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Kota Bima, BimaEkspres.-
Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bi-

ma yang baru dilantik jangan hanya pan-
dai beretorika. Mereka harus siap men-
jalankan sumpah dan janji menjadi wakil
rakyat.

Hal itu disampaikan akadeisi STISIP
Mbojo Bima, Dr Syarif Ahmad, MSi, usai
menghadadiri pelantikan anggota DPRD
Kota Bima, Selasa (24/9).

Baca: Beretorika... Hal 4

Dia juga mengingatkan agar anggota
dewan tidak anti kritik. Apalagi ada per-
nyataan  pimpinan dewan, Alvian Indra-
wirawan siap membuka diri dan dikritik
secara konstruktif. “Pernyataan itu jangan
hanya life service saja, namun dijalankan,"
ujarnya.

Dirinya mencermati prosesi pelantikan
DPRD dan pidato ketua  dewan sangat ba-
gus. Ada beberapa poin pernyataan, mem-

Pimpinan dan Anggota DPRD
Jangan Hanya Pandai Beretorika

Bima, BimaEkspres.-
Petani garam Desa Pesisir di Kabupa-

ten Bima, aksi demo di depan Kantor Bu-
pati Bima, Selasa (24/9). Mereka geram,
karena janji Pemerintah Daerah sejahte-
rakan petani garam sejak tahun 2016 lalu,
sampai saat ini tidak juga ditetapi.

Puluhan petani garam Desa Pesisir Ke-
camatan Woha, berkumpul di perempatan
Cabang Desa Talabiu, sebelum menuju
kantor Bupati Bima. Mereka menyempat-
kan berorasi dan memacetkan arus lalu lin-
tas.

"Hari ini bukti kemarahan petani garam
terhadap kebijakan Bupati Bima yang tidak
berpihak, sehingga saat ini, masyarakat kembali

Baca: Garam Geram... Hal 6

Petani Garam
Geram ke Pemda Bima

Kota Bima, BimaEkspres.-
Prihatin melihat kondisi masyarakat

dan bangsa saat ini, salah seorang ang-
gota DPRD Kota Bima terpilih, Amir Sya-
rifuddin, SH.I mengembalikan pin emas.
Pengembalian pin ke Setwan itu disampai-
kannya usai dilantik di Paruga Nae, Selasa
(24/9).

Duta PKS ini akan mengembalikan pin
Emas yang diperuntukkan untuk dirinya
kepada Sekwan Kota Bima. Dia mengaku
prihatin melihat kondisi bangsa saat ini.

Dicontohkannya, seperti Riau dan Ka-
limantan yang dilanda kabut asap. Juga ren-
cana kenaikan iuran BPJS yang dirasa
memberatkan masyarakat. Rencana Ke-
naikan TDL, BBM, BUMN lunglai, serta
gejolak di Papua.

“Belum lagi di tingkat lokal,  sebagai wa-
kil Dapil 2 sungguh merasa miris melihat sa-
udara kita yang berada dilingkungan Dara,
Bina Baru, Kampung Sumbawa,Tanjung
yang sampai hari ini belum ada solusinya

Baca: Pin Emas... Hal 6

buka diri terus dikritik, dikontrol secara kons-
truktif oleh elemen-elemen masyarakat.

“Tentu harapan kita semua itu bukan
retorika saja, namun menjadi satu kesa-
tuan akan dijalankan dalam menjalankan
tugasnya. Karena prodak demokrasi itu ha-
rus mau mendengar seperti apa disampaikan

Newcomer di Dunia Politik, Siap Perjuangankan Hak Rakyat

Pelantikan Anggota DPRD Kota Bima Periode 2019-2024, di Paruga Nae, Selasa (24/9).

Dilantik, Anggota DPRD
Kembalikan Pin Emas

Baca: Newcomer... Hal 4

SALAH satu anggota dewan terpilih
yang dikukuhkan di Gedung Paruga Na'e
Selasa kemarin, adalah Yogi Pratama Putra.
Ya, meski tercatat sebagai politisi muda, jejaka
lulusan Universitas Brawijaya ini tidak bisa
dipandang sebelah mata.

Pria kelahiran 28 September 1995 silam
ini mengaku akan berjuang sekuat mungkin
dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,
terlebih warga di daerah pemilihannya yang
mampu mengantarkannya ke kursi empuk
yang paling banyak diburu orang tersebut.

"Khususnya di Kelurahan Tanjung, karena
disana saya mendapatkan suara terbanyak
InsyaAllah saya akan berbuat banyak sesuai
apa yang mereka inginkan selama ini," ucapnya

Yogi Pratama Putra

Kala Kaum "Milenial" Terpilih jadi Legislator

Sejumlah anggota dewan terpilih periode 2019 - 2024, terdapat beberapa anak muda
atau kaum milenial yang menghiasi rumah rakyat selama lima tahun kedepan. Meskipun usianya
tergolong cukup muda, kiprah mereka nantinya enggan disepelekan, bahkan mengaku bakal
bersaing ketat dengan para anggota dewan "senior" mereka untuk memperjuangkan suara
rakyat mereka masing-masing. (Ikra Hardiansyah ).
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CATATAN REDAKSI

PASAR Ama Hami di Kelurahan Dara
menjadi salah satu ikon Kota Bima. Namun
sayang kondisinya kian semrawut dan ku-
muh. Ini menjadi keluhan pedagang dan
pengunjung.  Kondisi itu membuat tidak nya-
man.

Pasar Ama Hami sendiri, diresmikan Pre-
siden RI, Joko Widodo dan menjadi pasar
tradisional modern. Namun, dalam kenya-
taannya, tidak ubah seperti pasar kebanya-
kan.

Kenyataan itu juga membuat Wali Kota
Bima, HM Lutfi SE murka. Kesal lantaran
kondisi Pasar Ama Hami yang sejak dulu
hingga kini masih kumuh dan semrawut.
Dia menyorot instansi terkait, yang di-
anggap tidak menunjukkan kepedulian dan
perhatian.

Persoalan  kebersihan dan kenyamanan
pasar, memang bukan soal sederhana. Apa-
lagi jika tidak memiliki manajemen yang
baik.

Disini juga dibutuhkan kesadaran se-
mua pihak dan ketegasan dalam aturan. Jika
aturan longgar, maka konsekuansinya sem-
rawut.

Pasar juga menjadi potensi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Tidak hanya retribusi da-
ri pedagang, namun juga parkir yang ter-
kesan tidak terkelola dengan baik. Bukan
tidak mungkin kondisi seperti itu juga dibi-
arkan. Soal apa lagi, kalau bukan “penda-
patan liar”.

Parkir misalnya, potensinya sangat
besar. Namun tidak jelas siapa pengelola-
nya. Buktinya  tidak ada karcis untuk pengun-
jung. Maka, ini potensi yang sangaja dibuang
oleh pemerintah. Maka, aturan jelas dan te-
gas menjadi solusi untuk mengatasi masalah
ini.

Penataan parkir pun tidak jelas, se-
hingga terkesan menambah semrawut pasar
Ama Hami. Belum lagi soal sampah yang di-
keluhkan pedagang dan pengunjung, se-
perti disampaikan kepada Wali Kota Bima.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka
bukan tidak mungkin pasar Ama Hami men-
jadi lebih jorok.

Maka, apa yang disesalkan oleh Wali
Kota, patut menjadi atensi instansi terkait,
baik dinas, maupun UPTD Pasar Ama Hami.

Tentu disayangkan, pasar yang menelan
anggaran cukup besar dan diresmikan oleh
Presiden RI, hanya menjadi pasar kumuh.

Wali Kota Bima, perlu mengevaluasi pa-
ra pihak yang ada. Termasuk dibutuhkan
kesadaran pedagang dalam menjaga ke-
bersihan.

Pun sarana kebersihan juga harus me-
madai, agar memberi kenyamanan kepada
pengunjung.

Jika ini bida dilakukan dan disadari
bersama, maka pasar Ama Hami, bisa tetap
layak dan tidak terkesan kumuh lagi. Wali
Kota Bima pun tidak perlu geram apalagi
murka. (*)

Pasar Semrawut

Kota Bima, BimaEkspres.-
25 anggota DPRD Kota

Bima periode 2019-2024
dilantik dan diambil sumpan
jabatannya oleh Ketua Pe-
ngadilan Raba- Bima. Pelan-
tikan  berlangsung di Paruga
Nae, pukul 10.00 Wita.

Hadir juga  Wali Kota Bi-
ma, H Muhammad Lutfi,
SE, Wakil Walikota Bima,
Feri Sofiyan, SH, Bupati
Bima, Hj Indah Damayanti
Putri, SE,  mantan Wali Kota
Bima, HM Qurais H Abidin,
Kapolres, Dandim, serta un-
dangan lainnya.

Pengambilan sumpah
dan jabatan digelar melalui
agenda Rapat Paripurna DP-
RD Kota Bima yang dipim-
pin Ketua  sebelumnya, Syam-
surih SH, Wakil Ketua, Alvian
Indrawirawan, dan Sudirman
DJ SH.

Usai pengambilan sum-
pah jabatan, diumumkan pim-
pinan sementara anggota
DPRD Kota Bima periode
2019-2024, yakni dari duta
Golkar, Alvian Indrawirawan,

25 Anggota DPRD
Kota Bima Dikukuhkan

“Telah banyak perda te-
lah dibuat dan tugas penga-
wasan dilakukan hingga mem-
buat jalannya roda pemerinta-
han yang Good government,”
ujarnya.

Usai membuka paripurna,
pembacaan SK Gubernur
NTB tentang pemberhentian
dan penetapan anggota de-
wan  baru. Dilanjutkan pelan-
tikan anggota DPRD kota
Bima periode 2014-2024.
(BE06)

dan dari Partai Amanat Na-
sional (PAN) Syamsurih, SH.
Juga penyerahan pimpinan
jabatan dari periode 2014-
2019 ke pimpinan sementara
periode 2019-2024, dari Syam-
surih SH pada Alvian In-
drawirawan.

Ketua DPRD periode
2014-2019, Syamsurih, SH,
menyampaikan ucapkan te-
rimakasih pada seluruh ang-
gota DPRD kota Bima peri-
ode 2014-2019 atas pengab-

diannya selama lima tahun.
Sudah maksimal memberi-
kan sumbangsih pemikiran
serta dedikasinya bersama
membangun Kota Bima.

Lanjutnya, atas jasa dan
sumbangsih selama lima
tahun terakhir sudah dapat
memberikan kemajuan dari
daerah. Dengan tugas pe-
ngawasan, anggaran dan
gagasannya untuk pem-
bentukan peraturan daerah
(perda).

Bima, BimaEkspres.-
Dari 82 desa yang me-

laksanakan pemilihan Kepa-
la Desa (Pilkades) serentak
di Kabupaten Bima Desem-
ber 2019, satu desa belum
menetapkan nama calon.
Yaitu Desa Sai, Kecamatan
Soromandi.

"Hanya Desa Sai Keca-
matan Soromandi yang be-
lum menetapkan nama calon
Kepala Desa, selain itu, se-
muanya sudah selesai sesuai
dengan tahapan berlaku," je-
las Kepala DPMDes Kabu-
paten Bima Tajudin, MH, di

ruang kerjanya Senin (23/9).
Kata dia, tahapan Pilka-

des tetap berjalan sesuai de-
ngan mekanisme yang ada.
Apapun masalahnya, tidak
bisa menggangu proses yang
ada, pihaknya tetap merujuk pada
UU, Perda maupun Perbup.

"Walaupun nama calon
kepala Desa Sai belum dite-
tap oleh Panitia setempat,
namun tidak bisa menggang-
gu proses yang sedang ber-
jalan di Desa lain atau me-
rubah UU yang berlaku," ujar-
nya.

Dia menjelaskan, sebelum

tahapan penetapan nama
calon kepala desa, ma-
syarakat telah mengadukan
ke dinas, untuk pembekuan
panitia. Karena dianggap
memberikan dukungan ke-
pada salah satu bakal calon.

"Masyarakat mengaju-
kan aduan untuk mengganti
ketua dan anggota Panitia
Pilkades Desa Sai, karena
sejak awal dinilai curang
melaksanakan setiap taha-
pan, hasil kesepakan di De-
sa, sehingga panitia diber-
hentikan sebelum peneta-
pan," katanya.

Dia mengimbau kepada
masyarakat di 82 Desa me-
laksanakan Pilkades, DPM-
Des tidak punya kepentingan
dalam pelaksanakan Pilkades
ini. Apalagi mengambil alih
keputusan di Desa yang me-
miliki masalah.

"Fungsi kami hanya me-
ngawasi dan mengontrol pe-
laksanaan, kalau ada kendala,
menerima untuk memfasilitasi
tapi tidak berhak memutuskan,
semua akan kembali ke Kepala
Desa,  BPD, Panitia Pilkades dan
masyarakat," pungkasnya.
(BE05)

Desa Sai Belum Tetapkan Nama Cakades

Kota Bima, BimaEkspres.-
Memantap peran lembga

keagamaan, Pemkot Bima,
melalui Bagian Kesra Setda
menggelar kegiatan pembina-
an lembagaan keagamaan
sekota Bima, Senin (23/9)
diaula SMAN 1.

Kegiatan dihadiri dan di-
buka oleh Asisten Pemerinta-
han dan Kesra Setda Kota
Bima Ir.H.Supratman M.AP
dan didampingi oleh Kepala
Badan Kesbangpol H. Ach-
mad Fathoni, Kabag Kesra
H.Ahmad S.Ag.MM, Ketua
MUI Kota Bima, Ketua Baz-
nas Kota Bima, dan Perwa-
kilan dari Kementrian Agama

Kabag Kesra H. Ahmad

S.Ag, MM menyampaikan,
kegiatan pembinaan lembaga
keagamaan se-Kota Bima
dengan tujuan untuk menya-
tukan langkah, program dan
pembinaan dan pemberdaya-
an umat. Juga menguatkan
peran, tugas dan fungsi lem-
baga-lembaga keagamaan di
tingkat Kota Bima/kecama-
tan dan kelurahan se-Kota
Bima. Serta untuk tercipta-
nya  komunikasi dan koordi-
nasi yang efektif antara to-
koh umat beragama.

Asisten Pemerintahan dan
Kesra Setda Kota Bima Ir.
H.Supratman M.AP menyam-
paikan apresiasi kepada bagian
kesra. Ke depannya diharapkan

memiliki program yang mampu
membawa kemajuan positif
bagi masyarakat.

"Kami berharap kehad-
iran lembaga keagamaan di
tengah-tengah masyarakat
juga mampu meredam paham
radikalisme," ujarnya.

Pembinaan keagamaan
ini perlu dilakukan dalam rang-
ka menyampaikan hal-hal
yang perlu dilakukan lemba-
ga keagamaan dalam mem-
berikan kenyamanan dan ke-
tenangan di masyarakat.

Asisten I juga mengajak
pemeluk agama Islam untuk
senantiasa berpegang pada
Konstitusi Madinah dalam
kehidupan beragama, ber-

bangsa dan bernegara. Ka-
rena Konstitusi Madinah
sangat baik dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat
yang heterogen.

“Dalam masyarakat he-
terogen seperti di Kota Bima,
Konstitusi Madinah itu sa-
ngat baik, karena bisa diam-
bil pelajaran bagaimana Ra-
sulullah mengatur negara
Madinah yang sangat hete-
rogen,” katanya.

Diakhir sambutannya Asis-
ten terus menggaungkan mot-
to Kota Bima “Maja Labo
Dahu” yang mulai dilupakan
oleh remaja-remaja di jaman
era globalisasi sekarang.
(BE06)

Pemkot Bima Bina Lembaga Keagamaan
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Naikkan Harga Garam dan Bawang Merah!
Bima, BimaEkspres.-

Belasan mahasiswa dari  LM-
ND Bima aksi depan Kantor Bu-
pati Bima, Selasa (24/9). Mereka
meminta Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bima menstabilkan harga
produksi bawang merah, obat-oba-
tan pertanian dan garam lokal.

Koordinator  aksi, Imam Arif
Faisal, mengaku prihatin keber-
langsungan nasib petani saat ini.
Sebab dibalik meningkatnya hasil
produksi pertanian dan kelautan,
tidak didukung oleh harga.

"Setiap kecamatan yang mem-
produksi bawang merah, saat ini
meningkat drastis, namun harga sa-
ma sekali tidak menguntungkan,

sehingga petani merugi," katanya,
Dia mengaku, selama tahun

2019 ini, harga jual bawang me-
rah tidak ada peningkatan. Imam
meminta harus ada upaya peme-
rintah.

"Kami hanya meminta upaya
Pemerintah menstabilkan harga
bawang merah hasil produksi pe-
tani lokal,"katanya.

Selain itu juga, pendemo me-
minta tertibkan pengecer yang
menjual pupuk dan obat-obatan
di atas harga HET. "Petani su-
dah menangung rendahnya harga
produksi bawang merah, dibe-
bankan juga dengan tingginya har-
ga obat-obatan, ini menjadi masa-

lah masyarakat petani," ujarnya.
"Pemerintah harus memilki  si-

kap berupaya menstabilkan harga
produksi garam, bawang merah
dan obat-obatan,"  lanjutnya.

Wakil Bupati Bima Drs. H
Dahlan M Noer, M. Pd, menga-
ku, harga bawang di Bima ini bu-
kan keinginan pemeritah maupun
tengkulak. Namun harga yang
ada berdasarkan pasar.

"Kami sudah maksimal me-

nyampaikan setiap aspirasi ma-
syarakat terkait harga bawang,
namun Pemerintah tidak bisa in-
tervensi sebab mereka membeli
berdasarkan harga pasar," kata-
nya.

Begitupun terkait harga ga-
ram, tidak bisa ditentukan oleh
pemerintah sebelum ada acuan
Perda dan Perbup.

"Kami tetap bekerja maksimal
memikirkan kesejahteraan ma-

syarakat, bahkan masalah ga-
ram suadah dibahas ditingkat pro-
vinsi dan pesat," katanya.

Sementara berkaitan dengan
harga pupuk dan obat-obatan, di-
rinya meminta Dinas terkait un-
tuk melakukan evaluasi pengecer
nakal.

"Saya berjanji akan memerin-
tahkan Dinas Pertanian untuk men-
cabut izin pengecer bila menjual di
atas ketentuan," tegasnya.  (BE05)

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

Bima, BimaEkspres.-
Rupanya, karena tidak puas de-

ngan penyampaian Pemerintah
Kabupaten Bima terhadap tuntu-
tan pembentukan Perda standar
harga garam, petani garam me-
lampiaskan kekecewaannya de-
ngan memblokade jalan negara di
Desa Penapali dan Talabiu, Keca-
matan Woha Kabupaten Bima,
Selasa (24/9).

Sejumlah petani garam yang
ingin mendengarkan langsung pen-
jelasan dari Bupati Bima Hj. Indah
Dhamayanti Putri, SE, terkait tun-
tutan kesejahteraan petani garam,
hanya diwakili Wakil Bupati Bima
Drs. H Dahlan M. Noer, M. Pd.

Mereka pun melanjutkan aksi-

nya dengan memblokade jalan ne-
gara di Desa Penpali. Penutupan ja-
lan itu menggunakan garam dikemas
dalam karung dan kayu dan batu.

Massa melanjutkan penutupan
jalan ke Desa Talabiu. Lebih dari
satu titik lokasi penutupan sebagai
bentuk ungkapan kemarahan
masyarakat petani garam.

Hal itu sempat memacetkan la-
lulintas selama beberapa saat. Na-
mun masyarakat membuka de-
ngan suka rela atas kesadaran de-
mi kepentingan umum.

"Jalan dibuka kembali oleh masya-
rakat, karena ada kesanggupan Bupati
Bima untuk hadir menemui masya-
rakat petani garam Desa pesisir,"  kata
Yadin warga Desa Talabiu. (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

Petani Garam Kecewa
tidak Ada Kepastian Harga

Wabup Bima, H Dahlan saat menemui pendemo.
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Wali Kota Bima Siap Jalankan Rekomendasi Pansus Ama Hami
Pansus tentunya akan kita
laksanakan," tegasnya usai
hadiri pelantikan anggota
DPRD Kota Bima terpilih, Sel-
asa (24/9).

Tambahnya, untuk me-
laksanakannya akan mela-
kukan pertemuan dengan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, H Mu-

hammad Lutfi, SE menya-
takan melaksanakan apa
rekomendasi Pansus DPRD
Kota Bima soal kawasan
Ama Hami.

"Apa menjadi rekomendasi

Beretorika... dari hal.1

dalam pidatonya. Saya ha-
rap bukan hanya wacana
saja,” tegas Syarif.

Kedua,  kata dia, anggo-
ta legislatif harus komitmen
terhadap apa menjadi ke-
pentingan masyarakat, bu-
kan pribadi, keluarga atau
golongannya.

“Ini menarik bagi saya
sehingga kita bisa melihat
apakah komitmen-komit-
men seperti ini akan dilaku-
kan oleh pimpinan-pimpinan
DPRD kita tunggu tanggal
mainnya,” ujarnya.

Namun yang pasti, kata
dia, harapannya mampu mem-
posisikan diri sebagai pro-
dak politik demokrasi yang
punya komitmen keberpi-
hakan pada masyarakat.

“Kemudian sumpah me-
reka ucapkan bukan soal
hanya kita menyaksikan,
tetapi jangan dilupakan bah-
wa Tuhan maha melihat dan
mendengar, lagi lagi apa di-

berbagai pihak. Termasuk
internal pemerintahan, apa
langkah lebih lanjut atas re-
komendasi Pansus. “Nanti
kota rapatkan dulu," pung-
kasnya.

DPRD Kota Bima pe-
kan lalu telah menyampai-

kan laporan Pansus tentang
Laut Ama Hami.

Dalam kesimpulannya,
Pansus menilai aktivitas pe-
nimbunan dan pembangunan
serta kepemilikan adalah ilegal.

Berdasarka ketentuan
perundang-undangan, per-

da 3/2010 tentang RTRW
NTB tahun 2009-2029 .per-
da 12/2017 tentang rencana
zonasi wilayah pesisi dan
pulau kecil NTB tahun 2017-
2037 serta Perda Kota Bima
Nomor 4 tahun 2012 tentang
RT/RW 2011-2031 bahwa

ucapkan bukan hanya wa-
cana semata namun komit-

Newcomer...  dari hal.1

dengan slenge'an menja-
wab pertanyaan wartawan
Selasa (24/9) kemarin.

Beberapa aspirasi war-
ga yang ditampungnya se-
lama ia bersilaturahmi saat
kampanye dulu katanya,
mulai dari perbaikan jalan
besar hingga gang-gang
kecil yang selama ini rusak
parah. "Bahkan ada yang
sampai kecelakaan akibat
kerusakan jalan ini," tegas
sarjana ekonomi tersebut.

Nah, bagaimana perjua-
ngannya dalam memperju-
angkan suara kaum Mile-
nial? Yogi mengaku tidak
terlalu spesifik memperju-
angkan suara kaum muda
ini. Melainkan berbagai ka-
langan, yakni dari anak mu-
da hingga yang tua.

"Pemilih saya kemarin
tercatat banyakan emak-
emak. Yang tua dan anak
muda. Jadi saya ngga bo-
leh egois juga. Semua kala-
ngan," tuturnya bijaknya di
kediamannya bilangan Ke-
lurahan Santi Kota Bima
kemarin.

Aksinya ini semata-ma-
ta dilatarbelakangi, mengi-
ngat kata Yogi sudah bebe-
rapa tahun belakangan ini
tidak ada keterwakilan dari
warga Tanjung. Terlebih
suara warga disana, keba-
nyakan mengaku meminta
untuk penerang jalan dan

lainnya.
Meski demikian, Yogi ju-

ga mengaku akan berjuang
juga untuk kaum milenial
atau anak muda. Ia berjanji
akan lebih banyak mendu-
kung kegiatan seperti olah-
raga serta memberikan sa-
rana dan prasarananya.

Sementara terkait wila-
yah Tanjung yang selama
ini dikenal dengan daerah
"panas" hingga terkenal de-
ngan sebut istilah "lasvegas"-
nya Kota Bima, Yogi menga-
ku optimis bisa merubah "la-
bel" tersebut.

"Itu bisa diarahkan kok,
mereka hanya butuh aktifi-
tas yang lebih banyak atau
disibukkan. Mulai dari yang
saya sebutkan tadi, event
olahraga, bengkel dan lain-
lain. Intinya beri mereka ke-
giatan maka yakin saya akan
berkurang kok," urai putra
dari pengusaha Syarifuddin
dan Cucu Rokayah tersebut.

Rencana lain dibeber-
kan Yogi untuk wilayah ko-
ta Bima umumnya adalah
penyediaan lapangan pe-
kerjaan bagi warga kota Bi-
ma, juga walkhusus untuk
para sarjana muda atau sa-
sarannya kaum Milenial.

"Di Kota Bima ini juga
kan kurangnya lapangan
pekerjaan, program peme-
rintah yang akan mengu-
curkan 12,5 Miliar, semoga

nanti tersalurkan dengan
baik," urai anak muda yang
berhasil lulus dengan IPK
tinggi tersebut.

Yogi mengaku, meski-
pun dunia politik bukanlah
cita-citanya sejak kecil, ia
mengaku bersyukur bisa
berada dalam dunia ini.
Karena cita-citanya untuk
menjadi pengusaha untuk
membantu orang, malah
bisa lebih berbuat banyak.

"Dan ternyata di bidang
politik skup nya lebih luas
dan akan menyasar ba-
nyak orang. Bersyukur lah
dan semoga bisa berguna
bagi banyak orang," ucap-
nya dengan nada santai ke-
pada wartawan kemarin.

Kedepan juga katanya,
ia akan lebih intens mela-
kukan silaturahmi kepada
masyarakat khususnya da-
pilnya, sama seperti saat ia
melakukan kampanye.

"Silahkan tanya ke ma-
syarakat, saya adalah salah
satu Caleg yang tidak mem-
berikan janji dan obral visi-
misi," tegasnya?

Dan bagaimanakah ca-
ra Yogi melegislasi ekse-
kutif, sementara ia sangat
dikenal "dekat" dengan
Wali Wali Kota Bima, Feri
Sofyan SH? Ikuti kupasan
edisi besok lagi di harian
kesayangan anda ini.
(Bersambung)

wilayah pesisir Ama Hami
merupakan kawasan bagi
pengembangan pariwisata
perkinan, budidaya serta ka-
wasan konservasi bukan ka-
wasan diperuntukan untuk
perdagangan dan perguda-
ngan. (BE06)

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB Dr. H.

Zulkieflimansyah, mendo-
rong agar anak muda NTB
menangkap peluang yang
besar dari hadirnya tekno-
logi digital. Karena masa
depan adalah era bagi big da-
ta, maka kemampuan untuk
mengidentifikasi semua po-
tensi di dalamnya menjadi
sangat penting.

Hal itu disampaikan Gu-
bernur saat menghadiri aca-
ra Telkomsel On The Mis-
sion 2019, di Cultural Park,
Taman Budaya Provinsi NTB,
Selasa, (24/9/2019) pagi. Me-
nurut Gubernur, Telkomsel
selalu mendorong anak mu-
da Indonesia untuk meman-
faatkan era digital, memban-
tu menumbuhkan komunitas
serta untuk menggenggam

peluang masa depan.
“Tadi saya sudah bicara

dengan Stefanus Steve Sa-
erang, selaku Director The
Nextdev Telkomsel, bahwa
mereka siap menampung
sekitar 45 anak muda NTB

untuk belajar dengan hara-
pan bisa menjadi pengusa-
ha besar dan membuka la-
pangan pekerjaan di bang-
sa yang kita cintai ini," kata
Gubernur.

Gubernur yakin anak mu-

Anak Muda NTB Harus Tangkap Peluang Lewat Teknologi Digital

Dr Syarif Ahmad, MSi

da NTB mampu meraih ke-
suksesan dengan meman-
faatkan era digital jika dibe-
rikan kesempatan yang sa-
ma serta dukungan. Perusa-
haan startup kata Gubernur,
semakin berkembang pesat
dengan aneka layanan yang
diberikan kepada konsumen.

“Startup company ada-
lah perusahaan yang dibe-
rikan kesempatan oleh ke-
majuan teknologi dan za-
man untuk muncul tidak
sampai melewati rute-rute
yang dilewati oleh perusa-
han tradisional, namun dia
muncul ke permukaan ke-
mudian menjadi besar,” ka-
tanya.

Sementara itu, Director
The Nextdev Telkomsel,
Stefanus Stave Saerang,
melaporkan bahwa saat ini
sebanyak 220 anak muda
NTB mengikuti tahapan
assesment untuk kemudian
diseleksi menjadi 45 orang.
Mereka akan melaju ke ta-
hap berikutnya dan berhak
mengikuti program intensif
selama 11 hari.

Stave berharap agar 45
orang yang lulus ke tahap
selanjutnya nanti bisa me-
miliki masing-masing satu
produk dan bisa menjadi
developer untuk bisa mem-
buka lapangan pekerjaan di
NTB.

“Harapan kami, setelah
mengikuti program ini,
mereka semua memiliki 45
produk, satu orang satu
produk, karena kami fokus
mencari developer," tutup-
nya.

Adapun pesertanya me-
liputi mahasiswa, karya-
wan dan kalangan umum.
Mereka yang lolos seleksi
akan mendapat kurikulum
training dan coaching yang
bertujuan untuk membentuk
dasar pemahaman dalam
merancang produk digital.
Selain di Kota Mataram,
Telkomsel On The Mission
2019 juga digelar di Minahasa
dan Jayapura.  (BE08)

men jalan kan amanah diem-
bannya,” pungkasnya. (BE06)

as lahan yang diajukan yak-
ni 614 hektar. “Program ini
khusus lahan sawah tadah
hujan. Untuk lahan tegalan
dan lainnya tidak tercakup
untuk dapat bantuan tanam-
an tumpang sari,” jelas Sya-
frudin.

Dari total bantuan yang di-
dapat, lanjut Syafrudin, untuk
padi sebanyak 15.350 kilo
gram dan untuk jagung seba-
nyak 9.210 kilo gram.

“Untuk padi varietas In-
pari 42 dengan label ungu.
Sedangkan jagung varietas
Premium,” tuturnya.

Dijelaskannya, penyaluran
benih padi sudah dilakukan
beberapa waktu lalu sedang-

Bima, BimaEkspres.-
Untuk membantu kebu-

tuhan petani, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bi-
ma melalui dinas terkait me-
nyalurkan bantuan tanaman
tumpang sari yakni benih pa-
di dan jagung. Untuk wilayah
Kecamatan Bolo, total ban-
tuan yang didapat sebanyak
24.560 kilo gram dengan luas
lahan 614 hektar.

Sekretaris UPT. Pertani-
an Kecamatan Bolo, Sya-
frudin, SP, mengungkapkan,
program tumpang sari ini di-
peruntukan lahan sawah ta-
dah hujan. Sedangkan  ja-
tah yang didapat sebanyak
24.560 kilo gram sesuai lu-

kan untuk benih jagung masih
dalam proses pengiriman.

“Tahun ini pengadaan be-
nih di luar Kabupaten Bima.
Sehingga harus menunggu
proses pengiriman,” ujarnya.

Salah satu petani asal De-
sa Tambe, Syarifudin, me-
nyampaikan, mewakili peta-
ni lainnya berterima kasih
atas bantuan pemerintah.
Hanya saja untuk bantuan
benih jagung harus diperhati-
kan jenis benih yang berku-
alitas atau bermutu. “Kita
ucapkan terima kasih atas ban-
tuan ini. Tapi pemerintah ha-
rus cari benih yang unggul
agar hasil produksi mening-
kat,” pungkasnya. (BE07)

Petani Bolo dapat Bantuan 24.560 Kg Bibit Tanaman Tumpang Sari
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Diduga Bandar Narkoba, Tiga Pemuda Diringkus
Kota Bima, BimaEkspres.-

Lantaran diduga kuat men-
jadi pengedar sabu-sabu, sedi-
kitnya tiga orang pemuda
warga Kota Bima terpaksa
digelandang tim opsnal Sat-
reskoba Senin (23/9) kema-
rin.

Ketiga pria tersebut ma-
sing-masing berinisial SU
(33) asal Penatoi, OS (19)
dan RI (19) asal Kelurahan
Sarae. Mereka dibekuk Tim
Opsnal Sat Narkoba Polres
Bima Kota, sekitar pukul
11.00 Wita.

Kapolres Bima Kota me-
lalui Kasat Narkoba IPTU
Masdidin menyampaikan,
tim menangkap SU di Ke-
lurahan Na'e, saat hendak
ditangkap dan digrebek, SU
sempat membuang bungku-
san rokok yang berisi 1 poket
sabu-sabu. Namun barang
bukti yang dibuang itudaoat

ditemukan kembali oleh tim.
"Dan hasil interogasi kita

ke SU, dia mendapatkan ba-
rang haram itu dari IW asal
Kelurahan Sarae," ujarnya.
Dilanjutkan Kasat, usai men-

dapat nama dan alamat asal
barang itu, tim langsung me-
lakukan pengembangan di
rumah IW, namun yang ber-
sangkutan tidak berada da-
lam rumah.

UMKM Harus Kreatif dan
Hasilkan Olahan Berkualitas

Kota Bima, BimaEkspres.-
Oknum anggota kepolisi-

an berinisial YS, terpaksa
dilaporkan ke Polres Bima
Kota lantaran diduga nekat
menggadai mobil rental mi-
lik seorang warga asal Ra-
bangodu Utara, bernama
Megawati.

Oknum YS dilaporkan
seorang pegawai tersebut
melaporkan Senin (23/9)
kemarin, karena mobil merk
Avanza warna silvernya de-
ngan nomor polisi DR 1663 SP,
tak kunjung dikembalikan.

Diceritakan Megawati,
awal mula mobil pribadinya
tersebut digadaikan oleh
sang oknum polisi tersebut.
Mobil tersebut tercatat di-
rental YS pada tanggal 2
September 2019. Selang

lima hari kemudian, YS me-
nelpon dirinya minta nomor
rekening untuk menstranfer
uang pembayaran. Namun,
ditunggu-tunggu uang yang
katanya akan ditransfer
justru tidak ada yang masuk.

"Mulailah timbul kecuri-
gaan saya dan mulai men-
cari mobil tersebut, " ungkap
Mega.

Mega pun mengaku,
sudah bertemu dengan YS
dan bertanya soal kebera-
daan mobilnya. YS sendiri
mengaku, jika mobil telah
digadaikan kepada seseo-
rang berinisial ENK.

Mega pun langsung meng-
konfirmasi langsung ke ENK
dan sudah diakui telah diga-
daikan. "Dan saat saya minta
mobil itu sudah dipakai oleh

Wali Kota Ingin Konsep Wisata Halal

keponakannya," ulasnya.
Megawati menegaskan,

ingin terus melanjutkan per-
soalan ini sembari meminta
agar mobilnya bisa dikem-
balikan secepatnya.

"Sekarang ini mobil su-
dah diamankan oleh polisi.
Tapi kalau bisa, saya minta
kebijakan agar mobil itu bisa
saya ambil dulu. Pinjam pa-
kailah," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Res-
krim Polres Bima Kota IP-
TU Hilmi Manossoh Prayo-
ga belum bisa memberikan
keterangan, karena saat
dikonfirmasi via telepon,
kasat sedang mengikuti ke-
giatan. "Saya sedang ikut
kegiatan, nanti saya akan
hubungi kembali," jawabnya
singkat. (BE09)

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah

M.Pd, mengharapkan pelaku UMKM bidang pangan di
NTB mampu memproduksi olahan pangan yang berku-
alitas, aman, bergizi serta terjamin kesehatannya. Pelaku
usaha juga didorong agar tetap memiliki ide-ide yang
kreatif untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur saat membuka
kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Bagi UMKM
Pangan, di Gedung Graha Bhakti Praja, Selasa (24/9/
2019). Kegiatan tersebut merupakan inisiasi Badan Pe-
ngawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bentuk
keberpihakan kepada UMKM dengan cara peningkatan
kualitas pemahaman keamanan pangan pelaku UMKM.

Turut hadir sejumlah kepala OPD terkait, organisasi
masyarakat seperti Salimah, Aisyiyah, Ikatan Pengu-
saha Muslim Indonesia (IPEMI) dan organisasi binaan
Pemda Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Wakil Gubernur berharap dengan adanya kegiatan
ini dapat memberikan banyak manfaat kepada pelaku
usaha di NTB, baik dari segi jaminan kesehatan maka-
nan, kreasi maupun dalam mendapatkan izin usaha.
"Mari Kita berjuang untuk UKM di NTB ini terdepan
dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kita sajikan maka-
nan-makanan yang enak, yang sehat untuk masyara-
kat NTB, bagi wisatawan juga, sehingga NTB ini se-
makin dikenal," pungkasnya.

Wakil Gubernur mengapresiasi BPOM yang telah me-
nginisiasi kegiatan intervensi keamanan pangan. Menurutnya,
kegiatan yang diadakan merupakan hal yang strategis bagi
pelaku usaha yang ada di NTB. "Terima kasih kepada Ba-
dan POM yang sudah menginisiasi membuat program
terhadap pelaku usaha, karena memang sangat strategis
sekali untuk NTB," ucapnya.

Wakil Gubernur juga berpesan agar pelaku usaha turut
berpartisipasi dalam menyukseskan program Zero Waste.
Ia menyerukan kepada pelaku usaha untuk mampu memilah
sampah yang diproduksinya sehingga dapat diolah oleh bank
sampah dan menjadi hal yang bermanfaat.

"Mengelolah sampah itu sangat penting sehingga tidak
menjadi penyebab penyakit. Sampah bukan penyebab ben-
cana dan musibah, tetapi menjadi sumber daya," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawita Sari, Apt.,
M.Kes, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan salah
satu tugas dari BPOM dalam memberdayakan UMKM.

"Untuk tahun 2019, Badan POM menyelenggara-
kan pendampingan atau intervensi untuk UMKM pa-
ngan sebanyak 8000 UMKM di 11 provinsi, salah satunya
adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat," ungkap Dewi.

Khusus di Provinsi NTB, UMKM yang mendapat
intervensi sebanyak 1000 UMKM pangan. Jumlah tersebut
dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya 500 UMKM
di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara.
Sementara UMKM pangan di Lombok Tengah sebanyak
250 serta di Kabupaten Bima sebanyak 250 pelaku usaha.
(BE08)

Saat tim hendak pulang,
Katim Tauffarahman melihat
OS sedang keluar dari salah
satu rumah, OS merupakan
salah satu terduga pelaku
yang melarikan diri saat pe-
nangkapan RAM beberapa
waktu lalu.

Usai mengamankan OS,
tim memanggil Ketua RT
setempat untuk menyaksikan
penggeledahan dan menemu-
kan barang bukti sabu-sabu.
Selain OS, tim juga mengaman-
kan RI yang ada dalam rumah
tersebut.

"Barang bukti yang dia-
mankan dari 2 TKP itu ada-
lah 2 poket sabu serta barang
bukti penunjang lainya," ung-
kapannya

Kini barang bukti serta para
terduga pelaku sudah diaman-
kan di Kantor Sat Narkoba Pol-
res Bima Kota untuk diproses
lebih lanjut. (BE09)

Gadai Mobil Rental, Oknum Polisi Dilapor

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, HM Lutfi

mengaku ingin mengem-
bangkan konsep wisata halal
di Kota Bima, sepertinya
halnya yang tengah digaung-
kan Provinsi NTB belakang-
an ini.

Ungkapan itu disampai-
kan langsung Wali Kota
Bima, H Muhammad Lutfi
SE saat membuka acara pe-
letakan baru pertama pem-
bangunan kolam renang di
Pantai Lawata, Senin (23/9)
kemarin.

"Kedepannya saya ingin
semua spot wisata terintegrasi.
Juga kedepankan konsep wisa-
ta yang halal, " ungkap wali kota.

Konsep halal ini, sebe-
lumnya menjadi konsep yang
cukup menarik perhatian du-
nia setelah digaungkan oleh
Pulau Lombok. Pembangu-
nan dibidang wisata, mampu
menarik wisatawan dari se-
gala penjuru dunia untuk ber-
kunjung ke Lombok.

Masyarakat yang aga-
mais, menjadi pertimbangan
utama dengan mengusung

jargon Wisata Halal ini. Dan
ide wali kota ini, belum di-
jabarkan dengan lengkap
dalam sambutannya. Namun,
konsep yang sama ingin di-
terapkan di Kota Bima. Mes-
kipun mampu menarik ba-
nyak orang dari berbagai ka-
langan, tapi sisi agama Islam
tidak terabaikan.

Untuk pengembangan
kawasan lawata sendiri, wali
kota membeberkan, kolam
renang bukan satu-satunnya
fasilitas yang akan dibangun.
Nantinya, akan ada cottage-

cottage untuk pengujung dan
menginap di lawata. Rencana-
nya, akan dibangun pada sisi
utara kolam renang.

Penunjang lain pariwisata
ini, adanya kapal wisata de-
ngan tujuan Kota Bima - La-
buan Bajo. Tahun 2020, akan
ada bantuan dari pusat lagi un-
tuk pembangunan dermaga
khusus kapal pesiar.

"Dermaga itu, akan diba-
ngunkan khusus untuk kapan
wisatanya. Tahun depan akan
ada bantuan dari pusat, " akunya.
(BE09)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dewan Kerajinan Nasio-

nal Daerah (DEKRANAS-
DA) Kota Bima  menyerahan
Bantuan Benang Kepada Ke-
lompok Penenun yang tersebar
di kelurahan se-Kota Bima
bertempat di Aula Kantor Wa-
likota Bima, Senin (23/09).

Penyerahan dihadiri Sekre-
taris Daerah Kota Bima Drs
H Mukhtar MH, Ketua De-
kranasda Kota Bima Hj Ellya
H M Lutfi SE beserta jajaran,
Ketua Iswara Kota Bima
Yuliana Syamsurih SH, Para
Asisten, Pimpinan Perangkat
Daerah, Pejabat dan ASN lingkup
Pemerintah Kota Bima.

Kegiatan ini dirangkaikan
dengan penandatanganan
berita acara serah terima be-

nang oleh Ketua Dekranasda
Kota Bima kepada Kelompok
Penenun.

Bantuan benang diberikan
kepada sekitar 20 kelompok
penenun dengan masing-ma-
sing kelompok menerima ban-
tuan sebanyak 50 pack setiap
kelompok. Adapun 5  kelom-
pok yang menerima secara
simbolis yaitu kelompok Tenun
Mori sama, Tenun Mawar Ni-
tu, Tenun Nari-nari, Tenun Ga-
lendo, dan Tenun Melati.

Ketua Dekranasda Kota
Bima, Hj Ellya HM Lutfi
menyampaikan, pemberian
bantuan benang merupakan
salah satu program unggulan
Dekranasda. Bantuan benang
diberikan kepada kelompok
penenun yang tersebar di 3

kecamatan di Kota Bima ya-
itu Kecamatan Raba, Keca-
matan Rasanae Timur dan
Kecamatan Mpunda.

“Besar harapan saya ki-
ranya bantuan ini dapat ber-
manfaat bagi peningkatan
ekonomi kerakyatan yang ada
di Kota Bima dan jika usaha
ini berkembang dengan baik
maka kami Dekranasda siap
menjadi mitra dengan menam-
pung hasil tenun dari kelompok
penenun,” ungkap Ketua De-
kranasda Kota Bima.

Ketua Dekranasda juga
menjelaskan bahwa bagi ke-
lompok yang tahun ini belum
tersentuh bantuan maka akan
diprogramkan lagi tahun depan
sepanjang pemerintah tetap
memberikan kepercayaan ke-

pada Dekranasda untuk ikut
membangun Kota Bima.

Sekda Kota Bima, H Muhtar
Landa mengharapkan agar pem-
berian bantuan semacam ini
menjadi motivasi bagi para pene-
nun yang ada di Kota Bima untuk
menghasilkan kreasi-kreasi te-
nunan terbaru dan membawa hasil
nyata dalam hal peningkatan pro-
duksi.

“Kini menjadi tanggung jawab
kita semua untuk menemukan
upaya terobosan guna meme-
cahkan tantangan serupa masalah
produksi maupun harga produk,”
tutup Sekda. (BE06)

Dekranasda Salurkan Bantuan Benang Pada Kelompok Petenun
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Kadis Dikbudpora Ingin Program Literasi Sentuh Daerah Pelosok

Garam Geram... dari hal.1

Pin Emas... hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Upaya untuk terus meng-

giatkan gerakan literasi di
Kabupaten Bima khususnya
literasi dasar terus digalak-
kan.

Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bima melalui Di-
nas Pendidikan Kebudaya-

an, Pemuda dan Olahraga
(Dikbudpora) bekerjasama de-
ngan Program INOVASI
menggelar pelatihan literasi
kelas awal bagi sekolah dasar.

Kepala Dikbudpora Ka-
bupaten Bima, Zunaidin,
SSos, MM,  dan  Kepala  Bi-
dang Perencanaan Sosial

Budaya Bappeda Kabupa-
ten Bima, Raani Wahyuni,
ST, MT,. M.Sc menghadiri
sosialisasi ini.

Kadis Dikbudpora, Zu-
naidin, menyampaikan ke-
inginannya agar program
semacam ini bisa diperluas
jangkauannya termasuk ke

wilayah-wilayah jauh seperti
Kecamatan Tambora.

“Kami akan memberi
dukungan penuh agar mo-
del-model inovatif semacam
ini juga bisa dirasakan oleh
para guru yang ada di wila-
yah Tambora,” ujar Zunai-
din di aula SPNF SKB Ka-
bupaten Bima.

Kegiatan ini diikuti 30 pe-
serta,  kepala sekolah dan
guru kelas awal (Kelas I-
III) yang menjadi sasaran
program INOVASI.

Sementara itu, menurut
Raani Wahyuni, pengem-
bangan literasi seperti ini
merupakan salah satu pro-

dalam menghadapi krisis
air bersih, bahkan sudah
menjadi pemandangan lum-
rah ada sebagian warga yg
menadah dari tetesan pipa
dipinggir jalan, " ujarnya.

Lanjutnya, belum lagi
keresahan masyarakat pra
sejahtera dalam mengha-
dapi isu kenaikan BPJS.
Kemudian BPJS gratisnya.

“Apakah semua sudah

ter-cover. Belum lagi soal
Lapangan kerja, tenaga ho-
norer yang menumpuk dan
berharap mendapatkan gaji
sesuai janji penguasa dan
masih banyak tumpukan ke-
prihatinan kita pada negeri
dan daerah ini,” ujarnya.

Untuk itu, dia merasa tidak
pantas memakai  Pin Emas
ini. “Pin ini lanyaknya saya te-
rima diakhir jabatan nanti itu-
pun kalau umur panjang dan
saya terpilih kembali karena
ukuran keberhasilan anggota
dewan," ungkap Amir sapaan
akrabnya.

Dia mencontohkan di La-
mongan, anggota dewan ha-
nya diberikan Pin Kuningan
senilai Rp 75.000. Apalagi
kondisi keuangan  Pemkot Bi-
ma devisit sampai Rp18 mi-
liar.

"Atas nama keprihatinan
itu secepatnya saya akan
membuat surat secara resmi
untuk mengembalikan Pin
Emas ini pada Sekwan," te-
gasnya. (BE06)

gram strategis yang men-
jadi prioritas di Kabupaten
Bima.

“Kegiatan ini sejalan
dengan semangat untuk
mewujudkan Bima Seba-
gai Kabupaten Literasi,”
ujarnya.

Raani juga menyampai-
kan apresiasinya pada pro-
gram INOVASI yang te-
rus memberi dukungan pa-
da pembangunan kualitas
pendidikan, dan berinves-
tasi pada masa depan di Ka-
bupaten Bima.

Communication Officer
INOVASI Provinsi NTB, Ju-
naedi Uko mengatakan,  ada

Bima, BimaEkspres.-
Gerakan Pemuda Pe-

duli Hak Rakyat dan Anti
Korupsi (GPPHR - AK) Desa
Tambe mendesak Pemdes
setempat terbuka dalam pe-
ngelolaan Dana Desa (DD).
Desakan tersebut mereka
sampaikan saat menggelar
aksi demo di depan Kantor
Desa Tambe, Senin (23/9).

Koordinator aksi, Supri-
adin, menyampaikan, da-
lam pengelolaan dana desa
selama ini Pemdes dinilai
tak tranpasaran. Sehingga
tak heran muncul asumsi
publik bahwa Pemdes me-
ngambil keuntungan dalam
mengelola anggaran yang
bersumber dari negara ter-
sebut.

Selain itu, para peneri-
ma manfaat untuk pro-
gram pemberdayaan sama
sekali warga tak tahu sia-
pa saja yang mendapat-
kannya. Baik itu program
bantuan benih kambing, le-
le, dan lainnya.

“Semua program di de-
sa ini benar-benar tertutup
dan tak pernah disosialisa-
sikan,” ujarnya.

Diakuinya, memang
Pemdes sudah memasang
papan Info Grafis. Tapi
dalam papan tersebut ma-
sih secara umum bentuk-
bentuk kegiatannya.

“Kita tak butuh papan
tersebut. Tapi yang kita
butuhkan setiap pencairan
anggaran harus disosialisa-

sikan dan siapa saja men-
dapatkan program. Seka-
ligus yang mengerjakan.
Bukan secara tiba-tiba di-
kerjakan tanpa warga ke-
tahui,” tuturnya.

Hal senada disampaikan
orator lain, Buyung Nasu-
tion SPd menuding bahwa
Pemdes setempat sengaja
merampas hak rakyat. Se-
kaligus menjadikan Dana
Desa ini untuk kepentingan
mereka saja. Tanpa memi-
kirkan nasib warga.

“Warga hanya menik-
mati kulitnya saja. Sedang-
kan isinya sudah diambil
para oknum di desa terse-
but,” tudingnya.

Dia mendesak BPK
untuk mengaudit khusus
pengelolaan Dana Desa
Tambe sejak Tahun 2016
sampai 2019. Sekaligus akan
melakukan aksi lanjutan di
Kantor Pemerintah Kabupa-
ten Bima.

“Untuk beraudiensi saya
haramkan. Sebab cara me-
reka dalam mengelola dana
desa ini sudah banyak sekali
menyimpang dari aturan,”
tegas Calon BPD terpilih
tersebut.

Kata dia, Dana Desa
yang dikucurkan oleh Pem-
des di Tambe ini sekitar Rp
2 miliar. Namun anggaran
yang besar itu belum mam-
pu menunjukkan peruba-
han yang ada di desa ini.

Dikarenakan dalam pe-
ngelolaannya diduga sya-

rat kepentingan dan unsur
kesengajaan untuk mem-
perkaya diri oknum ter-
tentu saja.

“Pemdes Tambe ini sa-
ngat lucu. Masa meng-
angkat bendahara yang
tak bisa apa-apa. Sedang-
kan dalam pelaporan ke-
uangannya dikerjakan apa-
ratur lain. Ini tata pemerin-
tahan yang dinilai benar-
benar bobrok,” ungkapnya.

Sementara itu, Penja-
bat Kepala Desa (Pj Ka-
des) Tambe, Ilham, SH me-
nyampaikan bahwa terkait
keterbukaan informasi publik
tersebut sudah dilakukannya.

Salah satu dengan pema-
sangan papan info grafis
APBDes. Sekaligus berso-
sialisasi disetiap kegiatan
sosial kemasyarakatan dan
lainnya.

“Kita sudah bersosialisasi
dan terbuka dalam pengelo-
laan Dana Desa ini. Tak ada
yang kita tutup-tutupi,” te-
gasnya.

Dia mengapresiasi ada-
nya aksi yang dilakukan
sejumlah warga setempat.
Sebab aksi ini merupakan
bagian fungsi kontrol ma-
syarakat dalam mengawal
pelaksanaan dana desa ini.

“Kita berterima kasih
adanya aksi damai ini. Se-
bab ini salah satu bagian
dan bentuk kepedulian ma-
syarakat demi kemajuan
dan pembangunan di desa,”
pungkasnya. (BE07)

Amir Syarifuddin, SH.I

tujuh sekolah dasar di Kabu-
paten Bima yang guru kelas
awalnya akan mendapat pe-
latihan dan peningkatan ka-
pasitas literasi yang akan
berlangsung dalam beberapa
tahapan hingga bulan No-
vember mendatang.

“Fokus pelatihan adalah
bagaimana membuat guru
mampu mengidentifikasi
tingkat kemampuan mem-
baca yang berbeda di anta-
ra anak muridnya. Nanti-
nya, para guru ini diharap-
kan bisa memperlakukan
para siswa itu sesuai de-
ngan kemampuannya,”  je-
lasnya. (BE07)

Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin, SSos, MM

Pemdes Tambe Didesak Terbuka Kelola Dana Desa

menuntut perhatian Peme-
rintah Daerah," jelas koor-
dinator aksi, Indra saat be-
rorasi di perempatan Desa
Talabiu.

Tidak lama berkosentra-
si di perempatan Desa Ta-
labiu,  mereka long march
menuju Kantor Bupati Bi-
ma dengan berjalan kaki, sam-
bil membawa garam hasil
produksi yang tidak terjual.

"Sejak 2016 lalu hingga
saat ini,  Bupati Bima hanya
berjanji, tidak pernah ada ke-
seriusan menangani keluhan
petani garam, buktinya, de-
ngan harga 3.000 rupiah ma-
sih saja tidak ada pembeli,"
katanya.

Massa aksi menuntut per-
hatian DPRD, Bupati Bima
dan jajaran dinas terkait
untuk bekerja maksimal da-
lam menuntaskan persoalan
garam yang sedang krisis
harga dan pembeli.

"Kami meminta DPRD
dan Bupati Bima untuk mem-
bentuk Perda standar harga
garam dengan 500 rupiah per

kilogram, hadirkan investor di
Kabupaten Bima untuk mem-
beli garam produksi petani
sebagai bentuk mewujudkan
Bima Ramah dan memper-
hatikan produksi garam rak-
yat untuk diprioritaskan," ka-
tanya.

Indra juga mengatakan,
tiga tahun silam, Bupati Bi-
ma bersama anggota DP-
RD Kabupaten Bima, disak-
sikan sejumlah petani garam,
telah menandatangani surat
pernyataan untuk memper-
hatikan harga.

"Janji sejahterakan pe-
tani, hanya wacana sema-
ta, tidak ada upaya dan pe-
nyelesaian persoalan Pe-
tani garam," jelasnya.

Aksi di depan Kantor
Bupati Bima tersebut men-
dapat pengawalan polisi
Polres Bima dan Polsek Wo-
ha. Juga ditanggapi Wakil
Bupati Bima Drs. H Dah-
kan M Noer, M. Pd.

Dahlan mengatakan, pe-
raturan pemerintah sedang
digodok di kementrian peri-

kanan dan kelautan RI.
"Setelah ada ketetapan

dari Kementrian baru kami
akan membuat perda garam
bersama DPRD Kabupaten
Bima, sebab pembahasan
tidak boleh satu pemerinta-
han saja," katanya.

Pembahasan terakhir
bersama Gubernur NTB,
pihaknya berupaya meng-
hadirkan pengusaha atau
investor untuk tahun 2020.

“Empat investor sudah
dikomunikasikan akan ha-
dir di Bima tahun 2020, dan
disepakati akan membeli
garam seharga 300 rupiah
per kilogram di gudang,”
ujarnya.

Dia meminta agar petani
garam mempercayakan ke-
pada pemerintah untuk mem-
perjuangkan  harga.

“Terkait harga garam,
tidak hanya dibahas di ting-
kat Kabupaten Bima, na-
mun gubernur sudah meng-
ambil alih masalah di Kabupa-
ten Bima untuk dicarikan so-
lusinya, " jelasnya.  (BE05)
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Tim Pengawal dan Pe-

ngaman Pemerintahan dan
Pembangunan (TP4D) Bi-
ma, rupanya mengikuti per-
kembangan Proyek Pemba-
ngunan Kantor Imigrasi Ke-
las III Non TPI Bima. Sela-
sa 17 September 2019 lalu,
TP4D Bima mengundang
pihak terkait untuk menanya-
kan progres dan persoalan
yang ada.

Ketua TP4D Bima yang
juga Kasi Intel Kejaksaan
Negeri Raba Bima, M Ikh-
wanul Fiaturrahman, SH,
kepada  BimaEkspres me-
ngatakan, sebelumnya su-
dah mengundang pihak ter-
kait untuk memberikan pen-
jelasan mengenai pekerjaan
proyek yang ada. Namun,
saat itu tidak semua hadir,
termasuk pimpinan perusa-
haan PT Lantoraland, se-

bagai pelaksana dan PT Cip-
ta Anugerah Indotama (CAI),
sebagai pekerja pondasi.

Informasi yang diterima
pihaknya, ada kendala da-
lam progres pekerjaan. Un-
tuk itu, TP4D mengundang
untuk evaluasi pekerjaan.

“Saat itu kami mengun-
dang pelaksana PT Lantora-
land, MK, Perencana, KPA,
PPK. Namun dari pihak
pelaksana diwakili dan tidak
bisa mengambil kebijakan.
KPA juga tidak hadir,” ujar-
nya, Senin (23/9/2019).

Saat pertemuan itu, kata
dia, disampaikan progres
pekerjaan 16 persen. Dari
16 persen itu, untuk peker-
jaan pondasinya 46,75 per-
sen. Masih terdapat keter-
lambatan 7 persen.

Keterlambatan penger-
jaan lain oleh PT Lantora-
land, terpengaruh oleh pro-

Jangan Ada Hambatan Pembangunan Kantor Imigrasi Bima
gres PT Cipta Anugerah In-
dotama. Untuk itu, pihaknya
mengajak semua pihak  du-
duk bersama, jangan sam-
pai masalah berdampak pa-
da keterlambatan pemba-
ngunan Kantor Imigrasi Bi-
ma.

Hal itu tentu tidak di-
inginkannya, sehingga per-
lu ada keterbukaan semua
pihak. “Harus dicari solusi-
nya, KPA, PPK, PT Lanto-
raland, MK, PT Cipta Anu-
gerah Indotama, harus du-
duk bersama,” sarannya.

Diharapkannya, dalam
pertemuan evaluasi beri-
kutnya semua dapat hadir
dan  memecahkan persoa-
lan secara bersama.

Pantauan BimaEkspres,
Senin (23/9) siang, terlihat
ada Kepala Kantor Imigrasi
Bima, di ruang Kasi Intel
Kejari Bima, M Ikhwanul Fi-

aturrahman, SH. Namun
enggan diwawancara dan
menyarankan ke PPK.

Seperti diberitakan se-
belumnya, diduga ada kon-
flik interest dalam proyek

tersebut. Pemenang pro-
yek sendiri adalah PT Lan-
toraland. Meski menjadi pe-
menang, pekerjaan ponda-
si dikerjakan oleh PT Cipta
Anugerah Indotama.

Akibat adanya persoalan,
sehingga diduga berdampak
pada perkembangan pekerja-
an. Apalagi pihak PT Lanto-
raland mengaku pekerjaan-
nya terhambat. (BE04)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Komandan Korem 162/

WB, Kolonel Czi Ahmad
Rizal Ramdhani, S.Sos, SH,
M.Han, hadiri sekaligus
membuka secara resmi ke-
giatan Bakti Sosial pengo-
batan massal, donor darah
dan pasar murah, dipusat-
kan di Kantor Kelurahan
Penatoi Kecamatan Mpun-
da Kota Bima. Kegiatan ter-
sebut dalam rangka me-
nyambut dan memeriahkan
HUT ke 74 TNI tahun 2019.

Bhakti sosial berupa pa-
sar murah, donor darah, pe-
ngobatan massal dan Be-
kam/Ruqiah tersebut dihadi-
ri Wakil Wali Kota Bima,
Feri Sofiyan, SH, Dandim
1608/ Bima Letkol Inf Bam-
bang Kurnia Eka Putra,
Kapolres Bima Kota AKBP
Erwin Ardiansyah, S.IK.
MH. Kapolres Bima AK-
BP Bagus S. Wibowo, S.IK.
Sekda Kota Bima, Pimpinan
BUMN/BUMD dan masya-
rakat setempat.

Wakil Wali Kota Bima
Feri Sofiyan, SH, mengu-
capkan terimakasih kepada
Danrem 162/WB atas kun-
jungan di Kota Bima untuk
membuka kegiatan pengo-
batan massal, donor darah
dan pasar murah yang di-
laksanakan oleh Kodim 16-

08/ Bima.
"Keberadaan TNI sela-

ma ini selalu sebagai garda
terdepan dalam berbagai
program untuk membantu
dan selalu hadir di tengah-
tengah masyarakat Kota
Bima," ujarnya.

Atas nama Pemerintah
Kota Bima, Feri berharap
agar kedepan kegiatan se-
macam ini dapat terus diting-
katkan baik kualitas maupun
kuantitasnya. "Semoga amal
kebaikan yang telah diberi-
kan menjadi ladang pahala
untuk Kota Bima, tetaplah
jaya selalu TNI menjadi ke-
banggaan bangsa dan nega-
ra," tandasnya.

Sementara Danrem 162/
WB Kolonel Czi Ahmad
Rizal Ramdhani, S.Sos. SH.
M.Han, menjelaskan, kegi-
atan ini sebagai wujud rasa
syukur keluarga besar TNI
dalam rangka menyambut
dan memeriahkan HUT ke
74 TNI tahun 2019.

Pada kesempatan terse-
but, Danrem 162/WB juga
memuji para stakeholder
dan masyarakat Kota Bima
yang terlihat kompak dalam
jalinan kebersamaan.

Menurutnya, acara Bak-
sos tersebut jangan hanya
bersifat seremonial, namun
betul-betul tulus dan ikhlas

untuk kebaikan bersama.
"Setiap tugas yang dilan-

dasi dengan ketulusan dan
keikhlasan akan memberi-
kan Berkah bagi pelaksana
tugas dan berdampak positif
untuk kita semua," ujar orang
nomor satu di jajaran Korem
tersebut.

Kegiatan Baksos ini, lan-
jutnya, selain dalam rangka
menyambut dan memeriah-
kan HUT TNI ke 74, juga
bertujuan untuk mencipta-
kan sinergitas antara TNI
dengan aparat pemerintah
maupun dengan masyarakat
Kota Bima khususnya Kelu-
rahan Penatoi.

"Alhamdulillah, ini seba-
gai bentuk pengabdian dan
kepedulian TNI kepada ma-
syarakat yang juga dilaksa-
nakan dibeberapa tempat di
NTB, semoga kegiatan Bak-
sos ini dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat,"
pungkasnya.

Acara Baksos yang juga
dihadiri Ketua Persit KCK
Koorcabrem 162 Ny. Kirana
Rizal Ramdhani bersama para
pengurus Persit KCK Cabang
Bima memperoleh 125 kan-
tong darah, pengobatan massal
diikuti 364 orang, Bekam
sebanyak 28 orang dan pasar
murah menyiapkan 550 paket
Sembako. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Seperti apa perkemba-

ngan gugatan masyarakat
terhadap penetapan nama
calon Kades oleh panitia
Pilkades Desa Talabiu, Ke-
camatan Woha?

Rupanya Panitia Pilkades
Telabiu telah dibekukan dan
dibentuk panitia baru untuk
melaksanakan tahapan
selanjutnya.

"Kami menerima penga-
duan calon yang tidak dite-
tapkan panitia Pilkades, hasil
rundingan Pj Kades, BPD,
Camat dan beberapa ma-
syarakat, panitia Pilkades
yang lama sudah dibeku-
kan dan membentuk pani-
tia baru," kata Kadis DP-
MDes Kabupaten Bima,
Tajuddin, MH di ruang ker-

janya Senin (23/9)0
Dia mengaku, DPMDes

tidak berhak ikut campur
urusan Pilkades, hanya sa-
ja berkewajiban melalukan
pengawasan serta mengon-
trol.

"Pj Kades, BPD diketa-
hui Camat, sudah mengang-
kat Panitia baru, kami tidak
berhak memutuskan apa-
apa, dipersilakan panitia ba-
ru untuk lakukan rapat lan-
jutan," katanya.

Ditanya, apakah putu-
san penetapan nama calon
kepala Desa oleh panitia se-
belumnya, sah atau tidak?
Tajudin tidak berani menga-
takan sah dan tidak. Semua
akan kembali pada putu-
san panitia di Desa.

"Sah dan tidak sahnya

putusan penetapan nama
calon Kepala Desa oleh
Panitia, itu urusan desa bu-
kan kami, kami hanya mem-
fasilitasi permasalahan sa-
ja," terangnya.

Kata dia, sesuai UU
berlaku, DPMDes tidak
boleh intervensi kebijakan
panitia desa. Seluruh kebi-
jakan tergantung sungguh
panitia, BPD maupun Pj
Kades.

"DPMDes tidak boleh
intervensi tidak berhak
interfensi apapun kebija-
kan muapun keputusan di
ambil oleh panitia Desa,
sesuai prosedur dan kese-
pakan, panitia baru sudah
dibentuk dan panitia lama
sudah diberhentikan," pung-
kasnya. (BE05)

Panitia Pilkades Talabiu Diganti

Ketua TP4D Bima yang juga Kasi Intel Kejaksaan  Negeri Raba Bima, M Ikhwanul Fiaturrahman, SH

Danrem 162/WB Buka Baksos HUT ke -74 TNI di Kota Bima

Mataram, BimaEkspres.-
Kasus korupsi yang

menjerat Menpora Imam
Nahrawi terkait dana hibah
KONI berpotensi terjadi di
NTB. Itu menyusul, sejum-
lah pejabat publik dari mulai
bupati, wakil walikota, pim-
pinan dan anggota DPRD
di beberapa wilayah di NTB,
terpantau masih aktif rang-
kap jabatan menjabat sela-
ku Ketua KONI.

Padahal, dalam aturan.
Yakni, UU Nomor 3 tahun
2005 tentang Sistem Keo-
lahragaan Nasional (SKN),
serta Peraturan Pemerin-
tah Nomor 16 tahun 2007
tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan, telah mela-
rang bagi siapapun pejabat
publik memegang pimpin-
an KONI.

Hal ini diperkuat dengan
adanya edaran dari Ke-
mendagri sebanyak dua
kali. Yakni, SE Nomor 800/
2398 tahun 2011, SE nomor
800/148 tanggal 17 Januari
2014 tentang pejabat publik
tidak diperkenankan men-
jabat Ketua KONI.

"Disinilah kita minta apa-

rat penegak hukum (APH)
bergerak. Karena, aturan
sudah jelas melarang hal itu.
Mengingat, ada potensi pe-
langgaran yang dilakukan
pejabat publik manakala
memegang jabatan Ketua
KONI itu," ujar Anggota
Fraksi Bintang Perjuangan
Nurani Rakyat (FBPNR)
H. Ruslan Turmudzi di
kantor DPRD NTB, Senin
(23/9) .

Politisi PDIP itu menga-
ku, perlu mengingatkan
terkait aturan pelarangan
rangkap jabatan pejabat
publik memegang jabatan
Ketua KONI, lantaran di-
khawatirkan menimbulkan
konflik kepentingan. Apa-
lagi, yang dikelola itu adalah
dana APBD yang tidak se-
dikit jumlahnya.

Menurut Ruslan, saat
penyusunan Perda Keolah-
ragaan di NTB pada tahun
2017 lalu, pihaknya telah
mewanti-wanti agar pasca
Perda itu terbentuk, maka
pemda kabupaten/kota ha-
rus mengikuti aturan terse-
but.

"Tapi aneh, saat kepe-

ngurusan KONI di NTB
mematuhi aturan itu, namun
tidak di kepengurusan
KONI kabupaten/kota.
Disana, masih banyak ber-
cokol pejabat publik yang
rangkap jabatan meme-
gang Ketua KONI. Sehing-
ga, aturan UU, PP, hingga
dua kali SE Mendagri plus
adanya perda provinsi NTB
juga tidak dipatuhi," terang
dia.

Ruslan menjelaskan,
dari diskusinya dengan se-
sama anggota Fraksi FBP-
NR DPRD NTB yang ter-
diri dari gabungan parpol.
Yakni, PDIP, Hanura dan
PBB, maka sejumlah wila-
yah di NTB yang masih
Ketua KONI dipegang pe-
jabat publik berada di Kota
Mataram dijabat Wakil Wa-
likota H. Mohan Roliskana,
Bima dijabat Bupati Hj. In-
dah Damayanti Putri, Sum-
bawa dijabat Wakil Ketua
DPRD, Loteng dijabat Ke-
tua DPRD setempat kini
anggota DPRD NTB (HM.
Fuaddi) dan Kota Bima dija-
bat Feri Sofiyan, SH,  Wakil
Wali Kota Bima. (BE04)

Kasus Menpora Berpotensi Terjadi di NTB

Komandan Korem 162/ WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han
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Maju di Pilkada Kabupaten Bima, Syafruddin Daftar di NasDem

Kota Bima, BimaEkspres.-
Mantan Bupati Bima, H

Anggota DPRD Kota Bima
Diajak Bersama Bangun Daerah

Bahkan, kata dia, su-
dah ada sinyal dari jajaran
Pusat Nasdem untuk men-
dukungnya.Apalagi ter-
masuk pengurus Partai Nas-
dem, sehingga akan menda-
patkan dukungan penuh da-
ri partai.

Rencana  koalisi dengan
partai lain, kata dia, belum
dilakukan komunikasi. Di-
akuinya, untuk memenuhi
syarat maju sebagai bakal
calon bupati butuh koalisi.

"Kita akan bangun ko-
munikasi dengan partai la-

in, karena untuk dapat me-
ngusung calon butuh lima
kursi tambahan lagi," terang
Syafruddin.

Untuk pendamping, ka-
ta dia, yang penting ada per-
samaan persepsi memba-
ngun Bima kedepan. Juga
sama-sama mendaftar ke
Partai Nasdem.

Bagamana dengan Adi
Mahyudi dan Muhammad
AMinurllah, SE? Kata Sya-
fruddin semuanya bisa ter-
jadi, terbuka ruang komuni-
kasi. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Pasca-terpilihnya Seko-

lah Menengan Atas Negeri
(SMAN) 2 Kecamatan Wa-
wo sebagai salah satu sekol-
ah model di Kabupaten Bi-
ma. Kini terus berbenah dan
melakukan ekspos pada lima
sekolah imbas sebagai ba-
gian terpenting menunju
Sistem Penjamin Mutu In-
ternal (SPMI).

Tidak hanya itu, kini
ekspose pertama di SMAN
1 Kecamatan Ambalawi.
Lima sekolah imbas yang
dibina sekolah model ada-
lah SMAN 1 Wawo, SMAN
2 Kecamatan Lambu, SM-
AN 1 Kecamatan Ambala-
wi, SMAN 2 dan SMAN 3
Kecamatan Wera.

“Beberapa hari terakhir
kita sudah masuk on satu
kepada sekolah imbas un-
tuk pendampingan atau pe-
mentor mutu internal di se-
kolah imbas,”ujarnya Ke-
pala SMAN 2 Wawo, Muh-
tar, S.Pd di sekolah setem-
pat, Selasa (24/9).

Pendampingan itu, kata

Muhtar, dimanfaatkan oleh
lima sekolah imbas, teruta-
ma untuk pemetaan mutu
internal masing-masing se-
kolah, yakni dari sekolah in-
duk ke sekolah imbas.

Pemetaan mutu berkaitan
dengan delapan standar pen-
didikan, seperti standar pro-
ses, sarana dan prasarana,
pembiayaan, dan lainnya.
Namun, yang diutamakan
untuk pemetaan akan me-
milih satu item dari delapan
standar pendidikan yang belum
terpenuhi di sekolah imbas.

“Fokus kita saat ini adalah
pemenuhan standar proses,
seperti silabur, RPP, dan mendia
pembelajaran,” katanya.

Ekspose pendampingan,
kata dia, sekolah model SP-
MI salah satu upaya untuk
meningkatkan mutu pembe-
lajaran dan kualitas sekolah.
Selain itu, juga merupakan
salah satu upaya memper-
cepat pencapain delapan stan-
dar pendidikan agar menca-
pai peningkatan mutu pendi-
dikan.

“Untuk meningkatkan

taraf pendidikan tidaklah
mudah, karena memerlukan
kekompakan tim pengajar di
suatu sekolah. Meski demi-
kian, jika kompak akan bisa
tercapai,”katanya.

Ia mencontohkan, upaya
peningkatan mutu pendidi-
kan bagi sekolah model SP-
MI SMAN 2 Wawo, perlu
dukungan dari pemerintah
Kabupaten Bima dan juga
bantuan dari Lembaga Pe-
nguji Mutu Pendidikan (LP-
MP) dan Fasilitator Provinsi
NTB. “Kita bersyukur dengan
SK dari LPMP NTB SMAN
2 Wawo diberi kepercayaan
untuk mendampingi lima se-
kolah di Kabupaten Bima,”
katanya.

Dia berharap kelima se-
kolah imbas itu bersama-sa-
ma dengan sekolah model
untuk meraih yang terbaik
bagi kemajuan pendidikan di
Kabupaten Bima. Apalagi,
ada respon baik dari sekolah
imbas untuk melihat langsung
sekaligus membenahi rapor
mutu di sekolah masing-ma-
sing. (BE02)

SMAN 2 Wawo Model Bina Lima Sekolah Imbas

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dua puluh lima anggota

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Bima
periode 2019-2024 hasil Pe-
milu legislatif 17 April 2019 di-
lantik dan diambil sumpah ja-
batan, Selasa, 24 September
2019.  Wali  Kota Bima, H Mu-
hammad Lutfi, SE, mengajak
untuk bersama awasi pemerin-

tahan dan bangun Kota Bi-
ma.

Wali Kota juga menyam-
paikan ucapan terima kasih
kepada anggota DPRD
periode 2014-2019 yang ju-
ga telah mengakhiri masa
jabatannya.

Dua puluh lima anggo-
ta DPRD Kota Bima dilan-
tik berdasarkan surat kepu-

H Syafruddin

Syafruddin menunjukkan
keseriusannya untuk kem-

bali maju di Pilkada Kabu-
paten Bima 2020 mendatang.

Bukti keseriusannya, sudah
mendaftarkan diri menjadi
Calon Bupati Bima melalui
Partai NasDem.

“Saya sudah mendaftar
ke partai Nasdem dan yang per-
tama,"  ujarnya usai hadiri acara
pelantikan anggota DPRD Kota
Bima, Selasa (24/9).

Diakui Syafruddin, Nas-
dem sejak Senin kemarin
sudah membuka penjaring-
an bagi bakal calon bupati
dan wakil bupati Bima. Se-
suai pedoman organisasi par-
tai, ikut mendaftar.

tusan Gubernur NTB nomor
171.2.628 tahun 2019 ten-
tang peresmian dan pengang-
katan anggota DPRD Kota
Bima masa jabatan 2019-
2024.

"Saya percaya, masa de-
pan Kota Bima lima tahun
akan datang sangat ditentu-
kan melalui suara dan karya
kita," ujarnya. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Kepala Wilayah Peme-

rintahan Kecamatan Bolo,
Mardianah, SH memberi-
kan pembinaan kepada
Aparatur Desa Kananga
berkaitan dengan penye-
lenggaraan pemerintahan
desa dan teta kelola peng-
gunaan Dana Desa (DD).
Hadir pada kesempatan itu,
Pj Kades Kananga, Sek-
des, Kaur, Kadus serta lem-
baga desa setempat, di aula
kantor desa setempat, Se-
lasa (24/9).

Camat Bolo, Mardianah,
SH, menyampaikan, apara-
tur pemerintah desa harus
bekerja sesuai  regulasi dan
aturan. Hal itu dilakukan su-
paya tidak menimbulkan
masalah. “Aparatur harus
bekerja dengan baik. Yakni
mengacu pada aturan yang
berlaku,” ujarnya.

Kaitan masalah peng-
gunaan Dana Desa, lanjut
dia, kita sebagai perpanja-
ngan pemerintah diatas me-
lakukan monitoring. Karena
hasil monitoring tersebut

acuan pencairan Dana De-
sa. “Jika penggunaan Dana
Desa tahap I dan II sudah
dikerjakan. Maka selanjut-
nya pencairan Dana Desa
tahap III diberikan rekomen-
dasi,” jelasnya.

Berdasarkan laporan Pem-
des setempat, semua item
kegiatan tahap I dan II sudah
dilaksanakan. Walau pun de-
mikian, kita akan menindak
lanjut dengan melakukan
monitoring di lapangan dalam
waktu dekat. “Secara lisan
kita sudah mendapat laporan

Camat Bolo Bina Aparatur Desa Kananga
semua kegiatan sudah dilak-
sanakan. Tinggal kita lakukan
cek fisik di lapangan. Kalau
ternyata belum rampung, ja-
ngan harap dapat rekomendasi
pencairan Dana Desa,” tegas-
nya.

Sekretaris Desa (Sekdes)
Kananga, Sri Mulyati, S. Pd,
mengungkapkan, kaitan
penggunaan Dana Desa ta-
hap II masih ada yang belum
diselesaikan. Yakni item keg-
iatan Jambanisasi dan Ru-
mah Tidak Layak Huni (RT-
LH). “Insya Allah dalam

waktu dekat akan diselesai-
kan,” ucap Sri Mulyati.

Kata dia, kalau sudah di-
selesaikan, kita akan mela-
porkan ke pemerintah ke-
camatan dalam bentuk Su-
rat Pertanggung Jawaban
(SPJ). Setelah itu lanjut dia,
pemerintah kecamatan
akan melakukan monitor-
ing di lapangan. “Intinya
pengusulan pencairan dana
tahap III tergantung sung-
guh hasil monitoring terse-
but,” jelas Ketua Unsur Pe-
rencana Dana Desa Kananga.

Sedangkan berkaitan
dengan teta kelola pemerin-
tah, pihaknya bersama un-
sur lainnya tetap mengacu
pada aturan dan regulasi
yang berlaku. Yakni menjun-
jung tinggi azas keterbukaan
informasi publik setiap ke-
giatan di desa.

“Dalam memberikan pe-
layanan publik tidak ada yang
ditutupi. Semua dilakukan se-
cara transparan agar tidak
muncul asumsi negatif dari
semua kalangan,” tutup Sek-
des. (BE07)


