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Bima, BimaEkspres.-
Pemuda Kabupaten Bima harus  men-

jadi generasi yang patut dicontoh oleh ge-
nerasi selanjutnya. Maka perlu ada peru-
bahan sikap dalam eksistensinya mem-
bangun daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Bima, Hj
Indah Dhamayanti Putri, SE, dikonfirmasi
usai memimpin upacara Sumpah Pemuda,

Baca: Pemuda... Hal 3

Senin (28/10).
Bupati Bima sangat berharap peran

aktif pemuda memberikan kontribusi po-
sitif demi terbangun daerah agar lebih baik
dari sekarang.

"Saya tidak mengiginkan pemuda hanya
membanggakan dirinya sebagai generasi
penerus, namum harus mampu menyum-
bangkan pemikirannya," katanya.

Pemuda Harus Mampu
Memberi Perubahan Positif

Kota Bima, BimaEkspres.-
Rencana dan visi Wali dan Wakil Wali

Kota Bima, H Muhammad Lutfi dan Feri
Sofiyan menggelontorkan anggaran mili-
aran guna membantu usaha masyarakat
serta menuntaskan pembangunan masjid
Agung Al Muwahiddin belum sempat te-
realiasi tahun 2019 ini. Namun akan dilun-
curkankembali pada program sama di tahun
2020.

Walaupun sebenarnya sudah direnca-
nakan dengan matang, bahkan sudah dia-
lokasikan anggarannya di APBD tahun 2019.
Karena ketidaksiapan pejabat OPD terkait,
hingga tidak dapat direaliasikan.

Kepala Bappeda Litbang Kota Bima,

Baca: Bantuan Usaha... Hal 6

2020, Nama Program
Bantuan Usaha Diubah

Bima, BimaEkspres.-
Kasus meninggalnya mahasiswa asal

Desa Punti Kecamatan Soromandi, Nur
Fitriani (23)  di rumah MW (28) warga Desa
Rato Kecamatan Bolo, Sabtu (26/10) lalu
dalam penanganan pihak Polres Kabupaten
Bima.

Kapolres Kabupaten Bima melalui Ka-
subag Humas, IPTU Hanafi, menyampai-
kan, terkait kasus tersebut polisi sedang
menindaklanjutinya. Yakni saat ini tahapan
penyelidikan.

“Sat Reskrim sedang lakukan penye-
lidikan. Kita tunggu saja perkembangan-
nya,” jelas Hanafi, saat dikonfirmasi, Se-
nin (28/10).

Kata dia, penyebab meninggalnya kor-
ban polisi masih menunggu informasi lebih
lanjut dari tim medis. Yaitu hasil pemerik-
saan dokter (Visum). “Polisi juga masih me-
nunggu hasil visum dari dokter,” ungkapnya.

Dijelaskannya, MW yang diduga pacar
korban masih mengamankan diri. “MW dalam

Baca: Diselidiki... Hal 6

Lanjutnya, pemuda harus memiliki ide
dan gagasan. Serta  menunjukan prestasi
diberbagai bidang kehidupan.

“Semakin banyak ide, mampu bersaing
dengan pemuda daerah lain, maka semakin
banyak pula perubahan untuk daerah,” ujarnya.

Hebat, Dua Pemuda Bima dapat Penghargaan Jadi Pemuda Pelopor NTB

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayangi Putri, SE, melantik 29 pejabat eselon IV lingkup Pemda Bima, Senin (28/10). Berita di halaman 3.

Kasus Meninggalnya
Mahasiswi Soromandi Diselidiki

Baca: Pemuda Pelopor... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Momentum hari Sumpah Pemuda tang-

gal 28 oktober Tahun 2019, yang dilaksa-
nakan di Kantor Gubernur NTB, Senin (28/

Yakni meraih peringkat I Bidang Pen-
didikan, Adipati dengan Sarangge Baca
dan peringkat III, Dedy Ardiansyah, Bi-
dang Sosial Budaya dengan Sanggar Seni
Mangge Ncihi Desa Baralau pada pemi-
lihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
Tahun 2019.

Menurut Adipati, bahwa mereka ber-
dua diberikan penghargaan sebagai Juara
1 dan penyerahan penghargaan diberikan
oleh Wakil Gubernur  Nusa Tenggara Ba-
rat Dr, Sitti Rohmi Djalillah,M.Pd. "Kita
diundang khusus oleh pemerintah Provinsi
NTB, melalui Dispora Nusa Tenggara
barat," katanya.

Lanjutnya, penerimaan penghargaan
sekaligus dengan sertifikat. Selain itu, men-
dapat piala dan uang pembinaan. "Semua
ini wujud pengabdian pada pembangunan10), disertai dengan pemberian penghar-

gaan pada sejumlah pemuda. Dua pemuda
Kabupaten Bima meraih prestasi mem-
banggakan sebagai pemuda pelopor.

Dua pemuda Bima yang mendapat penghargaan kepeloporan pemuda tingkat NTB.

Drs H Fakhruranji
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CATATAN REDAKSI

SUDAH belasan tahun, pembangunan
Masjid Agung Al Muwahidin Bima belum
juga tuntas. Tidak hanya soal anggaran, na-
mun juga konstruksi bangunannya menjadi
soal tersendiri.

Sudah banyak energi yang tersedot un-
tuk memikirkan penuntasannya. Masyarakat
sudah lama menantikan penuntasannya, na-
mun tidak kunjung selesai.

Proses pembangunan sebelumnya dilakukan
oleh Yayasan. Bahkan  penganggarannya sem-
pat keroyokan dua pemerintah daerah, yakni
Kota dan Kabupaten Bima. Bahkan sempat menda-
pat gelontoran anggaran besar dari Jawa Barat.

Kini pembangunan masjid ingin dikebut
oleh Pemkot Bima di bawah pemerintahan
Lutfi-Feri. Dana pun sudah disediakan, na-
mun lagi-lagi masih terkatung-katung, kare-
na urusan administrasi belum kelar.

Sebelumnya BPKP membuat pengakuan
belum menerima surat permohonan pemba-
tasan kerja antara Yayasan dengan Pemkot
Bima yang mengambil alih pembangunan-
nya. Namun itu dibantah oleh pejabat  Dinas
PUPR Kota Bima.

Dinas PUPR Kota Bima,  mengaku  telah
melakukan perencanaan secara terstruktur,
baik dari segi teknis maupun administrasi.
Selama ini telah berjalan sesuai dengan ke-
tentuan yang berlaku.

Sejak akhir tahun 2018 OPD teknis te-
lah mengalokasikan anggaran untuk kegia-
tan Penyusunan Review DED Pembangunan
Masjid Agung Al- Muwahiddin. Bahkan do-
kumen itu sudah ada beserta Rencana Ang-
garan Biaya (RAB).

Namun dari hasil  Review DED tersebut ada
kekuatiran terkait struktur bangunan yang ada
saat ini.  Untuk itu memilih lembaga yang kompoten
pada Bidang Struktur untuk melakukan anilisis
terhadap bangunan tersebut.

Dipilihlah Fakultas Teknik Universitas
Mataram (UNRAM) untuk membantu dalam Ana-
lisa Struktur terkait Bangunan Masjid. Kampus
Teknik Unram memiliki peralatan dan tenaga
yang kompoten dalam bidang analisa struktur.  4
Maret 2019 terjalin kerjasama antara Pemkot
Bima dengan BPKP terkait Konsultasi/ Bimtek.
Lanjut 23  sampai 25 Mei 2019, Bersama Tim Fa-
kultas Teknik UNRAM melakukan monitoring dan
evaluasi terkait progress Analisis Struktur Masjid
Agung Al-Muwahiddin.

Proses normatif memang harus dilalui, agar
tidak muncul masalah dikemudian hari. Namun
ada sikap tidak terbuka mengenai perkembang-
an selanjutnya.

Sebaiknya pemerintah daerah tidak hanya
mengumbar janji muluk, jika memang belum
mampu dilakukan. Apalagi anggaran yang tidak
terpakai tahun ini akan menjadi silva. Semakin
besar silva, maka secara tidak langsung menjadi
kerugian bagi masyarakat.

 Maka kedepannya perencanaan harus
dilakukan dengan penuh kematangan. Karena
sikap buru-buru tanpa perhitungan, akan me-
munculkan kekecewaan dan kerugian. (*)

Rumutnya Masjid Agung

Pelaksanaan SP2020 Sebagai
Momentum Pesta Populasi Bangsa Indonesia

Oleh: Pietra Rezana Wibisono, SP

TAHUN 2020 merupakan tahun yang istimewa buat semua insan yang bekerja di Badan Pusat Statistik (BPS). Mengapa tahun
2020 dikatakan tahun yang istimewa?, Sebab pada tahun tersebut BPS akan menghadapi pekerjaan besar yaitu Sensus Penduduk
yang dihelat setiap 10 tahun sekali sesuai mandat Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Apa sebenarnya Sensus
Penduduk itu? Sensus Penduduk ialah perhitungan jumlah penduduk  yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu serentak,
dalam hal ini 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran nol  yang bersifat menyeluruh untuk kepentingan demografi Negara yang
bersangkutan. Namun, data penduduk diperbarui setiap lima tahun sekali melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dengan
tujuan untuk mengestimasi jumlah penduduk dan indikator demografi diantara dua waktu sensus penduduk

Sebagai informasi, Sensus Penduduk (SP) telah dilaksanakan secara berturut-turut sejak Indonesia merdeka yakni
tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Dulu SP dikenal dengan nama “Cacah Jiwa”, sehingga keberadaannya terdeteksi
sampai dengan tingkat dusun. Seorang ahli demografi Indonesia bernama Trophy Endah Rahayu pernah mengatakan  kalau
pemilu dikenal dengan pesta demokrasi maka momentum sensus penduduk dikenal sebagai pesta populasi. Kepala BPS RI
memaparkan BPS dalam melaksanakan Sensus Penduduk menggunakan tiga prinsip dasar ABC, yaitu “Accurate” (Akurat),
“Benchmark” (Tolak Ukur) dan “Comprehensive” (Menyeluruh), dengan kata lain bahwa data sensus penduduk 2020 harus
akurat sehingga bisa dijadikan tolak ukur, karena hal tersebut memiliki cakupan yang menyeluruh/komprehensif.

Pelaksanaan SP2020 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 berbeda dengan pelaksanaan Sensus Penduduk
sebelumnya. Pada pelaksanaan SP2020, BPS akan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan sensus.  Seperti diketahui bersama bahwa konsep kependudukan
yang dianut oleh BPS dan Kemendagri berbeda. BPS menganut konsep de facto dalam melaksanakan perhitungan
penduduk sedangkan Kemendagri menggunakan konsep de jure dalam melaksanakan perhitungan penduduk. Perbedaan
antara konsep de facto dan de jure yaitu konsep de facto  mengatakan bahwa penduduk adalah semua orang yang
berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang
dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap, baik memiliki kelengkapan administrasi di daerah domisilinya maupun tidak, sedangkan
penduduk menurut konsep de jure mengatakan bahwa penduduk yang telah memiliki surat kelengkapan administrasi dan
terdaftar dalam Kartu Keluarga atau sudah memiliki KTP.

Perbedaan konsep inilah yang coba disatukan oleh Presiden Jokowi melalui one data atau satu data dalam pelaksanaan
SP2020 dengan harapan dapat mengintegrasikan data kependudukan yang selama ini berada di kedua lembaga tersebut
sehingga data yang didapat lebih kuat dan lebih akurat untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan. Metode
pendataan sensus dengan memadukan data registrasi penduduk dalam hal ini e-KTP (KTP elektronik) disebut sebagai
combined method. Metode tersebut telah mendapat rekomendasi dari PBB untuk tidak lagi hanya menggunakan metode
tradisional, tetapi juga memanfaatkan data administrasi kependudukan, seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Kecuk
Suhariyanto pada acara Kick Off Meeting Persiapan SP2020 di Gedung BPS Pusat. Pengintegrasian antara data
kependudukan yang menggunakan e-KTP telah di adaptasi oleh BPS melalui kegiatannya seperti kegiatan Sakernas
(Survei Angkatan Kerja) dan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), di mana pertanyaan di kuesionernya diminta
menyebutkan NIK yang dimiliki respoden.

Pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini menyebabkan teknologi semakin maju dan berkembang pesat sehingga
harus cepat beradaptasi dalam berbagai inovasi agar data yang diperoleh cepat, tepat dan akurat begitu pula persiapan
pelaksanaan SP2020, BPS melakukan berbagai inovasi untuk meminimalisir hal-hal yang selama ini menjadi hambatan
bagi BPS pada kegiatan sensus yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi geospasial sebagai kerangka induk
dan pengumpulan data. Pemanfaatan teknologi geospasial sangat menguntungkan sebab meningkatkan kualitas sensus pada
semua tahapan kegiatan, diantaranya penggunaan citra satelit, foto udara, perangkat GPS (Global Positioning System), menghasilkan
alamat berbagai geografis, penggunaan Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam membuat peta dan mendiseminasikan data yang
mana dengan tersedianya peta yang tepat pada kondisi lapangan dapat menyajikan data yang berkualitas. Tujuan adanya pemetaan
yang menggunakan aplikasi Wilkerstat ini adalah untuk mengetahui sebaran bangunan tempat tinggal dan sebaran penduduk
berdasarkan wilayah Satuan Lingkungan Terkecil atau Setingkat RT. Pemberian tanda landmark pada infrastruktur seperti fasilitas
pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah serta fasilitas ekonomi dan perbankan di peta blok sensus ditujukan agar memudahkan
didalam pengenalan tempat. Sebenarnya BPS telah lama mengadaptasi teknologi informasi di setiap kegiatan survei nya seperti
kegiatan KSA (Kerangka Sampel Area), Podes (Potensi Desa) maupun SHOPI (Survei Hortikultura Potensi). Kegiatan–kegiatan
tersebut tidak lagi menggunakan cara konvensional dengan menggunakan kertas dalam survei nya tetapi telah menggunakan gawai
Android dalam penggunaannnya.

Pada pelaksanaan SP2020 BPS menggunakan tiga moda pengumpulan data  untuk mempermudah jalannya SP2020,
tiga moda pengumpulan data yang dimaksud yaitu menggunakan Computer Aided Web Interview (CAWI) yang mana
kegiatan ini dimaksudkan setiap orang dapat memperbaharui data secara mandiri melalui website yang telah disediakan
dengan tujuan agar masyarakat dilibatkan sebagai subjek dalam proses pengumpulan data, mengatasi responden yang
tidak “tersentuh” oleh petugas sensus serta literasi masyarakat terhadap teknologi yang semakin baik. Kegiatan ini akan
dilaksanakan sekitar bulan Februari – Maret 2020. Selain menggunakan CAWI, BPS juga menggunakan Computer
Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang berbasis android sedangkan untuk daerah yang sulit jaringan internetnya
pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebut Paper and Pencil Interviewing (PAPI). Pengumpulan
data menggunakan CAPI maupun PAPI dilaksanakan secara door to door yang kegiatannya dimulai sekitar bulan Juli 2020.

Tantangan dan kendala pasti akan ditemui pada pelaksanaan SP2020, hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi
seperti adanya responsifitas serta kesadaran penduduk yang memiliki pengetahuan dan teknologi internet yang baik
dalam mengisi kuesioner secara mandiri dan sukarela. Selain itu petugas pendata dituntut memiliki pengetahuan teknologi
dan informasi dalam mengakses internet, sebab kunci keberhasilan dalam pendataan ini terletak pada kehandalan petugas
dalam memanfaatkan teknologi.

Kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dengan dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang gencar dari BPS ke pihak lain seperti
instansi lain, sekolah, masyarakat yang langsung dapat meningkatkan kepedulian tentang pentingnya SP2020 tersebut di dalam pengisian
kuesioner mandiri sebab produk yang bagus akan menjadi sia-sia tanpa adanya faktor promosi/marketing. Sosialisasi SP2020 dapat
dilakukan dengan cara pemanfaatan media sosial melalui Facebook, Instagram, grup Whatsapp, melalui penulisan di media massa
maupun melalui komunitas-komunitas yang ada dapat diselipkan tentang informasi seputar SP2020. Selain itu untuk memperlancar
jalannya SP2020, perekrutan petugas pendata harus memiliki keterampilan yang mumpuni didalam mengoperasikan gawai  dan BPS
melalui SOP yang dimiliki sebelum memulai kegiatan, petugas pendata biasanya diberikan pelatihan dan pembekalan. Hal ini dimaksudkan
untuk menyatukan persepsi konsep definisi.

Keberhasilan SP2020 merupakan tanggung jawab bersama, membangun Negara tanpa data ibarat berjalan kaki tanpa
tujuan. Data itu mahal tetapi membangun tanpa data lebih mahal lagi. Kontribusi dan kepedulian bersama sangat menentukan
keberhasilan SP2020. Dengan data, kita bangun Negara. Mari kita bersama mencatat Indonesia. (*)

Penulis adalah Fungsional Statistik Ahli Pertama BPS Kabupaten Bima
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Bupati Lantik 29 Pejabat Eselon IV
Bima, BimaEkspres.-

Bupati Bima, Hj Indah Dha-
mayangi Putri, SE, MELANTIK
29 pejabat eselon IV lingkup Pem-
da Bima di Aula kantor setempat,
Senin (28/10). Pelantikan tersebut,
berdasarkan lampiran keputusan
Bupati Bima Nomor : 821.2/870/
07.2/2019 tanggal 28 Oktober
tahun 2019 tentang pengambilan
sumpah jabatan struktural ling-
kup Pemkab Bima.

Bupati Bima, Hj Indah Dha-
mayanti Putri, SE menyampai-
kan, pelantikan kali ini bertepa-
tan dengan hari sumpah pemu-
da. Pemuda tidak hanya identik
dengan umur di bawah 25 tahun,
namun di atas itu masih bisa men-
jadi pemuda.

"Semoga dihari sumpah pe-
muda ini, 29 Pejabat eselon IV

Pemkab Bima yang dilantik da-
pat lebih semangat bekerja, ber-

karirlah membangun daerah se-
perti jiwa pemuda," katanya.

Lanjut dia, promosi mutasi
pejabat yang dilakukan peme-
rintah kabupaten Bima ini, se-
bagai upaya dari penyegaran bi-
rokrasi. Sehingga, kepada selu-
ruh pejabat yang dilantik agar
tugas yang baru ini dapat dijalan-
kan dengan sungguh-sungguh.

Rotasi mutasi, promosi telah
dilakukan pertemuan dengan se-
luruh tim BAPERJAKAT, pelanti-
kan ini tidak ada unsur kedeka-
tan, melainkan dilihat dari kemam-
puan dan prestasi.

"Pelantikan ini bukan karena
kedekatan namun sesuai kemam-
puan dan kapasitas, bekerjalah
sebaik mungkin dan kepatuhan
mendukung program kami selaku
kepala daerah dalam menjalankan
roda pemerintahan kearah yang
lebih baik lagi," terangnya.

Bupati juga berpesan kepada
pejabat yang dilantik supaya me-
ningkatkan kinerja masing-masing
organisasi yang ada. Dia juga me-
ngakui, setiap pergerakan dan ger-
bong mutasi, tidak hanya kebahagi-
aan namun juga banyak kekecewaan.

"Bekerjalah yang amanah, kare-
na karena mutasi dan rotasi peker-
jaan lebih banyak ditinggalkan, na-
mun kami tetap akan nilai," jelasnya.

Momentum tersebut ditandai
dengan penandatanganan berita
acara sumpah jabatan yang seca-
ra simbolis dilakukan oleh, Roh-
miliar, SE jabatan lama Kepala Sub
bagian Sarana Daerah Bagian
Ekonomi Sekretariat Daerah Ka-
bupaten Bima, jabatan Baru Ke-
pala Sub Bagian Keuangan Bagian
Umum Sekretariat daerah Kabu-
paten Bima. (BE05)

Pemuda... dari hal.1

"Pemuda tidak hanya sekedar
membanggakan dirinya, tapi mampu
menunjukan prestasi untuk mewakili
generasi muda," tambahnya.

Diwawancara usaia upacara
mengenai banyaknya kritikan me-
lalui media sosial, tidak ditang-
gapinya. Namun mengatakan pe-

Dompu, BimaEkspres.-
Lagi, terduga pelaku Narkoba

di tangkap oleh Tim Satuan Re-
serse Narkoba  Polres Dompu. Pe-
nangkapan  dipimpin Kanit Opsnal
Bripka Masrun, Sabtu (26/10).

Pria yang diamankan berinisial
EI alias EK. Terduga adalah war-

ga Dusun Mpongge, Desa Banggo,
Kecamatan Manggelewa, Kabu-
paten Dompu.

EL (24) dibekuk di rumahnya
sekira pukul 16.00 Wita. Diduga
memiliki sembilan poket plastik klip
transparan yang berisikan kristal
bening diduga narkotika jenis sabu-

Pelaku Narkoba Dibekuk Polisi

muda harus bisa memanfaatkan
media  sosial dengan hal positif.

"Kita terutama pemuda harus
memanfaatkan berbagai kemajuan
teknologi untuk hal-hal yang positif,
jangan sampai kita salah mengguna-
kan media sosial hanya unsur ke-
bencian semata," katanya. (BE05)

sabu.
Selain barang haram itu dari

tangan EL tim berhasil temukan
barang bukti (BB) satu buah dom-
pet kecil berwarna hitam. Satu
bundel besar  plastik klip transpa-
ran, dua unit handphone merek
Samsung dan Nokia, dua buah alat
hisap (bong) yang sudah dimodifikasi.

Ikut juga disita  tiga buah korek
api yang sudah dimodifikasi, empat
buah sedotan yang sudah dimodif,
satu lembar slip bukti transfer dan
satu lembar celana jeans pendek.

“Penangkapan itu berawal dari
informasi masyarakat," kata Kasat
Narkoba Polres Dompu IPTU Adhar,
S.Sos melalui Kasubbag Humas Polres

Dompu, IPTU Sabri, SH, Senin.
Dikatakan Sabri, di rumah  pelaku

diindikasikan tempat untuk dijadikan
transaksi dan pesta narkotika.Sebelum
melakukan penggerebekan di rumah
terduga anggota meninjau lokasi dan
melakukan pengintaian. “Saat ini
Sejumlah BB yang berhasil diaman-
kan," katanya.

Selanjutnya pelaku dan BB dibawa
ke Polres Dompu untuk penyelidikan
lebih lanjut. Bahkan pelaku sudah di-
proses dan sampelnya sudah dikirim
ke  Mataram dan hasilnya negatif.

Terduga pelaku, disangkakan de-
ngan Pasal  pasal 114, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup, paling
singkat 5 tahun dan paling lama 20
tahun, dan pidana denda paling sedikit
Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10
miliar dan juga beberapa pasal lainya
terkait dengan penyalahgunaan Nar-
kotika golongan satu. (BE03)

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Desa (Pemdes)

Ndano menetapkan upah buruh
pertanian bagi warga wilayah se-
tempat, Jumat (25/10) lalu. Pene-
tapan itu dalam rangka mengatur
hak yang harus diterima buruh
pertanian di wilayah setempat.

Kepala Desa Ndano, Mulyadin,
HM Syukur, menyampaikan, hasil
keputusan bersama melalui rapat
dengan BPD, kelompok tani dan
warga setempat tersebut akan mu-
lai diaktif 1 November mendatang.
Yakni upah buruh untuk perem-
puan sebesar Rp 60 ribu. Sedang-
kan laki-laki perharinya sebanyak
Rp 80 ribu.

“Upah sebesar itu langsung de-
ngan biaya makannya. Dalam arti
apabila mereka bekerja tak sedia-
kan makannya oleh pemilik lahan
atau yang menyewa mereka,”
ujarnya, Senin (28/10).

Kata dia, aturan seperti ini di
desa sudah jalan sejak dua tahun
lalu. Bahkan untuk upah perempu-

an dan laki ini sudah ada pening-
katan dari tahun sebelumnya. Ala-
sannya karena perubahan harga
beras dan lainnya. “Tahun lalu upah
perempuan hanya sebesar Rp 50 ribu.
Dan laki sebesar Rp 70 ribu. Tapi tahun
ini sudah kita naikkan dengan alasan-
alasan tertentu,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya memutus-
kan denda bagi pemilik lahan dan
pemilik ternak. Yakni apabila
ternak sapi besar milik warga se-
tempat masuk ke lahan warga den-
danya Rp 75 ribu. Sedangkan ter-
nak kambing dendanya Rp 35 ribu.

“Denda itu sebagian masuk ke
PADes 25 ribu khusus sapi. Ke-
mudian diterima pemilik lahan Rp
50 ribu. Sedangkan untuk kambing
PADes Rp 10 ribu. Kemudian
sisanya akan diterima oleh pemilik
lahan sebesar Rp 25 ribu,” terangnya.

Lanjut dia, apabila ternak itu
milik warga diluar desa dan masuk
di lahan warga setempat dendanya
berbeda. Yakni untuk  sebesar Rp
200 ribu. Denda itu akan masuk
ke PADes sebesar Rp 50 ribu. Se-
dangkan yang ke pemilik lahan Rp
150 ribu. “Kalau ada ternak yang
masuk tapi lahannya tak dipagar.
Pemilik lahan akan kena denda se-
besar Rp 150 ribu,” katanya.

Dia berharap semoga keputu-
san bersama ini berjalan sukses dan
lancar. Sebab selain target untuk
menggenjot PADes. Namun yang
terpenting yakni mengatur hak
buruh dan tertibnya pemilik tanah
dan ternak desa setempat. “Aturan
yang merupakan peraturan desa ini
akan kita laksanakan mulai No-
vember mendatang,” pungkasnya.
(BE07)

Pemdes Ndano Tetapkan Upah Buruh Pertanian

Kades Ndano, Mulyadin H. M. Syukur
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Alfian dan Syamsurih Dilantik Jadi Pimpinan DPRD Kota Bima
Kota Bima, BimaEkspres.-

Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah (DPRD) Kota
Bima, Senin (28/10) meng-
gelar Rapat Paripurna ke-
10 Masa sidang III dalam
rangka Pengambilan Sum-
pah Janji Ketua DPRD Ko-
ta Bima definitif Masa Ja-
batan 2019-2024. Pelantikan
diselenggarakan di Ruang Si-
dang Utama.

Pengambilan sumpah
janji dua pimpinan DPRD
Kota Bima masa jabatan
2019-2024  dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Negeri
Raba Bima Harris Tewa,
SH, MH berlangsung khid-
mat dan tertib.

Dilanjutkan dengan pe-
nandatanganan berita aca-
ra sumpah yang disaksi-
kan oleh Walikota Bima
H.Muhammad Lutfi SE,
Wakil Walikota Bima Feri
Sofiyan SH, Unsur FKPD,
Kepala perangkat daerah,
BUMN/BUMD dan Ang-
gota DPRD Kota Bima.

Surat putusan Gubernur
NTB dibacakan oleh Set-

wan DPRD Kota Bima, Des
H A Wahid, bahwa Pengu-
capan sumpah dan janji ter-
sebut berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur NTB
Nomor 171.2 - 763 Tahun
2019 tentang Peresmian

Pengangkatan Pimpinan
DPRD Kota Bima Masa
Jabatan Tahun 2019-2024
Menetapkan Alfian Indra-
wirawan S.Adm sebagai
Ketua dan Syamsurih SH
sebagai Wakil Ketua DP-

RD Kota Bima.
Usai diambil sumpah

janji, Ketua DPRD Kota
Bima, Alfian Indrawira-
wan dalam penyampaian-
nya, hari ini pimpinan DPRD
definitif  dilantik sesuai ama-

nah Perundang-undangan
berlaku merupakan repre-
sentatif rakyat Untuk me-
ngabdi pada bangsa dan ne-
gara serta Masyarakat.

Ketua DPRD mengata-
kan akan terus mejalin ko-
ordinasi sesuai tugas dan
kewenangan dalam menga-
wal dan membangun dae-
rah tercita ini. Tujuan akhir
tercapainya masyarakat
sejahtera.

“Tentunya Untuk men-
capai hal itu, harus ada ko-
mitmen dan pemahaman
bersama antara lembaga
legislatif dan eksekutif, per-
lu tunjukan sikap profesio-
nal antara DPRD dan wali-
kota dan jajaran sehingga
mampu mengurus Peme-
rintahan maju kedepan-
nya,” ujarnya.

Ketua DPRD juga me-
ngajak seluruh anggota
DPRD kota Bima disiplin
pribadi masing-masing.

"Saya harapkan buat
kesepakatan, bekerja se-
cara profesional menguta-
makan kepentingan ma-

syarakat dari pada pribadi
dan golongan, hadir tepat
waktu dan kini sudah dia-
wali dengan hadir tepat
waktu harapkan ini awal
baik untuk pengabdian ki-
ta"  kata duta Golkar itu.

“Tugas kita adalah me-
nyalurkan aspirasi masya-
rakat, untuk itu anggota
DPRD agar setiap saat
dan waktu dari mana pun
partai kita selaku perjuang-
kan aspirasi masyarakat,”
lanjutnya.

Sebagai anggota de-
wan, kata dia, tidak akan
bisa duduk tanpa dipilih
masyarakat.

“Tidak ada kata lain
respon apa menjadi aspira-
sinya, jadikan gedung ini
rumah rakyat dan setiap
saat setiap waktu rakyat
dapat sampaikan aspirasi-
nya,” ujarnya.

Pelantikan pimpinan
dewan ini baru dua orang.
Unsur pimpinan dari PBB
belum diambil sumpah
janjinya, karena SK dalam
proses. (BE06)

Pemuda Pelopor...  dari hal.1

Pendidikan di Kabupaten
Bima," tuturnya.

Dirinya berharap, apa
yang diraih ini dapat diper-

tahankan, sehingga nama
Bima tetap membahana di
kancah Provinsi dan Nasi-
onal. "Semoga prestasi ini

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kabupaten

Bima melalui Kadis Pari-
wisata, Drs Dahlan Mu-
hammad, mendorong ge-
nerasi muda di daerah le-
bih kreatif mengembang-
kan pariwisata guna me-
ningkatkan jumlah pengun-
jung.

"Kreatifitas generasi
muda dalam membangun
pariwisata Kabupaten Bi-
ma itu penting sebagai se-
mangat Sumpah Pemuda,"
kata Kadis Pariwisata usai
upacara HUT Sumpah Pe-
muda di halaman Kantor
Bupati Bima, Senin (28/
10).

Kata dia, potensi wisata
cukup tersedia dan perlu
dioptimalkan pengemba-
ngannya. Termasuk sema-
ngat generasi muda untuk
turun berperan aktif.

"Pengembangan kepari-

wisataan daerah dibutuh-
kan karena sektor ini mem-
berikan harapan besar ter-
hadap pembangunan dae-
rah selain sektor unggulan
daerah lainnya," ujarnya.

Kata Dahlan, semangat
Sumpah Pemuda harus te-

tap ditanamkan pada ge-
nerasi muda sekarang un-
tuk melakukan berbagai
kegiatan yang bermanfaat
bagi masyarakat umum
dan pembangunan daerah.

"Pemerintah daerah te-
tap mendukung semua ke-

giatan positif yang dilaku-
kan oleh generasi muda baik
melalui organisasi Karang
Taruna maupun organisasi
kepemudaan lainnya," jelas-
nya.

Dahlan mengingatkan
pemerintah desa, untuk
memberikan pembinaan
bagi Karang Taruna agar
termotivasi melakukan ber-
bagai kegiatan positif di

desa.
"Masih banyak potensi

di desa yang perlu dikem-
bangkan dengan melibat-
kan generasi muda setem-
pat," pungkasnya. (BE05)

Pemuda Harus Lebih Kreatif Kembangkan Pariwisata

dipertahankan. Sehingga
nama Bima harum di level
Provinsi dan Nasional," tu-
tupnya.(BE07)

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

hammad Lutfi, SE menyam-
paikan ucapan selamat me-
ngemban tugas dan amanah
rakyat  kepada Ketua dan
Wakil Ketua DPRD Kota
Bima yang disumpah, Senin
(28/10).

"Perjalanan waktu ma-
sih panjang untuk kita sa-
ling bersinergi dan berpe-
ran menuntaskan berbagai
persoalan yang ada di dae-
rah kita,” ujarnya.

Wali Kota juga berha-
rap agar selalu menjaga
stabilitas dan keberlanjutan
kegiatan pembangunan.
Serta merealisasikan ke-
mandirian ekonomi dengan
selalu memperhatikan bu-
daya, adat istiadat dan ke-

arifan lokal.
Wali Kota juga menying-

gung dinamika yang ber-
kembang selama setahun
kepemimpinan. Banyak yang
perlu dilakukan, yakni jaga
stabilitas, pembangunan
ekonomi dan budaya.

“Kurun waktu setahun
ini banyak peristiwa dalam
rangka penyusunan berba-
gai aturan dan DPRD juga
memberikan dukungan be-
sar pada Pemkot Bima,”
ujarnya.

Dikatakannya, berbagai
keberhasil sudah ditoreh,
walaupun beberapa harus
terus dibenahi. Rekor MU-
RI atas budaya hampir hi-
lang berhasil diraih melalui
pawai rimpu.

Pembenahan Lawata
saat ini, kata dia, terus
dilakukan. Kini pun dalam

pembangunan sarana dan
prasarana pendukung,

Wali Kota Bima Ajak DPRD Bersinergi Bangun Daerah

seperti kolam renang agar
semakin menarik pengun-

jung.
“Kemudian juga atas

dukungan DPRD pemba-
ngunan masjid Kantor Pem-
kot Bima sedang berproses,
tentunya semua program itu
lahir dari dukungan DPRD
termasuk status WTP,”
katanya.

“Kami juga sadari ba-
nyak hal perlu dibenahi
kedepannya, banyak janji
perlu kita tuntaskan, tak
mudah memang seperti
membalikan telapak ta-
ngan. Namun dengan du-
kungan dewan dan ma-
syarakat semuanya akan
mampu dicapai bersama
demi kemajuan dan kese-
jahteraan seluruh masya-
rakat kota Bima kita cin-
tai,” tutupnya. (BE06)

Drs Dahlan Muhammad
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Hari Sumpah Pemuda
di Dompu “Warna-Warni”

Dompu, BimaEkspres.-
Ada yang berbeda dalam

peringatan Hari Sumpah
Pemuda di Kabupaten Dom-
pu, Senin (28/10). Bupati, Wa-
kil Bupati, Anggota Dewan
,FKPD, Pejabat dan ASN
serta siswa dan siswi meng-
gunakan kontum adat yang
berwarna warni.

Pakaian yang digunakan
menunjukan keragaman
budaya dan ada istiadat yang
ada di Dompu. Terlihat para
peserta antusias mengikuti
upacara Hari Sumpah Pe-
muda itu.

Bupati Dompu, Drs H
Bambang M Yasin bertindak
sebagai Inspektur upacara.
Arif Hidayahtullah SE
menjadi pemimpin upacara,
Edyson, SH  Perwira Upa-
cara dan Pengibar Bendera
Merah Putih Purna Paski-
braka Indonesia Dompu.

Pembacaan UUD 1945
oleh Doni Damara Muslim

dari KNPI serta pembacaan
keputusan kongres pemuda
1928, Nurul Huda, SH.

Bupati Dompu H Bam-
bang M Yasin membacakan
Amanat Mentri Pemuda dan
Olahraga RI, Zainudin Amali.
Dismapaikannya Perkemba-
ngan teknologi informasi iba-

rat dua sisi mata pisau ,disi
lain memberikan jaminan
kecepatan informasi. Namun
disi lain perkembangan ini
mempunyai dampak nega-
tive.

Pemuda yang memiliki
karakter yang tangguh, me-
miliki karakter moral dan

DPRD Desak Bupati Sikapi
Masalah Patung di Wane

Bima, BimaEkspres.-
Anggota Dewan Kabupaten Bima, Edy Mukhlis

mendesak Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri
SE segera menyikapi terkait berdirinya patung di
pantai Wane Desa Tolotangga Kecamatan Monta.
Apalagi keberadaannya sudah ada pernyataan Ke-
tua MUI Bima. Dan pernyataan MUI itu merupa-
kan fatwa yang harus sesegera mungkin disikapi
oleh Bupati Bima.

“Bupati harus segera mengeluarkan rekomendasi
untuk membongkar patung tersebut. Apalagi MUI
Bima sudah memberikan pernyataan jelas terkait
keberadaan patung tersebut,” tegasnya saat ditemui
di Kantor Bupati Bima, Senin (28/10).

Kata dia, setelah MUI mengeluarkan fatwa
seperti itu. Tak ada lagi yang harus silang pendapat
bagi masyarakat. Terkait keberadaan patung terse-
but. “Kalau MUI sudah memberikan fatwanya un-
tuk dibongkar. Bupati harus sikapi hal itu. Bukan
membiarkan begitu saja dan menjadi polemik bagi
warga,” tuturnya.

Dia mendesak Bupati selaku kepala Pemerintah
Daerah Kabupaten Bima segera mengeluarkan re-
komendasi tersebut. Supaya tak ada lagi silang pen-
dapat antar warga. “Kita minta ketegasan Bupati
Bima. Sebab ini menyangkut masalah umat. Bukan
persoalan kepentingan kelompok atau individu,”
ungkapnya.

Dia juga meminta kepada pemilik lahan yakni
mantan Kapolres Bima, Pak Ekawana selaku unsur
yang berkaitan dengan polemik ini. Agar segera
bersikap agar persoalan ini tak membias. “Pemilik
lahan harus menyadari hal tersebut. Agar tidak ada
lagi polemik terkait keberadaan patung tersebut,”
pungkasnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Damayanti Putri SE, me-
mimpin upacara Peringatan
Hari Sumpah Pemuda ke-91
tahun 2019. Kegiatan  dirang-
kai dengan Pencanangan
Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) XVI
dan Hari Kesatuan Gerak
(HKG) PKK ke-47 Tingkat
Kabupaten Bima di halaman
Kantor Bupati Bima di Ke-
camatan Woha, Senin (28/
10).

Hadir juga saat itu Wakil
Bupati Bima, Ketua dan Ang-
gota DPRD Kabupaten Bi-
ma, Sekda Bima, Ketua TP
PKK Kabupaten Bima serta
pimpinan dan kepala FKPD
lingkup Kabupaten Bima.

Bupati Bima Hj. Indah
Dhamayanti Putri, SE me-
ngatakan, pada peringatan
Hari Sumpah Pemuda ke-91
kali ini mengambil tema "Ber-
satu Kita Maju". Tema ini
diambil untuk menegaskan
kembali komitmen yang te-
lah dibangun oleh para pe-
muda yang diikrarkan pada
tahun 1928 dalam Sumpah
Pemuda.

"Hanya dengan persatuan
kita dapat mewujudkan cita-
cita bangsa. Pesatnya per-
kembangan teknologi infor-

masi ibarat dua mata pisau,"
katanya.

Satu sisi dia memberikan
jaminan kecepatan informa-
si, sehingga memungkinkan
para pemuda untuk mening-
katkan kapasitas pengetahu-
an dalam pengembangan
sumber daya serta daya sa-
ing. Namun pada sisi, per-
kembangan ini mempunyai
dampak negatif. Informasi-
informasi yang bersifat des-
truktif mulai dari pornografi,
narkoba, pergaulan bebas
hingga radikalisme dan tero-
risme juga masuk dengan
mudahnya.

“Apabila pemuda tidak
dapat membendung dengan
filter ilmu pengetahuan dan
karakter positif dalam berbang-
sa dan bernegara,” ujarnya.

"Pemuda juga harus me-
miliki kapasitas intelektual
dan skill kepemimpinan,
kewirausahaan, dan kepelo-
poran yang mumpuni, serta
pemuda harus memiliki ino-
vasi agar mampu berperan
aktif dalam kancah internasi-
onal," tambahnya.

Pada upacara ini juga, di-
rangkaikan demgan kegiatan
Bulan Bhakti Gotong Ro-
yong Masyarakat (BBGRM)
ke-16 tahun ini, yang di-inte-
grasikan dengan Hari Kesa-

tuan Gerak PKK ke-47 ber-
tujuan agar didalam kehidu-
pan masyarakat, senantiasa
dilestarikan dan dikembang-
kan semangat kegotong ro-
yongan dan keswadayaan
berbasis pada nilai-nilai bu-
daya masyarakat setempat,
yang telah mengakar dan
berkembang dalam kehidu-
pan sehari-hari.

"Tujuannya supaya buda-
ya masyarakat saling men-
dukung dan saling memban-
tu diantara sesama, tetap
melekat dan terus diperta-
hankan kebiasaan-kebiasaan
positif masyarakat sebagai
wujud bergotong royong dan
berswadaya," kata dia.

Karena semua itu meru-
pakan nilai-nilai keutamaan
yang harus senantiasa di-
kembangkan dan lestarikan,
sebagai kekuatan integrasi
sosial masyarakat di desa,
dalam rangka menuju visi
dan misi Bima Ramah seja-
lan dengan tema.

"Dengan Semangat Bu-
lan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat dan Kesatuan
Gerak PKK, kita amankan
pelaksanaan Pilkades dan
pengisian BPD di Kabupa-
ten Bima," katanya.

Selain itu juga, gerakan
Pemberdayaan dan Kese-

karakter kinerja, beriman ,
berintegritas tinggi, jujur, santun
, disiplin dan kerja keras, kerja
ikhlas dan kerja tuntaslah yang
mampu meraih kesuksesan.
Selain itu pemuda juga harus
memiliki inovasi agar berperan
aktif dalam kancah internasio-
nal.  (BE03)

Pimpin Upacara HUT Sumpah Pemuda, Bupati Bima Canangkan BBGRM
jahteraan Keluarga (PKK)
sebagai pembangun ma-
syarakat yang tumbuh dari,
oleh dan untuk masyarakat,
selama ini telah diakui kebe-
radaannya di dalam masya-
rakat, yang sejalan dengan
visi gerakan PKK. Yaitu ter-
wujudnya keluarga yang be-
riman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

Melalui gerakan pemberda-
yaandan kesejahteraan keluarga
(PKK) telah mampu merubah
perilaku masyarakat, dari perilaku
yang apatis ke prilaku yang kreatif
dan modern.

"Peringatan hari kesatuan
gerak PKK ini, merupakan mo-
mentum yang strategis untuk
mendorong dan meningkatkan
kinerja para kader-kader PKK
secara profesional, dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan
keluarga," jelasnya. (BE05)

Edy Muhlis, SSos
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Soal Dana Hibah,
Wali Kota Bima Nilai OPD tidak Siap

Bantuan Usaha... dari hal.1

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

hammad Lutfi, SE menilai
belum terealisasinya ban-
tuan dana hibah bagi ke-
lompok usaha karena OPD
belum paham dan siap-
nya.
Alasannya, karena soal  ad-
ministrasi, nomenklatur ang-
garan, sampai proses verifi-
kasi kelompok.

Namun, kata dia, ada
OPD yang sudah meram-

Drs H Fakhruranji dikon-
firmasi diruang kerjanya,
Senin (28/10) mengaku, ke-
lanjutan program pembangu-
nan masjid Agung Al Mu-
wahiddin dan bantuan hibah
bagi pengembangan dan ter-
ciptanya usaha kelompok ma-
syarakat akan diprogramkan
kembali tahun depan.

Sebelumnya juga sudah
berlangsung Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan de-
wan tentang kendalanya.

Kata dia, untuk program
bantuan usaha di tahun 2020
akan diubah bentuknya.
Yaitu program peningkatan
pendapatan masyarakat dan
kesempatan kerja.

“Artinya tidak hanya
masyarakat tidak mampu
dapat bantuan, tetapi ba-
gian siapapun dalam ke-

Diselidiki... hal.1

pengamanan polisi. Sebe-
lumnya serahkan diri di Ma-
polsek Bolo kemudian diba-
wa ke Mapolres,” ujarnya.

pungkan verifikasi. Seperti
Dinas Pertanian Kota Bi-
ma, telah menetapkan 109
kelompok ternak yang me-
menuhi syarat administrasi
dan tekhnis di lapangan.

Meski sudah diverifika-
si, kata dia, kelompok di-
maksud belum bisa direko-
mendasikan untuk menda-
pat dana hibah. Alasan OPD,
kelompok harus terdaftar di
Kesbangpol Kota Bima.

Namun Walikota menyam-

Dirinya berharap, kepa-
da seluruh elemen agar
menyerahkan penanganan
kasus tersebut pada polisi.

lompok mau membuka usa-
ha dan kesempatan kerja,”
ujarnya.

Karena jika diberikan
pada kelompok tidak mam-
pu, penerimanya wajib ma-
suk dalam data terpadu pa-
da Dinsos.

Sehingga diubah melalui
program hibah, karena
tujuan bantuan ini mencip-
takan usaha baru dan men-
dorong pengembangan
usaha kecil .

Seperti, usaha Tenun,
bakulan, peternakan, per-
bengkelan dan lainnya nan-
tinya akan masuk melalui
beberapa OPD, pada Dinas
Pertanian, Perikanan, Pe-
rindag, Dinsos pun dinas
Pariwisata tergantung pro-
duk usaha diajukan.

Tambahnya, bahwa pro-

paikan sebagian Kepala
OPD kurang memahami
aturan. Sebenarnya dana
hibah ini tidak harus kelompok
terdaftar di Kesbangpol Kota
Bima. Cukup terdaftar dan
terverifikasi di dinas tekhnis.

"Kepala OPD kurang me-
mahami ini. Bantuan hibah ini
tidak sesulit itu," ujarnya.

Tambahnya, bahwa Da-
na hibah usaha sama se-
perti bantuan santunan ke-
matian dan pengobatan un-

tuk masyarakat. Sehingga
dana hibah ini dalam bentuk
individu dan kelompok.

Kemudian mengenai da-
na Bansos yang dialihkan
ke dana hibah ini, priori-
tasnya adalah untuk dana
usaha dalam rangka men-
ciptakan lapangan kerja.
Jika menggunakan dana
Bansos, tentunya harus se-
suai dengan basis data ter-
padu (BDT).

“Sementara sesuai BDT

diperuntukan bagi i warga
miskin, Bukan untuk pe-
ngangguran atau mem-
bantu usaha kecil. Oleh ka-
rena itu dialihkan ke dana
hibah untuk mendoromg
sektor usaha," tegasnya.

Seperti diketahui dari
hasil RDP antara Sekda,
OPD terkait bersama de-
wan sebelumnya, menga-
ku bahwa kendala reali-
sasinya anggaran bantuan
karena soal administrasi

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

hammad Lutfi, SE memim-
pin upacara peringatan Ha-
ri Sumpah Pemuda Ke-91
Tingkat Kota Bima Tahun
2019 di Halaman Kantor Wa-
likota Bima, Senin (28/10).
Tahun ini Sumpah  Pemu-
da mengambil tema “Ber-
satu Kita Maju”.

Dikatakannya, Upacara
Peringatan Hari sumpah
Pemuda Ke-91 mengusung
tema "Bersatu Kita Maju"
yang merupakan bentuk
penegasan kembali komit-
men yang telah dibangun dan
diikrarkan oleh para pemuda
pada tahun 1928 melalui
sumpah pemuda.

Menteri Pemuda dan
Olahraga DR H Zainudin
Amali, SE, M.Si melalui
amanat yang dibacakan
oleh Wali Kota Bima me-
ngajak kepada seluruh kom-
ponen pemuda agar sema-
ngat para pemuda dalam
menatap dan ikut memba-
ngun dunia.

Pemuda harus terus men-
jadi obor penyemangat bagi
pengabdian kepada bangsa
Indonesia. Serta berpartisi-

pasi mengangkat bangsa dan
tanah air tercinta dikancah
dunia.

"Wahai Pemuda Indone-
sia, dunia menunggumu,
berjuanglah, lahirkanlah
ide-ide, tekad dan cita-cita,
pengorbanan dan perjua-
nganmu tidak akan pernah
sia-sia dalam mengubah
dunia,” ujarnya.

Turut hadir Wakil Wali-
kota Bima Feri Sofiyan
SH, Ketua DPRD Kota
Bima Alfian Indrawirawan
S. Adm beserta Seluruh
Anggota DPRD Kota Bi-
ma, Sekretaris Daerah Ko-
ta Bima Drs H Mukhtar
MH, Unsur Forum Koordi-
nasi Pimpinan Daerah
(FKPD) Kota Bima, Staf
Ahli Walikota Bima, Asis-
ten Setda Kota Bima, Ke-
tua TP PKK Kota Bima Hj
Ellya H Muhammad Lutfi
SE, Ketua Dharma Wanita
Persatuan Kota Bima Hj
Salmah H Mukhtar MH,
Pimpinan Perangkat Dae-
rah Lingkup Pemerintah
Kota Bima, Pimpinan Ins-
tansi Vertikal, Organisasi
Masyarakat/Pemuda/Wa-
nita Kota Bima, Pimpinan

BUMN/BUMD, Para
Pejabat Lingkup Peme-
rintah Kota Bima dari ber-
bagai tingkatan dan un-
dangan lainnya.

Sedangkan peserta
upacara terdiri dari ASN
(Aparatur Sipil Negara)

Lutfi: Amanah Sumpah Pemuda, Bersatu Kita Maju

IPTU Hanafi

gram ini tentunya akan
memberikan rangsangan
bagi masyarakat untuk
membuka peluang usaha.
Dengan demikian dari
1000 kelompok saja bisa
membuka puluhan ribu
peluang kerja kedepan-
nya.

“Bapedda wajib me-
ngawalnya, dan kami pas-
tikan akan kembali dilun-
curkan pada tahun 2020,"
ujarnya.

“Sesuai arahan pimpin-
an tetap akan dilanjutkan
dan diluncurkan pada 2020.
Karena program tersebut
merupakan keinginan ku-
at dari kepala daerah bagi
penuntasan masjid Agung
dan bantuan usaha bagi
masyarakat,” ujarnya.
(BE06)

“Polisi akan mengusut
kasus tersebut tentu sesuai
prosedur dan mekanisme,”
tutupnya. (BE07)

proposal diajukan kelom-
pok usaha.

Untuk itu Pemkot me-
nundanya, namun disisi lain
DPRD menilai OPD ter-
kait tak siap menjalankan
tugas diberikan, karena so-
al administrasi tak semua
proposal tak memenuhi
syarat.

Kalaupun OPD serius
harusnya proposal meme-
nuhi syarat dapat di cair-
kan anggarannya. (BE06)

lingkup Pemerintah Kota
Bima, Organisasi Masya-

rakat dan Pemuda, Ang-
gota Paskibraka Kota Bi-

ma Tahun 2019, Mahasis-
wa dan Pelajar. (BE06)

H Muhammad Lutfi, SE
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Bima, BimaEkspres.-
Bertepatan dengan hari

sumpah pemuda tahun 2019,
Persatuan Pesilat Bintang
Timur (PSBT) Kabupaten
Bima, kembali menunjukan
kepedulian terhadap sesama.
Yakni  memberikan bantuan
alat tidur bagi korban ke-
bakaran di Desa Ntonggu,
Kecamatan Palibelo, Kabu-
paten Bima, Senin (28/10).

"Di hari sumpah pemu-
da tahun ini, anggota pen-
cak silat bintang timur me-
nyumbang kasur dan ban-
tal untuk korban kebaka-
ran di Desa Ntonggu Ke-
camatan Palibelo," jelas Pe-

latih PSBT, Agus S. Pd.
Kepedulian seperti ini,

kata dia, tidak hanya kali
ini saja dilakukan oleh pem-
binan, pengurus, pelatih
dan anggota PSBT. Musi-
bah kebakaran di Kecama-
tan Woha, Belo dan lainnya
juga dibantu.

"Bantuan kami berikan
berupa alat tidur Bantal dan
kasur. Bantal sebanyak 50
buah dan kasur 12 buah," je-
lasnya.

Sebagai pelatih dan pen-
diri, Agus mengucapkan
terimakasih kepada ketua
dewan pembina PSBT  Drs.
Chaerunas. M.Pd dan Ke-

PSBT Sumbangkan Tempat Tidur untuk Korban Kebakaran
tua Umum PSBT yang su-
dah menyumbangkan se-
bagian gajinya untuk kor-
ban kebakaran. "Saya juga
ucapkan terima kasih ke-
pada para pelatih cabang
PSBT Andriani Agus Seti-
awan Risky, Satria Monta,
Sahdan Monta, Elsa dan
Dila dan seluruh anggota
PSBT yang sudah menyum-
bangkan dana untuk korban
kebakaran," ujarnya.

Agus mengakui, ban-
tuan yang diberikan tidak
seberapa. Namum semo-
ga bermanfaat bagi korban
kebakaran.

"Bantuan yang kami be-

Bima, BimaEkspres.-
Sebulan terakhir, ibu-

ibu yang tergabung dalam
Lembaga Pendidikan Ke-
lompok Belajar Masyara-
kat (PKBM) Asy-Syakur
Cabang  Kelurahan Pena-
toi Kecamatan Mpunda, terus
membina warga belajarnya,
terutama yang berkaitan
dengan Pendidikan Kecaka-
pan Wirausaha (PKW).

Kegiatan itu berlang-
sung dengan alokasi waktu
150 jam dan dibuka 14
Oktober lalu oleh Sekretaris
Dikbut Kota Bima, H Mu-
hammad Yamin, M.Si. Ma-
teri disampaikan pemateri
yang berkompeten  sekali-
gus memraktikan.

Apa saja yang dilakukan
ibu-ibu dalam PKW itu? Ke-
tua PKBM Asy-Syakur Ca-
bang Kelurahan Penatoi,
Dra. Nur Aliah,  pendidikan
non formal yang dikembang-
kan di PKW ini adalah ku-
liner dan kue kering dan kue
basa. Untuk kuliner adalah
praktik membuat berbagai

jenis bakso.
Sedangkan praktik mem-

buat kue adalah kue saroja
bolu kukus, renggina, dan
lainnya.

“Beberapa kue yang te-
lah dibuat ibu-ibu sudah bi-
sa dijual kepada anggota
dan warga sekitar.

“Alhamdulillah ibu-ibu

PKBM Asy-Syakur Terus Bina Warga Belajarnya

sudah banyak yang bisa
membuat kue dengan mo-
dal yang ringan. Kita ber-
harap setelah pelatihan ini
keterampilan yang dipero-

leh bukan sekadar teori,
tetapi dipraktikan dalam
meningkatkan ekonomi
keluarga,” ujar alumni IA-
IN Ujung Pandang ini.

Tidak hanya itu, kata-
nya, ibu-ibu juga melaksa-
nakan arisan rutin sebagai
kebiasaan menyisihkan se-
bagian uang belanjanya agar
bisa dijadikan modal usaha.

Tentu kegiatan sema-
cam ini sudah menyadi
pembinaan dari Kabid Pen-
didikan Non Formal Dik-
bud Kota Bima, Abdul Ha-
fid dengan materi manaje-
men penjualan dan penge-
lolaan.

Ke depan diharapkan
ada dukungan modal dari
Kelurahan dan Wali Kota
Bima. Karena kegiatan se-
macam ini dapat mening-
katkan ekonomi rumah
tangga. Apalagi, saat ini
sedang tren penjualan on-
line.

“Kita mulai dari yang
kecil saja dahulu, terutama
kepada warga sekitar agar
memiliki keterampilan dan
hasil pendidikan ini terus
dipraktikan untuk mening-
katkan ekonomi keluarga,”
katanya. (BE02)

rikan untuk masing-masing
satu KK yang mengalami

musibah, kami berharap da-
pat bermanfaat untuk mengu-

rangi beban setelah ditimpa
bencana," pungkasnya. (BE05)

Mataram, BimaEkspres.-
Wagub NTB, Dr. Ir. Hj.

Sitti Rohmi Djalilah M.Pd,
menghadiri penanaman 1
juta mangrove dalam rang-

ka menjaga lingkungan,
mitigasi bencana dan me-
numbuhkan pariwisata ba-
ru di daerah bakau, di De-
sa Cendi Manik, Sekotong,

Lombok Barat,  Ahad (27/
10/2019).

Wagub sangat menga-
presiasi kegiatan yang di-
inisasi We Save NTB dan

Wagub NTB Ikut Penanaman Pohon Mangrove di Cendi Manik

IKA PMI (Ikatan Pelajar
dan Mahasiswa Islam) Dompu
tersebut, karena berkaitan
dengan lingkungan dan ke-
lestarian alam.

Menurut Wagub, jika
anak-anak muda terus ber-
kontribusi seperti ini maka
semakin mudah mewujud-
kan NTB Gemilang.

"Acaranya sederhana
tapi esensinya luar biasa.
Inilah anak-anak muda yang
memiliki ide-ide luar biasa
dan semangat juang luar
biasa. Jika penyalurannya
benar, pemerintah akan me-
wadahi dan memfasilitasi
semangat mereka untuk me-
lakukan yang terbaik untuk
bangsa. Insya Allah, apa yang
dicita-citakan bersama akan
segera kita wujudkan," ung-
kap Wagub.

Wagub menjelaskan
bahwa mencintai lingkung-
an artinya mempersiapkan
warisan kepada generasi
di masa depan. Warisan
yang paling berharga ada-
lah dengan menjaga lingku-
ngan.

Menurut Wagub, kurang-
nya perhatian terhadap ling-
kungan dapat berdampak

pada rusaknya infrakstruk-
tur karena keseimbangan
alam tidak dijaga.

"Maka dari itu, saya se-
bagai Wakil Gubernur NTB
beserta jajaran kami di Pem-
prov bertekad untuk me-
ngedepankan lingkungan
menjadi suatu keharusan
dan kebutuhan," tandas-
nya.

Menanam mangrove me-
rupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan keles-
tarian alam. Fungsi mangro-
ve bukan hanya untuk meng-
hindari erosi dan abrasi, na-
mun juga penting bagi ke-
langsungan hidup habitat
satwa bawah laut.

"Saya sangat berharap
ini bukan hanya pencana-
ngan saja, tetapi bagaima-
na cara agar kita mampu me-
wujudkan satu juta itu. Kita
harus bertekad agar tereali-
sasi. Pemerintah akan men-
support ide-ide seperti ini dan
kita wujudkan bersama," tu-
tupnya. (BE08)
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Yandi: Menjadi Pemimpin tidak Harus Menunggu Tua
da Bima.

"Kami tetap akan be-
kerja maksimal dan objek-
tif untuk mengawasi kebi-
jakan Pemda Bima, se-
mua akan kita terapkan
secara normatif dan pro-
sedural, demi membangun
Bima lebih baik kedepan,"
katanya.

Dia juga mengingatkan,
sebagai generasi muda
kedepan menjadi contoh
bagi generasi akan datang.

Yandi meminta harus bisa
menjadi pionir baik melalui
pemikiran, perilaku dan tu-
tur kata yang santun dalam
beraktivitas.

"Pemuda harus menjadi
tauladan bagi adik-adiknya,
terapkan sikap dan perilaku
yang baik dalam memba-
ngun Daerah, supaya ke-
depan bisa didorong untuk
menjadi pemimpin generasi
muda dimasa akan datang,"
jelasnya. (BE05)

Mataram, BimaEkspres.-
Pemerintah Provinsi

NTB menggelar upacara
Hari Sumpah Pemuda ke-
91, di Lapangan Bumi Go-
ra Kantor Gubernur NTB,
Senin (28/10/2019). Wakil
Gubernur NTB, Dr. Hj.
Sitti Rohmi Djalilah, ber-
tindak sebagai Inspektur
Upacara.

Wakil Gubernur mem-
bacakan amanat Menteri
Pemuda dan Olahraga, Za-
inudin Amali, sesuai dengan
tema Sumpah Pemuda ta-
hun ini, yaitu "Bersatu Kita
Maju".

"Tema ini diambil untuk
menegaskan kembali ko-
mitmen yang telah diba-
ngun oleh para pemuda yang
diikrarkan pada tanggal 28
Oktober 1928 dalam Sum-
pah Pemuda bahwa hanya
dengan persatuan kita dapat
mewujudkan cita-cita bang-
sa," jelasnya.

Pesatnya perkemba-
ngan teknologi informasi
yang memiliki dampak po-
sitif dan negatif, menjadi
sebuah tentangan bagi pa-
ra pemuda saat ini.

Pemuda bisa memben-
dung dampak negatif ter-
sebut dengan memfilter il-

Pemuda NTB Diharapkan Mendunia

mu pengetahuan dan karak-
ter positif dalam berbangsa
dan bernegara.

"Canggihnya ilmu penge-
tahuan serta mudahnya ak-
ses ke sosial media menjadi
tempat favorit berkumpul-
nya anak-anak muda lintas
negara, lintas budaya dan
lintas agama dan interaksi
mereka di sosial media, ber-
jalan real time 24 jam. Di-
sinilah peran para pemuda
untuk bersaing dalam segi
apapun tentunya dalam hal
positif," kata Menpora.

Menpora juga berha-
rap, kedepannya akan ba-
nyak muncul tokoh pemu-
da yang mendunia, yang
mampu memberikan war-
na untuk mengubah du-
nia, dengan tekad dan se-
mangat yang didukung oleh
ilmu pengetahuan dan tek-
nologi yang dimiliki.

Walaupun tantangan
pemuda terdahulu dengan
pemuda masa kini sangat
berbeda.

Namun, pada dasarnya
memiliki tujuan yang sa-

Bima, BimaEkspres.-
Ketua DPRD Kabupa-

ten Bima, Muhammad Pu-
tra Feriyandi, S. Ip, menilai
menjadi seorang pemimpin
tidak harus menunggu tua.
Pemuda memiliki kemam-
puan untuk menjadi pe-

ma, yakni persatuan dan
kesatuan bangsa.

"Kalau pemuda genera-
si terdahulu mampu keluar
dari jebakan sikap-sikap
primodial suku, agama, ras
dan kultur menuju persatu-
an dan kesatuan bangsa,
maka tugas para pemuda
saat ini yaitu harus tangguh
membuka pandangan ke
luar batas-batas tembok ke-
kinian dunia, kemudian me-
nyongsong masa depan du-
nia yang lebih baik,” tutup-
nya.(BE08)

mimpin.
"Menjadi seorang pemim-

pin itu tidak mesti menunggu
dewasa atau tua, saat ma-
sih muda, semua memiliki
peluang menjadi pemimpin,
pemuda harus tunjukan bah-
wa pemuda kita bisa," ujar-

nya usai upacara HUT Sum-
pah Pemuda di Kantor Bu-
pati Bima, Senin (28/10).

Pada momen HUT Sum-
pah Pemuda, Yandi menga-
jak generasi muda untuk
memberikan kontribusi posi-
tif bagi daerah. Tidak hanya
bangga menjadi garda ter-
depan, namun harus  memi-
liki inovasi yang disumbang-
kan bagi daerah.

"Pemuda jangan hanya
dilihat dari umur semata un-

tuk menjadi seorang pemim-
pin, akan tetapi kesiapan,
kemampuan kapabilitas,
kapasitas sebagai masyara-
kat yang ingin membangun
Bima lebih baik kedepan ha-
rus ada," jelasnya.

Sebagai pimpinan lemba-
ga DPRD Kabupaten Bima
termuda di NTB, Yandi ber-
janji akan bekerja maksimal
demi membangun daerah,
melalui funsi pengawasan-
nya terhadap kebijakan Pem-

Mataram, BimaEkspres,-
Wakil Gubernur Provin-

si NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi
Djalilah, menerima audiensi
pelajar yang lolos seleksi
Forum Pelajar Indonesia,
yang diselenggarakan oleh
Indonesia Student and Youth

Forum (ISYF) di ruang kerjanya,
Senin, (28/10/2019).

Wagub berpesan agar
para peserta mempersiap-
kan diri dengan sebaik-baik-
nya. “Pahami budaya dan
masyarakat NTB dan beri-
kan yang terbaik untuk NTB,”

Duta Forum Pelajar Indonesia Diminta Beri yang Terbaik untuk NTB

pesan Wagub.
Baginya, kolaborasi pe-

lajar se-Indonesia ini dapat
memberi pengaruh terha-
dap pelajar-pelajar lainnya,
sebab anak-anak muda ada-
lah generasi penerus yang
nantinya mau tidak mau

akan mengemban tugas
memajukan bangsa.

Sebagai informasi, Fo-
rum Pelajar Indonesia ada-
lah forum tahunan yang
melibatkan sebanyak 250
pelajar tingkat SMA/SMK/
MA dari seluruh Indonesia.

Forum ini bertujuan mem-
buka ruang belajar untuk
berdiskusi dan berbagi pe-
ngalaman dalam upaya me-
numbuhkan karakter kepe-
mimpinan dan integritas pela-
jar Indonesia.

Adapun outcome-nya
adalah para pelajar mema-
hami hak dan kewajiban
sebagai pelajar sehingga
menjadi agen perubahan.

Selain itu dapat menjadi
duta promosi kebijakan
dalam berbagai bentuk ke-
giatan positif di daerah ma-
sing-masing.

Kegiatan dari forum ini
akan diselenggarakan 6-10
November 2019 di Jakarta.
(BE08)

Muhammad Putra Feriyandi, S.Ip

Bima, BimaEkspres.-
Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Bima,
Sabtu 26 Oktober 2019 meng-
gelar rapat penetapan syarat
minimal bagi calon perse-
orangan untuk Pilkada Bi-
ma 2020. Rapat tersebut di-
gelar secara tertutup, Ba-
dan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) setem-
pat hanya diberikan Surat
Keputusan hasil pleno.

Ketua Bawaslu Kabu-
paten Bima, Abdullah, SH,
mengatakan, sikap dan
tindakan KPU Kabupaten
Bima yang mengadakan
pleno tertutup dalam me-
netapkan syarat minimal
bagi calon perseorangan
tersebut disayangkan. Mes-
tinya, kata dia, setiap taha-
pan yang dilakukan oleh
KPU harus diawasi oleh
Bawaslu.

“Secara umum KPU
Kabupaten Bima memang
sudah melaksanakan taha-
pan sesuai dengan amanat
PKPU Nomor 15 Tahun
2019 yang mengatur tentang
Tahapan, Program dan Jad-
wal penyelenggaraan Pilka-
da serentak Tahun 2020.
Namun, semestinya mereka

(KPU,red) tidak melakukan-
nya secara tertutup,” tutur-
nya

Karena, lanjut Ebit sa-
paan akrab Ketua Bawas-
lu Kabupaten Bima ini, pro-
ses penetapan standar du-
kungan minimal bagi calon
perseorangan adalah bagi-
an dari tahapan yg wajib di
awasi oleh Bawaslu. Hal itu
menjadi penting untuk da-
pat dipastikan apakah duku-
ngan calon perseorangan
yang digunakan oleh KPU
adalah menggunakan data
Daftar Pemilih Tetap (DPT)
pada Pemilu 2019 atau di-
tambah dengan Daftar Pemi-
lih Kusus (DPK) yang dica-
tat pada Pemilu 2019.

“Hal ini penting kami ke-
tahui, sebab ini menyangkut
jumlah yang dikumpulkan oleh
Bakal Calon Perseorangan
Bupati/Wakil Bupati pada Pil-
kada tahun 2019,” tegasnya.

Ditambahkannya, untuk
memastikan setiap tahapan
Pemilukada dilaksanakan
dengan baik oleh KPU, ma-
ka Bawaslu berhak untuk
mengawasi setiap proses ta-
hapan yang dilaksanakan
oleh KPU sebagai penyeleng-
gara teknis,” tutup Ebit. (BE07)

Bawaslu Sayangkan
KPU Rapat Pleno Tertutup

Wagub NTB saat menyerahkan penghargaan kepada salah satu pemuda Kabupaten
Bima, Senin, saat acara sumpah pemuda.

Abdullah, SH


