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Lagi, Pemkab Bima
Raih Opini WTP

Bima, BimaEkspres.Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, kembali meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Pemerintahan Daerah Lingkup
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018.
Penerimaan penghargaan itu di Hotel Aruna
Sengigi, Lombok Barat, Selasa (29/10).
Kabag Humaspro Setda Bima. M. Chandra Kusuma AP, mengatakan, ini sebagai
komitmen pemerintahan Bupati Bima, Hj
Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati
Bima, Drs H Dahlan M Noer, MPd dalam
tata pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan serupa telah diraih berturut-turut selama empat tahun terakhir, sejak 2016. “PengharBaca: Raih Opini... Hal 6

Dandim Tegaskan
Pilkades Wajib Aman
Bima, BimaEkspres.Tahapan Pilkades di 82 Desa di Kabupaten Bima terus berjalan. Untuk itu, Dandim 1608/Bima, Kolonel Inf Bambang Kurnia Eka Putra, akan maksimal mengamankan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 16 Desember 2019 mendatang.
"Saya minta kepada semua elemen
yang ada serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan
ketertiban masyarakat, sehingga, tetap
dalam keadaan kondusif terutama menjelang Pilkades," ujarnya, Selasa (29/10).
Menurut Bambang, Kamtibmas daerah sangat perlu dijaga. Terutama dalam setiap momen kompetisi politik, seperti Pilkades
yang dilaksanakan serentak Desember 2019
nanti.
“Mari bersama-sama menjaga situasi
Kamtibmas di Kabupaten Bima. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam
mensukseskan situasi Kamtibmas agar selalu
aman, damai dan sejuk," harapnya.
Baca: Wajib Aman... Hal 6

E-mail: redaksibimeks@yahoo.co.id

Kepala Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, H Puasa, membagikan bantuan kepada siswa berprestasi di Desa setempat
Selasa (29/10). Beritanya di halaman 5.

Rebut Hutan Tutupan Negara,
Warga Ncandi dan Monggo Nyaris Baku Bunuh
Bima, BimaEkspres.Lantaran merebut hutan kawasan tutupan negara berlokasi di So Donggo Sampalu watasan Desa Monggo. Warga Desa
Monggo dan Desa Ncandi adu jotos.
Akibatnya, korban bernama Usman Jamai asal Desa Monggo nyaris terbunuh dalam inseden pertikaian yang terjadi di kawasan So Donggo Sampalu, Senin, (28/10).

Kapolsek Madapangga melalui Kanit
Reskrim, Bripka. Heri Kuswanto, membenarkan peristiwa tersebut. Terkait kasus
tersebut pihaknya sedang melakukan penyelidikan.
“Kita sudah amankan empat orang warga Desa Ncandi yang diduga terlibat dalam
peristiwa tersebut,” terang Heri, Selasa (29/
10).

Empat orang yang diamankan yakni
inisial A, JM, A, dan B, mereka diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Usman
Jamai warga Desa Monggo.
“Proses hukum sedang berjalan. Berbagai tahapan sedang dilakukan,” tuturnya.
Baca: Baku Bunuh... Hal 3

Dua Hari Operasi Zebra, 191 Pelanggar Dijaring

Kegiatan Operasi Zebra.

Bima, BimaEkspres.Selama dua hari melaksanakan Operasi
Zebra Gatarin Tahun 2019. Jajaran Polres
Kabupaten Bima dan Sub Den Pom, Sat

Brimob dan Dishub yang di pimpin oleh Kasat
Lantas selaku Kasatgas Gakkum IPTU. Agus
Pujianto, S. Pd berhasil menjaring 191 pelanggar.

“Operasi Zebra Gatarin selama dua hari
yakni Senin (28/10) dan Selasa (29/10). Sebanyak 191 pelanggar berhasil dijaring,” ujar
Kasubag Humas Polres Kabupaten Bima,
IPTU, Hanafi, Selasa (29/10).
Kata dia, Senin (28/10), jumlah pelanggaran yang ditilang sebanyak 109. Terdiri
dari roda dua sebanyak 85, roda empat sebanyak 21, roda enam sebanyak 3 unit. Jenis
pelanggaran, pengendara tanpa SIM sebanyak 15, tanpa STNK sebanyak 20, tanpa
Helm sebanyak 55, tanpa sabuk pengaman
sebanyak 5. Selain itu di bawah umur 1, lawan arus 2, kelengkapan sebanyak 6 dan
lain lain sebanyak 5. Barang Bukti berupa
SIM sebanyak 39, STNK 67.
Kemudian Selasa (29/10), jumlah pelanggaran (tilang) sebanyak 82. Terdiri dari
roda dua sebanyak 62, roda empat sebanyak
Baca: Operasi Zebra... Hal 4

Pengaduan, Langganan & Iklan, Hubungi: (0374) 646840, 082-339-031-009, 081-917-505-553, 082-247-189-583
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Warga Buang Bibit Jagung di Kantor Dewan

Energi Pemuda
ADA harapan besar disampaikan Bupati
Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE pada
momentum Sumpah Pemuda, Senin 28 Oktober
2019. Pemuda Kabupaten Bima diharapkan
menjadi generasi yang dicontoh oleh generasi
selanjutnya. Maka perlu ada perubahan sikap
dalam eksistensinya membangun daerah.
Bupati sangat berharap peran aktif pemuda memberikan kontribusi positif demi terbangun daerah agar lebih baik dari sekarang. Bisa saja ini bentuk kegelisaan, bahwa
kelompok muda Bima, belum mengoptimalkan energinya membangun daerah.
Maka, pemuda harus memiliki ide dan
gagasan. Serta menunjukan prestasi diberbagai bidang kehidupan, berdasarkan kompetensi masing-masing. Sekecil apapun yang
dikontribusikan, memberi arti dan nilai bagi
daerah.
Semakin banyak ide yang dimiliki Pemuda
Kabupaten Bima, maka akan mampu bersaing
dengan pemuda daerah lain. Maka semakin
banyak pula perubahan untuk daerah, yakni
peningkatan kualitas SDM.
Pemuda juga diingatkan dapat memanfaatkan media sosial secara bijak dan untuk halhal positif. Tidak ada dipungkiri, banyak penggunaan media sosial, untuk hal-hal kurang
produktif.
Satu Media sosial disatu sisi memberikan
jaminan kecepatan informasi, sehingga memungkinkan para pemuda untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber
daya serta daya saing. Namun pada sisi, perkembangan ini mempunyai dampak negatif.
Informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai
dari pornografi, Narkoba, pergaulan bebas hingga
radikalisme dan terorisme juga masuk dengan
mudahnya.
Apabila pemuda tidak dapat membendung
dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter
positif dalam berbangsa dan bernegara. Pemuda
juga harus memiliki kapasitas intelektual dan
skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan
kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus
memiliki inovasi agar mampu berperan aktif
dalam kancah internasional.
Pemuda juga dapat lebih kreatif mengembangkan pariwisata guna meningkatkan jumlah
pengunjung. Kreatifitas generasi muda dalam
membangun pariwisata Kabupaten Bima itu
penting sebagai semangat Sumpah Pemuda.
Apalagi potensi wisata cukup tersedia
dan perlu dioptimalkan pengembangannya.
Termasuk semangat generasi muda untuk turun berperan aktif. Pengembangan kepariwisataan daerah dibutuhkan, karena sektor
ini memberikan harapan besar terhadap pembangunan daerah.
Semangat Sumpah Pemuda harus tetap
ditanamkan pada generasi muda sekarang untuk
melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat
bagi masyarakat umum dan pembangunan daerah.
Maka, kita berharap melalui momentum
Sumpah Pemuda ke-91 ini, Pemuda mengotimalkan energinya membangun bangsa. (*)

Warga saat mengamuk membuang bibit jagung saat hearing berlangsung

Bima, BimaEkspres.Kesal lantaran bibit jagung
yang diterima para petani tidak
berkualitas bahkan kebanyakan bibit mati, belasan warga
nekat membuang bibit jagung
bermerek premium 919. Aksi
buang bibit jagung tersebut
berlangsung mulai dari ruang
Ketua DPRD Kabupaten Bima, Selasa (29/10) kemarin.
Tidak sampai disitu saja,
warga yang terdiri dari anak
muda dari berbagai kecamatan tersebut juga melakukan
hal serupa dengan menabur
bibit jagung di ruang umum
rapat paripurna dewan saat
dilakukan hearing bersama
para anggota DPRD setempat.
"Ini lho anggota dewan
terhormat dan bapak dinas
pertanian. Bibit jagung ini tidak
pantas dibagikan ke kami. Ini
tidak layak tanam dan kenapa
harus dibagikan lagi padahal
ini sudah tau rusak," ucap salah
satu perwakilan warga seraya
melempar bibit jagung yang
kasih terbungkus rapi dalam
zaknya.
Mereka mendesak agar
pemerintah agar mengganti

jenis bibit jagung lain seperti
merk NK 7328, bisi 18 dan
Pioner seperti yang dibagikan
pemerintah secara gratis sebelumnya kepada para petani
yang tersebar di Kabupaten
Bima.
Pantauan wartawan, bibit
jagung yang diduga kuat adalah bibit mati tersebut berserakan di lantai ruang rapat
utama serta juga di ruang ketua DPRD Kabupaten Bima.
Awalnya mereka kesal lantaran dewan tidak menepati
janjinya memulai aksi hearing
tepat pukul 10.00 Wita kemarin.
Perwakilan pemuda, Solihun Hadi, mendesak legislatif
merekomendasikan pencabutan bibit jagung yang ditolak
para petani tersebut diseluruh
petani di Kabupaten Bima.
"Saya menduga ada konspirasi jahat dari anggaran pengadaan bibit yang mencapai
angka Rp 17 Miliar lebih ini.
Terus berulang kali dilakukan
sejak tahun lalu dan sekarang.
Ada apa?," ujar Solihun.
Warga juga mempertanyakan ketidakhadiran Kepala
Dinas Pertanian, Indra Jaya

serta Kabid Tanaman Pangan, Mansur saat audensi
berlangsung. Karena katanya
dua pejabat tersebut yang harus hadir dan bertanggungjawab terhadap persoalan tersebut.
Ketidakhadiran Kadis dan
Kabid terkait tersebut, juga
disesalkan sejumlah anggota
dewan. Diantaranya Ruslan
dari Gerindra, Ilham Yusuf
dari PKS dan Edi Mukhlis
dari Nasdem. Kata sejumlah
Ketua Fraksi itu, sangat tidak
bermakna pertemuan tersebut, jika Kadis dan Kabid
tidak hadir sebagai penentu
keputusan dan kebijakan atas
sengkarut bibit jagung tersebut.
Yang parah diutarakan Edi
Mukhlis. Katanya, Kabid
Mansyur itu seorang pejabat
yang tidak pernah menghargai dan menghadiri setiap
panggilan dewan.
Rumitnya pembahasan
persoalan sengkarut bibit
jagung tersebut, memunculkan pernyataan dari Firdaus
duta PDI Perjuangan, agar
pimpinan dewan selaku pe-

ngatur regulasi sebelum adanya Alat Kelengkapan Dewan (ADK) yang dibentuk,
agar membentuk Panitia
Khusus (Pansus) masalah
bibit jagung.
Sementara Kabid Beni
yang merupakan bagian dari
unsur Dinas Pertanian, menjelaskan bahwa daerah atau
dinas hanyalah penerima
manfaat saja, karena PPK
program bantuan bibit jagung
adanya di Provinsi.
Sementara soal petani
mana saja yang mendapatkan atau menerima bibit
jagung 919 jelas Beni, hanya
7 kecamatan saja diantaranya
kecamatan Ambalawi, Sanggar, Soromandi dan lain-lain
kecamatan.
Diakhir pertemuan itu,
pimpinan sidang M Aminurllah menyimpulkan, penarikan
kembali bibit 919 dan berikan
kembali bibit jagung sesuai
kebutuhan petani. "Jika memang tidak sesuai regulasi
laporkan ke aparat berwajib.
Kesimpulan ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti," tutupnya. (BE09)

Harga Bawang Merah Belum Stabil, Petani Menjerit
Bima, BimaEkspres.Harga bawang merah
belakangan ini kian membingungkan petani. Nilai jual
beli kadang naik dan turun.
Seperti dialami sejumlah
petani asal Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Harga
bawang merah super banja
sebelumnya menyentuh
harga Rp1,2 juta, sekarang
menjadi Rp900 ribu.
“Kami bingung harga
yang naik turun begini," jelas
Syahbuddin asal Desa Dong-

gobolo, Kecamatan Woha,
Selasa (19/10).
Kata dia, anjloknya harga
bawang ini sangat dirasakan petani bawang. Menurutnya, harga bawang merah terus turun sejak sebulan lalu.
"Bawang merah murah,
karena panen raya yang berbarengan saat ini, kondisi itu,
membuat stok bawang merah
melimpah," ungkapnya.
Selain itu, anjloknya harga bawang merah tiga hari

terakhir karena sepinya tengkulak luar daerah.
“Tidak ada tengkulak ke
sini, jadi banyak petani dan
pedagang yang memilih
menyimpan stok bawang
merahnya di gudang. Kalau
seperti ini, bisa-bisa harganya makin anjlok," ujarnya
kuatir.
Sementara Dedi salah
satu tengkulak di Kecamatan Woha mengatakan, anjloknya harga bawang merah lantaran panen raya

bawang merah di Jawa.
"Harga bawang menurun karena di daerah jawa
sedang panen juga, kami
juga tidak bisa membeli bawang seperti harga sebelumnya, karena permintaan
di pulau Jawa berkurang,"
katanya.
Kata dia, harga bawang
merah super banja saat ini
antara Rp900 ribu hingga
Rp1 juta. Kedepan tidak tahu
akan kembali naik atau turun. (BE05)
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Wali Kota Bima Terima Penghargaan WTP
Kota Bima, BimaEkspres.Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE menerima piagam
penghargaan dari Kementerian Keuangan RI melalui BPK NTB. Walikota Bima diberikan piagam penghargaan tersebut, yakni atas dasar
keberhasilannya dalam menyusun
dan menyajikan Laporan Keuangan
Tahun 2018 dengan opini WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian).
Piagam penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati.
Pemberian penghargaan ini
dirangkaikan dengan kegiatan
Seminar Dalam Rangka Hari
Orang Republik Indonesi (HO- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE menerima piagam penghargaan
RI) ke-73 Lingkup Kementrian dari Kementerian Keuangan RI melalui BPK NTB.
Keuangan Provinsi NTB dengan dapi Tantangan" bertempat di HoWali Kota Bima berharap pengTema "Maju Bersama Mengha- tel Aruna Senggigi Mataram.
hargaan menjadi motivasi untuk

seluruh jajaran pemerintah Kota
Bima agar bekerja maksimal dan
ikhlas dalam memberikan pengabdian terbaik untuk Kota Bima tercinta.
"Ini berkat kerja keras seluruh
jajaran pemerintah Kota Bima

dan masyarakat Kota Bima sehingga kita bisa menerima Opini
WTP terkait penyusunan dan penyajian laporan Keuangan yang
sangat baik pada tahun 2018,”
ujarnya. (BE04)

Baku Bunuh... dari hal.1

Bangsa Cerdas, Rantai Kemiskinan Terpotong
Terselenggaranya kegiatan ini
kami berharap akan dapat mendorong masyarakat untuk mencintai budaya gemar lebih dekat dengan buku. Menjadikan perpustakaan sebagai sahabat terbaik sekaligus menjadi tempat untuk belajar
eksplor.
"Mari kita bersama sama sejalan
satu arah satu tujuan demi menuju ke
cita-cita bangsa yaitu sebagai bangsa
yang cerdas, maju, sejahtera dengan
mengarah pada budaya gemar membaca untuk membawa sumber daya
manusia unggul dan pekerja keras
yang dinamis terampil serta menguasai tehnologi sebagaimana yang telah
disampaikan oleh bapak Presiden
Jokowi pada waktu pelantikan beliau,"
tutupnya. (BE04)

Kota Bima, BimaEkspres.Wakil Wali Kota Bima, Feri
Sofiyan, SH menghadiri sekaligus
membuka kegiatan safari gerakan
nasional pembudayaan kegemaran membaca tingkat Kota Bima
Tahun 2019. Kegiatan dengan tema "Pustakawan berkarya mewujudkan perpustakaan berbasis
inklusi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial",
berlangsung di Gedung Seni Budaya Kota Bima, Senin 28 Oktober 2019.
Feri Sofiyan, mengatakan membaca juga merupakan amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan
bangsa. Karena dengan mencerdaskan kehidupan bangsa bisa
memotong rantai rantai kemiskinan.
Maka melalui kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagaimana meningkatkan semangat
membaca terutama pada masyarakat Kota Bima.
"Saya sangat memberi apresiasi mudah mudahan kegiatan
dapat memantik semangat gemar
membaca untuk kita semua, karena yang kita tau bahwa membaca
ini merupakan jembatan ilmu,"
ujarnya.
Diharapkannya kepada seluruh
komponen masyarakat, guru-guru
untuk bersinergi, bergandengan
tangan mengurus dan mengelola
karena dengan membaca kita
semua bisa melihat dunia dengan
otentik secara benar.
"Sekali lagi kami atas nama
Pemerintah Kota Bima dan selu-

ruh warga masyarakat Kota Bima
mengucapkan Terimakasih yang
tiada hentinya atas bantuan dan
dukungan memberikan bantuan
untuk membangun perpustakaan,
mudah-mudahan perpustakaan
yang segera akan kita bangun
akan menjadi simbol bagi masyarakat Kota Bima dalam rangka
meningkatkan gemar membaca
pada seluruh masyarakat kita,”
tutupnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diwakili
oleh Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan, Drs
Woro Titi Haryanti MA, Kepala
Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi NTB, Kepala Dinas Arsip dan
Perpustakaan Kota Bima, Asisten
Bidang Pemerintahan dan Kesos
Setda Kota Bima, Pejabat Lingkup
Pemerintah Kota Bima, AnakAnak Sekolah Serta Orang Tua Wali
Murid.
Kepala Perpustakaan Nasional
RI dalam hal ini diwakili oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Drs Woro Titi
Haryanti, MA menjelaskan, safari
ini dilakukan pada 70 titik yang
disebar pada Kabupaten/Kota.
Diapresiasinya Pemerintah
Kota Bima yang selalu membantu
dan telah memberikan ruang dalam program pengembangan perpustakaan dan kebudayaan gemar membaca guna meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang berahlak
dan berkualitan tingkat Kota Bima.

Kanit Reskrim, Bripka Heri Kuswanto

Kronologis kejadian, lanjut dia,
awalnya warga Desa Ncandi pergi membersihkan lahan kawasan
tersebut lalu dikeberatan oleh korban
sehingga terjadi cek cok antara keduapinak.“Tidaklamakemudian,terjadi
benturan fisikdan akhirnya korban mengalamilukarobekdibagianjaritangan
kiri, luka robek sebelah dada kiri, dan
luka robek di dahi kiri,” cerita Heri.
Mendapat informasi kejadian
tersebut, anggota Polsek Madapangga dipimpin langsung Kapolsek. IPDA. Rusdin segera menuju
TKP. Tiba di TKP melihat korban
dalam keadaan lemas. Akhirnya

personel membawa korban ke Puskesmas Madapangga guna dilakukan perawatan medis.
“Setelah membawa korban ke
Puskesmas. Anggota aksi cepat
mencari informasi,” imbuhnya.
Heri berharap, kepada komponen dan elemen warga masyarakat untuk tetap percayakan ke kepolisian bekerja menindak lanjuti
kasus ini. Dan diharapkan juga agar
warga tidak melakukan tindakan
main hakim sendiri. “Kami tetap jalankan tugas sesuai mekanisme dan
prosedural. Untuk itu, kita harap semua
elemen bersabar,” tutup Heri. (BE07)
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Bermodal Sampah, Siswa SMKN 3 Gelar Fashion Show
Kota Bima, BimaEkspres.Kampanyekan zero sampah sekaligus merayakan hari
Sumpah Pemuda ke- 91, siswaSMKN3KotaBimamenggelar acara peragaan busana
(Fashion Show). Menariknya busana yang diperagakan dari hasil daur ulang
sampah.
Kegiatan digelar, Selasa
(29/10) di pelataran sekolah setempat. Diikuti oleh
ratusan siswa kelas X
sampai XII, jajaran pegawai hingga guru.
Kepala SMKN 3 Kota
Bima, Jainudin disela acara mengatakan, kegiatan
peragaan busana dari hasil
daur ulang limbah sampah
ini merupakan yang pertama kali.
Kegiatan ini mengangkat tema kampanye bersih
lingkungan dan bebas sampah (zero waste).
"Kampanye bersih lingkungan ini melalui pemanfaatan
limbah sampah daur ulang,
menjadi bahan pakaian dan
aksesoris," ujarnya.

Kegiatan ini sebagai
bagian dari refleksi sumpah
pemuda. Dimana siswa di
masa saat ini dan akan datang, akan ditantang tentang
ide, kreasi, keterampilan
maupun inovasi dalam me-

ngaplikasikan ilmu yang telah
dipelajari.
"Peragaan busana ini
merupakan salah satu modal
tumbuhnya pendidikan karakter anak didik, agar daya
berpikirnya bisa terangsang

untuk menumbuhkan sebuah ide cemerlang,"ujarnya.
Jainudin menambahkan,
tujuan lain dari kegiatan ini
adalah upaya menggugah
kepedulian pelajar. Untuk
mengkampanyekan bersih

lingkungan di sekitar kegiatan belajar mengajar mereka. “Kami ingin mengajarkan hidup bersih kepada siswa, mulai dari diri sendiri,
lingkungan keluarga hingga
masyarakat dan juga seko-

lah,"ujarnya.
Sementara itu Wakasek
Kesiswaan, Didik Imam
Bukhari mengungkapkan,
proses pembuatan busana
memakan waktu dua hari.
Penyiapan busana dibantu
oleh guru pembina jurusan.
Sehingga hasil kreatifitas
siswa bisa maksimal dan
menuju kesempurnaan.
Selama proses menjahit
dengan bimbingan guru
tersebut, siswa dapat menyesuaikan keahlian dengan melihat pola dan kesesuaian bahan yang akan
dijadikan busana.
Sehingga sampah ini
berhasil dirubah menjadi
pakaian yang anggun, disertai dengan aksesoris
yang indah.
"Dari sampah kertas,
kain, botol, plastik, majalah
hingga kayu bisa menghasilkan busana kasual dan
pesta. Tentu ini sangat keren,
dan bisa dikatakan luar biasa
siswa mengaplikasikan salam
dunia fashion show," terangnya. (BE06)

Penawaran Sewa Tanah Eks Jaminan Diperpanjang
Bima, BimaEkspres.Waktu penawaran sewa tanah Esk Jaminan diperpanjang, sebelumnya waktu
penawaran ditutup Selasa (29/
10). Namun karena ada
perubahan jadwal, Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Bima, perpanjang
waktu penawaran hingga
Jum’at (1/11) mendatang.
Kepala Bidang Aset
BPKAD Kabupaten Bima, Faridah, SE, membenarkan perpanjangan waktu hak sewa tanah eks jaminan tersebut diperpanjang hingga Jum’at (1/11)
mendatang. “Awalnya memang direncanakan tutup
penawaran Selasa (29/10),”

jelasnya.
Kata dia, perpanjangan
waktu hak sewa tanah ini
karena beberapa faktor, seperti proses buka rekening
Bank oleh pihak pengajuan
lelang, serta masih ada masyarakat yang kurang mendapatkan informasi.
Faridah juga menjelaskan, perpanjang waktu untuk buka rekening bank
sampai Kamis (31/10), kemudian perpanjang waktu
pengembalian blangko penawaran harga hak sewa
tanah sampai Jum’at (1/11)
mendatang.
“Setelah itu panitia melakukan verifikasi. Mungkin sepekan dilakukan rekapan selanjutnya akan di-

Warga yang mengikuti pelelangan eks tanah jaminan.

umumkan hasil pelelangan,”
imbuhnya.
Dijelaskannya, jumlah

keseluruhan tanah eks jaminan yang disewakan tahun ini seluas 1.011.12 hek-

tar. Sedangkan target PAD
yakni sebesar Rp. 6 miliar
lebih. “Total tanah yang dile-

lang itu termasuk di wilayah
Sape dan Lambu,” tutupnya.
(BE07)

Barista Cafe La Monda, Seduh Kopi Sambil Lantunkan Ayat Al Qur'an
Bima, BimaEkspres.Cafe La Monda bertempat di jalan lintas Bima Dompu tepatnya sekitar RSU
Sondosia Kecamatan Bolo
mempunyai keunikan. Pasalnya, gaya Barista di Cafe La
Monda beda dengan yang
lain, selain jago meracik dan
menyeduh kopi.
Hal lain yang disuguhkan yakni sembari menyeduh kopi, Barista dengan
nama asli Khaerunnas, S.
Pd, melantunkan ayat Al
Qur’an dengan suara sangat merdu. Sehingga tak
jarang, pengunjung membludak dan terpukau dengan suara emas Sang Barista
kelahiran lahir 14 Agustus
1994 asal Desa Rada itu.
Khaerunnas, mengatakan, kebiasaan melantunkan ayat ayat Al Qur’an saat
menyeduh kopi dilakukan
sejak membuka usaha beberapa bulan lalu. Bahkan diakui dia, haflah Al Qur’an

alasan minum kopi. Pengunjung juga ingin mendengarkan
lantunan ayat ayat Al Qur’an,” ujarnya.
Selain melantunkan ayat
ayat Al Qur’an, saya juga
bersedia mengajarkan pelanggan belajar Al Qur’an.
“Sudah sering pelanggan minta diajarkan cara baca Al Qur’an dengan baik
dan benar. Saya pun tidak
menolak,” akunya.
Cerita dia, nama Cafe La
Monda mempunyai makna
tersendiri yakni La Monda
berarti La Mone Rada. Se-

dangkan mulai buka pukul
11.00 Wita hingga 23.00 Wita.
“La Monda menandakan
bahwa saya putra kelahiran
Rada,” cetusnya.
Ditanya, apakah sebelumnya pernah ikut pada MTQ
atau STQ, Barista tersebut
justeru menjawab sering meraih
juara tingkat kecamatan bahkan
tingkat kabupaten. Bahkan
pernah meraih juara tingkat
Provinsi.
“Baru baru ini mewakili
Kabupaten Bima ikut MTQ
tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Barat (KLB)

tapi belum beruntung meraih
juara satu,” jelasnya.
Setiap hajatan keagamaan, seperti acara pengajian
dalam rangka khitanan bahkan ta’ziah meninggal warga.
Dirinya sering diundang untuk
mengisi acara tersebut hingga
di luar Kabupaten Bima.
Walau pun demikian, Cafe
La Monda tetap dibuka
karena ada teman dan adik
yang jaga.
“Acara haflah Al Qur’an
tetap diterima dan Cafe dijaga oleh yang lain,” tutup Khaerunnas. (BE07)

Operasi Zebra... dari hal.1
tidak saja pada saat ada pelanggan tapi diwaktu senggang juga tetap dilakukan.
“Iya, sambil seduh kopi.
Saya kerap kali lantunkan
ayat Al Qur’an,” katanya,
Selasa.

Diakuinya, kebiasaan
itu ternyata membawa berkah. Karena lanjut dia, banyak pengunjung mengaku
datang ke Cafe dengan tujuan mendengarkan lantunan
ayat ayat Al Qur'an. “Selain

18 dan roda enam sebanyak
2. Sementara jenis pelanggaran, tanpa SIM 8, tanpa STNK sebanyak 20, tanpa Helm
42, tanpa sabuk pengaman
4, lawan arus sebanyak 1.
Sedangkan kelengkapan

sebanyak 5, lain lain 2 dan
Barang Bukti yang diamankan berupa SIM 43, STNK 35.
Kapolres Bima AKBP.
Bagus S Wibowo, SIK, mengingatkan masyarakat Bima agar tetap mematuhi dan

mentaati aturan lalu lintas dan
sebelum mengendarai kendaraan. Jangan lupa melengkapi semua kelengkapan kendaraan dan kelengkapan surat-surat di antaranya SIM,
STNK ,” pungkasnya. (BE07)
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Diduga Dianiaya, Sekdes Sandue
Laporkan Pj Kades ke Polisi
Bima, BimaEkspres.Sekretaris Desa (Sekdes) Sandue Kecamatan
Sanggar, Haryono, S.Pd,
melaporkan Penjabat (Pj)
Kades setempat, Daris, ke
pihak polisi lantaran mendapat kekerasan. Sekdes
mengaku ditendang di kantor desa, Rabu (23/10) lalu.
“Kejadian Rabu pagi (23/
10). Saya laporkan kasus
tersebut pada polisi sore hari,” ujar Sekdes Sandue, Haryono, S. Pd, saat diwawancara melalui selulernya, Selasa (29/10).
Kata Sekdes, kronoligis
kejadian, berawal saat memberikan pelayanan masyarakat. Saat itu pertama kali
hadir di kantor hendak melayani masyarakat yang mengurus keperluan anfra bank.
Namun saat itu Laptop
tidak ada karena disimpan
oleh operator desa.
“Sebelumnya Laptop
memang saya suruh operator SID untuk menyimpan,”
terang Sekdes.
Setelah itu, dia menelpon operator untuk membawa Laptop ke kantor desa. Namun jawaban saat itu,

SekdesSandue, Haryono, S. Pd

laptopdipinjamolehketua BPD.
“Saya hubungi Ketua
BPD lewat selulernya diangkat oleh istrinya dan kasih tahu bahwa Ketua BPD
sudah keluar yakni berangkat kerja,” jelasnya.
Hal itu membingungkannya, karena saat itu masyarakat resah, salah seorang
warga menelpon Pj Kades.
Namun dijawab saat itu,
kantor ada Sekdes yang bertanggungjawab masalah administrasi. Nah, saat itu juga
masyarakat memberitahu-

kan di kantor memang ada
Sekdes tapi tidak ada Laptop.
“Setelah itu Pj Kades
datang ke kantor. Saat itu
langsung ngomel dihadapan
masyarakat. Mendapat
perlakukan seperti itu, pihaknya bilang ke Pj Kades
agar tidak mengeluarkan
kata kata tidak etis dihadapan masyarakat. Saya tidak terima karena Pj Kades bilang dihadapan masyarakat bahwa saya hanya bikin masalah saja. Padahal tidak seperti yang di-

katakan Pj Kades,” ungkapnya.
Untuk menghindari hal
hal yang tidak diinginkan,
Sekdes menghindar dan
masuk ruangan. Namun Pj
Kades tetap ngomel dan mendatanginya dan memukul. Beruntung saat itu dipegang oleh
warga, sehingga tangan Pj
Kades tidak mengena mukanya.
Namun kaki Pj Kades melayang tepatdiwajahnya, sehingga
alamiluka memar. “Pj Kades itu
oknumPolPPKecamatanSanggar.
Mestinya tidak memberikan
contoh buruk dihadapan masyarakat,” sesalnya.
Terkait kasus tersebut, meminta kepada Camat Sanggar
agar menarik oknum tersebut
dari jabatan sebagai PJ Kades.
“Kalau Pj Kades itu masih
dipertahankan jangan harap program bisa berjalan dengan baik.
Bahkan terkait masalah ini,
saya akan menempuh jalur
hukum sehingga ada efek jera
bagi pelaku kekerasan,” tutupnya.
Terkait kasus tersebut, baik
Pj Kades Sandue maupun unsur laintengah diupayakan untuk
dikonfirmasi. (BE07)

Kades Pandai Berikan Bantuan Siswa Berprestasi

Suasana penyerahan bantuan kepada siswa di Desa Pandai.

Bima, BimaEkspres.Kepala Desa (Kades)
Pandai, Kecamatan Woha
Kabupaten Bima, H Puasa,
membagikan bantuan kepada siswa berprestasi di Desa
setempat, Selasa (29/10).
Siswa yang mendapatkan
bantuan tersebut sebanyak
62 orang mulai tingkat, SD,
SMP dan SMA.
Bantuan dari dana APBDes tahun 2019. "Kami
menyerahkan bantuan
berupa uang tunai kepada
siswa berprestasi mulai tingkat
SD, SMP dan SMA asal Desa
Pandai," ujar Kades Pandai,
H Puasa.

Penyerahan bantuan untuk siswa berprestasi ini, baru
kali pertama dilakukan.
"Sebanyak 62 orang siswa berprestasi asal Desa
Pandai mulai tingkat SD,
SMP hingga SMA, menggunakan dana bersumber dari
APBDes 2019 sebanyak Rp
6 juta," katanya.
Selain itu, Kades Pandai
mengaku pembangunan berjalan maksimal. Semua program yang masuk dalam APBDes Desa Pandai dikerjakan sesuai RAB yang ada.
"Kami sedang menyelesaikan penimbunan lapangan sepak bola dan pem-

bangunan taluk dan jembatan yang tersisa tahun
2019 ini,"jelasnya.
Selain itu, peningkatan
sarana olahraga di Desa
Pandai sudah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat dan generasi. Seperti olahraga bola voli dan sepakbola.
"Generasi kami sudah
kembali mengisi setiap kejuaraan foli dan sepakbola
di luar Desa, hal ini karena
intens latihan dengan sarana olahraga yang dibangun dengan dana bersumber dari ADD," pungkasnya.
(BE05)
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Unram-UIN MoU dengan
Beijing Wuzi University
Mataram, BimaEkspres.Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram bersepakat melakukan kerjasama bidang pendidikan melalui nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding/ MoU) dengan Beijing Wuzi University (BWU) di Kampus Ekonomi BWU,
Senin (28/10/2019) siang waktu setempat. Penandatangan MoU itu dilakukan oleh Rektor Unram Prof. Lalu
Husni dan Rektor UIN Mataram Prof. Mutawali Abdul
Haqqi dengan Rektor BWU Prof. Wenju Wang, disaksikan oleh Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan delegasi dari dua pihak.
Kerjasama pendidikan yang disepakati mencakup
pengiriman mahasiswa dari dua Universitas NTB tersebut di BWU dengan skema beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar dan dosen, kolaborasi dalam bidang penelitian dan seminar ilmiah bersama hingga pengembangan atau promosi bersama dalam bidang lainnya seperti seni budaya maupun pariwisata.
Rektor Unram Prof. Lalu Husni menyatakan sangat
senang bisa melakukan kerjasama dalam berbagai bidang
pendidikan dengan BWU. Menurutnya, program studi
yang paling banyak mahasiswa di Unram adalah Ekonomi
dan Bisnis, di samping Teknologi Informatika dan Ilmu
Komunikasi.
“Saya sangat bahagia dengan penandatangan nota
kesepahaman hari ini. Tadi sudah sempat melihat-lihat
beberapa ruang kelas, simulasi dan laboratorium riset dan
pengembangan fakultas bisnis dan manajemen logistik, yang
menjadi andalan dari BWU. Sangat lengkap, canggih dan
berorientasi pada teknologi digital masa depan. Saya terus
berharap kerjasama beasiswa pendidikan dengan BWU ke
depannya, termasuk pertukaran mahasiswa dan dosen
maupun riset dan publikasi, bisa dikembangkan lebih luas ke
depannya,” ujar Prof. Lalu Husni.
Sedangkan Rektor UIN Mataram Prof. Mutawali Abdul
Haqqi menyebutkan sangat senang, karena ini adalah
kerjasama kedua antara UIN Mataram dengan universitas
diTiongkok. Sebelumnya, UIN Mataram juga bekerja sama
dengan Wuyi Universityof Guangzhou pada 2016.
“UIN Mataram memang sebuah perguruan tinggi agama
namun terbuka untuk semua kalangan. Program studi yang
berorientasi pada pengembangan bisnis yang sesuai dengan
prodi di BWU adalah Ekonomi dan Bisnis Syariah. Salah
satunya turunan dari Ekonomi dan Bisnis itu adalah
pengembangan pariwisata dengan kebutuhan aplikasilayanan
jasa dan produk pariwisata, yang saya pikir relevan dengan
prodisistem dan teknologi logistik maupun manajemen rantai
pasok dari BWU,” ucap Prof. Mutawali.
Bagi Rektor BWU Prof. Wenju Wang, penandatanganan MoU dengan Unram dan UIN Mataram akan
menambah kredibilitas maupun akreditasi BWU melalui peningkatan jumlah kerjasama dengan kampus
dan keberadaan mahasiswa asing di BWU. Menurut
Wenju, platform kebijakan One Belt One Road Initiative Pemerintah RRT yang mencakup Indonesia
sebagai mitra, menjadi dasar yang memudahkan
kerjasama dengan pihak-pihak dari Indonesia. (BE04)
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Dinsos Belum Mampu Rampungkan
Verifikasi 987 Proposal Bantuan Hibah?
Kota Bima, BimaEkspres.Hingga akhir tahun ini,
sepertinya Dinas Sosial
(Dinsos) Kota Bima belum
mampu menyelesaikan
verifikasi 987 proposal
bantuan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE). Pemkot Bima tahun 2019 mengelokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar dari Rp12
Miliar sebelumnya.
Dinsos sendiri merupakan bagian dari OPD di-

percaya mengelola kucuran bantuan program wirausaha. Selain itu ada Dinas
Pertanian, Keluatan, Perindag
dan Pariwisata.
Kepala Dinas Sosial Kota
Bima, H Muhidin menyampaikan, bahwa proposal
KUBE yang masuk pada
instansinya sebanyak 987.
Saat ini pihaknya masih
melakukan tahapan verifikasi
awal dan akan terus dilakukan.

Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur NTB,
Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalillah
mengajak Alumni Institut
Teknologi Sepuluh November untuk ikut mensukseskan
program Zero Waste atau bebas
sampah di Provinsi NTB.
“Saya berharap, Alumni
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) ikut serta
membantu menyukseskan
program Zero Waste, dengan menciptakan inovasi
pengolahan sampah yang

berkualitas”
Hal itu disampaikan Wakil
Gubernur NTB pada saat
menerima audiensi Alumni
ITS yang berlangsung di
ruang kerjanya, Senin (28/10/
2019). “Insya Allah, kami
akan selalu terbuka terhadap
hal-hal positif untuk NTB,
apalagi hal tersebut linier
dengan kebutuhan daerah
kita sendiri,” ujar Wagub.
Wagub NTB yang akrab
disapa Umi Rohmi ini
melanjutkan bahwa, Selain

"Dari jumlah 987 proposal, kami baru verifikasi
40 persen saja. Sisanya
masih terus kami genjot,"
ujarnya, Senin (28/10).
Muhidin mengaku, lamanya verifikasi tersebut
dikarenakan adanya perubahan nomenklatur aturan yang dipakai oleh pihaknya. Karena berdasarkan dana hibah Bansos, Dinsos mengacu pada Permendagri Nomor

32 tahun 2011.
"Kelompok KUBE yang
telah menyerahkan proposal, harus berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). Jika
tidak termasuk, maka kelompok KUBe yang tidak bisa
kami berikan bantuan," ungkap Muhidin.
Maka dari itu kata Muhidin, pihaknya tetap berusaha untuk menyelesaikan tahapan verifikasi proposal hingga akhir bulan

Oktober ini. Meskipun itu
membutuhkan waktu dan
tenaga yang ekstra, untuk
merampungkannya. Walaupun demikian pihaknya
akan terus berusaha memeriksa secepatnya.
Muhidin menjelaskan,
mengenai kapan verifikasi
faktual juga belum bisa
dipastikan. Karena harus
merampungkan dulu tahapan verifikasi proposal.
"Kami akan berupaya

menyelesaikan tahapan
ferivikasi proposal dan faktual. Meskipun diakui, ini
membutuhkan waktu yang
cukup lama," ragunya.
Intinya pihaknya tetap
bekerja maksimal, agar anggaran KUBE ini cair secepatnya dan dinikmati oleh
masyarakat. Tetapi bila belum
tuntas hingga akhir tahun ini,
maka akan diupayakan bantuan KUBe tahun depan akan
dikucurkan. (BE06)

Alumni ITS Diminta Sukseskan Program Zero Waste
Zero Waste, alumni ITS bisa
ikut membantu Pemerintah
Provinsi NTB dalam mengembangkan pariwisata,
karena banyak sekali potensi
wisata hijau di NTB yang
masih kekurangan air bersih.
“Harapan kedepannya,
Alumni ITS yang ahli pada
bidang pengolahan air
bersih, mampu membuat
inovasi terhadap daerah
yang masih kekurangan air
bersih,” harapnya.
Sementara itu, Kepala

Dinas Pariwisata Provinsi
NTB H. Lalu. Moh. Faozal
yang turut hadir pada kesempatan tersebut mengaku sedang membutuhkan akademisi untuk merancang konsep dari pariwisata NTB,
misalnya rancangan pariwisata Sekotong, Lombok Barat.
“Saat ini kami sedang
menyusun pengembangan
pariwisata, tentunya kami
juga membutuhkan temanteman yang ahli dalam
perancangan tersebut, salah

satunya perencanaan pariwisata Sekotong yang memiliki banyak keindahan,”
ujar Lalu M Faozal.
Sementara itu, Yanti sebagai salah satu perwakilan
alumni ITS melaporkan bahwa di NTB ada 400 alumni
ITS di semua strata. Dari
400 tersebut, masih banyak
yang belum memiliki ruang
atau tempat untuk berekspresi dalam pengembangan
ilmu mereka.
“Kedatangan kami kesini,

selain bersilaturrahim, tentunya kami ingin bersinergi
mensukeskan program pemerintah provinsi NTB,” tuturnya.
Lebih jauh, Yanti berharap, pada saat pembentukan
alumni ITS Nusra pada tanggal 17 Desember 2019 mendatang, Wagub bersedia
menjadi pembina Alumni ITS
Nusra tersebut. “Harapan
kami, Ibu Wagub bersedia
menjadi pembina Alumni ITS
Nusra,” tutupnya. (BE04)

Publish What You Pay Tertarik dengan Sistem Satu Data NTB
Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat (NTB), Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi Yayasan
Transparansi Sumberdaya
Ekstraktif - Publish What
You Pay ( PWYP) Indonesia di ruangannya, Senin (28/
10/2019). Kedatangan Yayasan tersebut berkaitan dengan program NTB Satu
Data yang sedang digagas
oleh Pemprov NTB.

“Di Pemprov ini, kita mendapatkan informasi langsung
dari masyarakat, melalui beberapa program diantaranya
Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, aplikasi NTB Care, medsos-medsos yang kita miliki,
semua OPD pun kami wajibkan punya Medsos,” terang
Wakil Gubernur.
Melalui program tersebut,
Pemprov NTB dapat langsung mengelola saran, kritikan maupun informasi dan

Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur NTB, Dr.
Hj.Sitti Rohmi Djalilah membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB di
HotelAston Inn Mataram, Senin (28/10/2019).
Rakor tersebut memiliki
tema “Peningkatan Peran
dan Fungsi Institusi Statistik
dalam Satu Data Indonesia
di Provinsi Nusa Tenggara
Barat”.
Wagub dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa data sangat dibutuhkan

dalam membangun bangsa.
“Kami sejak awal sangat
konsen dengan data, karena
kami paham betul, dengan
data, program-program kami
akan tepat sasaran dan
efesien,” ungkap Wagub
dalam sambutannya.
Menurutnya, peran BPS
di NTB sangat strategis.
Karena dengan data, kebijakan yang dilaksanakan oleh
pemerintah membuahkan
hasil, misalnya Indeks Pembangunan Kebudayaan NTB
menduduki posisi ke-5 di Indonesia.
“Posisi ke-5 ini, tentunya

dapat diolah tanpa memakan waktu lama.
“Data adalah sesuatu yang
penting diera ini, data itu adalah
harta untuk merencanakan
NTB kedepan, satu data adalah acuan semua perangkat
untuk bersinergi dengan baik,”
tutur Wagub.
Umi Rohmi, sapaan akrabnya mengatakan, salah satu
program yang dapat dijadikan
sebagai sumber data adalah
program RevitalisasiPosyandu.

“Posyandu adalah jalur
untuk pendataan, karena
kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan pada tingkat
dusun dan dibarengi dengan
pendataan oleh para kader,”
kata Ummi Rohmi.
Selain Revitalisasi Posyandu, Umi Rohmi juga menyampaikan informasi terkait
pariwisata dan program zero
waste yang sedang dijalankan.
Pencanangan program
satu data yang digagas oleh

Provinsi NTB mendapat apresiasi oleh Yayasan Transparansi Sumberdaya EkstraktifPublish What You Pay Indonesia.
Direktur Publish What
You Pay Indonesia, Maryati
Abdullah mengungkapkan
ketertarikannya pada program NTB yang satu ini. Ia
berencana mengundang
Wakil Gubernur NTB untuk
hadir dalam acara Implementasi Satu Data dan Tata

Kelola Sektor ESDM yang
juga dihadiri oleh perwakilan
Kemenko Perekonomian, Edy
Widarto.
Publish What You Pay Indonesia merupakan koalisi
masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata
kelola sumber daya ekstraktif
Migas, pertambangan dan
sumber daya alam yang terafiliasi dalam kampanye
Publish What You Pay di
tingkat global. (BE04)

Data Akurat Penting untuk Bangun Daerah
ini adalah berkat usaha yang
luar biasa BPS 10 kabupaten/kota, BPS Provinsi NTB,
dinas-dinas terkait, pemerintah kabupaten/ kota dan
provinsi juga, tentunya kerja
dari masyarakat, karena
sumber data ini datangnya
dari masyarakat,” ungkap
Wagub.
Lebih jauh, Wagub menegaskan bahwa Pemprov
optimis dengan kemajuan
Provinsi NTB. Dengan menaruh perhatian lebih terhadap data, maka akan mudah
menentukan langkah kedepan.
Wagub berharap, agar

satu data NTB semakin baik
serta kerja sama dengan
BPS dengan Pemprov NTB
semakin harmonis.
“Semakin baik lagi dengan
BPS, sehingga harapannya,
kita berjalan di jalan yang
terang sehingga tujuan kita
itu jelas, bagaimana cara
mencapai tujuan tersebut,
kekuatan seperti apa yang
kita berdayakan untuk bisa
mencapai tujuan tersebut,”
tutur Wagub.
Dia memandang bahwa
data sebagai satu hal yang
vital, yang tidak bisa dilepaskan dari eksekusi segala
program yang ada di NTB.
“Harapannya 10 kabupa-

ten/kota juga demikian,
memandang data ini juga
sebagai suatu hal yang penting, karena kalau kita berangkat dari data, mungkin
akan jauh banyak penghematan yang kita lakukan dan
efektifitas akan jauh lebih
baik,” terang Wagub.
Sementara itu, Ketua
Penyelenggara kegiatan
Rakor, Anan Zakaria menyampaikan, dengan ketersediaan dan informasi yang
akurat akan memberikan
dasar dan arahan kepada
pemerintah dalam merumuskan kebijakan pada program
pembangunan yang tepat.
“Data dan informasi ter-

sebut, dapat diperoleh melalui penyelenggaraan kegiatan statistik, baik statistik
dasar maupun statistik struktural. Rakor ini merupakan
upaya menyebarkan informasi tentang peran dan fungsi unit kerja statistik Provinsi
Nusa Tenggara Barat,” kata
Anan.
Rakor ini terlaksana dari
tanggal 28- 29 Oktober 2019.
Turut hadir dalam kegiatan ini
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPS Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi,InformasidanStatistik
Provinsi NTB, dan 10 Kepala
BPS Kabupaten/Kota seProvinsi NTB. (BE04)

perilaku bijak di lingkungan
masyarakat maupun di dunia maya dengan tidak menyebar informasi tidak benar," katanya.
Menjelang pemilihan kepala desa yang tinggal beberapa bulan lagi, pihaknya bertekad dan berkomitmen yang

tinggidalam pengamanan, khususnya di wilayah desa yang
menggelar Pilkades.
"Kami dari TNI siap backup dalam segi pengamanan
dalam membantu Polri demi
terselenggaranya Pilkades yang
kondusif," pungkas Dandim.
(BE05)

Raih Opini... dari hal.1
gaan ini diterima oleh Bupati Bima didampingi Sekda Bima Drs. H. Taufik HAK,
M.Si dan Kepala BPKAD
Kabupaten Bima, Adel Linggiardi SE,’’ ujarnya, Selasa.
Selain Pemkab Bima,
penghargaan opini WTP tersebut juga diraih oleh seluruh
Kabupaten/Kota di NTB.
Sebelumnya, seluruh Kepala

Daerah di NTB mendapat
undang dari Panitia Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, untuk mengikuti seminar HORI ke 73
tahun 2019, dengan Tema
Maju Bersama Menghadapi
Tantangan.
Bupati Bima, Hj. Indah
Dhamayanti Putri, SE, me-

nyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh
OPD dan juga masyarakat
Kabupaten Bima atas kepercayaan yang diberikan
selama ini.
“Semoga kepercayaan
ini tetap dijaga dan solid
untuk melaksanakan tugas
dan fungsi di tempat kita mengabdi,’’ungkapnya. (BE07)

Wajib Aman... hal.1
Selain itu, lanjut pria lulusan
Akmil 1999 tersebut, keamanan
dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Partisipasi
warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
dapat dimulai dari diri sendiri.
"Masyarakat harus meningkatkan kesadaran, ber-

RABU, 30 OKTOBER 2019

7

DP3AP2KB Provinsi NTB Tingkatkan Kapasitas Kades dan Lurah
Bima, BimaEkspres.Jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB,
Selasa (29/10), menyosialisasikan Peningkatan Kapasitas Kades dan Lurah
tingkat Kecamatan Wawo
di aula Desa Maria Kecamatan Wawo. Kegiatan
yang bertajuk "Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga".
Kegiatan yang berlangsung sehari dan dibuka oleh
Camat Wawo, Drs Aidin dan
pengantar dari Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB
Kabupaten Bima, Laily Ramdhani, S.STP, berlangsung
menarik dan dialogis. Pemateri sosialisasi disampaikan
Kabid Perlindungan Hak
Perempuan DP3AP2KB
Provinsi NTB, Hj Erni Suryani, S.Sos, MM. Sebelumnya, ibu Laily Ramdhani,
S.STP menyerahkan beberapa gantung kunci ke-

pada ASN atau warga yang
mengaplikasikan Sistim Informasi Warga (Simawar)
yang dilaunching oleh Pemerintah Kabupaten Bima 2018
dan kini aplikasi itu sudah
dipakai ratusan warga,
Selain itu ada penyerahan
foto plakat aplikasi untuk
memudahkan warga melaporkan persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perlindungan perempuan di Kabupaten
Bima. Camat Wawo, Drs
Aidin dan Hj Erni Suryani,
S.Sos, MM.
Kabid Perlindungan Hak
Perempuan Provinsi NTB,
Hj Erni Suryani, S.Sos,
MM, mengapresiasi perhatian warga berkaitan dengan
Peningkatan Kapasitas Kades dan Lurah tingkat Kecamatan Wawo. Namun,
kegiatan ini harus ditindaklanjuti dengan pembentukan
Satuan Tugas (Satgas) bagi
perlindungan anak dan kekerasan terhadap perempuan di daerah dataran tinggi
Wawo. Struktur pembentukan itu harus seragam dan

tidak perlu lagi memersoalkan perempuan dan laki-laki,
tetapi bagaimana Satgas itu
dapat memfasilitasi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga.
Satgas itu memiliki peningkatan kapasitas yakni
kapasitas pelayanan pengaduan dan pelayanan pendampingan baik kesehatan
dan psikis.
Poin penting dari sosialisasi
ini, terangnya, salah satu visi
Provinsi NTB yakni aman dan
berkah. Karena itu perlu diciptakan suasana aman, nyaman dan sejahtera bagi warganya. Jika ada persoalan
kekerasan dalam keluarga.
“Jangan langsung karena hukum dan ditangani
oleh aparat hukum sebelum dimediasi oleh anggota
Satgas. Persoalan akan semakin rumitjika halyang masih
dapat diselesaikan secara
kekeluargaan sudah diproses
secara hukum. Kalaupun sudah tertutup jalan baru berhenti
upaya mediasi,” ujarnya usai
sosialisasi di aula Desa Maria,
Selasa.

Penyerahan penghargaan kepada Camat Wawo, Selasa.

Apabila terjadi persoalan
rumah tangga itu sudah sampai ke rana hukum dan divonis
penjara, maka bukan hanya
ayah yang mendapatkan masalah, tetapi seorang ibu harus
banting tulang menggantikan
posisi suaminya untuk menafkahi keluarga.
Demikian juga seorang
anak akan kehilangan kasih sayang seorang ayah.
Tentu jika hal ini terjadi,

terangnya, pasti ada masalah dalam keluarga, ada
goncangan karena itu Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB berikhtiar dengan
mengeluarga Peraturan
Daerah dan Perbup tentang
perlindungan terhadap keluarga ini. Selain ada program
untuk memberdayakan kaum perempuan di NTB.
Oleh karena itu, katanya, Kepala Desa dan Lu-

rah segera membentuk
Satgas agar ada pembinaan lebih lanjut mengenai hal
yang diperlukan dalam tugas mulia itu.
Negara itu terbentuk
dari keluarga kecil. Jika semua memerhatikan keamanan dan kenyamanan
keluarga itu, maka akan
aman dan nyaman juga
dirasakan masyarakat.
(BE02)

Wagub NTB Imbau Tingkatkan Inovasi untuk Membangun Desa
Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur (Wagub)
NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah membuka kegiatan
Rapat Koordinasi Program
Inovasi Desa (PID) Tahap II
Provinsi NTB bertempat di
Hotel Golden Palace, Mataram, Senin (28/10/2019) malam.
Kegiatan yang mengusung
tema “Exit Strategy Program
Desa Dalam Mendukung
Pembangunan Desa Berkelanjutan” akan berlangsung
dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur yang
kerap disapa Umi Rohmi ini
mengajak masyarakat untuk
bersama-sama bersinergi
dalam membangun desa.
Kedepannya, Ide, inovasi
serta potensi yang dimiliki tiap
desa diharapkan dapat terus
ditingkatkan.
“Kita membangun NTB
ini dari dusun, dari desa,
karena dengan cara begitulah,
maka masyarakat akan

langsung merasakan manfaat
dari pembangunan tersebut,”
ujarnya.
Umi Rohmi juga mengimbau agar desa tidak
hanya mengandalkan dana
bantuan pemerintah saja,
melainkan dapat terus menggali potensi yang dimiliki desa
tersebut. Ia yakin apabila
desa mampu mandiri dan

memantapkan potensi yang
ada, maka desa-desa di NTB
akan semakin maju.
“Desa ini butuh anak-anak
yang pintar, butuh orang-orang yang inovatif, butuh pemikir-pemikir, untuk bagaimana kemudian merealisasikan
desa yang maju, desa yang
mandiri,” tegasnya.
Di era yang sudah serba

modern ini, kemajuan teknologi juga diharapkan mampu
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan program-program unggulan Pemprov NTB seperti
revitalisasi Posyandu dan
desa wisata, Umi Rohmi mengajak masyarakat agar terus bersinergi dalam mensukseskan program tersebut.

“Sehingga ujung-ujungnya
yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat di
desa kita betul-betul bisa
menjadi lebih baik dan lebih
baik lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
– Dukcapil Provinsi NTB, Dr.
H. Ashari, SH., MH dalam
laporannya mengungkapkan
bahwa program inovasi desa
merupakan program yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
pengelolaan pembangunan
dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan kepada
masyarakat.
“Bursa inovasi desa diselenggarakan setiap tahun, di
berbagai tempat di masingmasing kabupaten, dan khusus tahun 2019, PID dilaksanakan di masing-masing kecamatan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu pula,
Ashari menyampaikan perkembangan desa tertinggal
yang menjadi target DPM-

PD-Dukcapil Provinsi NTB
yakni menurun sebesar kurang lebih 4% per tahun. Pada
tahun 2018 desa sangat tertinggal di Provinsi NTB sebanyak 8 desa dan desa tertinggal sebanyak 240 desa.
“Pada tahun 2019, kondisi
ini sudah mengalami penurunan, di mana desa sangat tertinggal menjadi 5 desa dan
desa tertinggal menurun menjadi 109 desa,” sebutnya.
Sementara itu, desa dalam
kategori berkembang pun meningkat dari tahun 2018 sebanyak 564 desa bertambah
menjadi 658 desa pada tahun
2019. Sedangkan, desa dalam
kategori maju pada tahun
sebelumnya sebanyak 118
desa meningkat menjadi 218
desa pada tahun ini.
“Dalam kegiatan rakor kali
ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan exit
strategy untuk melestarikan
praktik-praktik baik yang ada
didalam pelaksanaan program inovasi desa,” tutupnya.
(BE04)

Diskusi Kamisan M16 Kupas Sekda NTB Idola Jilid II Bakal Lebih Seru
Mataram, BimaEkspres.Setelah sukses menggelar
Diskusi Kamisan bertajuk
"Sekda NTB Idola" dua pekan lalu, M16 bakal menggelar yang lebih seru dalam Diskusi Kamisan "Sekda NTB
Idola jilid II", yang akan dilaksanakanKamis(31/10)mendatang.
"Pasti lebih seru, karena pembicara yang kita undang adalah
mantanSekdaNTB,danlimacalon Sekda NTB," kata Direktur
M16,BambangMeiFinarwanto,
SH,Selasa (29/10)
Menurut Bambang, Diskusi Kamisan M16 kali ini
merupakan tindaklanjut dari

Diskusi Kamisan sebelumnya yang dihadiri Gubernur
NTB Dr H Zulkieflimansyah
sebagai keynote speaker.
Bedanya, kali ini diskusi
akan lebih mengarah kepada
bagaimana gambaran utuh tugas dan fungsi Sekda, dan juga apa saja pendapat publik
tentang tupoksi tersebut.
"Kalau yang pertama lebih
mirip beauty contest, karena
ada masing-masing pendukung Sekda menyampaikan
aspirasinya. Maka kali inilebih
taktis dan mengerucut, dengan
narsum mantan Sekda dan para
calon Sekda sendiri," katanya.

Pria murah senyum yang
akrab disapa Didu ini menjelaskan, M16 akan mengundang
mantan Sekda NTB, HM Nur
sebagai keynote speaker, sekaligus berbagi gambaran suka
dan duka menjadi Sekda saat
dia menjabat dulu.
"Pak HM Nur sudah bersedia. Sementara untuk lima calon
Sekda, kita masih kirimkan undangannya," katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Kamisan M16, Budi Wawan mengatakan, hingga Selasa (29/10) persiapan diskusi
kamisan sudah hampir rampung.

Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH (kiri).

"Tema yang diangkat
adalah Pendapat Publik untuk
Sekda NTB Idola, dengan

moderator utama Wahidjan
dan cadangan Abdul Majid,
Ketua Bannar NTB,"katanya.

Budi menjelaskan, Diskusi
Kamisan akan digelar pada
Kamis (31/10) di De Lima Cafe, Mataram dimuai 20.30 Wita
hingga 22.30 Wita dan disiarkan Live Streaming via FB.
Menurutnya, Diskusi Kamisan kali ini, terselenggara
atas kerjasama M16 dengan
Lombok Global Institute (Logis).
Dia berharap dengan diskusi publik ini, masyarakat
menjadi mengetahui secara
utuh apa saja dan bagaimana
proses yang terjadi dalam
lelang bursa jabatan Sekda
NTB yang saat ini masih berjalan. (BE04)
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Awas! Di Kantor Pemkab Bima Rawan Hilang Helm

Bima, BimaEkspres.Hati-hati menyimpan

helm di halaman Kantor Pemkab Bima. Karena rawan hi-

Bima, BimaEkspres.Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Madapangga tuntas.
Jumlah penerima manfaat
program tersebut yakni
sebanyak 100 unit rumah
tidak layak huni. Yakni untuk Desa Tonda sebanyak
35 penerima manfaat, Desa Rade 35 dan Monggo 30
penerima manfaat.
Fasilitator wilayah Madapangga, M. Asri, mengatakan, nilai bantuan per unit
rumah sebesar Rp. 17, 5 juta.
Dengan rincian kata dia,
sebesar Rp. 15 juta untuk
pengadaan bahan material
dan sebesar Rp. 2,5 juta untuk upah tukang. “Total dana
tersebut bukan untuk pengadaan material. Tapi sebagian
untuk gaji tukang,” terangnya.
Terkait pengadaan ma-

terial, penerima manfaat
belanja langsung ke toko
selaku yang dipercayakan
sebagai suplayer bahan material. “Penerima manfaat
menerima nota pembalajaan
barang dan dikalkulasi sesuai
nilai bantuan,” tuturnya.
Pada prinsipnya, lanjut
dia, jenis program tersebut
merupakan peningkatan kualitas karena dana tersebut
sifatnya stimulan. Walau
pun program BSPS hanya
menangani peningkatan
kualitas, hampir 90 persen
penerima manfaat mengalihkan program peningkatan kualitas menjadi bangun
baru.
“Hal itu menandakan
Kesadaran penerima manfaat untuk berswadaya cukup tinggi,” jelas Asri.
Sekretaris Desa (Sekdes) Tonda, Subhan, membenarkan terkait program

lang, seperti yang dialami sejumlah pemilik kendaraan

roda dua.
Salah satu korban, Ishaka,
kehilangan helm saat mengurus pelelangan tanah di
BPPKAD Kabupaten Bima.
Warga Kecamatan Monta
mengaku motor miliknya disimpan di halaman belakang
Kantor Bupati Bima.
"Selesai mengurus di BPPKAD, saya kembali di tempat parkir, yang ada sepeda
motor saja, helm yang baru
saya beli hilang," ujarnya, Selasa (29/10).
Ishaka mengaku heran, di
Kantor Pemerintahan seperti
ini masih saja bisa ada oknum
melancarkan aksi jahatnya
untuk mencuri. Lebih parah
lagi, kejadian seperti ini bu-

kan kali pertama menimpanya.
"Kehilangan helm sebelumnya harusnya dijadikan
pelajaran, pengamanan Kantor harua ditingkatkan, bila
perlu pasang CCTV," katanya.
Sementara Iis Shoaliha,
mengaku, pekan lalu helm
miliknya juga hilang saat
diparkir di samping timur gedung utama Kantor Bupati
Bima. Sebagai pengunjung
yang menguris administrasi
di Kantor Bupati Bima menyesalkan adanya kejadian
itu.
"Saya berharap pengamanan Kantor Bupati Bima ditingkatkan, pengun-

jung yang keluar masuk
harus diawasi tujuan serta
keperluan di Kantor Bupati
Bima," jelas salah satu pegawai di Dinas lingkup Pemkab Bima itu.
Dian Rasmi Saputri juga
mengaku halyang sama, Helm
milik temannya pernah hilang
saat memarkir sepeda motornya di halaman Kantor Bupati
Bima. Kini selesai membuka
helm langsung dikunci di jok
sepeda motor.
"Sekarang kalau saya
datang ke Kantor Bupati Bima, harus simpan helm di jok
sepesa motor. Kalau simpan
di spion, sudah trauma kejadian kehilangan," ujarnya.
(BE05)

Program BSPS di Madapangga Tuntas

Penerima manfaat program BSPS.

BSPS Tahujn 2019 tuntas
dikerjakan yakni sebanyak
35 penerima manfaat.

“Alhamdulillah pekerjaan
sudah tuntas. Kini penerima
manfaat bisa merasakan azas

manfaat program tersebut,” ucapnya.
Dibenarkan pula, ham-

pir semua penerima manfaat mengalihkan program
tersebut yakni dari peningkatan kualitas ke bangun
baru.
“Mereka menggunakan
uang pribadi untuk menambah biaya pekerjaan. Karena bantuan itu tidak cukup untuk bangun baru,” beber Subhan.
Mewakili masyarakat
setempat, pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Bima melalui Dinas Perkim. Karena program tersebut sangat membantu pembangunan di desa.
“Dengan adanya program ini warga sangat terbantu. Lebih lebih Pemerintah Desa (Pemdes) karena
tanpa menggunakan Dana
Desa untuk memperbaiki
rumah warga,” tutupnya.
(BE07)

Jatim dan NTB Perkuat Kemitraan Lewat Misi Dagang
Mataram, BimaEkspres.Upaya untuk meningkatkan komunikasi dan transaksi perdagangan antar provinsi, salah satunya dilakukan dengan misi dagang. Hal
tersebut dijalin oleh Provinsi
Jawa Timur dan Provinsi
NTB, dengan harapan misi
dagang bisa saling menguntungkan dari aspek ekonomi.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, turut menghadiri
acara misi dagang Provinsi
Jawa Timur dengan Provinsi
NTB tahun 2019 dalam rangka mempertemukan antara
pelaku usaha dari Jatim dengan pelaku usaha NTB.
Wagub sekaligus menandatangani kerjasama antar
Pemprov Jatim dan Pemprov NTB, di Hotel Lombok
Raya Mataram, Selasa (29/
10/2019)
Wagub mengatakan bahwa NTB bisa banyak belajar ke Provinsi Jatim. Menurut Wagub, warga NTB sebagian besar hidup di sektor

Gubernur Jatim dan Wagub NTB.

pertanian, perdagangan dan
pariwisata.
“Sekarang kami sedang
dorong perkembangan desa
wisata. Bagi kami, perkembangan ekonomi itu sejalan

dengan pariwisata,” ujar
Wagub
Wagub berharap misi
dagang tersebut bisa memacu banyaknya komoditas di NTB terjual ke luar

daerah. Dengan harapan,
komunitas antar pelaku
usaha di NTB dan Jatim
menjadi produktif dan lebih
menguntungkan.
“Kerjasama ini tidak ha-

nya pada bidang pertanian
dan perdagangan. Insya
Allah, NTB akan belajar dan
bekerjasama dengan Jawa
Timur,” tutup Wagub.
Sementara itu, Gubernur
Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa pertemuan misi dagang tersebut
tidak hanya bicara berapa
transaksinya. Tapi, misi dagang itu harus bisa menjalin
kerjasama yang baik.
Menurut Gubernur Jatim, NTB punya kekuatan
besar dalam mengelola rumput laut.
“Dalam pengelolaan
rumput laut, Jatim harus
banyak belajar ke NTB,”
ungkap Gubernur kelahiran Surabaya tersebut.
Lebih jauh, Gubernur
Jatim yang juga pernah
menjabat sebagai Menteri
Pemberdayaan Perempuan tersebut, menjelaskan bahwa Jawa Timur
merupakan provinsi yang
luar biasa. Selain letaknya

cukup strategis, Jawa Timur juga merupakan penyuplai bahan pokok terbesar di
Indonesia.
Oleh sebab itu, dengan
geografisnya yang baik,
Jatim harus terus mendorong suatu perdagangan
antar provinsi.
“Kita ketahui bersama,
NTB ini punya banyak sekali jagung. Sedangkan kami di Jatim butuh jagung,
karena 50 persen pakan peternak ayam butuh jagung,”
tutupnya.
Sebelumnya, Kadis Perindag Jatim, Djarat Irawan, melaporkan bahwa
maksud dan tujuan misi dagang antara Provinsi Jawa
Timur ke Nusa Tenggara
Barat tersebut, untuk menjaring komunikasi bisnis
antar pembeli dan penjual
dari Jatim dan NTB.
“Tujuan dari kegiatan
ini salah satunya untuk meningkatkan transaksi perdagangan dalam Negeri,”
ungkapnya. (BE08)

