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Nomor: 5363/Tahun XIX

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Pemkot Target 1 Juta
Kunjungan Wisatawan
Kota Bima, BimaEkspres.Pemerintah Kota (Pemkot) Bima hingga kini terus mengembangkan sejumlah destinasi wisata unggulannya, seperti Pantai Lawata dan Kolo. Tak pelak tahun 2020 mendatang Pemkot menargetkan angka kunjungan wisatawan sebanyak 1 juta pengunjung.
“Dari dua obyek wisata ini akan kita terus ditata dan dikembangkan hingga target
1 juta wisatawan ini bisa tercapai," ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, Sunarti
S.Sos.
Pada dua obyek wisata andalan Kota
Bima ini, akan dikembangkan sejumlah aktifitas seperti olahraga air dan jet ski. Selain
itu juga mengembangkan juga obyek wisata lain seperti diving di Pulau Kambing dan
sepanjang pantai Kolo.
“Kita juga punya wisata alam Pundunence. Yang setiap tahun banyak dikunjungi wisatawan. Hal ini menjadi modal kita
untuk targetkan 1 juta kunjungan wisatawan,” katanya.
Khusus menata obyek wisata di Kolo,
Sunarti mengaku Dispar telah mengusulkan anggaran Rp3,1 miliar tahun 2020. Anggaran itu kata dia, untuk pembangunan
Baca: Target 1 Juta... Hal 6

Dana Operasional tidak Cair,
Petugas Damkar Demo
Kota Bima, BimaEkspres.Enam bulan dana operasional tidak kunjung dicairkan, petugas Pol PP dan Damkar Kota Bima demo dengan memarkir mobil pemadam depan halaman kantor Pemkot Bima, Rabu.
Langkah nekat mereka, karena enam bulan sejak April dana operasional tidak kunjung
dicairkan. Selama ini mereka urunan untuk
membeli BBM dan perbaikan mobil Damkar.
Hal itu diutarakan Kepala Bidang Damkar Kota Bima, Sugiarto. Selama ini, jajaran
Pol PP dan Damkar menunggu enam bulan
pencairan anggaran operasional. Namun
tidak kunjung dialokasikan oleh pejabat terkait.
Sementara anggaran operasional harusnya selalu tersedia setiap saat. Sesuai
SOP dan tugas, setiap saat harus selalu
standby bila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Sementara selama enam bulan terakhir pihaknya terpaksa harus memakai
Baca: Damkar Demo... Hal 6

E-mail: redaksibimeks@yahoo.co.id

Hj Indah Dhamayanti Puteri, SE (IDP) mengembalikan formulir Calon Bupati Bima pada Partai Gerindra, Rabu (30/10).

Maju Pilkada 2020,
IDP Kembali Lamar Partai Gerindra
Bima, BimaEkspres.Tahapan Pilkada Kabupaten Bima mulai berjalan. Pengurus partai politik (Parpol)
di Kabupaten Bima mulai membuka pendaftaran bakal calon Bupati Bima dan Calon Wakil Bupati Bima.
Salah satunya DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima menerima pendaftaran Hj
Indah Dhamayanti Puteri, SE (IDP) seba-

gai calon Bupati Bima di BBA Doro Belo
Palibelo, Rabu (30/10).
Usai menyerahkan formulir ke panitia
penerimaan pendaftaran calon Bupati Bima Partai Gerindra, IPD menjelaskan, telah mengambil formulir beberapa waktu
lalu. Selanjutnya, Rabu mengembalikan sekaligus mendaftarkan dirinya menjadi Calon Bupati Bima di Partai Gerindra.

"Saya hari ini mengembalikan formulir
dan resmi mendaftarkan diri sebagai calon
Bupati Bima pada Partai Gerindra Kabupaten Bima," jelasnya.
Kata dia, Pilkada sebelumnya, IPD mengaku terpilih sebagai Bupati Bima
Baca: Maju Pilkada... Hal 3

Gagal Audensi dengan Kades, Warga Punti Segel Kantor Desa

Warga Desa Punti saat menyegal kantor desa.

Bima, BimaEkspres.Lantaran gagal beraudensi dengan Kepala Desa (Kades), sekitar 30 orang warga
Desa Punti, Kecamatan Soromandi yang

mengatasnamakan diri Forum Pemuda Peduli Pembangunan (FP3) menyegel kantor
desa setempat, Rabu (30/10). Saat itu, sejumlah warga menuntut kejelasan terkait

Bronjongisasi wilayah Dusun Dorowila,
pembelian kendaraan dinas operasional
desa, aset desa, bantuan hewan ternak
serta pengadaan kabel listrik.
Warga setempat, Sahidun, SPd, mengatakan, aksi segel kantor desa dilakukan karena Kades setempat tidak dapat
hadir untuk beraudensi dengan warga.
“Tidak mungkin audensi dilakukan tanpa kehadiran Kades. Sehingga satu satunya jalan yakni segel kantor desa,” ujarnya.
Kata dia, sebelumnya kita sudah melayangkan surat untuk beraudensi, sehingga menurutnya, Kades harus hadir dalam
hal memberikan tanggapan dihadapan warga terkait masalah yang dituntut warga.
“Kades tidak kooperatif. Padahal sudah kita layangkan surat,” jelasnya.
Warga lainnya Irawan, S. Pd, menyampaiBaca: Segel Kantor... Hal 4
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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. (*)
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Indonesia, Kopi dan Pemuda
Oleh: Rahmat Zuhair

“Kopiku tinggal sedikit, tapi harapku untuk memiliki mu masih terjaga”

BEGITULAH sebuah kutipan yang banyak berseliweran di media sosial. Bagi para pemuja bucin kutipan
tersebut sangat menggambarkan suasana hatinya yang ingin selalu memilki dia untuk menjadi pasangan hidupnya,
tapi mungkin untuk para pemuda yang dirindukan oleh ibu pertiwi menganggap “MU” disitu bermaksud “Indonesia
yang lebih baik dan bermartabat”. 28 Oktober adalah momen yang tepat untuk para pemuda merefleksikan kembali
untuk apa mereka hidup dan untuk apa mereka dilahirkan sebagai anak kandung Ibu Pertiwi?
Sri Sudarmiyatun dalam buku berjudul Makna Sumpah Pemuda (2012) menyebutkan nilai-nilai Sumpah Pemuda
antara lain: Nilai patriotisme, gotong-royong, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan
dan kesatuan, kerukunan, kerja sama, cinta damai, serta tanggung jawab. Sumpah pemuda adalah momen yang
sangat monumental bagi perjalanan bangsa ini karena menyadarkan kepada kita bahwa kebangkitan pergerakan
bangsa Indonesia dimulai dari anak anak mudanya.
Pemuda dan Kopi apakah ada kaitan diantara mereka berdua?
Kopi yang diproduksi Indonesia 60% nya menjadi produk ekspor, ini membuktikan bahwa kopi Indonesia adalah
salah satu kopi terbaik yang ada di dunia. Menjadi negara penghasil kopi terbesar di dunia menjadi titik tolak bagi
kesadaran anak bangsa bahwa Indonesia adalah Tanah Kafein. Kafein tidak terlepas dari perjuangan bangsa
indonesia karena banyak tokoh tokoh bangsa dulunya menjadikan kopi sebagai minuman untuk menahan kantuk
dan memacu semangat untuk membahas terkait usaha usaha kemerdekaan Indonesia. Pemuda Indonesia haruslah
menjadi kafein dalam kopi yaitu membumi dan memberkan semangat kepada objek yang disinggahinya.
Kopi Indonesia sudah membumi dimanapun, sudah terkenal dimanapun, seharusnya sebagai bangsa yang berdaulat
dan merdeka Indonesia harus menanamkan kebanggaan kepada bangsa sendiri. Semua elemen negeri ini baik
pemerintah maupun masyarakat biasa terutama pemuda harus sadar bahwa Indonesia negara yang kaya akan
sumberdaya alam tetapi kenapa belum bisa menembus jebakan “Negara berpendapatan menengah ke bawah”?
permasalahan di negeri ini sangat banyak. Tentu ketika kita menengok negeri jiran seperti singapore dan malaysia
mereka saat ini sudah merangkak menjadi negara maju dan negara dengan pendapatan menengah ke atas.
Mengurus Indonesia tidak sama dengan mengurus Singapore dan Malaysia, lebih mudah mana mengurus 3
orang anak daripada mengurus 30 orang anak? Begitulah gambaran perbandingan Indonesia saat ini dengan negeri
jiran yang kita pandang lebih dulu maju daripada kita. Indonesia Cuma saat ini butuh Ngopi, menenangkan diri
dengan harumnya wangi kopi yang mendongkrak semangat kemajuan. Sejatinya kemajuan dan kemakmuran di
Indonesia dapat dicapai dengan tiga hal, diantaranya:
Bangsa yang Peduli Sesama
Kepedulian terhadap sesama anak bangsa sangat menjadi hal yang utama untuk menyongsong kemajuan bagi
Indonesia, peduli dalam hal apa? Saling peduli ketika negara mengeluarkan kebijakan, peduli dengan cara kritis
terhadap isu isu yang sedang berkembang, dan peduli terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa
Indonesia. Kopi mengajarkan kita bahwa Kepedulian tidak memandang ucapan terimakasih dan balas jasa, kepedulian
terhadap sesama harus lahir dari keikhlasan anak bangsa dalam berbuat kepada sesama tanpa motif apapun.
Ketika kepedulian “kopi” kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Belajarlah menjadi peduli
seperti kopi, pengorbananya untuk memberikan kepada penikmatnya sangat panjang dan tidak semua orang
memedulikan hal tersebut.
Bangsa yang Dermawan
Untuk pertama kalinya, Indonesia disebut sebagai negara yang paling dermawan di dunia, menurut survei yang
dilakukan lembaga amal Inggris, Charities Aid Foundation (CAF). Dermawannya Indonesia seharusnya menjadikan
negeri ini menjadi negeri yang makmur, ketika paradoks of thrift didobrak maka pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan akan semakin tinggi. Seharusnya Titel sebagai bangsa yang dermawan menjadi budaya yang merasuk
kedalam jiwa jiwa setiap anak bangsa bukan hanya menjadi formalitas dan pencitraan belaka dalam menampilkan
sikap kedermawanan. Bentuk kedermawanan yang paling konkrit yang dapat dilakukan oleh anak bangsa untuk
menciptakan iklim kedermawanan di Indonesia adalah dengan membayar pajak, membayar iuran BPJS, atau dengan
membayar pajak, jangan sampai ada free rider dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika
kedermawanan itu dipupuk maka realisasi pengumpulan zakat akan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara
yang kuat ekonominya dan jikalau di BPJS tidak terdapat free rider maka sampai saat ini BPJS akan kuat dalam
pendanaannya.
Bangsa yang Terkontrol Egonya
Oligarki adalah salah satu bentuk Egoisme dalam suatu bangsa. Oligarki dalam pemerintahan ataupun dalam
dunia bisnis menjadikan Indonesia tidak menjadi milik bersama. Kekuatan terpusat pada 20% orang di negeri ini.
Egoisme terhadap kekuasaan dan kue ekonomi haruslah disingkirkan dari bangsa ini tetapi perjalanan untuk
menyingkirkan hal tersebut sangatlah berat dan panjang, harus mulai dari penguatan budaya dan individu yang
mengerti akan hakikat kehidupan bersama. Korupsi juga merupakan salah satu bentuk egoisme anak bangsa.
Bentuk bentuk egoisme yang ada dalam diri anak bangsa haruslah kita singkirkan sama sama.
Pemuda adalah penggerak perubahan dari zaman sebelum kemerdekaan sampai pada saat ini terdapat corak
sejarah pemuda yang bergerak dengan harapan Indonesia yang lebih baik, Indonesia saat ini tidak membutuhkan
program tetapi membutuhkan Gerakan, karena gerakan sifatnya mengajak dan menyeru. Untuk itu stiapanak bangsa
wajib bergerak dan menggerakkan gerakan seperti Gerakan Anti Pelit, Gerakan Anti Korupsi, dan gerakan gerakan
lainnya yang pada tujuannya yaitu menginginkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. (*)
Penulis adalah Mahasiswa IPB University dan Peserta Rumah Kepemimpinan
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KPU Klaim Plano Syarat Dukungan Calon Perseorangan Sesuai Prosedur
Bima, BimaEkspres.Ketua Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Bima
Imran, S. Pdi, SH, menegaskan
pleno syarat minimal dukungan
dan tahapan penyerahan dukungan pasangan calon perorangan
Bupati dan Wakil Bupati Bima
sudah sesuai prosesur dan mekanisme.
Hal itu sebagai tanggapan
terhadap sorotan Bawaslu yang
merasa tidak dilibatkan.
Dikatakannya, Bawaslu Kabupaten Bima menyurati KPU
terkait hal itu. KPU hanya menindaklanjuti dengan surat KPU RI
Nomor: 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/
IX/2019 dan Nomor: 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 angka 4 huruf a.
Imran mengaku, pihaknya telah mengundang Bawaslu Kabupaten Bima untuk rapat koordinasi terkait syarat minimal dukungan dan tahapan penyerahan
dukungan pasangan calon perorangan.
"Itu dibuktikan dengan surat
undangan, daftar hadir rapat, foto dan dokumentasi yang menjadi salah satu pertimbangan pleno
penetapan sesuai dengan peraturan KPU," terangnya.
Kata dia, segala sesuatu berkaitan dengan keputusan KPU
dalam menyelenggarakan Pilkada 2020, tetap dikoordinasikan
dengan pihak terkait, termasuk
Bawaslu. Karena itu merupakan
perintah UU.
"Rapat pleno penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan, didasarkan oleh KPU
Kabupaten Bima sebagaimana
tertuang dalam PKPU Nomor 3
tahun 2017 sebagaimana diubah
dengan PKPU Nomor 15 tahun
2017 pasal 10 ayat 1 huruf b dan

dia Sosial, media Cetak, media
Elektronik dan Media Online.
“Rapat pleno memang hanya
dilaksanakan internal komisioner
KPU Kabupaten Bima. Kami
sudah mengundang Bawaslu

Dinda Pastikan Kembali
Berpasangan dengan Dahlan

Imran, SPdI, SH

ayat 2, serta ayat 3," terangnya.
Dia juga menjelaskan, keputusan
KPU Nomor 141/HK.03.1-Kpt/
5206/KPU-Kab/X/2019 Tentang
Persyaratan Jumlah Dukungan
Dan Persebaran Paling Sedikit
Untuk Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Tahun
2020, telah publikasikan melalui
website resmi KPU Kabupaten
Bima dan papan Pengumuman
KPU Kabupaten Bima.
"Terkait pengumuman syarat
minimal dukungan pasangan calon perseorangan akan dipubli-

Maju Pilkada... dari hal.1
bersama Drs H Dahlan, Wakil
Bupati Bima saat ini, karena diusung oleh Partai Golkar, Gerindra dan Hanura. Menurutnya suatu kesyukuran Gerindra kembali
membuka kran untuk menerima
pendaftaran.
"Bagi saya ketika Gerindra kembali membuka pendaftaran, maka
saya berkewajiban sebagai orang
yang pernah diusung dan dimenangkan oleh Gerindra untuk kembali mendaftarkan diri," terangnya.
IPD yang masih menjabat sebagai Bupati Bima mengaku, Partai
Gerindra adalah partai pertama
tempatnya mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Bima Pilkada
2020 mendatang.
"Partai Gerindra adalah partai
pertama, saya mendaftarkan diri
sebagai calon Bupati Bima. Ada
juga partai yang tidak buka pendaftaran tapi langsung mengusulkan nama," katanya.
Ditanya apakah masih perpasangan dengan Drs H Dahlan?
IPD tidak banyak berkomentar
soal itu. “Besar kemungkinan
akan kembali berpasangan, yang
jelas, kita tunggu saja proses dan
mekanisme partai," tegasnya.
Sementara Ketua Des Pilkada
Bupati dan Wakil Bupati Partai
Gerindra, Yasin mengatakan, IDP
telah mengembalikan formulir di

Kabupaten Bima saat rakor awal
untuk penyamaan persepsi. Itu
menjadi pertimbangan pleno
penetapan syarat dukungan minimal paslon perseorangan,”
ujarnya. (BE05)

Partai Gerindra Kabupaten Bima.
"Indah Dhamayanti Putri adalah
Bakal Calon (Balon) Bupati Bima
yang pertama mengembalikan
formulir di Gerindra Kabupaten Bima," katanya.
Dia mengaku, semestinya pengembalian formulir di Kantor
Partai, namun karena dirangkaikan dengan silaturahimi dilakukan
di BBA. "Meski sudah banyak
sudah mengambil formulir, namun
baru ini yang mengembalikan. Ke
depan kami akan menerima pengembalian formulir di kantor sendiri," katanya.
Kata dia, pendaftaran ini dibuka sejak 25 Oktober hingga 15
November 2019, siapa yang direkomendasikan tergantung hasil
komunikasi bersama Provinsi dan
Pusat. "Partai bertugas melakukan survei elektabilitas para calon, akan dilaporkan ke Pusat dan
Provinsi.
Pusat akan meminta gambaran kepada kami di DPC, berkaitan elektabikitas para calon yang
mendaftarkan diri untuk memutuskan satu nama," jelasnya.
Sebelumnya kata dia, Drs.
H.Dahlan, dan Muhammad Aminullah SE, Ketua PAN Kabupaten
Bima dan Drs H Syafrudin (mantan
Bupati Bima) sudah mengambil formulir. (BE05)

kasikan berdasarkan tahapan PKPU nomor 15 tahun 2019 dimulai
pada tanggal 25 November hingga 8 Desember 2019," ujarnya.
Sementara penyerahan syarat minimal dukungan pasangan
calon perseorangan ke KPU
Kabupaten Bima dimulai tanggal
11 Desember 2019 hingga 5 Maret 2020 melalui Website, Me-

Bima, BimaEkspres.Kontestasi Pemilihan kepala
Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Bima kian nampak.
Hal ini dibuktikan pendaftaran
calon Bupati dan Wakil Bupati Bima oleh partai politik.
Hj Indah Dhamayanti Putri,
SE, sendiri mengisyaratkan tetap
akan maju berdampingan dengan Drs H Dahlan yang menjadi wakilnya saat ini.
"Besar kemungkinan tetap
akan begitu (kembali berpasangan) tapi kita menunggu hasil
survei partai tentang elaktabilitas
calon yang mendaftar, yang jelas
sampai saat ini, saya dengan Wakil salung mendukung," ujarnya,
Rabu.
Dinda, sapaannya, telah mengembalian formulir ke DPC Partai Gerindra di rumah makan BBA,
Rabu (30/10). Sesuai mekanisme
penjaringan masing-masing partai,
maka pendaftaran antara calon
Bupati dan Wakil Bupati terpisah.
"Saya mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Calon
Bupati, sementara Wakil Bupati
sudah mengambil namun belum

tau kapan akan mengembalikan
ke Partai," ujarnya.
Untuk mempertegas pernyataannya, sejumlah awak media
kembali bertanya apakah masih
berpasangan dengan Dahlan.
"Kita saat ini sedang komunikasi lintas partai tentunya yang
kita utamakan adalah partai partai pengusung, tetapi saya dan
Pak Dahlan juga mengharapkan
dukungan dari partai-partai lain,"
ujarnya.
Dinda juga mengaku masih
sebagai Ketua Golkar Kabupaten Bima dan juga kader partai.
Dia tetap menjunjung tinggi proses dan mekanisme partai untuk
menunggu hasil survei elektabilitas.
"Survei partai harus kita hargai, apakah saya bersama Wakil
Bupati yang sekarang maupun
dengan beberapa calon wakil lain, tentunya itu menjadi dasar pertimbangan," katanya.
Dinda menegaskan dirinya
dan Wakil Bupati masih saling
mendukung. “Besar kemungkinan kami akan kembali berpasangan,” pungkasnya. (BE05)
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Lima Tahun Pemkab Dompu Ukir Predikat WTP
sin. Penghargaan itu juga
diraih atas ikhtiar dan doa
masyarakat Dompu," kata
Muhamad Iksan.
Dia berharap semoga
tahun 2019 Kabupaten Dom-

pu akan mendapatkan dan
meraih opini WTP itu lagi.
Warga Dompu mengapresiasi capaian Pemkab Dompu dalam Predikat WTP
lima tahun berturut-turut.

“Ini capaian yang perlu
mendapat dukungan dan
apresiasi kita semua," kata
Burhanudin warga Kelurahan Bada di kantor Pemkab Dompu, kemarin. (BE03)

Saldo Rekening Lelang Tanah Rp 50 Ribu,
Bank NTB Syariah Diduga Cari Untung

Dompu, BimaEkspres.Lagi Pemerintah Kabupaten Dompu di bawah
kepemimpinan Bupati dan
Wakil Bupati, Drs H Bambang M Yasin dan Arifudin, SH meraih Predikat
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah
Pusat. WTP yang diraih
oleh Kabupaten Dompu ini

merupakan yang kelima
kali berturut-turut.
“Penghargaan WTP
tahun 2018 itu diterima kepala Dinas DPKAD mewakili Bupati," kata Kabag
Humas Setda Dompu, Muhammad Iksan, ST, MT,
Rabu (29/10).
Kata Kabag Humas
keberhasilan Pemerintah

Kabupaten Dompu dalam
menyusun dan menyajikan
laporan Keuangan terhitung mulai tahun 2014.
“Semua berkat kerja
keras, kerja cerdas, kerja
ikhlas dan kerja tuntas
seluruh jajaran pemerintah
dan pihak terkait dibawah
kepemimpinan Bupati Dompu Drs H Bambang M Ya-

Pembangunan RPS
SMKN 1 Soromandi Hampir Tuntas
Peserta lelang tanah eks jaminan.

Bima, BimaEkspres.Pengerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa
(RPS) di SMKN 1 Soromandi hampir tuntas. Yakni saat ini proyek pembangunan RPS tersebut telah
dikerjakan 70 persen.
“Saat ini para pekerja
sedang menyelesaikan pengerjaan atap,” ujar Kepala SMKN 1 Soromandi, Ir.
Arif, Rabu (30/10).
Kata dia, bantuan pembangunan RPS tersebut merupakan bantuan dari Provinsi
NTB yang bersumber dari dana DAK, dengan total anggaran sebanyak Rp. 650 juta.
“Bangunan hanya 1 lokal saja tapi di dalamnya
dibuat sekat,” katanya
Dia menjelaskan, ruang
praktek siswa tersebut di-

bangun untuk menunjang
kegiatan belajar mengajar
siswa di sekolah setempat.
Rencananya, ruangan itu
akan digunakan sebagai
ruang praktek untuk sejumlah jurusan.
“Nanti akan digunakan
sebagai ruang praktek jurusan argo bisnis, tanaman
pangan dan hortukultura,”
jelasnya.
Pembangunan tersebut,
lanjutnya, dimulai sejak
bulan Agustus kemarin,
dan pada Desember mendatang ruangan itu ditargetkan sudah rampung
serta bisa digunakan untuk
kegiatan belajar mengajar.
“Waktu pengerjaanya
selama empat bulan,” bebernya.
Selain mendapatkan ban-

tuan pembangunan, sekolah
setempat juga mendapatkan
bantuan peralatan dari Provinsi. Hanya saja bantuan
tersebut tidak diterima dalam
bentuk uang, namun dalam
bentuk barang yang telah
dibelanjakan oleh pihak Provinsi. “Kami hanya mengerjakan pembangunan dan perabotan ruangan saja,” ungkapnya.
Dia berharap, semoga
dengan adanya dukungan
ruangan tersebut kegiatan
belajar mengajar di sekolah setempat menjadi lebih
efektif dan siswa bisa meraih prestasi yang lebih gemilang. “Harapanya tentu
semoga siswa dan sekolah
ini semakin maju dengan
adanya dukungan ini,” harapnya. (BE07)

Segel Kantor... dari hal.1
kan, aksi segel ini sebagai
bentuk kekecewaan warga
karena Kades tidak bisa hadir
untuk beraudensi.
“Ini adalah aksi sporadis
karena sikap apatis Kades,”

tukasnya.
Kapolsubsektor Soromandi, IPDA. Muhammad
Sofyan Hidayat, S. Sos,
membenarkan aksi segel
kantor desa lantaran Kades

tidak ada di tempat.
“Kantor desa sempat disegel namun telah dibuka. Saat
kantor desa dibuka didampingi elemen lainnya termasuk
aparaturdesa,”tutupnya.(BE07)

Bima, BimaEkspres.Salah satu syarat untuk
mengikuti lelang tanah eks
jaminan yang dibuka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima
adalah harus membuka rekening melalui Bank NTB
Syariah dengan saldo awal
Rp 50 ribu. Terkait hal itu,
pihak Bank NTB Syariah
diduga mencari untung karena saldo awal yang disetorkan warga terlalu besar.
“Saldo itu uang hangus,
buktinya warga tidak bisa
menarik kembali jika tidak
menang tender. Karena
pengalaman sebelumnya,
uang yang bisa ditarik hanya sewa harga penawaran tanah,” ujar warga Bolo, Buyung, saat dikonfirmasi di Kantor Bupati Bima, Rabu (30/10).
Kata Buyung, besarnya
saldo awal sebagai syarat

ikut lelang tanah eks jaminan ini bukan saja dikeluhkan olehnya. Namun kata
dia, warga lain pun ikut mengeluhkan.
“Masalah ini menjadi bahan gunjingan. Karena memang beda dengan tahun
sebelumnya,” ungkapnya.
Mestinya kata dia, pihak
Bank juga tidak perlu menyuruh untuk membuat ulang
rekening. Karena rekening
yang digunakan di tahun
sebelumnya masih ada.
“Kita heran dengan pola
seperti ini. Masa disuruh
buka ulang rekening padahal sudah ada rekening. Sehingga tidak jarang warga
berasumsi negatif,” tuturnya.
Warga lainnya, Syamsudin, mengatakan, pada pelelangan tanah eks jaminan
tahun sebelumnya, warga
disuruh buka rekening sebesar Rp 20 ribu saja. Yang

menjadi pertanyaannya,
kenapa saat ini disuruh buka rekening lagi padahal
rekening yang lama masih
ada.
“Dulu saldo awal Rp. 20
ribu. Kenapa harus dibuka
ulang dan ironisnya sebesar Rp. 50 ribu,” herannya.
Terkait hal ini pihak
Bank NTB Syariah harus
memberikan klarifikasi pada warga sehingga tidak
berpolemik.
“Pihak Bank jangan
tinggal diam, tapi harus
berikan penjelasan agar
kita mengetahui prosedurnya,” tutupNYA.
Sementara itu, salah
satu staf Bank NTB Syariah yang enggan dikorankan namanya saat berada
di lokasi pelelangan tanah
eks jaminan tidak berkomentar banyak terkait hal itu.
menyarankan hubungi atasan
kita di kantor. (BE07)

Legislator Minta Kinerja Sekda Dievaluasi
Kota Bima, BimaEkspres.Banyaknya program
kerja Pemerintah Kota
Bima belakangan ini yang
dinilai gagal, membuat legislator mendesak untuk
mengevaluasi kinerja dari
seorang Sekda Kota Bima,
Drs H Muhtar Landa, MH.
Karena menurut pandangan legislator, evaluasi
bukan hanya untuk para
OPD yang mengemban
program dimaksud, melainkan untuk orang nomor
tiga di Pemkot Bima jua.
"Komunikasi kerja ini
dikoordinir oleh jenderal

ASN, yakni sekda. Salah
jika evaluasi hanya untuk
OPD saja tapi juga sekda
harus dievaluasi," ucap salah satu anggota DPRD
Kota Bima, Taufik A Karim.
Menurut Taufik, gagalnya eksekutif merealisasikan beberapa program prioritas diakibatkan tidak
adanya komunikasi kerja
yang baik. Kader PPP ini
menilai, Sekda gagal mengakomodir kinerja para
ASN-nya untuk mensukseskan program yang telah
dirancang.

Apalagi katanya program yang gagal ini adalah
visi misi kepala daerah
yang harusnya menjadi prioritas untuk direalisasikan.
"Saya rasa, pak sekda
ini tidak paham dengan keinginan wali kota dan wakil. Kalau memang tidak
mampu, lalu untuk apa dipertahankan, " cetusnya.
Taufik meminta kepada
wali kota, agar segera mengevaluasi kinerja sekda
secara khusus. Baru kemudian mengevaluasi kinerja OPD, sebagai bilang
teknis pemerintahan. (BE09)
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Guru Penerima Tunjangan
Sertifikasi di Madapangga Berkurang

Syaifuddin, SPd

Bima, BimaEkspres.Guru penerima tunjangan sertifikasi di Kecamatan Madapangga untuk triwulan ke tiga Tahun 2019
berkurang dibanding sebelumnya. Hal itu berdasarkan SK verifikasi yang di-

sampaikan pihak Dinas Dikbudpora Kabupaten.
Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Madapangga, Syaifuddin, S.Pd, menyampaikan, adanya pengurangan guru penerima
tunjangan sertifikasi di wila-

yah setempat. Yakni dari
triwulan dua sebanyak 190
guru. Sedangkan di triwulan tiga hanya 74 guru.
“Kita akan mempertanyakan penyebab berkurangnya jumlah guru penerima tunjangan sertifikasi. Sebab ini

menyangkut hak guru di wilayah setempat," ujarnya Syaifudin, Rabu (30/10).
Kata dia, meski tunjangan tersebut belum cair dan
diterima oleh guru setempat.
Namun berdasarkan SK itu
hanya 74 guru saja yang akan
menerima tunjangan tersebut.
“Kalau kita bandingkan
dengan triwulan lalu hampir
60 persen berkurang penerima tunjangan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu
di SDN Monggo, Muslimah
SPd mengaku triwulan II
menerima tunjangan sertifikasi tersebut. Yakni sekitar
Rp 7 juta sesuai dengaj gaji
pokok. Bahkan di sekolah tempat dianya mengajar yakni ada
tiga guru. Namun berdasarkan SK verifikasi tersebut dia
bersama dua guru lainnya
tak tercantum namanya.
“Kita akan krossek ke dinas.
Semoga ini hanya kesalahan
teknis saja. Sebab triwulan
sebelumnya kita terima tunjangan sertifikasi tersebut,”
pungkasnya. (BE07)

Kasat Pol PP Akan Panggil Pj Kades Sandue
merasa diri benar harus terbuka hati untuk memaafkan,” ujarnya.
Demikian juga Sekdes,
yang bersangkutan harus
dapat menyimpan dengan
baik Laptop tersebut Karena sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas
administrasi. “Sekdes juga
harus menyimpan aset dengan baik. Sehingga dikala
dibutuhkan langsung ada,”
katanya.
Dirinya berharap, masalah
ini tidak diperpanjang apalagi
berujung ke ranah hukum. “Ini
kan miskomunikasi saja. Jadi
tidak perlu diperpanjang,” tutupnya. (BE07)

H. Sumarsono, SH, MH

Bima, BimaEkspres.Kasat Pol PP Kabupaten Bima, H. Sumarsono,
SH, MH, akan memanggil
Penjabat (Pj) Kepala Desa
(Kades) Sandue, Daris.
Pemanggilan oknum Pj
Kades tersebut karena ditengarai ada masalah dengan
Sekdes setempat bahkan
informasi di media kasus
tersebut sudah dibawa ke
ranah hukum.
“Saya akan panggil Da-

ris karena yang bersangkutan merupakan anggota Pol
PP Kecamatan Sanggar yang
dilantik sebagai Pj Kades
setempat,” ujarnya di kantor
Bupati Bima, Rabu (30/10).
Setelah membaca berita lewat media, lanjutnya,
kuat dugaan saya bahwa
kasus tersebut hanya miskomunikasi saja. Sehingga
menurutnya harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

“Kedua belah pihak sama-sama merasa ada tanggung jawab dalam menjalankan tugas,” jelasnya.
Karena Pj kades bersalah yakni melukai perasaan Sekdes, mungkin telah memukul atau menendang. Maka tidak ada jalan lain kecuali Pj Kades
harus berani memohon maaf.
“Yang salah harus minta maaf. Begitu pun yang
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Dianiaya Warga Woro,
Pelaku Diamankan

Terduga pelaku saat diamankan.

Bima, BimaEkspres.Kasus penganiayaan terjadi Desa Tonda Kecamatan Madapangga, sekitar pukul 11.00 Wita, Rabu
(30/10). Dalam kasus tersebut, warga Desa Woro
atas nama Irfan Maulana (22) dipukul oleh warga
Desa Tonda UM (29).
Kapolres Bima melalui Kasubag Humas, IPTU.
Hanafi, menyampaikan, kejadian tersebut berawal
saat korban pergi ke Desa Dena bersama temannya untuk membeli perlengkapan motor. Di jalan
dekat Puskesmas Madapangga dihadang oleh UM.
“Saat itu korban lolos selanjutnya membeli perlengkapan motor,” ujarnya.
Lanjutnya, saat akan kembali pulang, tetiba dihadang lagi oleh UM sambil membawa parang dan
berdiri ditengah jalan, lalu korban berhenti. Kemudian terduga pelaku langsung menodongkan parang
ke kearah korban dan memukul sebanyak dua kali
dengan tangan kanan mengepal di bagaian hidung
dan di bagian mata sebelah kiri.
“Usai memukul korban. Terlapor menyuruh korban untuk visum sekaligus melaporkan kasu tersebut
ke polisi,” jelasnya.
Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka
lecet di hidung dan mengeluarkan darah, luka lecet
di bagian perut, memar di bagian alis kiri.
“Kasus tersebut telah ditangani dan proses oleh
anggota Mapolsek Madapangga. Sedangkan UM
telah diamankan di Polsek setempat,” terangnya.
Karena saat ini kasus tersebut sudah ditangani
secara hukum, pihaknya mengimbau warga agar
menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi.
“Percayakan pada polisi, yang jelas masalah itu
sudah ditindaklanjuti. Untuk itu, warga diharapkan
bersabar,” tutupnya. (BE07)
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DPRD Kota Bima Bentuk Alat Kelengkapan
Kota Bima. BimaEkspres.DPRD Kota Bima Rapat Paripurna membentuk
alat kelengkapan, Selasa
(29/10).
Pada rapat paripurna
itu, disampaikan nama-nama anggota Fraksi DPRD
Kota Bima yang duduk
dalam alat kelengkapan
dewan.
Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan DP-

RD Kota Bima tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Badan Anggaran
DPRD Kota Bima.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota
Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm.
Berikut hasil penyampaian usulan nama-nama anggota fraksi yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD Kota Bima.

Badan Anggaran (Banggar), Alfian Indrawirawan,
S.Adm, M. Irfan, S.Sos,
M.Si, Gina Andriani, Syamsurih, SH, Yogi Prima Ramadhan, SE, H. Muhammad Erwin, A. Haris, Taufik, H. A. Karim, SH, Hj.
Anggraini, Syukri, Sudirman DJ, SH, serta Dedi
Irwan.
Badan Musyawarah
(Banmus), Alfian Indra-

wirawan, S.Adm, Muhammad Amin, S.Ip, Gina Andriani, Syamsurih, SH,
Syamsudin, H. Mustamin,
Edi Ikhwansyah, SH, Hj.
Anggraini, Asnah Madilau,
SH, M. Ryan Kusuma
Permadi, SH, Syahbuddin,
SH.
Bapemperda, Amin,
Gina, Syamsudin, M. Erwin, Edy, Taufik, H. Ridwan, Amir syarifudin, SH.I,

Sudirman DJ, SH, serta
Amiruddin.
Komisi 1, M. Irfan, S.Sos,
M.Si, Ipa Suka, Syamsuddin, Rahmat Saputra, Drs.
H. Mustamin, A. Haris,
M. Ryan Kusuma Permadi, SH, Amir Syafruddin,
SH.i, Sudirman Dj, SH,
serta Amiruddin.
Komisi 2 , H. Gina Anggraini, Yogi Prima Ramadhan, SE, Taufik H. A.

Karim, SH, Hj. Anggraini,
Asnah Madilau, Syukri
Dahlan, S.Sos, Syahbuddin.
Komisi 3, Muhammad
Amin, S.IP, H. Muhammad
Erwin, Edi ikhwansyah,
SH, H. Ridwan Mustakim,
Khalid.
Badan Kehormatan, M.
Irfan, S.Sos, M.Si, Drs. H.
Mustamin dan Syukri Dahlan, S.Sos. (BE04)

Santri Diminta Ubah Sampah Jadi Berkah
Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah memberikan
sambutan sekaligus melepas kirab santri yang bertemakan “Santri Zero Waste” yang berlangsung di Lapangan Islamic Center Mataram, Rabu (30/10/2019).
Wakil Gubernur dalam
kesempatan itu menyampaikan bahwa para santri

se-pulau Lombok melalui
event ini membuktikan dukungannya pada program
Zero Waste atau bebas sampah. Santri diminta ikut mengubah sampah yang awalnya membawa penyakit
menjadi sesuatu yang berkah dan bernilai.
“Dengan memilah sampah dari rumah, dari pondok, dari sumber sampah,
dengan demikian sampah

plastik bisa langsung dijual, didaur ulang atau dijadikan ecobrick,” jelas
Wagub.
Pada kesempatan tersebut, Wagub menginginkan agar Pondok Pesantren di Lombok nantinya
dapat menggunakan sampah plastik yang tidak bisa
didaur ulang menjadi ecobrick dan sampah organik
menjadi pupuk untuk pe-

Jambret di Danatraha, Emas Pegawai BPBD Raib
ternakan dan pertanian.
“Sektor peternakan dan
pertanian memiliki biaya
produksi yang tinggi. Namun jika kita bisa mengolah
sampah organik, bekas makanan menjadi pupuk maka
Insya Allah di pondok kita
bisa beternak dan bertani

dengan biaya yang sangat
rendah,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya
Wagub menyampaikan
ucapan Selamat Hari Santri kepada seluruh santri
yang hadir.
Ia percaya bahwa santri
akan berada di garda terde-

pan untuk menggerakkan
semua hal-hal yang positif.
“Santri terdepan dalam
membangun bangsa, umat
dan juga mewujudkan NTB
Gemilang. Semoga kirab
hari ini membawa manfaat
untuk kita semua,” tutupnya.
(BE04)

Damkar Demo... hal.1

Terduga pelaku yang diamankan.

Kota Bima, BimaEkspres.Awas, jambret kembali
menghantui warga khususnya para pengendara
sepeda motor. Rabu (30/
10) kemarin, seorang pegawai BPBD Kabupaten
Bima, Nuryanti menjadi
korbannya. Emas wanita
berusia 40 tahun tersebut
berhasil digasak maling.
Ceritanya diulas Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, IPTU Hilmi
Manossoh Prayugo S Ik,
saat korban melewati Kelurahan Manggemaci tepatnya di area Danatraha
Kecamatan Rasanae Barat, korban dipepet oleh pe-

laku hingga berhasil menggasak emas korban.
"Korban ini mengendarai sepeda motornya dari
arah Sadia menuju Dana
Traha dan pas turunan
Dana Traha Pelaku langsung menghampiri kendaraan korban dan langsung
melakukan penarikan paksa ke tangan Korban dan
mengambil emas di tangan
Korban," jelasnya Rabu kemarin.
Sontak pegawai BPBD
tersebut lanjutnya, berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong kepada
warga sekitar hingga kemudian korban melaporkan

ke Polsek Rasanae Barat.
Usai menerima laporan,
polisi pun bergerak cepat
dan tepat pukul 13.20 Wita, Unit Reskrim Polsek
Rasanae Barat melakukan
pengejaran terhadap pelaku penjambretan.
"Dan tim berhasil menangkap pelaku serta Barang
Bukti emas 5 gram kemudian
dan langsung diamankan ke
Polsek Rasanae Barat untuk
proses lebih lanjut," urainya.
Pelaku diketahui berinisial US, usia 22 tahun yang
merupakan warga salah
satu desa di Kecamatan
Woha Kabupaten Bima.
(BE09)

Target 1 Juta... dari hal.1
dermaga wisata, gazebo, glass
buttom boat, waterboom dan
akses penunjang lainnya.
“Tahun 2020 Kolo akan
ditata. Dengan harapan bisa
menjadi sumber PAD untuk
Kota Bima,” katanya.

Pada saat ini saja, PAD
dari sektor pariwisata di
Kota Bima terus mengalami peningkatan mencapai
300 persen.
Pada tahun 2018 lalu, hanya berkisar Rp39 juta, namun

tahun 2019 ini mencapai angka Rp200 juta.
“PAD dari sektor wisata terus naik. Ini baru setahun. Belum lagi tahuntahun selanjutnya,”pungkasnya. (BE09)

Aksi yang dilakukan Petugas Damkar dengan memarkir kendaraan di halaman Pemkot Bima.

uang pribadi.
Harusnya anggaran bagi Pol PP dan Damkar selalu tersedia. Jika kondisinya seperti saat ini bagaimana tugas bisa dijalankan
dengan maksimal.
Pihaknya sudah sering
melaporkan ke pejabat terkait soal mandeknya anggaran operasional ini, namun tidak kunjung ada solusi. Untuk itu dengan aksi
ini harapannya bisa ada so-

lusi dan anggaran dapat dicairkan.
Informasi berhasil di
himpun Bimeks di internal
petugas Pol PP dan Damkar, bahwa pihak Badan
Pengelolaan Keuangan
dan aset daerah (BPKAD)
menolak mencairkan GU
diajukan oleh dinas Pol PP
dan Damkar. Alasannya,
belum tuntasnya dokumen
SPJ penggunaan anggaran
sebelumnya.

Atas alasan itu kemudian anggaran bagi pol PP
dan damkar tak kunjung di
cairkan. Disatu sisi sebenarnya sudah ada audit pembatasan atas masalah dugaan penyalahgunaan anggaran sebelumnya, sehingga anggaran lainnya bisa di
cairkan. Tujuan audit pembatasan agar organisasi
OPD dapat terus berjalan
tidak terkendala soal anggaran. (BE06)
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Momentum Hari Sumpah Pemuda,
Bima Gelar Pentas Seni
Bima, BimaEkspres.Peringati momentum
hari sumpah pemuda, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bima menggelar
pentas seni pemuda bukan
musuh bangsa. Kegiatan
digelar di depan Kampus
Vokasi Unram Sondosia,
pukul 20.00 Wita, Selasa
(29/10).
Ketua GMNI Cabang
Bima, Andi Wahyudin,
mengatakan, sejarah mencatat bahwa pemuda memiliki andil yang besar dalam pembangunan bangsa
Indonesia. Melalui momen
hari sumpah pemuda tersebut pihaknya ingin menyampaikan pesan bahwa

pemuda adalah bagian terpenting dalam pembangunan bangsa dan tidak harus
dipandang sebagai musuh.
“Itu sebabnya kami mengangkat tema pemuda bukan musuh bangsa,” ujarnya.
Kata dia, kendatipun
pemuda sering kali menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah, namun
bukan berarti pemuda sebagai pemberontak. Tapi merupakan bagian terpenting
sebagai mitra yang kritis.
“Kami ingin sampaikan
pesan-pesan itu dengan seni,” katanya.
Dia membeberkan, ada
sejumlah kesenian yang ditampilkan pada kegiatan

tersebut, di antaranya pembacaan puisi, drama dan
teatrikal, orasi budaya dan
terakhir pembacaan naskah
sumpah pemuda bersama
seluruh penonton.
“Terakhir kami tutup
dengan pembacaan sumpah pemuda secara bersama-sama,” ujarnya.
Dia berharap semoga kedepan peran pemuda dalam
membangun bangsa akan
lebih baik. Peran tersebutn
tidak saja berupa keterlibatan dalam pemerintah, namun juga menjadi mkitra kritis
yang visioner sebagai cerminan bangsa yang demokratis. “Dan semoga kedepan, GMNI semakin jaya,”
tutupnya. (BE07)

Perusahaan Tambang Diminta Tetap Perhatikan Lingkungan
Mataram, BimaEkspres.Dalam agenda Temu
Profesi Tahunan XXVII
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Wakil Gubernur NTB,
Dr. Hj. Siiti Rohmi Djalilah,
meminta seluruh perusahaan tambang yang ada di
NTB untuk tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar. Sehingga,
keindahan pulau-pulau di
NTB ini tetap terjaga dan
selalu menarik masyarakat
untuk berkunjung.
Wagub NTB menjelaskan bahwa di Provinsi NTB
terdapat beberapa tambang
besar. Namun ia menilai, keberadaan perusahaan tambang tersebut tidak mempengaruhi keindahan pulaupulau yang ada di NTB. Sebab, pemerintah selalu menekankan mereka untuk tetap menjaga lingkungan.
“Terimakasih telah memilih NTB sebagai tempat
pertemuan. Perlu diketahui bahwa di NTB terdapat dua pulau besar, yaitu
Pulau Lombok dan Sumbawa serta beberapa pu-

lau kecil di dalamnya. Beberapa tambang besar juga terdapat di NTB, akan
tetapi keindahan pulau-pulau kami masih tetap terjaga karena kami dari pemerintah menekankan kepada tambang-tambang tersebut untuk berorientasi kepada lingkungan,” ungkap
Wagub pada kegiatan dengan tema "Pengelolaan
Pertambangan Indonesia
dalam Industri 4.0" yang

berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (30/
10/2019).
Wagub yang pernah berkecimpung di dunia pertambangan sekitar 10 tahun itu
menyampaikan, kadangkadang masih ada sebagian
masyarakat yang belum
memahami keberadaan
pertambangan.
Padahal menurutnya,
pertambangan ini tetap diperlukan. Hanya saja kata-

nya, yang paling utama diperhatikan adalah aspek
kelestarian lingkungan.
“Saya sedih karena
banyak yang belum begitu
paham bahwa tuntutan
kita di dunia pertambangan
dalam beberapa tahun kedepan, insya Allah akan semakin ramah terhadap lingkungan,” tambahnya seraya
menyampaikan Provinsi
NTB merupakan salah satu
daerah tujuan wisata dunia.

Wagub mengajak kepada tamu undangan yang
hadir dalam kegiatan tersebut, tidak hanya mengikuti seminar saja tetapi
harus menikmati keindahan-keindahan di NTB.
Wagub berharap pertemuan tersebut akan menghasilkan hal-hal yang produktif dan menjadikan tambang agar familiar bagi masyarakat NTB sebagai sesuatu yang bukan untuk ditakuti, tetapi paham terhadap pentingnya tambang
serta bagaimana cara untuk
meyakinkan masyarakat
bahwa tambang juga dalam
beroperasi tetap memperhatikan lingkungan.
“Bagaimana cara tambang-tambang ini bisa ramah dan dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat paham apa yang kita lakukan dan bagaimana manfaat kita. Mudah-mudahan
regulasi tentang tambang semakin memudahkan, semakin membuat perusahaan
tambang ini beroperasi dengan produktif di Indonesia,”
jelas Wagub.

Sementara itu, Direktur
Jendral Mineral dan Batubara, Kementrian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Ir.
Bambang Gatot Ariyono,
menjelaskan bahwa pertambangan memiliki hal positif dan
negatif sehingga sering terjadi
pro kontra di masyarakat. Ia
mengajak masyarakat untuk
bersama-sama menjadikan
tambang sebagai tulang punggung pembangunan daerah
maupun nasional.
“Walaupun memiliki pro
dan kontra akan tetapi tambang sangatlah penting bagi pembangunan. Sebagai
contoh Kutai Kertanegara
tidak akan terjadi jika tidak
ada tambang. Oleh karena
itu manfaat sosial, manfaat
finansial selalu kita tingkatkan terus dan itu sudah saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan tambang agar bagaimana tambang itu berarti bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya seraya berharap ke depannya pertambangan harus
lebih baik lagi sebagai agen
development dan agen perubahan. (BE08)

Sukseskan Zero Waste, Wagub NTB Resmikan “The Gade Clean and Gold”
Mataram, BimaEkspres.Wakil Gubernur (Wagub)
NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah, bersama Kepala
Wilayah VII PT. Pegadaian,
Nuril Islamiyah, didampingi
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Kota Mataram, meresmikan "The Gade Clean and Gold" di Bank
Sampah Bintang Sejahtera
Jalan Lingkar Selatan, Kota
Mataram, Rabu (30/10/2019).
Peresmian ini merupakan
bagian dari program Pegadaian untuk mendukung program Zero Waste di Provinsi
NTB.
The Gade Clean and
Gold merupakan program

"Memilah Sampah Menjadi Emas Menuju Baitullah"
yang dicanangkan PT. Pegadaian untuk ikut ambil
bagian mensukseskan program Zero Waste di NTB.
Wakil Gubernur NTB
menyambut gembira hadirnya program tersebut.
Menurutnya program ini
sangat luar biasa. Hal ini
akan menjadi motivasi untuk menambah semangat
masyarakat untuk mewujudkan NTB bebas sampah. "Dengan energi positif ini, kita semua optimis
di NTB sebentar lagi akan
bebas sampah, ini sudah di
depan mata," ujarnya.
Wagub yang akrab di-

sapa Umi Rohmi berharap
program "Memilah Sampah Menjadi Emas Menuju
Baitullah" dapat segera berjalan di seluruh wilayah NTB,
bukan hanya di Kota Mataram saja. Program ini bisa
menjadi penyemangat untuk
mengelola sampah dengan
baik, karena dengan tabungan sampah orang bisa
menunaikan ibadah haji.
"Dengan menabung 3,5
gram emas dari hasil sampah, sudah bisa membuka
jalan untuk menunaikan
ibadah haji. Dengan hal ini
akan meningkatkan semangat kita untuk mengumpulkan sampah," ungkapnya.
Untuk mensukseskan

program ini, peran PT. Pegadaian, Pemda dan PT.
Bintang Sejahtera harus
lebih luas. Terutama untuk
membentuk Bank Sampah
dengan mendorong peranan desa dan kelurahan di
NTB untuk membentuk
minimal satu unit Bank Sampah di setiap desa/kelurahan.
Selain itu, ia juga meminta Bank Sampah tidak
hanya menangani sampah
plastik saja. Namun mampu juga mengolah sampah
organik menjadi pupuk dan
pakan ternak dengan magot yang menghasilkan cacing.
Umi Rohmi menyakini
dengan pengolahan sam-

pah organik dengan baik,
maka program zero waste
akan menuju kepada zero
cost untuk pertanian dan
peternakan.
"Selama ini tingginya
cost pertanian di pupuk,
sedangkan untuk peternakan tingginya cost itu ada
pada biaya pakan ternak.
Kalau bisa mengolah sampah untuk pupuk dan pakan ternak , maka kita akan
bisa mewujudkan NTB zero cost untuk perternakan
dan pertanian," katanya.
Dengan hal seperti ini,
Wagub berharap masyarakat NTB akan terbuka
pandangan dan wawasannya, bahwa sampah bukan

penyebab musibah, tapi sumber daya yang mendatangkan
manfaat dan berkah, apabila
mampu dikelola dengan baik.
Wagub menekankan bahwa kunci dari keberhasilan
semua hal itu dengan mulai
melakukan pemilahan sampah. Bank Sampah harus
terdepan dalam memilah
sampah di tingkat masyarakat. Selain itu juga harus gencar melakukan kampanye
pilah sampah dari rumah.
"Semoga program ini bisa diperluas di seluruh wilayah NTB, sehingga masyarakat NTB bisa menabung untuk menunaikan
cita-citanya untuk naik haji," harapnya. (BE08)
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Bale Mediasi Diharapkan Selesaikan Masalah di Luar Pengadilan

Suasana sosialisasi Bale Mediasi di Dompu, Rabu.

Dompu, BimaEkspres.Asisten Pemerintahan
dan Birokrasi Pemkab
Dompu, Drs H Sudirman
Hamid membuka Sosialisasi Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2018 ten-

tang Bale Mediasi yang dilakukan oleh Tim Bale Mediasi NTB yang diketuai
oleh Lalu Mariyun SH di
ruang rapat Bupati Dompu,
Rabu (29/10).
Pemkab Dompu, kata

Sudirman mengapresiasi
langkah Bale Mediasi Provinsi NTB dalam sosialisasi
kepada pejabat, Camat, Kades serta Lurah. Dia berjanji
akan segera menindaklanjuti kegiatan Bale Mediasi NTB

itu di tingkat Kabupaten
sampai ke Desa dan Kelurahan .
“Kita akan menyediakan
payung hukum ditingkat kabupaten," katanya dihadapan puluhan peserta sosialisasi dan Tim Bale Mediasi
dari Provinsi NTB.
Sudirman juga berharap
nantinya akan ada keputusan bupati sebagai payung
hukum atau legal standing
sehingga dalam kegiatan berjalan dengan lancar. Namun
untuk di Dompu sendiri akan
diberi nama lain sesuai dengan bahasa dan karakter
daerah.
“Mungkin kita akan memberikan Salaja mediasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim
Bale Mediasi tingkat Provinsi
NTB, Lalu Mariyun, SH me-

maparkan latar belakang
dibentuknya Bale Mediasi
itu. Yakni karena terjadinya
penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
“Di Dompu juga akan
diterbitkan tentang kewenangan Bale," katanya seraya menambahkan karena Mahkamah Agung telah membuka pintu kepada
masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di luar
Pengadilan.
Selain itu, jangan sampai karena masalah sepele
masyarakat dipenjara.
Namun kata Mantan Ketua Pengadilan Jakarta
yang pernah menangani
kasus mantan Presiden RI
ini berharap semua masalah ditingkat masyarakat

dapat diselesaikan lewat
mediasi. Lalu kesepakatan
mediasi itu dituangkan dalam bentuk tertulis untuk
dibawa ke pengadilan.
Selanjutnya, pengadilan
akan membuatkan Akte
Perdamaian. “Kalau perkara lewat pengadilan urusannya panjang," ingatnya.
Ketua Pengadilan Negeri Dompu , Muhlassudin,
SH, MH, juga ikut mengapresiasi adanya Bale mediasi itu. Karena di Pengadilan sendiri dalam penyelesaian sengketa ada mediasi. “Saya berharap semua
perkara dapat diselesaikan
lewat mediasi," katanya.
Seraya menambahkan apapun masalah dapat diselesaikan oleh masyarakat
tnpa harus ke pengadilan.
(BE03)

Santri Ponpes Al Madinah Diminta Jauhi Narkoba
Bima, BimaEkspres.Dit Humas Polda NTB
menggelar Quick Wins Polri
di Ponpes Al Madinah Desa
Kananga Kecamatan Bolo,
Rabu (30/10). Hadir Kasubit
Humas Polda NTB, Kompol
R Sudjoko Aman S. Sos,
Pimpinan Pondok Pesantren
Al Madinah Ustd. Bunyamin, Ketua Yayasan Ponpes
Al Madinah Ustadz. Saoki,
Pendiri Ponpes Al Madinah
Ustadz. Jabir, Kapolsek Bolo, IPTU. Juanda, Danramil
Bolo beserta unsur keamanan lainnya.
Kasubit Humas Polda
NTB, Kompol R Sudjoko
Aman S. Sos, berharap kepada Santri dan Santriwati
agar menjauhi barang haram seperti Narkoba dan
lainnya. Hal itu dilakukan
agar santri dan santriwati
kelak menjadi morang sukses sehingga berguna bagi
masyarakat bahkan bagi
bangsa. “Teruslah belajar

dan patuh terhadap Ustadz
dan Ustadznya agar kelak
menjadi orang-orang sukses,”
ujarnya.
Disampaikan pula, kedatangannya di Ponpes Al
Madinah ini untuk mempererat ikatan silahturahmi
masyarakat dengan Polri.
Kata dia, bahwa dalam melaksanakan tugas Polri tidak
bisa melakukan tugas dengan bekerja sendiri, kecuali adanya dukungan dan
kerjasama dari masyarakat, maka tugas Kepolisian
akan jauh lebih mudah,”
pungkasnya.
Pimpinan Ponpes Almadinah, Ustadz. Bunyamin,
menyampaikan terimakasih kepada pihak Kepolisian
yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke Ponpes Almadinah.
“Saya sangat salut dengan
kinerja pihak Kepolisian yang
dengan sigap menanggapi setiap laporan dari masyarakat

Sosialisasi Narkoba di Ponpes Al Madinah.

serta menyelesaikan setiap
permasalahan dalam kehidupan masyarakat,” tuturnya.

Dia berharap agar tidak ada
lagi pandangan miring terhadap Ponpes yang berbusana

muslim. Karena sering dianggap sebagai teroris, padahal sangat mencintai NK-

RI dan menjunjung tinggi
Kesatuan dan persatuan.
(BE07)

Dana Desa Tahap I Cair, Pemdes Sanolo Salurkan Bantuan Pemberdayaan
Bima, BimaEkspres.Pencairan Dana Desa
Sanolo Kecamatan Bolo
untuk Tahap I sebanyak 20
persen sebesar Rp 174 juta
lebih baru dicairkan. Sebelumnya tekendala masalah
penggunaan anggaran Dana
Desa Tahun 2018.
Dari total anggaran tersebut, sebagian disalurkan
untuk item pemberdayaan.
“Realisasi tahap I hampir
rampung. Saat ini kami sedang menyusun SJP,” ujar
Sekdes Sanolo, Arabiah, Rabu (30/10).
Kata Arabiah, pemerintah
desa setempat baru mencairkan dana desa tahap pertama
tahun 2019 beberapa hari yang
lalu. Setelah pencairan, pihaknya langsung merealiasikan
sejumlah program yang menggunakan dana desa tahap I.

Bantuan yang diberikan oleh Pemdes Sanolo.

“Kita langsung realisasikan yakni dengan menyalur-

kan bantuan untuk warga,”
ujarnya.

Ada dua jenis bantuan yang
direalisasikan oleh Pemdes.

Yakni bantuan pemberdayaan dan bantuan pembangu-

nan. Bantuan pemberdayaan
terdiri dari bantuan perlengkapan dan peralatan penyandang disabilitas untuk 8 orang,
dan bantuan pengadaan mesin
disel dan alat penyemprot padi
masing-masing 3 unit untuk 3
dusun.
Sementara bantuan pembangunan yakni meja belajar,
papan wite bond, tape recorder dan buku tulis serta
ayunan dan prosotan untuk
PAUD. “Selain itu tahap I
ini kami juga menggunakan
untuk insentif marbot dan lain
lain,” bebernya.
Dia berharap semoga
bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik itu bantuan untuk
pribadi maupun bantuan yang
diperuntukkan kepada tiap tiap dusun,” harapnya. (BE07)

