di indoor, kegia-
tan olahraga bersama dilak-
sanakan di Gelanggang Pe-
muda dan outbond Hutan
Wisata Suranadi.

Ketua KPU Provinsi NTB
Suhardi Soud ketika membuka
kegiatan Internalisasi Budaya
Kerja di Gelanggang Pemuda

Mataram, Rabu (11/9) menga-
takan tantangan penyelengga-
ran Pemilu dan pemilihan ke-
depan akan semakin berat dan
kompleks.

Untuk mampu menjawab
tantangan itu, maka mau tidak
mau dibutukan kerjasama yang
solid di internal penyelenggara
serta kemampuan berkoor-
dinasi yang baik dengan selu-
ruh stakeholder, baik peme-
rintah, masyarakat dan teruta-
ma peserta Pemilu.

Tentu dalam penyeleng-
garaan pemilu dan pemilihan
ada saja perbedaan pendapat
atau penafsiran diantara kita
sebagai penyelenggara, ka-
renanya momen internalisasi
budaya kerja ini merupakan
momen penting untuk kita
semakin menyatukan kembali
perbedaan yang ada, mem-
perkuat kerjasama internal
dan koordinasi eksternal, ser-
ta memperteguh komitmen
bersama untuk menyukses-

kan agenda pemilihan seren-
tak 2020 yang akan datang,
kata Suhardi Soud.

Pembukaan kegiatan In-
ternalisasi Budaya kerja di-
tandai dengan tendangan bo-
la pertama oleh Ketua KPU
Provinsi NTB Suhardi Soud,
dilanjutkan dengan pertan-
dingan futsal dan Tenis Meja.
Rangkaian kegiatan dilan-
jutkan dengan outbond ke-
esokan harinya di hutan wi-
sata Suranadi.(BE04)

KPU NTB Bangun Budaya Internalisasi Kerja

Komisioner KPU Kota Bima saat menerima penghargaan lomba dari KPU NTB.

Bima, BimaEkspres.-
Pendiri Sarangge Baca

Bima, Adipati, SPd mengi-
kuti Seleksi Pemuda Pe-
lopor pada Bidang Pendi-

dikan tahun 2019. Kemen-
pora RI pun turun untuk
melihat langsung kegiatan
Serangga Baca dan juga Ke-
peloporan pendirinya.

Utusan Kemenpora Re-
publik Indonesia , Irfan Za-
maludin Hasibuan melihat
dari dekat kegitan Sarangge
Baca Bima. Baik dengan anak-

anak maupun masyarakat
pada umumnya.

"Sarangge merupakan
tempat purba wadah dakwah
dan Sekolah alternatif orang
tua kita terdahulu untuk ber-
bagi dan menyebarkan pesan
kesejukan dan pesan perda-
maian," ujar Adi Pati selaku
pendiri Sarangge Baca.

Disisi lain, sarangge me-
rupakan tempat asal usul ke-
bagaikan terkecil di lingkup
masyarakat Bima, meskipun
asal-usul terkecil namun,

mampu melahirkan ide-ide
besar Untuk Bangsa.

"Coba kita Bayangkan,
seandainya kita Manfaatkan
Sarangge Sebagai Wadah
alternatif penanaman nilai-
nilai perdamaian, nilai keba-
ikan di kabupaten Bima. In-
syaAllah suatu saat nanti kita
akan merasakan kesejukan
dan keharmonisan yang ter-
bangun di antara tetangga
dan masyarakat Bima," te-
rangnya.

Misalnya Daerah Aceh

Dijuluki dengan sebutan Se-
rambi Mekah karena di da-
lamnya Aceh sebagai satelit
Ilmu pengetahuan Di Nusan-
tara, maka Kabupaten Bima
memiliki Sarangge Baca
Bima sebagai wadah alter-
natif mencerdaskan anak
bangsa.

"Bukan kemudian Sarang-
ge hanya dimanfaatkan seba-
gai tempat gosipnya Ibu-ibu
yang nanti hanya memicu jarak
silaturrahmi antar tetangga,"
tutupnya. (BE07)

Pendiri Sarangge Baca Bima Dinilai Kemenpora

Kakak Beradik...  dari hal.1

kandung mereka juga di-
berikan perawatan medis
karena sedang sakit.  "Ibu
pasien juga dirawat di zaal
dalam dengan penyakit gang-
guan pencernaan (Geard),"
katanya.

Seperti diberitakan se-
belumnya, ibu kandung kor-

ban mengaku tidak memi-
liki biaya untuk berobat, se-
hingga dibutuhkan bantuan
dari relawan dan pemerin-
tah.

"Mereka punya kartu
BPJS, walaupun tidak ada
BPJS, kami dari RSUD
melayani dengan gratis,"

katanya.
Akbar juga mengaku sa-

lah satu pasien M. Yusuf ren-
cana dirujuk ke Mataram,
namun kapan waktunya, dia
belum bisa menjawab.

“Kami akan merujuk ke
Mataram satu orang, tapi belum
tau kapan," jelasnya. (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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Hah, PAD Sejumlah OPD Bocor?
Bima, BimaEkspres.-

Memasuki Bulan Septem-
ber tahun 2019 ini yang men-
jadi tanda akan menuju akhir
tahun, legislator di DPRD Ka-
bupaten Bima mulai memplo-
toti kinerja eksekutif. Terlebih
kepada para OPD yang me-
miliki pencapaian atau tar-
get PAD yang tinggi.

Dalam rancangan Ang-
garan Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Perubahan
(APBD-P) tahun 2019, ek-
sekutif mengusulkan ang-
garan yang dimintai perse-
tujuan legislatif, sebesar Rp
1,8 Triliun. Besaran angka
RAPBD Perubahan terse-
but, membuat legislatif men-
duga ada sejumlah OPD yang
mengalami kebocoran ca-
paian dari target dan prog-
nosisnya.

Wakil Ketua Komisi 2
DPRD Kabupaten Bima,
Edi Mukhlis, mengungkap-
kan adanya sejumlah ke-
bocoran pundi pendapatan
daerah yang sah pada sejum-
lah OPD. Bocornya pundi pe-
masukan daerah tersebut be-
bernya, ada Dinas Perikanan
dan Kelautan.

"Mulai dari pendapatan
dari retribusi pabrik es ba-

tangan untuk para nelayan
di sejumlah wilayah keca-
matan pesisir laut," ungkap-
nya.

Meski tidak disebutkan
berapa defisit hasil PAD di
bidang usaha tersebut, kata
Edi, nyaris setengah dari ca-
paian berkurang.

Masih di Dinas yang sa-
ma, sebutnya, pendapatan
dari hasil sewa alat berat je-
nis eksafator yang dikelola
selama ini, sama sekali tidak
dilaporkan atau dituangkan
sebagai pemasukan daerah
di dinas tersebut.

“Hasil dari sewa eksafa-
tor nihil alias nol rupiah. Pa-
dahal alat berat itu selalu di-
kelola di workshop Bima,” te-
rangnya.

Belum lagi katanya, pe-
masukan PAD dari tambak
rakyat disejumlah wilayah
yang ada di Kabupaten Bi-
ma. pada tahun-tahun sebe-
lumnya kata Edi, pemasukan
tetap ada, tetapi untuk tahun
ini sama sekali kosong pen-
dapatannya.

Kebocoran PAD lainya,
sambung Duta Partai Nas-
dem yang berhasil lolos un-
tuk kedua kalinya di rumah
rakyat tersebut, terkait pen-

dapatan daerah pada pe-
ngelolaan Taman Wisata
Kalaki.

"Dari target Rp 7 juta
pertahun ternyata hanya Rp
6 juta saja. Mestinya
pendapatan disetiap titik
potensi PAD meningkat dari
tahun sebelumnya, bukan
malah menurun," tekannya.

Fakta yang paling miris
duga Edi, terjadinya kebo-
coran pendapatan daerah
di bidang pengeloaan aset.
Jika dihitung kerugian da-
erah dari pengelolaan aset
sebutnya, mencapi angka
Rp 7 Miliar setiap tahun-
nya. Sebab soal kelola aset
utamanya lelang tanah yang
dibijaki Bagian Umum, ada
banyak indikasi penguasaan
tanah Pemkab oleh oknum
tertentu yang tentunya tidak
masuk dalam kas daerah.

Belum lagi urainya, jum-
lah aset dalam bentuk tanah
sawah seluas 1520 hektar di
tambah 32 hektar di wila-
yah Kota, hanya mengha-
silkan PAD sebesar Rp 2
Miliar dari target Rp 4 miliar
tahun ini.

Hal lain yang menyang-
kut bocornya pendapatan
daerah disebutkan Edi, pe-

Dubes Rusia Apresiasi
Pemprov NTB Soal Peluang Beasiswa

Bima, BimaEkspres.-
Upaya menanggulangi

krisis air bersih yang ter-
jadi di Dusun Sambi Pajo
Desa Ncandi Kecamatan
Madapangga. Pemerintah
Desa (Pemdes) setempat
membuat irigasi pipa penya-
lur air bersih.

Kepala Desa (Kades)
Ncadi, M. Said H. M Man-
syur, mengungkapkan, pro-

gram pembuatan saluran
irigasi pipa tersebut atas usu-
lan warga yang mengeluh-
kan terkait krisisnya air ber-
sih. “Akibat Musim Kema-
rau (MK) yang berkepanja-
ngan sehingga dampaknya
krisis air bagi warga,” ucap
M.Said.

Jarak antara Dusun Sam-
bi Pajo dengan tempat air
bor yang akan disambungi

Tanggulangi Krisis Air Bersih, Pemdes Ncandi Bangun Irigasi

nyewaan Losmen Komodo
yang masih nol dan tidak di-
kelola langsung oleh Pem-
kab alias dikelola oleh oknum
lain.

"Untuk pengelolaan Los-
men Komodo, Kejaksaan su-
dah bersurat pada mana-
jemen Losmen Komodo pe-
rihal segera mengembalikan
aset pemerintah tersebut,”
jelasnya seraya menyebutkan
masih banyak bocornya ca-
paian PAD disejumlah dinas
lainnya.

Lalu bagaimana Bupati
Bima Hj Indah Dhamayan-
ti Putri SE, menanggapi du-
gaan kebocoran PAD ini? IDP
menganggap istilah kebocoran
dinilai sangat jauh dari fakta
yang ada selama ini.

"Bukan bocor, tapi belum
mencapai target saja. Apa-
lagi ini belum akhir tahun.
Saya rasa dan yakin sekali
nggak ada yang bocor kok,"
tepisnya kepada wartawan.

Terhadap kritikan legis-
latif ini, kedepan ia akan me-
nekan kepada para OPD ter-
lebih yang dimaksud, akan te-
rus dipantau dan diperingati
agar bekerja dengan baik dan
mencapai sesuai target PAD
nya. (BE09)

pipa ini sekitar satu kilo.
Sementara air bor yang

sudah ada sejak dua tahun
lebih itu diperuntukkan untuk
perkampungan yang lain,
tapi karna tahun ini warga
dusun Sambi pajo juga butuh,
terpaksa kita bagi-bagi,”
terangnya.

Dirinya berencana un-
tuk tahun depan akan mem-
buat bak penampung di se-

M. Said H. M Mansyur

kitar tempat air bor terse-
but, sehingga aliran air yang
mengalir kebawah agak le-
bih besar. Bahkan Ia beren-
cana akan memakai genset
untuk pembangkit listriknya.

“Besok kita akan buat
bak penampung dan pembang-
kitnya pakai genset, supaya
tidak pakai listrik token lagi,
nanti tunggu anggaran peru-
bah semua akan kita selesai-
kan,” ungkapnya.

Kepada warga Ncandi
khususnya Dusun sambi pa-
jo,agar sama-sama menjaga
irigasi pipa tersebut, sehingga
aliran airnya tetap berjalan
lancer,” imbuhnya. (BE07)

Mataram, BimaEkspres.-
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, YM Lyudmila,

mengaku merasa tersanjung, bahwa rombongan Pro-
vinsi NTB tahu banyak soal Rusia, terutama terkait
pendidikan, pertanian dan kebudayaannya.

“Saya merasa terkejut sekaligus tersanjung bah-
wa Rusia begitu dikenal di NTB, terutama di bidang
pendidikan,” katanya saat menerima rombongan Tim
Beasiswa Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
NTB bersama Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkie-
flimansyah, yang ikut sebagai pendamping dalam kun-
jungan, bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Indo-
nesia, YM Lyudmila Georgievna Vorobieva, beserta ja-
jarannya di Wisma Kedubes Rusia, Jl. Karet Pedurenan
1 Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (12/9).

Lyudmila mengatakan, memang banyak univer-
sitas di Rusia yang menerima mahasiswa-mahasiswi
dari berbagai negara lain, termasuk dari Asia. Contoh-
nya pelajar dari Malaysia ada sekitar tiga ribu orang
yang sedang belajar, di berbagai kampus di Rusia, ber-
basis skema komersial.

Sementara untuk Indonesia, sejauh ini, terdapat
kuota sekitar 100 mahasiswa berbasis beasiswa yang
belajar di Rusia. “Dalam konteks program beasiswa
NTB, peluang dan kesempatan untuk NTB sangat ter-
buka lebar,” ujar Dubes Lyudmila.

Bahkan, tambah Dubes Lyudmila, kerjasama tidak
hanya terbatas mengirimkan mahasiswa NTB belajar
di Rusia. Bisa saja melalui pertukaran belajar menga-
jar antara pelajar, dosen, hingga profesor Rusia dan NTB,
maupun kerjasama bidang penelitian antar kampus.
Potensi kerjasama di multisektor mulai dari bidang
akademik, kebudayaan hingga pertanian.

“Bahkan ada mahasiswa-mahasiswi dari Kuba yang
belajar pertanian di banyak kampus di Rusia. Dari sana,
potensi pertukaran kebudayaan pun terjadi sehingga
turunan dari bidang pendidikan begitu banyak.kesem-
patan-kesempatan seperti itu sangat realistis untuk kita
buka juga dengan NTB. Tidak ada yang tak mungkin,”
kata Glinkin Vitaly, Counsellor Kedubes Rusia sekaligus
Direktur Pusat Ilmu dan Kebudayaan Rusia di Jakarta
yang juga hadir dalam pertemuan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris LPP
NTB, Sri Hastuti N.A.S mengatakan, dari pertemuan
awal itu akan ditindaklanjuti secepatnya. LPP NTB
akan segera berkoordinasi dengan Pusat Ilmu dan
Kebudayaan Rusia di Jakarta, untuk menentukan
mekanisme kerja sama dan juga seleksi kampus-
kampus di Rusia, yang memiliki potensi menjadi tujuan
belajar para penerima beasiswa NTB.

“Kami berharap melalui sistem, skema dan mekanisme
yang tepat, resmi dan ideal dapat segera merealisasikan
peluang kerja sama ini secepat mungkin. Ibu Dubes Rusia
dan jajarannya sangat terbuka terhadap niat dan rencana
kami. Kampus-kampus di Rusia pun juga banyak yang
menyediakan kuota beasiswa untuk pelajar asing, se-
bagaimana tadi disebutkan. Apalagi biaya hidup di Rusia
termasuk relatif terjangkau. Kami optimis akan segera
ada pelajar NTB yang kuliah mengambil tingkat S1 hingga
Doktoral (S3) di Rusia,” terang Sri Hastuti. (BE08)
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Wawali Sampaikan Bantuan Pusat untuk Pengembangan Kota Bima

Berjuang... dari hal.1

karnain ST tersebut, selama
tiga tahun lamanya pihaknya
akan terus divaluasi kebe-
radaannya oleh pemerintah
pusat. Apakah daerah yang
dipimpinnya tersebut, bisa
benar-benar keluar daerah sta-
tus ketertinggalan atau tidak.

"Tentunya sebagai dae-
rah yang ingin maju, kita
harus berusaha mandiri dan
terus berjuang agar tetap
bertahan atau survive dae-
rah kategori ketertinggalan
itu," ucpanya optimis dengan
senyum khasnya di gedung
DPRD Kabupaten Bima
kemarin.

Karena katanya wanita
yang akrab disapa Dae
Dinda tersebut, sebagai da-
erah yang ingin maju, mes-
kipun dengan kondisi masih

seadanya. Pihaknya menga-
ku akan tetap berjuang un-
tuk survive agar betul-betul
keluar dari daerah tertinggal
dan statusnya kedepan tetap
bisa dipertahankan.

Dalam SK tentang pene-
tapan Kabupaten Daerah
tertinggal yang terentaskan
tahun 2019 tersebut, Men-
des PDTT menetapkan 62
Kabupaten secara nasional, 7
Daerah di Provinsi NTB salah
satunya Kabupaten Bima.

Keputusan itu bebernya
merupakan keputusan Pe-
merintah Pusat, bukan ber-
dasarkan atas keinginan Pe-
merintah daerah setempat.

“Karena SK penetapan-
nya langsung dikeluarkan
oleh Lembaga dari Pusat be-
serta Kementrian. Bukan Pe-

Segel... hal.1

yak," katanya.
Diakui dia, Tahun 2019 ini

TK setempat akan  menerima

Kota Bima, Bima Ekspres.-
Saat menutup kegiatan

Musabaqah Tilawatil Qur'-
an (MTQ) ke-14 Tingkat Ko-
ta Bima Tahun 2019, Hala-
man Masjid Agung Al Mu-
wahiddin, Rabu (11/9) ma-
lam, Wakil Wali (Wawali)
Kota Bima, Feri Sofiyan, SH
menyampaikan sejumlah ku-
curan anggaran Hibah dari
pemerintah pusat.

muda.
Mengajak seluruh masya-

rakat untuk memperkuat ke-
bersamaan. Perkuat sema-
ngat gotong royong dan ke-
setiakawanan sosial.

Jaga Kebersihan lingku-
ngan, jangan lagi membuang
sampah di selokan atau di su-
ngai yang akan menghambat
aliran air.

Memperhatikan baik-

Beberapa bantuan hibah
yang didapat melalui berba-
gai koordinasi dan komunikasi
dilakukan Walikota Bima H
Muhammad Lutfi, SE pada
berbagai kementrian di Ja-
karta diantaranya, pemba-
ngunan gedung Perpustaka-
an Kota Bima dengan ang-
garan  sebesar Rp 10 Miliar.

Pembenahan destinasi wi-
sata Kolo dengan total ang-

garan Rp10 miliar dan hibah
dari Kementrian Pekerjaan
Umum dan Penataan Ru-
ang sebesar Rp5,5 Miliar.

"Mohon dukungan selu-
ruh pihak agar semua ter-
laksana. Selain dukungan-
nya mohon doakan kami
agar diberikan kekuatan
untuk menuntaskan berba-
gai mimpi yang ingin diwu-
judkan pemerintahan di ba-

wah kepemimpinan Lutfi-
Feri," ujarnya.

Wawali juga menyam-
paikan beberapa hal lain, se-
perti imbauan kepada camat
dan lurah untuk memperkuat
koordinasi dengan Babinsa
dan Bhabinkamtibmas untuk
memperkuat keamanan dan
ketertiban wilayah, libatkan
para tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan tokoh pe-

merintah Daerah,” tegasnya.
Dikatakannya, peneta-

pan status tersebut karena
Pemerintah Pusat melihat
adanya kemajuan dalam
suatu daerah. Seperti pro-
ses pembangunan yang te-
rus mengalami kenaikan da-
lam beberapa tahun terakhir.

Keluarnya dari status da-
erah tertinggal apakah juga
berdampak pada pemangka-
san anggaran oleh Pemerintah
Pusat? Bupati mengakuinya
ada. Namun Ia tidak menye-
butkan jumlahnya.

“Yang jelas bagi daerah
yang tidak masuk dalam da-
erah tertinggal ada beberapa
bantuan dari Pemerintah Pu-
sat yang ditiadakan lagi. Ter-
masuk di Kabupaten Bima,”
tutupnya. (BE09)

baik jika kita melakukan
pembakaran sampah, kom-
por dan listrik karena ini
musim kemarau dan angin
kencang agar jangan sam-
pai memicu kebakaran.  di-
harapkannya masyarakat
dapat membantu pemerin-
tah kota Bima berdiri di gar-
da terdepan  untuk mensosi-
alisasikan berbagai program
pemerintah. (BE06)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wakil Wali (Wawali)

Kota Bima, Feri Sofiyan, SH
menyampaikan apresiasi
tinggi  kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Bima,
khususnya Badan Anggaran
(Banggar) yang membahas
rancangan Perda Kota Bima
tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019. Se-
hingga menghasilkan komit-
men berupa persetujuan ber-
sama untuk menetapkan pe-
rubahan APBD Tahun Ang-
garan 2019.

"Penutupan masa sidang
II Tahun Dinas 2019 DPRD
Kota Bima yang dilaksana-
kan ini merupakan pertanda
berakhirnya masa sidang yang
membahas berbagai agenda
penting," ujarnya saat  mengha-
diri Rapat Paripurna DPRD
Kota Bima Ke-22 dengan agen-
da  Penyampaian laporan ba-

dan anggaran DPRD Kota
Bima terhadap Raperda ten-
tang Perubahan APBD Kota
Bima TA.2019, Pengambilan

keputusan DPRD Kota
Bima, Penyampaian pen-
dapat akhir Walikota Bima
terhadap Raperda tentang

Wawali Sampaikan Apresiasi pada Pimpinan Dewan
Perubahan APBD Kota Bima
TA 2019; dan (4) Penutupan
masa sidang II Tahun Dinas
2019, Selasa (10/9).

Apalagi, kata dia, semes-
ter kedua tahun 2019 dihadapkan
pada banyak tantangan seperti
kebijakan pengurangan angga-
ran dari pemerintah pusat terkait
penurunan pendapatan atau
penerimaan negara. Hal terse-
but menuntut kita untuk me-
lakukan beberapa penyesuaian
dalam penyusunan APBD Pe-
rubahan Tahun Anggaran 2019.

“Saya sangat memahami
kerja keras yang dicurahkan
oleh tim anggaran pemerin-
tah daerah dan Badan Ang-
garan DPRD Kota Bima un-
tuk menuntaskan urusan ter-
sebut, apalagi mengingat de-
sakan waktu dimana kita
akan memasuki Triwulan te-
rakhir Tahun 2019," jelasnya.

Wawali menyampaikan,

tuntutan masyarakat Kota
Bima menjadikan tantangan
untuk lebih giat, bergerak le-
bih cepat dan berupaya lebih
keras untuk mewujudkan
berbagai harapan.

“Kita adalah orang-orang
yang diberi amanah untuk
menentukan wajah Kota Bi-
ma,” ujarnya.

Wawali juga menyampai-
kan, bahwa aspek kebijakan
yang tertuang dalam ranca-
ngan Perubahan APBD Ta-
hun Anggaran 2019 tetap
mengacu pada nota kese-
pakatan mengenai kebijakan
umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019 dan
Nota Kesepakatan Prioritas
Plafon anggaran sementara
perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019.

Kebijakan, strategis, pro-
gram serta kegiatan dalam
perubahan APBD Tahun Ang-

garan 2019 konsisten dituju-
kan pada proses penanganan
masalah pembangunan yang
dipandang stragtegis dan
prioritas bagi pembangunan
daerah, pelayanan publik
serta melaksanakan amanat
Peraturan Perundang-Unda-
ngan.

Hasil pembahasan ini di-
harapkan menjadi dasar da-
lam penyempurnaan draft
perubahan APBD dan telah
dituangkan dalam persetu-
juan bersama pimpinan DP-
RD dan Walikota atas Ran-
cangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya sesuai dengan
mekanisme dalam amanat
Peraturan Perundang-Unda-
ngan bahwa rancangan Per-
da tentang Perubahan AP-
BD TA.2019 akan disampa-
ikan ke Gubernur Provinsi
NTB untuk dievaluasi. (BE04)

dana BOP lebih besar diban-
ding sebelumnya. "Kita ber-
harap ada perbaikan bangu-

nan jika BOP cair. Sehingga
proses belajar mengajar nya-
man," tandasnya.(BE07)

Feri Sofiyan, SH

Kota Bima, BimaEkspres.-
Ketua TP PKK Kota Bima

sekaligus Ketua Dekranasda
Kota Bima Hj Ellya M Lutfi
menghadiri Rapat Kerja Nasi-
onal (Rakernas) Dekranas Ta-
hun 2019 dengan tuan rumah
Kementerian Pertahanan (Ke-
menhan). Rapat Kerja Nasi-
onal Dewan Kerajinan Nasio-
nal (Rakernas Dekranas) Ta-
hun 2019 mengusung tema

"Bekerja Dengan Hati Un-
tuk Memajukan Kerajinan In-
donesia" yang diselenggarakan
di Gedung AH Nasution Ke-
menhan, Jakarta Pusat, Selasa
(10/9).

Untuk itu, kata Mufidah,
diperlukan upaya nyata un-
tuk mendorong pengrajin
agar dapat bersaing di pasar
global.

"Peran Dekranas dan De-
kranasda sangat diperlukan
terutama dalam peningkatan
kompetensi sumber daya
manusia perajin serta pro-
gam pembinaan yang tepat
sehingga pada gilirannya
dapat menghasilkan produk
kerajinan yang kreatif, ber-
kualitas berbasis tradisi dan
warisan budaya yang  me-
nguasai pasar dalam negeri
dan internasional," kata Mu-

Pembukaan Rakernas
ditandai dengan pemukulan
alat musik talempong oleh
Ketua Umum Dekranas Mu-
fidah JK dengan didampingi
Nora Ryamizard Ryacudu
dan Erni Tjahjo Kumolo.

Ketua Umum Dekranas
Mufidah JK berharap, pe-
nyelenggaraan rakernas
tahun ini akan menjadi mo-
mentum bagi pengembang-
an kerajinan nasional Indo-
nesia dari berbagai daerah
sebagai bentuk ciri khas
dan seni tradisional yang
melambangkan kemajemu-
kan NKRI yang bersatu

dalam bingkai kebinekaan.
"Dekranas merupakan

lembaga mitra pemerintah
khususnya dalam membina
dan mengembangkan pro-
duk kerajinan yang bernilai
budaya menjadi produk ber-
nilai ekonomi, yang dapat
mengangkat harkat dan
martabat perajin Indonesia.
Hasil Perajin saat ini telah
menjadi salah satu penyum-
bang perekonomian dari
sektor ekonomi kreatif, fash-
ion dan kuliner," kata Mu-
fidah.

Mufidah mengatakan,
tema "Bekerja dengan Hati

untuk Memajukan Kerajinan
Indonesia" mengandung
makna, yaitu bertekad, be-
kerja keras, ikhlas tanpa
pamrih untuk memajukan
produk kerajinan guna me-
menangkan persaingan di pa-
sar global. Dia mengatakan,
kerajinan tumbuh sangat ber-
variasi dari skala mikro kecil
sampai skala menengah de-
ngan berbagai kendala yang
ada seperti pemasaran, per-
modalan dan  teknik produk-
si. Beberapa produk sudah
berhasil menembus pasar
ekspor namun persaingan di
pasar global semakin ketat.

fidah.
Rabu 11 September 2019,

Ketua Dekranasda mengha-
diri acara pameran Kriyanu-
sa yang berlangsung di Ge-
sung Kartika Jakarta. Kegi-
atan dibuka oleh Ibu Iriana
Joko Widodo didampingi Ibu
Musdah Yusuf Kalla.

Peserta pameran Kriya-
nusa berasal dari Dekranas-
da Kota/Kabupaten dan
Provinsi Seluruh Indonesia.
Pada tahun 2020 mendatang
Provinsi Nusa Tenggara Ba-
rat akan menjadi tuan rumah
kegiatan pameran Kriyanusa
Nasional. (BE04)

Ketua Dekranasda Kota Bima Hadiri Rakernas
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Mengenal Habibie dan
Keluarga

B.J. Habibie merupakan
anak keempat dari delapan
bersaudara, pasangan Al-
wi Abdul Jalil Habibie dan
R.A. Tuti Marini Puspowar-
dojo. Ayahnya yang berpro-
fesi sebagai ahli pertanian
yang berasal dari etnis Goron-
talo, sedangkan ibunya dari
etnis Jawa.

Alwi Abdul Jalil Habibie
(Ayah dari B.J. Habibie) me-
miliki marga "Habibie", salah
satu marga asli dalam struktur
sosial Pohala'a (Kerajaan dan
Kekeluargaan) di Gorontalo.
Sementara itu, R.A. Tuti Ma-
rini Puspowardojo (Ibu dari
B.J. Habibie) merupakan anak
seorang dokter spesialis mata
di Jogjakarta, dan ayahnya yang
bernama Puspowardjojo ber-
tugas sebagai pemilik sekolah.

Marga Habibie dicatat
secara historis berasal dari
wilayah Kabila, sebuah da-
erah di Kabupaten Bone
Bolango, Provinsi Goronta-
lo. Dari silsilah keluarga,
kakek dari B.J. Habibie me-
rupakan seorang pemuka
agama, anggota majelis per-
adilan agama serta salah
satu pemangku adat Goron-
talo yang tersohor pada saat
itu. Keluarga besar Habibie
di Gorontalo terkenal gemar
beternak sapi, memiliki kuda
dalam jumlah yang banyak,
serta memiliki perkebunan
kopi. Sewaktu kecil, Habibie
pernah berkunjung ke Goron-
talo untuk mengikuti proses
khitanan dan upacara adat
yang dilakukan sesuai sya-
riat islam dan adat istiadat
Gorontalo.

Pernikahan
Pada awalnya, kisah cin-

ta antara Habibie dan Ai-
nun bermula sejak masih
remaja, ketika keduanya
masih duduk di bangku Se-
kolah Menengah Pertama.
Namun, keduanya baru sa-
ling memperhatikan ketika
sama-sama bersekolah di
SMA Kristen Dago Ban-
dung, Jawa Barat.[23] Ko-
munikasi mereka akhirnya
terputus setelah Habibie mel-
anjutkan kuliah dan bekerja di
Jerman, sementara Ainun te-
tap di Indonesia dan berkuliah
di Fakultas Kedokteran Uni-
versitas Indonesia.

B.J. Habibie menikah
dengan Hasri Ainun Besari
pada tanggal 12 Mei 1962
di Rangga Malela, Ban-
dung. Akad nikah Habibie
dan Ainun digelar secara
adat dan budaya Jawa, se-
dangkan resepsi pernikahan
digelar keesokan harinya
dengan adat dan budaya Go-
rontalo di Hotel Preanger.

Ketika menikah dengan
Habibie, Ainun dihadapkan
dengan dua pilihan, memilih
untuk tetap bekerja di rumah
sakit anak-anak di Hamburg
atau berperan serta berkar-
ya di belakang layar sebagai
istri dan ibu rumah tangga.

Setelah berdiskusi dengan
Habibie, Ainun pun akhirnya
memilih opsi yang kedua.
Dari pernikahan keduanya,
Habibie dan Ainun dikaruniai
dua orang putra, yaitu Ilham
Akbar Habibie dan Thareq
Kemal Habibie.

Pendidikan
B. J. Habibie pernah me-

nuntut ilmu di Sekolah Me-
nengah Atas Kristen Dago.
Habibie kemudian belajar ten-
tang keilmuan teknik mesin di
Fakultas Teknik Universitas
Indonesia Bandung (seka-
rang Institut Teknologi Ban-
dung) pada tahun 1954. Pada
1955–1965, Habibie melanjut-
kan studi teknik penerbangan,
spesialisasi konstruksi pesa-
wat terbang, di RWTH Aa-
chen, Jerman Barat, meneri-
ma gelar diplom ingenieur
pada 1960 dan gelar doktor
ingenieur pada 1965 dengan
predikat summa cum laude.

Pekerjaan dan Karier
Habibie pernah bekerja di

Messerschmitt-Bölkow-
Blohm, sebuah perusahaan
penerbangan yang berpusat
di Hamburg, Jerman. Pada
tahun 1973, ia kembali ke In-
donesia atas permintaan
mantan presiden Soeharto.

Habibie kemudian menja-
bat sebagai Menteri Negara
Riset dan Teknologi sejak ta-
hun 1978 sampai Maret 1998.
Gebrakan B. J. Habibie saat
menjabat Menristek diawali-
nya dengan keinginannya un-
tuk mengimplementasikan
"Visi Indonesia".

Menurut Habibie, lompa-
tan-lompatan Indonesia da-
lam "Visi Indonesia" bertumpu
pada riset dan teknologi,
khususnya pula dalam industri
strategis yang dikelola oleh
PT. IPTN, PINDAD, dan
PT. PAL. Targetnya, Indo-
nesia sebagai negara agraris
dapat melompat langsung
menjadi negara Industri de-
ngan penguasaan ilmu penge-
tahuan dan teknologi.

Sementara itu, ketika
menjabat sebagai Menris-
tek, Habibie juga terpilih
sebagai Ketua Ikatan Cen-
dekiawan Muslim Indone-
sia (ICMI) yang pertama.
Habibie terpilih secara ak-
lamasi menjadi Ketua IC-
MI pada tanggal 7 Desember
1990.

Puncak karir Habibie ter-
jadi pada tahun 1998, dimana
saat itu ia diangkat sebagai
Presiden Republik Indonesia
(21 Mei 1998 – 20 Oktober
1999), setelah sebelumnya
menjabat sebagai Wakil Pre-
siden ke-7 (menjabat sejak 14
Maret 1998 hingga 21 Mei
1998) dalam Kabinet Pemba-
ngunan VII di bawah Presi-
den Soeharto.

Riwayat Karir Pemerin-
tahan

Menteri Negara Riset dan
Teknologi Kabinet Pemba-
ngunan III (1978–1983)

    Menteri Negara Riset dan
Teknologi Kabinet Pembangu-
nan IV (1983–1988)
    Menteri Negara Riset dan
Teknologi Kabinet Pembangu-
nan V (1988–1993)
    Menteri Negara Riset dan
Teknologi Kabinet Pembangu-
nan VI (1993–1998)
    Ketua Tim Keputusan
Presiden (Keppres) 35
   Wakil Presiden RI (1998)
    Presiden RI (1998–1999)

Masa Kepresidenan
Pelantikan Presiden B.J.

Habibie pada tanggal 21 Mei
1998. Habibie mewarisi kondisi
keadaan negara kacau balau
pasca pengunduran diri Soe-
harto pada masa orde baru, se-
hingga menimbulkan maraknya
kerusuhan dan disintegerasi
hampir seluruh wilayah Indo-
nesia. Segera setelah mempe-
roleh kekuasaan Presiden
Habibie segera membentuk
sebuah kabinet. Salah satu tu-
gas pentingnya adalah kembali
mendapatkan dukungan dari
Dana Moneter Internasional
dan komunitas negara-negara
donor untuk program pemu-
lihan ekonomi. Dia juga mem-
bebaskan para tahanan politik
dan mengurangi kontrol pada
kebebasan berpendapat dan
kegiatan organisasi.

Pada era pemerintahannya
yang singkat ia berhasil mem-
berikan landasan kukuh bagi
Indonesia, pada eranya dilahir-
kan UU Anti Monopoli atau
UU Persaingan Sehat, peru-
bahan UU Partai Politik dan
yang paling penting adalah UU
otonomi daerah. Melalui pe-
nerapan UU otonomi daerah
inilah gejolak disintegrasi yang
diwarisi sejak era Orde Baru
berhasil diredam dan akhirnya

dituntaskan di era presiden
Susilo Bambang Yudhoyono,
tanpa adanya UU otonomi da-
erah bisa dipastikan Indone-
sia akan mengalami nasib sa-
ma seperti Uni Soviet dan Yu-
goslavia.

Pengangkatan B.J. Habi-
bie sebagai Presiden menim-
bulkan berbagai macam kon-
troversi bagi masyarakat In-
donesia. Pihak yang pro me-
nganggap pengangkatan
Habibie sudah konstitusional.
Hal itu sesuai dengan keten-
tuan pasal 8 UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa "bila
Presiden mangkat, berhenti,

atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia diganti oleh Wa-
kil Presiden sampai habis wak-
tunya". Sedangkan pihak yang
kontra menganggap bahwa pe-
ngangkatan B.J. Habibie di-
anggap tidak konstitusional. Hal
ini bertentangan dengan keten-
tuan pasal 9 UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa "sebelum
presiden memangku jabatan
maka presiden harus mengu-
capkan sumpah atau janji di
depan MPR atau DPR".

Kebijakan Politik
Langkah-langkah yang

dilakukan BJ Habibie di
bidang politik adalah:

Memberi kebebasan pada
rakyat untuk menyalurkan
aspirasinya sehingga banyak
bermunculan partai-partai
politik baru yakni sebanyak
48 partai politik

Membebaskan narapidana
politik (napol) seperti Sri Bintang
Pamungkas (mantan anggota
DPR yang masuk penjara ka-
rena mengkritik Presiden So-
eharto) dan Muchtar Pakpahan
(pemimpin buruh yang dijatuhi
hukuman karena dituduh me-
micu kerusuhan di Medan tahun
1994)

Mencabut larangan ber-
dirinya serikat-serikat bu-
ruh independen

Membentuk tiga undang-
undang yang demokratis yaitu :
    UU No. 2 tahun 1999
tentang Partai Politik
    UU No. 3 tahun 1999
tentang Pemilu
    UU No. 4 tahun 1999 ten-
tang Susunan Kedudukan
DPR/MPR

Menetapkan 12 Ketetapan
MPR dan ada 4 ketetapan yang
mencerminkan jawaban dari

Kebijakan Ekonomi
Di bidang ekonomi, ia ber-

hasil memotong nilai tukar ru-
piah terhadap dollar masih ber-
kisar antara Rp 10.000–Rp
15.000. Namun pada akhir pe-
merintahannya, terutama se-
telah pertanggungjawabannya
ditolak MPR, nilai tukar rupiah
meroket naik pada level Rp
6500 per dolar AS nilai yang
tidak akan pernah dicapai lagi
di era pemerintahan selan-
jutnya. Selain itu, ia juga me-
mulai menerapkan indepen-
densi Bank Indonesia agar lebih
fokus mengurusi perekonomian.

Untuk menyele-
saikan krisis mo-
neter dan perba-
ikan ekonomi In-
donesia, BJ Ha-
bibie melaku-
kan langkah-
langkah se-
bagai berikut :
       Melaku
kan restruk
tur i sasi
dan

rekapitulasi perbankan me-
lalui pembentukan BPPN
dan unit Pengelola Aset Ne-
gara

Melikuidasi beberapa
bank yang bermasalah
    Menaikkan nilai tukar ru-
piah terhadap dolar hingga di
bawah Rp. 10.000,00
  Membentuk lembaga
pemantau dan penyelesaian
masalah utang luar negeri
    Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang
disyaratkan IMF
    Mengesahkan UU No. 5
tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persa-
ingan yang Tidak Sehat
    Mengesahkan UU No. 8 ta-
hun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Akhir Jabatan Presiden
Habibie

Menurut pihak oposisi, salah
satu kesalahan terbesar yang
ia lakukan saat menjabat se-
bagai Presiden ialah memper-
bolehkan diadakannya referen-
dum provinsi Timor Timur

(sekarang Timor Leste). Ia me-
ngajukan hal yang cukup meng-
gemparkan publik saat itu, yaitu
mengadakan jajak pendapat
bagi warga Timor Timur untuk
memilih merdeka atau masih
tetap menjadi bagian dari In-
donesia.

Pada masa kepresidenan-
nya, Timor Timur lepas dari
Negara Kesatuan Republik In-
donesia dan menjadi negara
terpisah yang berdaulat pada
tanggal 30 Agustus 1999.

Kasus inilah yang mendo-
rong pihak oposisi yang tidak
puas dengan latar belakang
Habibie semakin giat menja-

tuhkannya.
Upaya ini akhirnya berhasil

saat Sidang Umum 1999, ia
memutuskan untuk tidak men-
calonkan diri lagi setelah laporan
pertanggungjawabannya dito-
lak oleh MPR.

Pandangan terhadap peme-
rintahan Habibie pada era awal
reformasi cenderung bersifat
negatif, tapi sejalan dengan
perkembangan waktu banyak
yang menilai positif pemerinta-
han Habibie.

Salah satu pandangan positif
itu dikemukan oleh L. Misbah
Hidayat dalam bukunya Refor-
masi Administrasi: Kajian Kom-
paratif Pemerintahan Tiga Pre-
siden.

Pasca-kepresidenan
Setelah ia tidak menjabat

lagi sebagai presiden, Habibie
sempat tinggal dan menetap di
Jerman. Tetapi, ketika era ke-
presidenan Susilo Bambang
Yudhoyono, ia kembali aktif
sebagai penasihat presiden
untuk mengawal proses de-
mokratisasi di Indonesia lewat
organisasi yang didirikannya
Habibie Center dan akhirnya
menetap dan berdomisili di In-
donesia.

Kontribusi besar Habibie
bagi bangsa ini pun tetap ter-
curahkan ketika masa kepe-
mimpinan Presiden Joko Wi-
dodo. Habibie aktif memberikan
masukan dan gagasan pemba-
ngunan bagi pengembangan
sumber daya manusia di Indo-
nesia. Kesibukan lain dari B. J.
Habibie adalah mengurusi in-
dustri pesawat terbang yang
sedang dikembangkannya di
Batam.

Habibie menjabat sebagai
Komisaris Utama dari PT.
Regio Aviasi Industri, sebuah
perusahaan perancang pesa-
wat terbang R-80 dan kemu-
dian menyerahkan pucuk pim-
pinan perusahaan tersebut
kepada anaknya, Ilham Habibie.

Kematian
Habibie meninggal dunia

di RSPAD Gatot Subroto
karena penyakit yang dideri-
tanya (gagal jantung) dan
faktor usia. Sebelumnya, Ha-
bibie telah menjalani pera-
watan intensif sejak 1 Septem-
ber 2019. (*)

Mengenal Sosok BJ Habibie, Presiden ke-3 RI
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Dandim Bima Imbau Masyarakat Sukseskan Pilkades Serentak
Bima, BimaEkspres.-

Dandim 1608/Bima, Let-
kol Inf Bambang Kurnia
Eka Putra, kembali mengi-
ngatkan pentingnya menjaga
persatuan yang selama ini
telah terbina dengan baik.

Terutama dalam meng-
hadapi Pemilihan Kepala De-
sa (Pilkades) serentak yang
akan dilaksanakan pada De-
sember 2019 mendatang.

"Saya mengimbau ke-
pada semua masyarakat
agar tetap menjaga persa-
tuan, kedamaian dan ke-
tentraman yang selama ini
sudah terjaga dengan baik,
terlebih dalam menghadapi
Pilkades serentak agar ber-
sama-sama mensukseskan-
nya sehingga dapat mengha-
silkan Kades pilihan yang ter-
baik," ujarnya di halaman Ma-
kodim Bima, Jumat (13/9).

Menurut Bambang, pe-
milihan kepala desa meru-
pakan sesuatu yang biasa
dalam berdemokrasi dalam
menentukan dan memilih

pemimpin yang terbaik dan
bisa membawa perubahan
khususnya di masing-masing
desa lebih maju dan sejah-
tera.

"Ya, berbeda pilihan da-
lam berdemokrasi hal yang
biasa, tapi jangan sampai per-
bedaan pilihan itu memecah
persatuan dalam kehidupan
bermasyarakat, melainkan
tetap menjaga keharmonis-
an," ujarnya.

Bambang juga kembali
mengangatkan kepada se-
luruh masyarakat untuk te-
tap saling menjaga keharmo-
nisan dalam sosial kema-
syarakatan terjaga dengan
baik.

"Mari terus kita tingkat-
kan persatuan dan persau-
daraan yang sudah terjaga
dengan baik selama ini, dan
bersama-sama kita bangun
daerah kearah yang lebih ba-
ik dan sejahtera," ajaknya.

Kepada para Calon dan
pendukung di masingasing
Desa yang melaksanakan

Pilkades, Bambang berha-
rap supaya mengikuti atu-
ran main dalam setiap ta-
hapan.

"Kalau dianggap tidak

sesuai aturan silakan ikuti
aturan hukum, jangan sam-
pai menghalangi proses
yang sedang berjalan yang
berakibat fatal pada gang-

guan persatuan dan kesa-
tuan kita bina," jelasnya.

Dia mengajak seluruh
masyarakat untuk menun-
jukan bahwa masyarakat

Bima bisa melaksanakan Pil-
kades dan Pilkada kedepan
berjalan dengan tertib dan ti-
dak ada kejadian merugikan
semua. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Dari  82 desa yang akan

melaksanakan Pemilihan
Kepala Desa (Pilkades) se-
rentak Desember 2019 men-
datang, sembilan diantaranya
di Kecamatan Woha.

Aparat keamanan pun
siap memberikan pengama-
nan pelaksanaan Pilkades
nanti.

Kapolsek Woha, IPTU
Edy Prayitno, Jumat (13/9)
mengatakan,  sebagai aparat,
akan memberikan pengama-
nan Kamtibmas. Bahkan,
pengamanan mulai diberikan
sejak tahapan dimulai.

"Semua desa sudah me-

laksanakan tahapan pene-
tapan Calon Kades, di De-
sa Talabiu ada sedikit gu-
gatan, namun kami sudah
lakukan pendampingan hing-
ga ke DPMDes untuk penye-
lesaiannya," ujarnya.

Menurut Edy, di semua
Kecamatan di Kabupaten
Bima, hanya Kecamatan Wo-
ha yang terbanyak desa me-
laksanakan Pilkades seren-
tak Desember 2019 nanti.
Untuk memastikan setiap
tahapan aman, pihak nya
rutin turun ke masyarakat.

“Kami harus rutin turun
ke masyarakat untuk me-
minta dukungan supaya

mensukseskan Pilkades
serentak ini, agar tidak ter-
jadi gangguan Kamtibmas,"
katanya.

Dia juga mengingatkan
anggota Polri yang bertugas
di desa binaan, agar lebih ru-
tin berbaur dengan masya-
rakat.

Memberikan edukasi ten-
tang tanggungjawab men-
jaga terhadap lingkungan
desa.

“Kita berikan tanggung-
jawab kepada generasi ba-
gaimana memupuk keber-
samaan menjaga keama-
nan dan kenyamanan,” pung-
kasnya.(BE05)

Polsek Woha Siap Amankan Pilkades di Sembilan Desa

Kapolsek Woha, IPTU Edy Prayitno saat memimpin apel bersama, beberapa waktu yang lalu.

Dandim 1608/Bima, Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra

Bima, BimaEkspres.-
Memeringati Hari per-

hubungan Nasional (Har-
hubnas) Tahun 2019, Ban-
dar Udara Sultan Muham-
mad Salahuddin Bima, meng-
gelar sejumlah lomba. Ke-
giatan melibatkan semua un-
sur mitra kerja.

"Kami melaksanakan
berbagai lomba kegiatan
olahraga menyambut Har-
hubnas 2019, melibatkan se-
mua mitra Bandara Bima,"
jelas Sekretaris Panitia Har-
hubnas Anhar, SH, Kamis
(12/9) malam di GOR Kota
Bima.

Kata dia, lomba ini se-
lain menyambut Harhub-
nas, juga menjalin silatu-
rahmi antarsesama, mem-
perkokoh rasa solidaritas
dan kekeluargaan.

"Sejumlah lomba meli-
batkan mitra ini seperti lom-
ba bulutangkis, gerak jalan
santai hingga upacara, Ke-
giatan akan berakhir pada
puncak acara 17 September
2019," katanya.

Sementara Kepala Ban-

dara Bima, Kadek Yuli Sa-
triawan SI. Kom. SSIT, me-
ngatakan, dalam memeri-
ngati Harhubnas tahun ini,
seluruh insan perhubungan
menggelar berbagai kegiatan.
Termasuk  Bandar Udara Sul-
tan Muhammad Salahuddin
Bima.

Untuk menyemarakkan
hari lahirnya perhubungan
ini, pihak bandara mengge-
lar sejumlah lomba, sejum-
lah even tersebut sebagai
bentuk apresiasi pihak ban-
dara dalam menyemarak-
kan Harhubnas 2019.

Tahun lalu, sejumlah ke-
giatan sosial seperti donor
darah, pengobatan gratis
hingga sunatan massal
ikut dilaksanakan. Bahkan
di puncak acara pihak band-
ara menggelar upacara ga-
bungan.

"Setiap tahun tetap kita
meriahkan, tahun ini tetap
dilaksanakan, Kegiatan pun-
caknya nanti tanggal 17 Sep-
tember," ungkapnya.

Kata Kadek, dalam event
tahun ini pihaknya melibatkan

makam pahlawan dan kem-
bali ke bandara, kita juga
akan melaksanakan upaca-
ra," jelasnya. (BE05)

Sambut Harhubnas, Bandara Bima Gelar Berbagai Lomba

Kegiatan bulutangkis dalam rangka memeringati Harbubnas.

sejumlah unsur di bandara
dan mitra. Seperti maskapai,
AirNav, BMKG, Pertamina,
Karantina dan sejumlah

komponen di bandara.
Ini dimaksudkan agar se-

jumlah pegawai bisa mere-
sapi hakikat dari hari per-

hubungan.
"Nanti acara puncak-

nya jalan santai dengan ru-
te Bandara menuju taman


