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Kota Bima, BimaEkspres.-
Belasan massa pendemo yang menga-

tasnamakan dirinya  Front Persatuan Rak-
yat, nyaris menjadi bulan-bulanan warga
sekitar lantaran mencoba melakukan aksi
unjuk rasa di depan Sekolah Dasar Negeri
(SDN) 55 Kota Bima, Kamis (10/10).

Tidak hanya warga sekitar, para orang-
tua siswa yang kesal dengan ulah pende-
mo tersebut, ikut mengejar pengunjuk ra-

Baca: Dikeroyok... Hal 4

sa ini hingga lari berhamburan. Untung-
nya polisi dan pengguna jalan cepat me-
lerai.

"Coba nggak cepat lari mereka (pen-
demo,red) sudah keluar semua warga Dara
dan orangtua siswa lain berdatangan. Masa'
iya demo di sekolah, lucu sekali," ujar salah
satu warga dengan kesal, Kamis.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa sedianya
bertujuan menuju kantor DPRD serta Kantor

Demo di Sekolah, Dikeroyok
Warga dan Orangtua Siswa

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sejak Smart SIM atau Surat Izin Me-

ngemudi Pintar di luncurkan 22 Septem-
ber lalu, Polres Bima Kota kini sudah ber-
hasil mencetak sekitar 200-an kartu SIM
model terbaru tersebut.

Hanya saja papar Kapolres Bima Kota
melalui Kasat Lantas Iptu Risqi Ardian,
Smart SIM dimaksud belum bisa diguna-
kan secara maksimal sesuai peruntukan-
nya.  Dimana contohnya, seperti penggu-
naan pada daerah lain yang berlokasi di
kota-kota besar di Indonesia.

"Seperti untuk pembayaran parkir, tol
atau sistem e-cash. Disini atau di NTB umum-
nya kan belum memadai fasilitasnya. Jadi

Baca: Smart SIM... Hal 6

Polres Kota Terbitkan
200-an Smart SIM

Bima, BimaEkspres.-
Kepolisian menegaskan netral di Pil-

kades serentak Kabupaten Bima. Untuk
itu diharapkan Pilkades berlangsung da-
mai.

Hal itu ditegaskan  Kapolres Bima AK-
BP Bagus S Wibowo, SH, SIk, Kamis (10/
10). Melalui jajarannya akan lebih intens
membantu Panitia Pilkades dan Pemdes
untuk bersosialisasi.

"Kami tentu mengiginkan Pilkades
damai, itu semua juga menjadi harapan
masyarakat dan Pemerintah, kami akan
secara maksimal hadir di masyarakat un-
tuk menanamkan jiwa berdemokrasi yang
diharapkan," ujarnya.

"Yang menang dan yang kalah harus
rukun bersatu membangun Desa, saling
mengisi merangkuk kembali persatuan ma-
syarakat," lanjutnya.

Kata dia, ada 82 desa yang melaksa-
nakan Pilkades di Kabupaten Bima. Se-
bagian ada di wilalayah hukum Polres Bi-
ma Kota, untuk itu, kerja sama semua pi-
hak dibutuhkan dalam mendukung hajatan
besar ini.

Baca: Harus Damai... Hal 6

Pemkot Bima menuntut Pemkot Bima se-
gera menyelesaikan tanah sangketa yang
kebetulan berada pada sebagian wilayah di
SDN 55 Kota Bima.

Pendemo juga memboyong pemilik M
Saleh Yusuf atau Sile Baba Jawa yang meng-
klaim pemilik lahan yang di bangun di lokasi

Kota Bima Juara MTQ Provinsi NTB

Suasana kericuhan terjadi saat unjuk rasa di depan SDN 55 Kota Bima. Pendemo dikejar warga dan orang tua siswa, Kamis.

Pilkades Harus Damai

Baca: Juara MTQ... Hal 4

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.

Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menghadiri penu-
tupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)

XXVIII Tingkat Provinsi NTB, di halaman
Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (9/10/
2019) malam.

Wagub menilai  bahwa pelaksanaan MTQ

tingkat Provinsi NTB cukup baik dan luar bi-
asa. Ini dilihat dari antusiasme masyarakat
yang hampir setiap malam selalu memadati
lokasi MTQ tersebut.

“Ini semua tidak terlepas dari semua du-
kungan masyarakat yang masih tetap setia
ikut memeriahkan jalannya MTQ dan ini
merupakan keberkahan yang diberikan oleh
Allah SWT,” ujarnya

Menurut Wagub, penyelenggaraan MTQ
tidak bisa dipandang sebagai sebuah kegiatan
seremonial biasa. Sebab, MTQ merupakan
satu rangkaian dari syiar agama.

MTQ, merupakan upaya agar Al-Quran
tetap dijadikan sebagai petunjuk dan pedo-
man bagi umat manusia dalam hidup ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Agar penutupan MTQ Provinsi NTB
kali ini berlangsung semakin sukses, kami

Wagug NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat menyerahkan piala juara umum MTQ XXVIII
Tingkat Provinsi NTB, Rabu (9/10) malam.

IPTU Risqi Ardian
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CATATAN REDAKSI

ADA wacana menarik disampaikan Lem-
baga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram
mendorong penyandang disabilitas diberikan
kesempatan yang sama untuk maju dalam
kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada)
di sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Teng-
gara Barat (NTB), maupun Indonesia secara
umum.

Bahwa larangan  penyandang disabilitas
untuk ikut serta dalam perhelatan pemilihan
kepala daerah (Pilkada) 2018 seperti tertu-
ang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) sebagai bentuk perlakuan diskrimi-
natif. Ada kesan, kaum disabilitas hanya di-
manfaatkan hak politik suaranya, namun ti-
dak dengan hak dipilih.

Mestinya setiap warga negara berhak
memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
termasuk Pilkada, termasuk penyandang
disabilitas. M16 tidak sependapat dengan
keputusan KPU yang menganggap kalangan
disabilitas masuk dalam kategori tidak me-
miliki kemampuan jasmani dan rohani dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
kepala daerah.

Apalagi menjadi penyandang disabilitas
bukan karena kemauannya. Mereka seha-
rusnya diberi ruang dan didorong sekaligus
diberi kepercayaan dan kesempatan untuk
tampil dalam konstestasi pilkada serentak.

Toh, banyak penyandang disabilitas yang
memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mum-
puni untuk menjadi kepala daerah. Keber-
pihakan dan kesetaraan menjadi kunci uta-
ma dalam memberikan ruang politik dan ke-
sempatan kepada penyandang disabilitas ma-
ju falam kontestasi pilkada serentak 2020.

M16 Keputusan KPU No.231/PL.03.1-Kpt/
06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Stan-
dar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Stan-
dar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan
Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemi-
lihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali-
kota.

Dalam aturan tersebut, di pasal 7 disebutkan
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota harus
memenuhi persyaratan mampu secara jasmani,
rohani, dan bebas dari penyalahgunaan nar-
kotika berdasarkan pemeriksaan kesehatan me-
nyeluruh dari tim.

Penyandang disabilitas dalam kategori
tidak mampu jasmani dan rohani dalam kepu-
tusan KPU justru bertentangan, khususnya
dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemili-
han Umum dan konstitusi.

M16 menganggap banyak penyandang
disabilitas yang memiliki kemampuan dan ka-
pasitas di atas rata-rata dan memiliki gaga-
san menarik dalam membangun sebuah kota.
Selama ini, terutama dalam kontestasi Pilka-
da, kata Didu, penyandang disabiltas acap
dipandang sebelah mata dan tidak ada ke-
mauan untuk mendorong dan menampilkan
kaum disabilitas maju dalam konstestasi Pil-
kada.

Wacana dan kritikan yang disampaikan
M16 patut untuk didiskusikan. Jangan sampai
penyandang disabilitas hanya menjadi obyek
politik, bukan pelaku utama politik. (*)

Disabilitas di Pilkada

Motivasi Spiritual untuk Kesehatan Mental
(Memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia 2019)

Oleh: Junaidin, M.Psi *)

SEBUAH karya sederhana sebagai goresan untuk memperingati “Hari Kesehatan Mental Dunia” pada tanggal
10 Oktober 2019 dengan membawa misi psikologis untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Manusia
(Masyarakat umum) seluruh dunia terhadap pemahaman tentang kesehatan mental (Mental Health). Perayaan
hari kesehatan mental Dunia ini pertamakali dipelopori oleh World Federation Mental pada tahun 1992 dengan
tujuan mengadvokasikan pentingnya kesehatan mental bagi setiap individu. Merayakan hari kesehatan mental
Internasional tanggal 10 Oktober 2019 mengangkat tema: Mental Health Promotion and Suicide (Promosi
Kesehatan Jiwa Dan Promosi Bunuh Diri) sebagaimana yang dikutip dari laman resmi federasi Dunia Untuk
Kesehatan Mental (WFHM).

Anda ingin hidup dengan mental yang sehat? Jangan meremehkan suasana hati. Sebab kalau sedang dalam
kondisi sangat buruk, seseorang bisa saja mengakhiri nyawanya sendiri. Seorang ilmuwan di Amerika Serikat Dr.
Ghanshym Pandey beberapa tahun terakhir ini menemukan bahwa kasus bunuh diri dikalangan remaja banyak
diakibatkan suasana hati yang buruk.

Temuan yang diterbitkan di jurnal Archives of General Psychiatry menemukan bahwa aktifitas enzim didalam
pikiran manusia bisa mempengaruhi mood yang memicu keinginan bunuh diri. Pandey mengetahui fakta tersebut
setelah melakukan eksperimen terhadap 34 otak remaja yang 17 diantaranya meninggal akibat bunuh diri serta
memiliki hubungan eratt dengan gangguan mood seperti depresi di masa lalu.

Individu yang sehat mentalnya merupakan individu atau pribadi yang secara normal menampilkan tingkahlaku
yang positif, beretika baik, sesuai dengan relasi personal dan interpersonal serta bisa diterima oleh masyarakat pada
umumnya. Perkembangan ilmu dan pengetahuan bukan hanya sebuah ancaman terhadap psikologis manusia di
jaman modern sekarang,  namun mampu menciptakan kondisi atau keadaan lingkungan dunia yang bisa mempengaruhi
merubahan proses kejiwaan, mental, maupun pola perilaku manusia diberbagai tempat dimana Manusia berdialektika.

Fenomena kondisi mental seperti depresi, cemas, takut, putus asa, dan keadaan psikologis yang abnormal lainnya
menjadi sebuah keadaan yang sering banyak dialami oleh masyarak pada umumnya, baik itu dipengaruhi oleh faktor
budaya, ekonomi, sosial, politik, konflik Agama ataupun hubungan interpersonal dan transpersonal dengan Yang
Maha Kuasa. Gerakan kesehatan mental secara optimal dan berkelanjutan penting untuk dilaksanakan dengan
tujuan dan harapan agar masyaraka dengan sadar memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kurang
sehat mental bagi kehidupannya masing-masing. Berbagai macam fenomenal sosial baik secara internal maupun
eksternal sehingga mengaakibatkan terjadi kasus-kasus mencoba bunug diri, bahkan melakukan bunuh diri akibat
kondisi psikologis dan tekanan lingkungan yang tidak mampu dihadapi secara positif.

Kekayaan terburuk bagi manusia adalah apa bila ia tidak menyadari secara positif, semahal apa harga
mentalnya...!!! Dambaan bagi setiap insan manusia adalah “Kebahagiaan”. Kebahagiaan secara sentral merupakan
tujuan akhir dari segalah aktivitas manusia, segala daya upaya, segala pergumulan, dan perjuangan dalam hidup ini.
Ini adalah tujuan yang universal dan kekal.

Memang pemaknaan tiap budaya, kelompok, ataupun individu tentang kebahagiaan berbeda-beda, juga dapat
berubah sejalan dengan waktu. Namun hal ini tidak membuat klaim bahwa kebahagiaan adalah tujuan universal dan
kekal, menjadi gugur: karena konseptualisasi formal seseorang tentang kebahagiaan masih kurang penting bila
dibandingkan dengan gerakan hati yang tak dapat disangkal sehingga banyak terjadi masalah-masalah psikologis
yang pada akhirnya tidak menemukan jalan keluar atau solusi yang akan mengakibatkan secara sadar dengan
dorongan egosentrismenya mengakhiri hidupnya sendiri dengan berbagai macam cara, ada yang minum racun,
gantung diri dan sejenisnya yang tidak ditakdirkan Tuhan.

Pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual mereka akan mampu dan berani, tidak
mundur dari ancaman, tantangan kesulitan, maupun penderitaan. Ia akan mengatakan apa yang benar sekalipun
mendapatkan tantangan. Ia akan bertindak berdasarkan keyakinannya.

“Suara hati murni menjadi pembimbing paling sederhada terhadap apa yang harus ditempuh dan apa yang harus
diperbuat”.

Artinya, dengan kesadaran dan dorongan kecerdasan spiritualnya manusia telah memiliki radar hati yang tinggi
sebagai pembimbing. Suara hati yang murni senantiasa selaras dengan kebenaran nilai-nilai keyakinan dalam konsep
Islamnya,  dengan kebutuhan dan dibutuhkan manusia. Maka keyakinan dan motivasi spiritual merupakan tuntutan
suara hati manusia.

Bagi manusia yang menyadari tentang makna kehidupan yang efektif di perlukan nilai kecerdasan spiritula.
Kecerdasar spiritual ini untuk mengadapi persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan
hidup kita dalam konteksmakna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan
bidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

“Kalau kamu menyadari bahwa Cinta, Agama dan Pengetahuan itu adalah hidayah, dengan tenang dirimu akan
menyadari bahwa Allah akan menunjukan 1000 mutiara dalam pikiranmu menuju pilar kebahagiaannya”. (*)

Penulis adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa

“Cinta akan mengajarkan tentang nilai spiritual, jika kamu mengenal
dirimu maka Kamu akan mengenal Tuhanmu”.
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Defisit, Kok Gelontorkan Rp 100 Juta untuk Parade Rimpu
Kota Bima, BimaEkspres.-

Menjelang akhir tahun 2019
ini, Pemerintah Kota Bima mela-
lui Dinas Pariwisata rela meng-
gelontorkan anggaran senilai Rp
100 juta lebih untuk event Pawai
Rimpu dan Parade kuda dalam
memeriahkan HUT ke-74 TNI.
Sikap Pemkot inipun mendapat
kritikan sejumlah warganya.

Lantaran, tahun ini Pemkot
mengaku mengalami defisit ang-
garan dengan angka fantastis
yang senilai Rp 18 miliar. Rasi-
onalisasi anggaran pun dilakukan
dengan memangkas sejumlah
anggaran untuk program-pro-
gram yang sudah ditetapkan da-
lam APBD Kota Bima.

"Seperti anggaran pengadaan
mobil penyedot debu ditiadakan
hingga dana Bansos yang semula
dianggarkan Rp 12,5 miliar ma-
lah dipangkas menjadi sisa Rp 7
miliar. Lalu kenapa event ini di-
adakan, mikir," kritik seorang war-
ga Kota Bima bernama Fauzan.

Demikian pun pada beberapa
program kegiatan lainnya kata
pria berambut ikal tersebut. Ka-
tanya, ditengah rasionalisasi ang-
garan karena mengalami defisit,
Pemerintah Kota Bima harusnya

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

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

tidak menggelar event semalam
itu.

"Toh ada di setiap tahun saat
suasana Ultah Kota Bima. Ada
juga di acara-acara lain. Boros,
ga jelas," tukasnya dengan raut

tersenyum.
Bagaimana tanggapan Pem-

kot Bima? Melalui Kepala Dinas
Pariwisata Kota Bima, Sunarti
menjelaskan kegiatan festival 15
ribu rimpu dan parade kuda se-

ngaja dialokasikan anggaran se-
nilai Rp. 100 lebih juta.

Diakui Sunarti, kegiatan fes-
tival rimpu ini merupakan ide be-
sar pimpinan daerah yang dialo-
kasikan dalam anggaran peruba-
han. Ia mengungkapkan, pada
festival 15 ribu rimpu nanti akan
mengundang Muri untuk mem-
beri rekor.

"Ini dalam rangka untuk me-
ngangkat kembali budaya Bima,
karena rimpu merupakan salah
satu budaya Bima," ungkapnya
via seluler, Kamis (10/10) kema-
rin kepada sejumlah wartawan.

Lalu mengapa event besar ini
tidak dilaksanakan untuk meme-
riahkan HUT Kota Bima yang se-
tiap tahunnya digelar pawai budaya?
Sunarti mengaku tergantung dari
kepala daerah katanya. Sebab untuk
memajukan pariwisata harus ba-
nyak event yang digelar.

"Kami hanya melaksanakan apa
yang menjadi ide dan keinginan ke-
pala daerah," tutupnya. (BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Lembaga Penyelenggara

Diklat (LPD) Fakultas Kegu-
ruan dan Ilmu Pendidikan (FK-
IP) Unram belum lama ini meng-
gelar  Diklat penguatan Kepala
Sekolah (Kasek) angkatan per-
tama tingkat Provinsi NTB di
Hotel Idoop Mataram. Tiga Ka-
sek di Kecamatan Bolo membo-
rong juara, yakni Kepala SDN
9 Sila, Ahmad Arahim S. Pd
terbaik satu, Kepala SDN Inpres
Kara, A. Latif, S. Pd dan terbaik
tiga yakni Kepala SDN 4 Sila,
Nurdin, SPd.

“Alhamdulillah tiga Kepsek
tersebut mengharumkan nama
Kecamatan Bolo di kancah pro-
vinsi,” ujar Kepala UPT Dinas Dik-
budpora Kecamatan Bolo, H. Ah-
mad, SH. MSi, Kamis (10/10).

Dia mengungkapkan, pelati-
han tersebut diikuti sebanyak
160 Kepsek SD dan TK. Jumlah
tersebut dibagi empat kelas yak-
ni masing masing 40 peserta.

“Mereka dapat piagam peng-
hargaan dan bingkisan,” katanya.

Dijelaskannya, untuk angka-
tan ke dua beberapa perwakilan
sudah menuju Kota Mataram
yakni mengikuti hajatan yang sa-
ma. Mereka antara lainnya ada-
lah Kepala SDN 5 Sila, H. Abas,
Sip, M. Pd, Kepala SDN Inpres
Jala, Julkifli, S. Pd dan lainnya.

“Semoga mereka bisa mengi-
kuti jejak Kepsek sebelumnya,”
ujarnya. Prestasi ini tentu tidak
serta merta didapat, namun dira-
ih atas perjuangan dan do’a.

“Kita bangga dan apresiasi atas
prestasi ini,” tutupnya.

Kepala SDN 9 Sila, Ahmad
Arahim S. Pd, menyampaikan,
menjadi terbaik I di ruangan ke-
las D. Dengan prestasi tersebut
mendapat hadiah.

“Semoga prestasi ini menjadi
bekal memajukan dunia pendidi-
kan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dalam diklat
tersebut indikator penilaian me-
liputi. Diantaranya evaluasi kua-
litas modul, pengajar, Sarana dan
prasarana pembelajaran serta
evaluasi penyelenggaran Bimtek.

“Aspek penilainnya. Yakni sikap,

keterampilan dan pengetahuan.
Ketiga aspek itu penilaian akhirnya

diformulasikan menjadi 100 per-
sen,” tutupnya. (BE07)

Tiga Kasek di Bolo Borong Juara Diklat Tingkat NTB

Bima, BimaEkspres.-
Terkait masalah baligo salah satu

Calon Kepala Desa (Cakades)
Woro Kecamatan Madapangga
nomor urut dua (Abdul Farid, SH,
red) sudah diidentifikasi oleh pihak
Panitia Pilkades setempat. “Kita su-
dah lakukan identifikasi pada Rabu
(9/10),” ujar ketua Panitia Pilkades
Woro, Hermanton M. Amin, S.Pd,
SD, Kamis (10/10).

Kata dia, terkait masalah ter-
sebut, yang bersangkutan sudah
mempunyai kesiapan untuk me-
nertibkan baliho bermasalah.

“Memang benar salah satu
Cakades tersebut melanggar
aturan internal yakni memasang
baliho di titik strategis menggu-
nakan foto keluarga. Padahal
kata dia, hal itu dilarang dan ha-
nya dibolehkan di sekitar rumah
saja,” jelasnya.

Lebih jelas kata dia, sesuai yang
disepakati bersama, pemasangan
baliho hanya enam. Yakni satu
baliho di sekitar rumah Cakades

boleh menggunakan foto keluarga
dan lima titik strategis hanya foto
Cakades saja. “Itu menurut aturan
internal,” ungkapnya.

Menurut dia, terkait banyak-
nya baliho yang dipasang oleh kan-
didat nomor urut dua di Posko pe-
menangan. Hal itu tidak melanggar
regulasi karena tidak diatur dalam
kesepakatan internal. “Yang jelas
kandidat nomor urut dua akan me-
nertibkan baligo. Yakni mengganti
foto keluarga dengan foto pribadi
Cakades,” ujarnya.

Imbaunya, jika ingin mema-
sang baliho dengan foto pribadi Ca-
kades lebih dari satu, hal itu diper-
bolehkan karena tidak melanggar
aturan. “Jika ingin pasang baliho le-
bih dari satu di Posko pemenangan
diperbolehkan,” terangnya.

Dirinya berharap semua ma-
salah bisa diselesaikan  dengan baik
tanpa harus menciderai pihak mana
pun. “Mari kita sukseskan Pilkades
ini agar terwujud Pilkades yang
akuntabel,” tutupnya. (BE07)

Masalah Baliho Cakades
Woro Sudah Diidentifikasi

Ketua Panitia Pilkades Woro, Hermanton M. Amin, S.Pd, SD

H Ahmad, SH, MSi
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Kafilah Kabupaten Bima Juara IV MTQ Tingkat Provinsi NTB

Bupati Bima melalui
Kabag Administrasi Kesra
Setda Bima, Drs. H.Zainud-
din H. Usman, MM, Kamis
( 10/10), menyampaikan, ini
merupakan prestasi yang lu-
ar biasa diraih. Karena se-
belumnya sebelumnya ha-
nya menempati urutan ke
enam.

Karena itu, mewakili ke-
pala daerah menyampaikan

Bima, BimaEkspres.-
Pada perhelatan MTQ

Ke XXVIII tingkat Provin-
si NTB yang diikuti oleh 10
Kabupaten dan Kota Se
NTB yang dilaksanakan di
Lombok Barat mulai dari
tanggal Kamis (3/10) hing-
ga (10/10) Tahun 2019. Ka-
filah asal Kabupaten Bima
keluar sebagai predikat Juara
IV.

Dikeroyok... dari hal.1

sekolah yang berdekatan de-
ngan Polsek Rasanae Barat
tersebut.

"Ingat Pemkot Bima ba-
ru membayar Rp 75 juta dari
kesepakatan sebanyak Rp.

apresiasi atas usaha yang
dilakukan para Kafilah Ka-
bupaten Bima mulai dari
persiapan hingga meraih
juara IV.

“Kita patut bangga ats
prestasi ini karena mening-
kat dari prestasi tahun seb-
elumnya,” tuturnya.

Lebih lanjut ucap Zai-
nuddin, adapun prestasi
yang diraih untuk golong-

Juara MTQ...  dari hal.1

mengimbau pengunjung
yang hadir agar sama-sama
menjaga ketertiban dan
menjaga kebersihan dengan
membuang sampah pada
tempatnya,” harap Wagub
NTB.

Menurut Wagub, Al-
Quran merupakan kalam
ilahi yang tidak hanya se-
kedar dibaca. Tetapi, yang
terpenting adalah bagai-
mana kita bisa memahami
kandungan kitab suci Al-
Quran.

“Tentu yang terpenting
juga adalah kita bisa me-
ngimplementasikan dalam
kehidupan kita sehari-ha-
ri,” imbuhnya.

Oleh karena itu, selaku
pemerintah daerah Pro-
vinsi NTB Wagub sangat
mengapresiasi MTQ yang
ke-28 ini. Wagub berha-
rap dengan kegiatan kea-
gamaan, akan membawa
seluruh warga NTB men-
jadi masyarakat yang cin-
ta Al-Quran.

Sebelumnya, Bupati

500 juta," teriak pendemo
diatas mobil pick-up yang di
atasnya terdapat sang peng-
klaiman lahan dimaksud.

Pantauan media ini, mes-
ki pengunjuk rasa sudah ber-

Lombok Barat, H. Fauzan
Khalid, S.Ag, M.Si mela-
porkan bahwa MTQ ting-
kat provinsi ke-28 ini ber-
jalan dengan lancar sesuai
dengan apa yang diharap-
kan.

Fauzan Khalid meng-
ungkapkan keinginannya
kepada Wakil Gubernur
NTB beserta seluruh Bu-
pati dan Walikota yang ha-
dir pada acara tersebut, un-
tuk menandatangani petisi
dalam rangka mengusulkan
kepada pemerintah pusat
agar para juara MTQ ting-
kat nasional diangkat men-
jadi PNS. Dan, untuk juara
Provinsi minimal diangkat
menjadi pegawai P3K.

"Meski pengangkatan
tersebut bukan wewenang
Pemerintah Provinsi, tapi
saya berharap, kita sama-
sama tandatangani petisi
tersebut, untuk kita usul-
kan ke pemerintah pusat,"
ungkap Bupati Lobar.

Di MTQ kali ini, juara
umum dimenangkan oleh

an anak putri diraih atas
nama  Gadis Eva Rofidah,
golongan remaja putri atas
nama Nurul Hidayanti, go-
longan MHQ 1 Juz dan tila-
wah putra atas nama oleh
Muhammad, golongan MHQ
1 Juz dan tilawah Putri atas
nama  Zahratun Nida, Qiraat
Mujawwad dewasa putri atas
nama Khairunnisa M.Sidik,
Cabang Syahrir Qur’an atas
nama Sallom Nurfadila Dkk,
cabang Khatil Qur’an hiasan
mushaf putri atas nama Er-

my Wahyuningsih. Untuk ter-
baik Dua, Golongan Cacat
Netra, diantaranya untuk
Cacat Netra Putri atas nama
Ervina Sarujin, Qiraat murat-
tal dewasa Putri atas nama
Nani Yuliana,  Qiraat Mujaw-
wad Remaja Putra atas nama
Muhammad Alqifari,  Qiraat
Mujawwad Dewasa Putra
atas Sahrul. Terbaik Ke tiga,
Golongan Dewasa Putri atas
nama Arafah, golongan Ca-
cat Netra Putra atas nama
Syamsuddin, Golongan MHQ

5 Juz dan tilawah atas nama
Nurhidianti.

“Saya berharap kede-
pan agar kafilah Kabupa-
ten Bima dapat terus me-
macu diri untuk terus me-
ngasah diri sehingga pada
perhelatan MTQ selanjut-
nya bisa meraih predikat
yang lebih membanggakan
lagi. Semoga pada MTQ
berikutnya Kabupaten Bi-
ma mampu meraih pres-
tasi yang membanggakan
lagi,” tutupnya. (BE07)

lari menuju lokasi lain, warga
sekitar dan para orangtua siswa
yang geram dengan aksi pende-
mo tersebut terus berdatangan.
Polisi pun sigap turun untuk me-
ngamankan aksi tersebut. (BE09)

Kota Bima dengan nilai
67. Peringkat kedua diraih
Kabupaten Lombok Timur
dengan nilai 64. Peringkat
ketiga Kabupaten Lombok
Barat dengan nilai 63. Pe-
ringkat keempat Kabupa-
ten Bima dan Kota Mata-
ram dengan nilai 50.

Peringkat kelima Ka-
bupaten Lombok Tengah
dengan nilai 43. Peringkat
keenam Kabupaten Sum-
bawa dengan nilai 30. Pe-
ringkat ketujuh Kabupaten
Dompu dengan nilai 24.
Peringkat kedelapan Ka-
bupaten Lombok Utara
dengan nilai 23. Peringkat
kesembilan Kabupaten
Sumbawa Barat dengan
nilai 18.

Kegiatan MTQ dihadiri
pula unsur Forkopimda
NTB, Bupati Lombok Ti-
mur, Asisten 1 Setda Kota
Bima, Tokoh agama, tokoh
pemuda, tokoh masyara-
kat beserta seluruh per-
wakilan kafilah se-Nusa
Tenggara Barat. (BE08)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah melewati pro-

ses penyisihan dan final lom-
ba Musabaqah Tilawatil Qu-
r’an (MTQ) Tingkat Provin-
si Nusa Tenggara Barat ke
XXVIII, akhirnya utusan Ko-
ta Bima berhasil meraih ju-
ara umum, menyisihkan sem-
bilan kota/ kabupaten lain-
nya.

Kabag Kesra Setda Ko-
ta Bima, H Ahmad menga-

takan,  Kota Bima berhasil
menduduki Peringkat perta-
ma dengan total nilai 67 Poin
disusul Lombok Timur dipe-
ringkat kedua 64 poin dan
Lombok Barat ketiga de-
ngan 63 poin.

Peserta Kafilah Kota
Bima yang berhasil masuk
final sebanyak 19 orang
dan mengisi hampir dise-
mua cabang yang dilomba-
kan. Kota Bima berhasil

meraih 8 emas, 6 perak
dan 5 perunggu di sepuluh
mata lomba yang diikuti.

“Ini prestasi yang sangat
luar biasa dan membang-
gakan seluruh masyarakat
Kota Bima. Prestasi ini di-
harapkan dapat dijadikan
dorongan untuk lebih mem-
persiapkan dan mematang-
kan diri dalam mewakili NTB
pada MTQ tingkat nasio-
nal,” ujarnya. (BE06)

MTQ NTB, Kota Bima Kumpulkan 67 Poin

Kota Bima, BimaEkspres.-
Front Persatuan Rakyat

(FPR) bersama puluhan
keluarga pemilik lahan
SDN 55, M Saleh Bajawa
menuntut pelunasan pem-
bayaran yang tidak kunjung
diselesaikan oleh Pemkot
Bima.

Aksi dilakukan di depan
sekolah, Kantor DPRD dan
Pemkot Bima. Mereka me-

nuntut DPRD kota Bima
untuk meninjau kembali
pembangunan SDN 55 yang
sampai saat ini masih ber-
masalah. Juga mendesak
Pemkot Bima untuk me-
nyelesaikan hutang kepada
M Saleh Yusuf Bajawa
pemilik lahan seluas 30 are.

Jika tidak mampu me-
nyelesaikan pembayaran-
nya, mereka meminta Pem-

kot Bima untuk mengo-
songkan lahan tersebut.

Humas FPR, Adi Supri-
adin mengatakan, luas lahan
M Saleh Yusuf Bajawa 30
are, dengan kesepakatan har-
ga Rp 500 juta, namun baru di-
bayarkan sebanyak Rp 75 juta.

Untuk itu bersama keluarga
pemilik lahan aksi menuntut
Pemkot Bima segera menye-
lesaikan hutangnya. (BE06)

Pemilik Lahan SDN 55 Kota Bima Tuntut Ganti Rugi
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Dikbud Gelar Kemah Pembinaan
Karakter Bagi Pelajar SMA

Bima, BimaEkspres.-
Kemah dalam rangka pem-

binaan karakter bangsa yang
berintegrasi, kreatif dan man-
diri bagi siswa siswi SMA se-
derajat se-kabupaten dan Ko-
ta Bima digelar, Kamis (10/10).

Kegiatan itu digagas oleh
Dinas Pendidikan, Kebuda-
yaan, Pemuda dan Olahraga
(Dikbudpora) Kabupaten dan
Kota Bima.

Kegiatan diawali upa-
cara di kebun Dinas Perta-
nian dan Perkebunan Ka-
bupaten Bima di Desa Pan-
da.  Upacara dibuka Asisten

Administrasi Umum Setda
Bima, Drs. H.Arifuddin HMY.

Arifuddin mengatakan,
kegiatan yang dilaksanakan
ini, bertujuan untuk mem-
bentuk dan membina gene-
rasi muda sebagai pemim-
pin-pemimpin Bangsa di-
masa depan.

Agar mempunyai kepri-
badian yang kuat, bersema-
ngat, ulet, pantang menye-
rah, disiplin, inovatif dan
pekerja keras demi mendo-
rong kemajuan serta ke-
berhasilan pencapaian ci-
ta-cita Bangsa.

Untuk itu,  diharapkan-
nya peserta mengikutinya
dengan baik. Karena tan-
tangan Negeri saat ini ada-
lah tanggung jawab semua.

“Di samping itu, agar
generasi muda menjadi ma-
nusia-manusia yang bertaq-
wa kepada Tuhan Yang Ma-
ha Esa memiliki kepribadian
yang tangguh, terampil dan
berpengetahuan, sehat dan
kuat jasmani serta memiliki
kesetiakawanan yang ting-
gi. Dengan demikian, me-
lalui kegiatan perkemahan
ini marilah kita gelorakan

Calon Kades dan Pendukung
Diminta Jaga Keamanan

Bima, BimaEkspres.-
Aparat TNI dan Polri di Kecamatan Palibelo,

Kabupaten Bima, meminta Calon Kepala Desa dan
pendukung  menjaga keamanan.

"Saya sangat berharap masyarakat tetap bersatu
dan tidak ada perpecahan meskipun adanya Pilkades
dan dukung mendukung, kita tetap satu menjaga ke-
amanan diri dan wilayah," jelas Kasub Sektor Pali-
belo IPDA Sumardin, saat Rakor di aula Kantor Ca-
mat Palibelo Kamis (10/10).

Sumardin menyampaikan terima kasih kepada
Camat Palibelo beserta staf yang mengadakan ke-
giatan ini. Dia mengaku ini merupakan langkah baik
demi kelancaran pesta Demokrasi Pilkades seren-
tak tahun 2019.

"Saya harapkan dalam pelaksanaan Pilkades di
Palibelo berjalan sportif dan jujur, aman, damai dan
sejuk,” ujarnya.

Diharapkannya,semua pihak bekerja sama serta
tetap menjalin komunikasi yang baik. Sementara
Danposramil Palibelo Pelda Hamdon, mengha-
rapkan kepada masing-masing Calon Kepala Desa
se-Kecamatan Palibelo, agar bersinergi antar sesa-
ma calon. Tidak menyebar isu tentang keburukan ter-
hadap salah satu calon.

“Apabila pelaksanaan Pilkades Palibelo tidak aman
berarti kita semua gagal menjaga diri dan wilayah,"
katanya.

Hamdon juga mengimbau untuk tetap menjalin
hubungan baik demi mendapatkan simpati yang lebih
banyak. Jangan ada gesekan baik antara Calon, Ke-
tua Timses dan simpatisan.

"Saya mengajak semua masyarakat untuk men-
dukung dan sukseskan pesta Demokrasi ini dengan
aman, damai dan sejuk," harapnya. Semua calon me-
ngikuti deklarasi Pilkades serentak damai. (BE05)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah menggelar pela-

tihan kewirausahaan dan
Kelompok Usaha Ekonomi
Keluarga, Kamis (10/10)
Pemkot Bima melalui Dinas
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
(DPPPA) Kota Bima mem-
berikan bantuan alat kewira-
usahaan pada 28 kelompok
usaha perempuan.

Kegiatan digelar di Aula
Gedung Seni Budaya (GSB)
tersebut, dihadiri Assisten III
Setda Kota Bima H Syukri,
Kepala DPPPA Kota Bima
H Ahmad, Sekretaris DPPPA
Fatimah, Perwakilan TP PKK,
Iswara serta 112 peserta yang
berasal dari 28 kelompok usa-
ha kecil menengah se-Kota
Bima.

Kepala DPPPA Kota
Bima H Ahmad menyam-
paikan, bahwa kelompok
usaha yang menerima ban-

tuan alat kewirausahaan ini
sebanyak 28, yang berang-
gota setiap kelompok 4 orang,
sehingga jumlahnya 112 orang.

"Bantuan alat yang kami
berikan berupa mixer, oven
hock, dandan, kompor hock,
timbangan, cetakan kue
stainless dan beberapa alat
jajanan lainnya," terangnya.

Diakui Ahmad, sebelum
diberikan bantuan berupa pe-
layan usaha, pihaknya telah
memberikan pelatihan dan
kegiatan ini adalah  bagian dari
pembangunan dan pengem-
bangan Sumber Daya Manu-
sia (SDM) khusus bagi pe-
rempuan.l, Sehingga terjadi
keselarasan dan keseimba-
ngan, yang akan membawa
kemajuan dan kesehjahtera-
an bagi masyarakat.

Tujuan dari program pe-
latihan dan bantuan kewira-
usahaan ini adalah, untuk
memberdayakan ekonomi

keluarga agar dapat pro-
duktif dan mandiri.

Kemudian dapat mem-
bangun kemandirian eko-
nomi keluarga, serta men-
cetak wirausaha baru dibi-
dang kuliner, serta mengem-
bangkan minat dan motivasi
kaum perempuan untuk ter-
jun ke dunia usaha.

"Bantuan alat yang dibe-
rikan, semoga dapat digu-
nakan dengan baik. Sehing-
ga dapat menjadi modal
awal, dalam merintis dan
mengembangkan dunia usa-
ha," katanya.

Sementara itu Assisten
III Setda Kota Bima H
Syukri mengungkapkan, pro-
gram pelatihan dan pembe-
rian bantuan merupakan
wujud dari kepedulian dan
pengembangan usaha eko-
nomi kecil, yang terus diga-
lakkan oleh Pemerintah Ko-
ta Bima.

kembali semangat perjua-
ngan para pendahulu kita,
perjuangan di masa seka-
rang bukan lagi perjuangan
fisik seperti di masa lalu, te-
tapi perjuangan untuk mem-
bangun Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indo-
nesia," ujarnya.

“Kita harus sadar bah-
wa kemerdekaan yang kita
peroleh ini, diperjuangkan de-
ngan tetesan darah dan air
mata. Sebagai generasi pe-
nerus dan  segenap anggota
untuk bersama-sama seluruh
komponen Bangsa di tanah
air, berkewajiban untuk me-
ngisi kemerdekaan dengan
kegiatan-kegiatan yang kons-
truktif dan bermanfaat,” tam-
bahnya.

Ketua pelaksana, Sumar-
di mengatakan, kegiatan ini
dilaksanakan selama tiga
hari mulai 10 sampai 12 Ok-
tober 2019. Jumlah peserta
53 sekolah yang berada di
wilayah Kabupaten dan Ko-
ta Bima, dengan rincian 14
sekolah SMK dan 40 seko-
lah SMA.

"Dari kegiatan ini akan
diberikan materi dan pela-
tihan terkait dengan menum-
buhkembangkan jiwa kepe-
mimpinan siswa / siswi itu
sendiri sehingga diharapkan
melalui kegiatan ini jiwa ke-
pemimpinan akan terasah
sekaligus melakukan kegia-
tan keakraban antara siswa
/ siswi peserta kemah," ujar-
nya. (BE07)

28 Kelompok Usaha Perempuan Dapat Bantuan dari DPPPA
"Semoga dengan bantuan

alat kewirausahaan ini, para
kelompok usaha jajanan dan
kuliner di Kota Bima. Bisa terus
meningkat, maju dan berkem-
bang serta berdaya saing.
Namun yang terpenting, usaha
yang dibangun tersenut harus
dengan kreatif dan inovatif,"
tegasnya. (BE06)
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Dinas PUPR Bersihkan
Semak Belukar dan Sedimen di Saluran

Smart SIM... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Sejumlah petani terga-

cuma sebatas SIM seperti
biasa aja," tukas Risqi men-
jawab media ini Kamis (10/
10) kemarin.

Dalam Smart SIM ini pa-
par Risqi, jua cukup mul-
tifungsi. Yakni bisa dijadikan
bak kartu Anjungan Tunai
Mandiri atau ATM, dimana
saldonya dibatasi hingga
maksimal Rp 2 Juta.

"Lagi-lagi ya, sistim ini

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wakil Wali (Wawali) Kota

Bima, Feri Sofiyan, SH, meng-
hadiri Seminar Bisnis Syariah
Menuju Daerah  Bima  Be-
bas Polusi dan Riba, Kamis
(10/10). Seminar yang ber-
langsung di Paruga Nae Con-
vention Hall itu juga dihadiri
Asisten III Setda Kabupaten
Bima, Drs H Arifuddin HMY.

Wawali  mendukung ke-
giatan tersebut dan men-
dorong lahirnya bisnis tan-
pa riba. Untuk itu menyam-
paikan terimakasih kepada
Komunitas Anti Riba So-
ciety Indonesia Regional
Surabaya yang mengagas
kegiatan itu.

“Riba telah masuk da-
lam dimensi kehidupan ki-
ta.  Bisnis selalu terikat riba,”
ujarnya.

Apalagi, kata dia, bisnis

sekarang tidak lagi face to
face,  tapi dengan hand-
phone juga bisa dilakukan.
Tidak hanya skala lokal na-
mun internasional.

Dia juga menjelaskan
tentang adanya fenomena
“bank subuh”.“Pinjam sore,
pagi sudah ditagih. Pinjam
sore subuh sudah beranak,”
ujarnya.

Wawali juga mendu-
kung penggunaan produk
dari Sinergy Eco Racing
yang bertujuan untuk meng-
hemat BBM dan mengura-
ngi dampak polusi.

“Semoga dapat diterima
dan dimanfaatkan. Dunia
juga mengakui kualitas pro-
duk ini. Kalau bukan kita
yang mendukung, siapa la-
gi yang menghargai karya
anak bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten

Wawali Kota Bima Dorong Bisnis Bebas Riba

belum juga kita aktifkan.
Sabar, dalam waktu bisa
dan nanti akan ditunjukkan
salah satu Bank untuk be-
kerjasama. Antara BRI atau
BNI, baru bisa aktif," terang-
nya.

Ada banyak keuntungan
lain menggunakan Smart
SIM terbaru ini katanya,
yakni pembuat SIM atau
para pengendara tidak per-

Harus Damai... hal.1

"Keberhasilan Pilkades
akan menjadi rujukan Pil-
kada tahun akan datang,
kita harus memiliki tang-
gungjawab moral mensuk-

seskan kegiatan ini," katanya.
Meskipun tidak dapat

dipungkiri dalam proses Pil-
kades, ada yang menang
dan kalah. Proses tersebut

bung dalam Lembaga Per-
kumpulan Petani Pemakai

Air (P3A) Desa Sie,  Ke-
camatan Monta, Kabupa-

ten Bima, bersama Dinas
PUPR, Polsek Monta dan
KUPT Dinas PUPR Ke-
camatan Monta, mengge-
lar gotong royong galian se-
dimen. Mereka  membersih-
kan semak belukar di salu-
ran Pelacempaka Desa Sie,
Kamis (10/10).

"Kami gotong royong
pembersihan saluran galian
sedimen dan pembersihan
semak belukar sepanjang
500 bersama petani lemba-
ga P3A, Polsek Monta dan
KUPT PUPR Kecamatan

Monta," jelas Kabid Penga-
iran Dinas PUPR Kabupa-
ten Bima Zaharuddin, ST,
MSi.

Kata dia, penggalian se-
dimen karena mempersem-
pit saluran irigasi. Apalagi ti-
dak lama lagi memasuki mu-
sim hujan, saluran irigasi perlu
dibersihkan supaya lancar.

"Kegiatan ini sebagai ben-
tuk partisipasi petani dalam
memelihara saluran iriga-
si," katanya.

Kerja sama petani me-
lalui Lembaga Perkumpu-

III Setda Kabupaten Bima,
Drs H Arufuddin HMY me-
ngatakan, riba jelas dilarang,  tapi
masih dilakoni masyarakat.

“Agama juga melarang.
Pemda juga berusaha mene-
kan riba,  tapi masyarakat tetap
melakukannya,” ujarnya.

Hadir sebagai pembica-
ra seminar, Suharjo, Novi
Ichlimiwati dan Didit Eko
Ardianto. Mereka menge-
nalkan bagaimana bisnis
tanpa riba dan menjalan-
kan usaha dengan kebeba-
san finansial.

Mereka juga mengenal-
kan produk dari PT Ban-
dung Eco Sinergi Tehnologi
(Best) Bandung berupa
hemat BBM dan mengura-
ngi polusi. Selain itu, obat
untuk meningkatkan hasil
pertanian dan mempercepat
masa penen. (BE04)

Pose bersama Wawali, Feri Sofiyan, SH, Asisten III Setda Kabupaten Bima, Drs H
Arifuddin HMY dengan Komunitas Anti Riba Society Indonesia Regional Surabaya.

Kapolres Bima AKBP Bagus S Wibowo, SH, SIk

lan Petani Pemakai Air (P3A),
dibantu Dinas PUPR, Polsek
Monta dan KUPT Dinas PU-
PR Kecamatan Monta.

“Ini adalah keharusan su-
paya tidak berdampak pada
hasil produksi pertanian di
awal musim hujan nanti,”
ujarnya.

"Kedepan akan diperlu-
as lagi ke Kecamatan dan
Desa lain, kami meminta
masyarakat untuk bekrrja
sama membersihkan se-
mak belukar di sepanjang
saluran,"jelasnya. (BE05)

lu mengantri lama-lama
di loket pembuatan SIM.
Karena bisa mendaftar-
kan diri melalui aplikasi in-
ternet.

"Tinggal daftar di situs
SIM online ya. Jadi ting-
gal tunjukkan barcode-nya
di petugas, tanpa antri lang-
sung masuk dan jadi," pung-
kasnya dengan ramah ke-
pada wartawan. (BE09)

merupakan sebuah jalan
yang harus diambil untuk
memajukan dan memba-
ngun desa secara bersama.
(BE05)

Mataram, BimaEkspres.-
Kamis (10/10/2019), di

Hotel Golden Palace, Ke-
pala Biro Humas dan Pro-
tokol Provinsi NTB, Naja-
muddin Amy, S.Sos., M.M,
membuka pelatihan Face-
book Laju Digital, untuk Kelas
Pelayanan Masyarakat untuk
Pemerintah Daerah dan Ke-
las Bisnis (UMKM, Kelas
Komunitas dan Kelas Literasi
Digital).

Karo Humas yang me-
wakili Gubernur untuk
membuka acara tersebut,
menyampaikan apresiasi
kepada jajaran facebook,
yang telah memilih NTB
sebagai tempat ke 16 dari
17 lokasi dari 34 Provinsi
di Indonesia.

Ia berharap pelaksana-
an kegiatan Facebook Laju
Digital, sebagai ikhtiar me-
majukan generasi muda da-

lam bermedia sosial yang
positif dan sehat.

Kepada generasi muda
di NTB Najamuddin berpe-
san, agar menggunakan se-
nantiasa menggunakan me-
dia sosial secara bijak.

"Jarimu adalah masa de-
panmu, Jarimu adalah karak-
termu, gunakan jarimu seba-
gai sarana membangun masa
depanmu," pungkasnya.
(BE04)

Pelatihan Facebook Laju Digital Digelar

Kegiatan gotong royong membersihkan sedimen dan semak belukar.
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Bima, BimaEkspres.-
Aliansi Pemuda dan Ma-

syarakat Peduli Perubahan
(APMPP) Desa Maria Ke-
camatan Wawo, Rabu (9/
10), menggelar unjuk rasa
di depan kantor Desa setem-
pat. Puluhan massa mulai
berorasi sekitar Pukul 10.00
Wita dan berberakhir sekitar
pukul 12.00 Wita dengan
menyegel kantor Desa Ma-
ria hingga waktu yang be-
lum ditentukan.

Unjuk rasa yang berlang-
sung damai dikawal oleh apa-
rat Polsek Wawo, personel
dari Koramil Wawo, dan
anggota Sat Pol PP Wawo
dengan Koordinator Lapa-
ngan (Korlap) aksi unjuk
rasa, Firman Binsyar. Apa
saja tuntutan massa pengun-
juk rasa?

Koordinator lapangan
(Korlap) Aliansi Pemuda
dan Masyarakat Peduli Pe-
rubahan (APMPP) Desa
Maria, Firman Binsyar, me-
ngawali orasinya dengan
mengatakan bahwa menyam-
paikan pendapat dimuka
umum adalah hak warga
Negara yang dijamin UUD
1945 pasal 28 Undang-Un-
dang Nomor 9 Tahun 1998
tentang menyampaikan pen-

dapat dimuka umum, sedang-
kan demonstrasi adalah cara
rakyat menyatakan sikap atas
adanya pelanggaran-pelang-
garan yang diduga dilakukan
oknum-oknum pejabat publik.

Selain itu, katanya, tun-
tutan massa aksi meminta
pertanggungjawaban ke-
pada mantan Kepala Desa
Maria terkait penggunaan
anggaran melalui APBDes
2016-2018 yang disertai
dokumen-dokumen keu-
angan.

Massa menuntut ada-
nya keterbukaan informasi
selama penggunaan APB-
Des 2016-2018 dan memin-
ta pihak Badan Permusya-
waratan Desa (BPD) un-
tuk melaporkan kinerjanya
selama lembaga itu melak-
sanakan tugas dan kewaji-
bannya.

“Kami mendesak Pe-
merintah Kabupaten Bima
untuk segera mengevalu-
asi kinerja aparat Desa Ma-
ria terkait penggunaan
APBDes 2019 dan alokasi
Dana Desa sesuai regulasi
yang ada,” katanya.

Massa juga, mendesak
kepada penegak hukum
(Polri dan Kejaksaan) un-
tuk menyikapi penggunaan

Soal Transparansi Anggaran, Kantor Desa Maria Disegel

dana desa yang ditangani
pemerintah desa tanpa ada-
nya taransparansi.

Tidak hanya itu, Ketua
Karang Taruna Pelopor
Desa Maria, Mukhlis Azis,
mengelarifikasi terkait sa-
lah satu tuntutan mereka
mengenai penggunaan da-
na Karang Taruna yang
sudah dialokasikan karena
mereka merasa tidak me-
nerima, tetapi setelah di-
klarifkasi dengan benda-
hara ternyata sudah diam-
bil. Masalah ini diakui su-
dah terklarifikasi.

“Jika ada hal lain yang

perlu diklarifikasi juga ka-
mi persilakan, terutama
berkaitan dengan dugaan
banyaknya mark up item
penggunaan anggaran,”
katanya usai klarifikasi.

Massa diterima pejabat
Kepala Desa Maria, Ta-
junnisa, S.Sos, Ketua BPD,
H Anwar, S.Pd, Bendahara
Desa, Suparti, dan mantan
Kades Maria, H Nurdin HM
Saleh. Apa jawaban mantan
Kades Maria, H Nurdin HM
Saleh dan bendahara Desa
Maria, Suparti. Laporan per-
tanggungjawaban kepala
desa sudah disampaikan

kepada masyarakat di ha-
dapan ketua dan anggota
BPD dan undangansesuai
aturan yang berlaku. Lapo-
ran itu sudah diserahkan
kepada inspektorat dan
tidak ditemukan kejangga-
lan.

Jika ada masalah dalam
item pengerjaan program
fisik yang selama ini dia-
wasi langsung oleh penga-
was dari Dinas PU, maka
akan diperbaiki.

“Kita sudah melakukan
transparansi penggunaan
dana ADD dan Lainnya.
Jikapun ada item program

penggunaan yang belum
diselesaikan hingga saat
ini, boleh ditanyakan lang-
sung kepada bendahara,
karena beliau yang diserahi
tugas untuk menyerahkan
kepada masyarakat,” kata-
nya.

Hal senada dikemuka-
kan Bendahara Desa Ma-
ria, Suparti. Dia mengaku
heran, kenapa heran ada
warga yang ingin mena-
nyakan berbagai kotansi
pembelian barang dan jasa.
Bahkan, meminta kepada
bendara untuk memertang-
gungjawabkan kembali peng-
gunaan keuangan di desa
dari tahun 2016-2019.

Sesuai regulasi aturan
yang berlaku masalah ad-
ministrasi keuangan sudah
dilaporkan secara terbuka
kepada BPD dan laporan-
nya sudah disampaikan ke-
pada Inspektorat.

“Jika ada temuan sila-
kan laporkan ke polisi dan
jaksa saja. Saya siap mela-
yaninya. Buktinya, dana
Karang Taruna semua su-
dah diambil dan setiap pe-
ngeluaran uang saya catat
hari tanggal dan bulan pe-
nerimaannya,” katanya.
(BE02)

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

Zulkieflimansyah, menga-
jak seluruh pengurus dan
keluarga besar Forum Ko-
munikasi Putra Putri TNI-
POLRI (FKPPI), untuk te-
rus memperkuat toleransi
beragama  dan simpul-simpul
kebersamaan dalam memba-
ngun dan memajukan NTB
yang selama ini sudah terjalin
baik.

FKPPI juga diminta Gu-
bernur untuk aktif menge-
dukasi masyarakat, khu-
susnya kaum milenial agar
tidak mudah terpapar pa-
ham-paham radikal serta
tidak mudah percaya dan
terpancing terhadap infor-
masi atau isu-isu hoaks di
media sosial yang bertuju-

an memecah belah negara.
“Untuk mengatasi per-

soalan berbangsa dan ber-
negara saat ini, cukup pe-
gang teguh tiga hal ini. Yak-
ni, amalkan nilai-nilai Pan-
casila, kembali pada UUD
1945 dan NKRI harga ma-
ti",  tegas Gubernur NTB da-
lam sambutannya yang di-
sampaikan Kepala Bakes-
bangpoldagri  Provinsi NTB,
Muh. Rum, pada acara pem-
bukaan Rapat Kerja Daerah
(Rakerda) I PD XXV PB
FKPPI, di gedung Sangkare-
ang, Selasa (8/10/2019).

Menurut Rum, untuk me-
wujudkan cita-cita besar
menuju NTB Gemilang, kun-
cinya adalah  peran aktif  dan
dukungan dari semua pihak.
Ia meminta FKPPI meng-

Gubernur Ajak FKPPI Perkuat Toleransi dan Kebersamaan Memajukan NTB

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub)

NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah menekankan untuk
memprioritaskan masalah
kebersihan sebagai kunci
meningkatkan wisatawan
yang datang berkunjung ke
NTB.

Hal tersebut disampaikan
Wakil Gubernur dalam
memberikan sambutan pa-
da Rapat Koordinasi Pari-
wisata Daerah dengan tema
“Strategi Pengembangan
Kepariwisataan Menuju 4,5
juta Wisatawan Tahun 20-
20” yang dilaksanakan di
Ballroom Rinjani Hotel Lombok
Raya, Rabu (9/10/19).

Pada sambutannya, Wa-
kil Gubernur berpesan ke-

Kebersihan Obyek Wisata Kunci Tingkatkan Kunjungan

ambil peran terdepan dalam
pencapaian program mewu-
judkan NTB Gemilang ter-

Warga saat menyegal  Kantor Desa Maria, Rabu.

sebut.
Hal senada disampaikan

Kasrem 168/WB, Letkol

Inf. Endarwan Yansori. Ia
berharap FKPPI dapat
membangkitkan semangat

pada seluruh stakeholder
yang terlibat baik itu dari
pemerintah daerah, OPD,
pelaku wisata, dan seluruh
masyarakat NTB untuk te-
tap bersinergi, gotong ro-
yong, bersama-sama sesuai
dengan tupoksi masing-
masing untuk pengembang-
an pariwisata NTB.

“Untuk mewujudkan ren-
cana besar kita mendatang-
kan 4,5 juta wisatawan pa-
da tahun 2020, tentu kita
juga harus memperhatikan
hal-hal kecil, (seperti) ma-
salah integritas, masalah
tata kelola, dan tentunya
masalah kebersihan yang
harus mendapatkan atensi
khusus,” ujar Wakil Gubernur.

Hj. Rohmi ingin membe-

rikan kesan yang baik bagi
para wisatawan yang ber-
kunjung, wisatawan dapat
merasakan keramahan,
keamanan, dan kenyamaan
di berbagai destinasi wisata
NTB.

“Karena promosi yang
paling baik itu bukanlah
datang dari kita, promosi
terbaik datang dari para
wisatawan langsung yang
datang ke NTB,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua
Dinas Pariwisata NTB, H.
Lalu Moh. Faozal, pada
kesempatan itu melaporkan
pengembangan destinasi
wisata dengan mengem-
bangkan lima Kawasan
Strategis Pariwisata Nasi-
onal (KSPN).

KSPN tersebut ialah
KSPN Pantai Selatan Lom-
bok, KSPN Rinjani, KSPN
Gili Tramena (Trawangan,
Meno, Nanggu), KSPN
Moyo, dan KSPN Tambora.

Ia juga menyampaikan
untuk meningkatkan ko-
nektivitas domestik dan in-
ternational dengan memper-
banyak direct flight dari Lombok
ke luar daerah (domestik dan
international) maupun seba-
liknya.

“Memaksimalkan pengem-
bangan wisata dan menar-
getkan 4,5 juta wisatawan pa-
da tahun 2020, akan berdam-
pak baik pada event besar
yang kita tunggu-tunggu pada
tahun 2021, yaitu pagelaran
MotoGP,” ungkapnya. (BE04)Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah

dan kesadaran generasi
muda untuk memiliki rasa
cinta tanah air, kesadaran
berbangsa dan bernegara,
serta setia pada Pancasila
dan UUD 1945.

“Berikanlah yang terbaik
untuk mengawal dan memba-
ngun negeri ini. Sehingga ke-
daulatan NKRI tetap kokoh”,
pesannya kepada segenap
pengurus cabang KB FKPPI
se-NTB, usai dilantik oleh
Ketua Pengurus Daerah Ke-
luarga Besar FKPPI NTB,
Endah Yuliastuti,SE.

Selain melantik pengu-
rus cabang, juga dilakukan
pemotongan tumpeng se-
bagai tanda ucapan ulang
tahun ke-41FKPPI yang ja-
tuh pada 12 September 2019
lalu. (BE08)
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Gaji Tenaga Honor
Non Aktif Dikembalikan ke Kas Daerah

Bima, BimaEkspres.-
Pengawas SD UPT Di-

nas Dikbudpora Bolo, Ibra-
him, SPd menegaskan bah-
wa gaji tenaga Honor Da-
erah yang non aktif akan
dikembalikan ke bagian Ke-
uangan Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Bima. Pe-
gawai yang tidak aktif tidak
diperbolehkan menerima
gaji.

"Sebelumnya sudah di-
laporkan sesuai perminta-
an Dinas Dikbudpora Ka-
bupaten untuk menertib-
kan pegawai status honor
daerah. Dalam surat ter-
sebut dijelaskan bahwa
tenaga  honor daerah yang

Bima, BimaEkspres.-
Sekretaris Desa (Sek-

Tidak Sampaikan SPJ, Dana BUMDes Mpuri Ditahan

des) Mpuri, Ikhwansyah,
SPd mengungkapkan bah-

Rakor Pilkades, Camat Palibelo Imbau Panitia Jaga Netralitas

Rakor persiapan Pilkades di Kecamatan Palibelo.

Sekdes Mpuri, Ikhwansyah, SPd

cara proseduralnya pengu-
rus BUMDes harus sam-
paikan LPJ,” jelasnya.

Sebelumnya kata dia,
pihak Pemdes sering la-
yangkan surat kepada
pengurus BUMDes untuk
hadir pada rapat bersama
terkait penyampaian LPJ.
Namun hingga saat ini
mereka tidak kooperatif.

“Ini uang Negara, jadi

tidak boleh diserahkan
begitu saja,” tegasnya.

Dirinya berharap kepa-
da pengurus BUMDes agar
segera menyampaikan LPJ
sehingga Pemdes juga me-
nyerahkan anggaran yang
dimaksud.

“Kita tidak mau melang-
gar aturan. Jika LPJ disam-
paikan, uang akan diserah-
kan,” tutupnya. (BE07)

wa dana BUMDes Ruma
Wara Sakti Desa Mpuri
Kecamatan Madapangga,
sengaja ditahan oleh ben-
dahara desa lantaran be-
lum menyampaikan Lapo-
ran Pertanggung Jawaban
(LPJ).

Total anggaran tersebut
sebesar Rp. 130 juta dan
termasuk didalamnya Rp
7 juta yang dipinjam Peme-
rintah Desa (Pemdes) untuk
kegiatan lomba desa.

“Dana BUMDes yang
belum dicairkan bukan Rp.
30 tapi Rp. 130 juta,” ujar
Sekdes Mpuri, Kamis (10/
10).

Kata Sekdes, dari total
dana tersebut, sebanyak Rp
30 juta alokasi anggaran
Tahun 2018 dan dana sebe-
sar Rp 100 juta untuk alokasi

anggaran Dana Desa tahap I
Tahun 2019. “Semua dana itu
sudah dicairkan dan sekarang
ada tangan bendahara,” tu-
turnya.

Kenapa dana itu belum
diserahkan ke pengurus BU-
MDes, lanjut dia, karena
BUMDes belum menyam-
paikan LPJ.

“Pemdes bukan tidak
mau serahkan uang itu. Se-

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kecamatan

Palibelo, Kabupaten Bima
menggelar rapat koordinasi
(Rakor) tim pengawas Pil-
kades di aula Kantor setem-
pat Kamis (10/10).

Camat Palibelo, Drs Dar-
wis meminta masyarakat un-
tuk menyukseskan Pilkades
dan meminta panitia menjaga
netralitas.

Rakor tersebut dihadiri
Kasunsekto Palibelo IPDA
Sumardin, Sekcam Nuraini
S. Sos, Danposramil Pali-
belo Pelda Hamdan, Kepala
Desa dan BPS serta Calon
Kepala Desa se Kecama-
tan Palibelo.

Darwis mengatakan, se-
lain Rakor menjelang Pilka-
des, rapat ini juga sebagai
ajang silaturahmi untuk men-
jalin hubungan yang lebih
harmonis.

"Dalam rapat koordinasi
tim pengawas Pilkades ini
kita harapkan agar bisa mem-
bangun komunikasi lebih in-
tens terutama dalam menga-

wasi setiap tahapan Pilka-
des yang akan digelar kede-
pan," ujarnya.

Darwis berharap, ke-
pala Kepala Desa, Pj Ke-
pala Desa dan BPD mau-
pun masyarakat yang ada
di Kecamatan Palibelo,
supaya tetap ikut andil men-
jaga situasi kantibmas.

"Saya harap Panitia Pil-
kades bisa bekerja dengan
baik dan maksimal teru-
tama menjaga netralitas
panitia, masyarakat juga
diharapkan mendukung
setiap kegiatan dimaksud,"
katanya.

Untuk menjaga situasi
yang tidak baik, panitia
diwajibkan untuk tetap
jujur sesuai tanggung ja-
wab. Serta bekerja sesuai
dengan aturan yang ber-
laku, terutama tidak ber-
pihak kepada salah satu
calon.

"Tetapkan dan tentu-
kan DPT dengan sangat
teliti untuk menghindari
aksi protes dari para Ca-

lon Kepala Desa," saran-
nya.

Darwis menghimbu,
kepada para Calon Kepala
Desa, dalam menyampai-
kan Visi dan Misi nanti, di-
minta tidak saling menying-
gung yang dapat mengaki-
batkan calon Kades dan
pendukung lain tersakiti.

"Calon Kades dan pen-
dukung di satu Desa masih
satu keluarga dan keturu-
nan, jadi Calon Kades ha-
rus bisa menjaga dan me-
rangkul terutama menarik
simpati sebanyak-banyak-
nya," kata dia.

Darwis mengajak se-
mua masyarakat untuk
mendukung dan mencipta-
kan Pilkades ini dengan
aman, damai dan kondusif.

"Keberhasilan Pilkades
di Kecamatan Palibelo
ada ditangan kita bersama,
kita harus menjadi contoh
wilayah lain menjadi Ke-
camatan teraman dalam pe-
laksanaan Pilkades," pung-
kasnya. (BE05)

tidak aktif dan tenaga  ho-
nor yang terpilih sebagai ang-
gota BPD harus ditertibkan,”
ujarnya, Kamis (10/10).

Kata Ibrahim, kasus se-
perti ini terjadi di SDN In-
pres Lara, yakni atas nama
Darwis, SPd, sudah lama
tidak aktif mengajar, yakni
sejak Maret 2019.

"Gajinya ada di tangan
bendahara UPT Dinas Dik-
budpora. Secepatnya akan
dikembalikan ke bagian Ke-
uangan Pemkab Bima,"
ujarnya.

Sementara itu, Darwis,
SPd, guru honor di SDN
Inpres Lara, mengaku su-
dah lama tidak menjalan-

kan tugas sebagai penga-
jar di sekolah setempat.

"Selama tidak mengajar
mulai Maret hingga Okto-

ber. Sejak itu tidak mene-
rima gaji," ucapnya.

Terkait hal ini, akan
membuat surat pengun-
duran diri. "Secara admi-
nistrasi saya akan buat
surat undur diri," singkat-
nya.

Bendahara UPT Dinas
Dikbudpora Bolo, Nurha-
yati, S.Sos, membenar-
kan bahwa gaji tenaga
Honda asal SDN Inpres
Lara itu tetap cair walau
pun tidak pernah aktif ber-
tugas. Namun jelas dia,
gaji yang bersangkutan
ada sama saya dan akan
dikembalikan dalam wak-
tu yang cepat.

"Saya tidak berani me-
ngembalikan gaji karena
harus menunggu surat un-
dur diri dulu. Karena sete-
lah gaji dikembalikan kuatir
ada komplain," terang Nur-
hayati.

Dijelaskannya, gaji te-
naga Hknda setiap bulan
yakni sebesar Rp. 500 ri-
bu. Sehingga total gaji yang
akan dikembalikan ke kas
daerah sebesar Rp 3 juta.

"Uang ada sama saya.
Namun setelah menyele-
saikan semua adminstrasi
karena harus ada tahapan
yang harus dilalui tentunya
sesuai prosedural," ujarnya.
(BE07)

Ibrahim, SPd

Bima, BimaEkspres.-
Pelaksana proyek pem-

bangunan instalasi farmasi di
RSU Sondosia, Guntur, opti-
mis selesaikan pekerjaan se-
belum limit waktu yang diten-
tukan, yakni 130 hari kalender.

Kata Guntur, saat ini me-
mang pekerjaan dihentikan
karena ada masalah dengan
tukang. "Sudah tiga hari pe-
kerjaan dihentikan. Karena ti-

dak ada kecocokan dengan
tukang," terangnya, saat dihu-
bungi melalui selulernya, Ka-
mis (10/10).

Saat ini, lanjutnya, se-
dang menunggu kedatang-
an tukang dari lombok dan
sebagian memakai tenaga
asal Kabupaten Bima.

"Insya Allah tukang asal
Pulau Lombok segera tiba,
kemudian segera lanjutkan

pekerjaan bagian lantai dua,"
ucapnya.

Dijelaskannya, anggaran
proyek Instalasi Farmasi
RSU Sondosia bersumber da-
ri DAK Tahun 2019. Sedang-
kan besar anggaran Rp. 2,8
milyar. "Nomor kontrak pe-
kerjaan 05/LU/Kontrak.RSUS/
DAK/VII. 2019. Sebagai pe-
laksana CV. Sumber Rejeki,"
tutupnya. (BE07)

Pelaksana Proyek Instalasi Farmasi
RSU Sondosia Optimis Selesaikan Pekerjaan

Kegiatan proyek pembangunan instalasi farmasi


