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Kota Bima, BimaEkspres.-
Penyidik Tipidkor Polres Bima Kota

tuntas memilah serta memverifikasi
dokumen penting hasil sitaan penggele-
dahan di Kantor Bappeda dan Litbang
Kota Bima November lalu. Kini  penyidik
mulai siap-siap untuk menuju ke tahap
berikutnya dalam kasus dugaan SPJ fiktif
senilai Rp 1,1 Miliar di Bappeda.

"Dokumen sudah selesai clear semua
Baca: Siap Sidik... Hal 4

di verikasi. Tinggal ke tahap sebelumnya.
Semoga tidak ada kendala," ujar Kapolres
Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu
Hilmi Manossoh Prayugo, SIk menjawab
media ini Kamis (3/10).

Hanya saja diakui Hilmi, pihaknya
belum berhasil memeriksa salah satu eks
pejabat di Bappeda Kota Bima berinisial
AI, yang kini sudah dinyatakan pensiun
dari statusnya ASN Pemkot Bima.

Tuntas Verifikasi Data,
Penyidik Siap Sidik Kasus Bappeda?

Kota Bima, BimaEkspres.-
Proses pembangunan Masjid Agung

Al-Muwahidin masih menunggu hasil
audit BPKP. Audit ini, untuk  pembatasan
anggaran pembangunan saat dikelola
Yayasan.

Saat ini telah dianggarkan dalam
APBD Kota Bima sebesar Rp 10 Miliar,
namun belum dapat dimulai, sebelum ada
hasil audit itu. Sementara disisi lain, tahun
anggaran 2019 dalam dua bulan akan
berakhir.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota
Bima, Fahat, ST yang dikonfirmasi Kamis
(3/10) mengakui, hingga saat ini proses
pembangunan lanjutan masjid Agung Al-
lah Muwahidin belum jua dikerjakan.

Lho kenapa? Dibeberkan Fahat, saat
ini proses audit pembatasan masih
dilakukan oleh BPKP NTB. Audit ini
diakuinya lama, karena bangunan yang
diaudit adalah bangunan yang sudah
terbangun. Sehingga, pihaknya harus hati-
hati dalam memverifikasi.

"Audit dilakukan sejak Juli 2019 dan
masih sampai sekarang. Lama, karena
memang banyak sekali dan harus hati-
hati, " ujarnya.

Meski proses audit pembatasan masih
berlangsung, Fahat memastikan akan

Baca: Tunggu Audit... Hal 6

Tunggu Audit BPKP,
Masjid Agung Belum Dikerjakan

Bima, BimaEkspres.-
Fendy salah satu warga Bima yang

berada di Jayapura Papua, mengatakan
kondisi saat ini mulai kondusif. Ma-
syarakat Bima di Wamena sudah di-
evakuasi  ke Jayapura. Hasil koordinasi
dengan Kabid BJS Dinsos Kabupaten
Bima, Rizal Mukhlis, warga Bima akan
dipukangkan  Ahad (6/10).

"Alhamdulillah kondisi di Wamena
sudah mulai kondusif,  semua pendatang
masih proses evakuasi ke Jayapura
menggunakan pesawat Herkules ter-
masuk beberapa warga masyarakat Bi-
ma," jelas Fendy via telepon, Kamis (3/
10).

Kata Fendy, kerusuhan hanya terjadi
di Wamena. Sementara di desa dan ke-
camatan lainnya tidak ada reaksi dari
penduduk asli. "Warga Bima di wilayah
lain tetap melakukan aktivitas seperti
biasa," katanya.

Koordinasi yang begitu intens dan

Baca: Dipulangkan... Hal 6

"Tapi kita akan tetap usahakan panggil.
Beliau ini kan domisilinya di Dompu.
Insyaallah dalam waktu dekat," tegasnya
di ruangannya.

Meski demikian tukas Hilmi, oknum
berinisial AI ini sudah menyelesaikan
tugasnya dalam mengembalikan uang ke-

Lidik ADD, Kades dan Perangkat Desa Waduruka Diperiksa Polisi

Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Bima akhir tahun 2019 ini, DPD PAN menggelar pertemuan
tertutup dengan Kapolres Kota dan Kabupaten Bima, Kamis (3/10). Berita halaman 5

Warga Bima
di Jayapura Dipulangkan

Baca: Diperiksa Polisi... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Kasus dugaan penyalahgunaan

Anggaran Dana Desa di Desa Waduruka
Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima,

IPTU Hilmi Manossoh Prayugo, SIk

akhirnya mulai dilakukan penyidikan oleh
unit Tipidkor Polres Bima Kota sejak
pekan silam hingga kini.

Untuk melengkapi dugaan kasus

penyalahgunaan tersebut pun, polisi kini
telah memeriksa Kepala Desa Waduruka
hingga perangkat desa lainnya, sebagai
saksi.

"Totalnya sudah lima orang kita sudah
periksa mulai dari Kades dan kebawah,"
ujar Kapolres Bima Kota melalui Kasat
Reskrim, IPTU Hilmi Manossoh Prayugo,
SIk menjawab media ini, Kamis (3/10).

Selain perangkat desa setempat Lanjut
Hilmi, polisi juga turut memeriksa tokoh
masyarakat. Selain itu, warga pemilik
tanah yang menjual tanahnya ke pe-
rangkat Desa Waduruka yang diperma-
salahkan warga.

"Selain periksa saksi kita juga sudah
menyita bukti-bukti lain berupa dokumen
penting," tukasnya diruangannya.

Peningkatan status penyidikan dari
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CATATAN REDAKSI

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabu-
paten Bima berkunjung ke redaksi  BiMEKS
Group,  Rabu (2/10) malam.  Kunjungan terse-
but sebagai rangkaian pelaksanaan Pemilu
2019 lalu.

KPU ingin menyampaikan terimakasih
atas peran media dalam membantu menyuk-
seskan pemilu 2019 lalu. Selain itu, KPU me-
nyampaikan, jika akan memulai tahapan pe-
laksanaan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilka-
da) 2020. Tahapan dekat ini adalah pengu-
muman pendaftaran dukungan bakal calon
perseorangan.

KPU berharap ada kemitraan dengan Me-
dia dalam menyukseskan Pilkada 2020 nanti.
Termasuk membantu dalam menyosialisasikan
setiap tahapan.

Peran media tentu mendorong terwu-
judnya demokrasi yang sehat. Karena media
sendiri menjadi salah satu pilar demokrasi.

Karena menjadi pilar, tentu saja harus
kokoh, tidak mudah goyah atau patah. Karena
jika itu  terjadi, demokrasi menjadi terancam.

Selain itu, dalam proses demokrasi, media
lebih berposisi memberikan edukasi politik.
Mendorong masyarakat menjadi pemilih yang
cerdas. Kecenderungan proses kontestasi
politik belakangan ini cenderung tensinya
tinggi. Bahkan kadang melabrak etika politik
yang sehat.

Pun pemilih cenderung terjebak dalam
blok dukungan tampa menghargai perbedaan.
Justru saling menghujat dan mengarah pada
kekerasan, baik verbal maupun fisik. Selain
itu, politik uang menjadi ancaman besar yang
dapat menggerus esensi demokrasi.

Tentu  KPU tidak dapat bekerja sendiri,
namun melibatkan banyak elemen. Maka, me-
dia harus menjadi penengah diantara banyak
kepentingan politik. Tapi belakangan  media
seolah ikut terblok dalam dukungan politik
kontestan Pemilu. Karena banyak media juga
dimiliki elit politik, sehingga dapat mengen-
dalikannya.

Tentu ini menjadi tidak sehat bagi media.
Masyarakat ujungnya kehilangan keperca-
yaan. Akibatnya, media sosial menjadi  “sum-
ber” informasi utama bagi masyarakat, pada-
hal tidak jelas verifikasi kebenarannya.

Dalam pisisi saat ini media antara dipe-
ngaruhi atau mempengaruhi. Dipengaruhi
kepentingan politik atau mempengaruhi publik
dengan freming untuk kepentingan politik
tertentu. Atau mempengaruhi publik, agar
menjadi pemilih yang cerdas dan dewasa.

BiMEKS Group selama ini berupaya
menempatkan diri dalam posisi memberikan
edukasi politik dan tidak terjebak dalam du-
kungan saat ada kontestasi. Memilih jalan ini
tentu melalui berbagai pertimbangan, ter-
masuk ikut menjaga marwah demokrasi.

Menjadi mitra penyelenggara baik Ba-
waslu atau KPU tentu dalam konteks kesa-
maan tanggungjawab mendorong proses po-
litik yang sehat. Dari proses politik yang se-
hat, akan lahir pemimpin baik dan berorientasi
memakmurkan rakyat. (*)

Media dan Pemilu

Bima, BimaEkspres.-
Setelah menggelar Ke-

mah Edukasi Pariwisata, Ra-
bu (2/10) – Kamis (3/10) di
Pesanggerahan Oi Wobo,
Kecamatan Wawo, Dinas
Pariwisata (Dispar) Kabu-
paten Bima akan memfa-
silitasi pembentukan Saka
Pramuka Pariwisata.

Pembentukan Saka itu,
sesuai keputusan Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka,
Nomor 078 tahun 2014, ten-
tang penyelenggaraan  satu-
an karya (Saka) Pramuka
Pariwisata.

Kabid Ekonomi Kreatif
Dispar Kabupaten Bima,
Masykur mengatakan, tujuan
pembentukan Saka Pramuka
Pariwisata  karena pariwisata
bagian integral  pembangu-
nan  bangsa.  Juga berdasar-
kan kesepakatan bersama
Kementerian Pariwisata  de-
ngan Kwartir Nasional Ge-
rakan Pramuka.

“Kami juga sudah berko-
ordinasi dengan Pengurus
Kwartir Pramuka Kabupa-
ten Bima dan mereka men-
dukung terbentuknya Saka
Pramuka Pariwsata,” ujar-
nya di Pesanggerahan Oi

Wobo,  Kamis.
Dijelaskannya, fasilitasi

dilakukan oleh Dispar dan
Kwartir Pramuka Kabupa-
ten Bima ikut membantu. Se-
perti halnya Saka Bhayang-
kara yang dibentuk oleh ke-
polisian.

“Setelah memfasilitasi
pembantukan Saka Pramuka
Pariwisata tingkat Kabupaten
Bima, akan membentuk ting-
kat kecamatan dan sekolah,”
ujarnya.

Sementara pada Kemah

Edukasi Pariwisata, Rabu (2/
10)–Kamis (3/10) di Pesang-
gerahan Oi Wobo, terdapat
beberapa lomba. Diantaranya,
menulis Cerpen, Story Telling
dan Cipta Menu Sederhana.

Cerpen, juara 1, Widia
Syafitri Waipratama (SM-
AN 1 Belo), disusul Nur Azi-
zah (SMAN 1 Woha), Kurni-
awansyah (SMAN 1 Sape),
dan Wardana Aditya (SM-
AN 1 Donggo).

Story Telling, Aisyah (SM-
AN 1 Bolo), M Syaifullah (SM-

AN 1 Sape), Kurna Sofiyah
(SMAN 1 Woha), harapan
Nadiya Safitri (SMAN 2 Belo).

Lomba Cipta Kuliner Ri-
ngan, juara 1 SMKN 1 Dong-
go, SMAN 1 Woha, SMAN
1 Belo, serta haraoan SMAN
2 Langgudu.

Ada juga lomba kebersihan,
diraih MA Darul Ma’ruf, MA
Az Zainuddin, SMAN 1 Wa-
wo. Pentas Seni, SMAN 1 Sa-
pe, SMAN 1 Langgudu, SM-
AN 1 Wawo, serta lomba lain-
nya. (BE04)

Dispar akan Fasilitasi
Pembentukan Saka Pramuka Pariwisata

Bima, BimaEkspres.-
Kepala SMAN 1 Mada-

pangga, Abakar, S. Pd, M.
Pd membantah membatal-
kan sepihak siswa untuk ikut
kegiatan Kemah Pariwisata
yang diselenggarakan oleh
Dinas Pariwisata Kabupa-
ten Bima Rabu (2/10).

Akan tetapi, tidak di-
ikutkannya siswa setempat
mengikuti hajatan tersebut,
karena belum menerima
surat ijin dari Orang Tua
(Ortu) masing-masing sis-
wa.

“Saya tidak membatal-
kan niat siswa untuk ikut ke-

giatan itu. Hanya saja,
sebelum ada surat ijin dari
wali murid, saya tidak
berani untuk melepas
mereka,” ujar Abakar di
ruangannya, Kamis (3/10).

Kata dia,  sedianya
kegiatan seperti itu wajib
kita dukung penuh, namun
tidak serta merta dilakukan
karena ada hal-hal yang
mesti dipertimbangkan.

“Saya tidak mau ambil
risiko. Jika diperjalanan
atau di lokasi kegiatan ada
musibah yang dialami sis-
wa, siapa yang bertang-
gung jawab. Nah, hal itu
menjadi landasan dasar sa-
ya melarang siswa ikut ke-
giatan,” tegasnya.

Sudah menjadi kebiasa-
an sebelumnya, jika ada
masalah yang dialami sis-
wa, tentu yang disalahkan
adalah unsur sekolah. Se-
bagai Kepsek profesional,
saya jeli dalam hal itu ka-
rena imbasnya kita di se-
kolah yang disalahkan.

“Saya berkali kali me-

Siswa SMAN 1 Madapangga Batal Ikut
Kemah Pariwisata Karena Kendala Ijin Orang Tua

Kepala SMAN 1 Madapangga, Abakar, SPd, MPd

nanyakan surat ijin dari Or-
tu siswa pada Pembina
Pramuka. Namun hingga
sore hari sebelum berang-
kat, Pembina Pramuka ti-
dak bisa menunjukan surat
itu,”ujarnya.

Disamping itu, sebutnya,
dalam waktu yang singkat
siswa akan ikut Kemah
Akbar pada Kamis (10/10)
yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bima melalui pe-
tunjuk pihak provinsi NTB
akan diselenggarakan di se-
kitar kantor UPT. Layanan
Dikmen Kecamatan Pali-
belo. Selain itu, menjadi
pertimbangan kita agar ti-
dak lama meninggalkan pe-
lajaran di sekolah.

“Intinya yang utama la-
rangan itu indikatornya ka-
rena saya belum kantongi
surat dari Ortu siswa. Se-
belum menerima surat itu,
pantang bagi saya mengi-
kutsertakan siswa dalam
kegiatan apapun,” tutup Aba-
kar. (BE07)

Penyerahan hadiah pemenang lomba kemah edukasi pariwisata.
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BPOM Temukan Makanan Mengandung Zat Pewarna di Pasar Sila
Bima, BimaEkspres.-

Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM) Kabupaten
Bima menemukan sejumlah ma-
kanan mengandung zat pewarna.

Hal itu setelah melakukan
Inspeksi mendadak (Sidak) di
Pasar Sila Kecamatan Bolo,
Kamis (3/10). Ikut terlibat saat
itu, Kepala Pasar Sila beserta ja-
jaran dan Anggota Polsek Bolo.

Tim BPOM Kabupaten Bima
melalui Kepala Pasar Sila,
Kaharudin, SH, mengatakan,
Sidak dilakukan dengan menyisir
di beberapa titik penjualan yang

ada di pasar setempat.
“Kami membeli sejumlah ma-

kanan seperti, kerupuk tempe,
kerupuk terigu, ikan asin, ikan
basah, dan bahan makanan lain,”
ujarnya.

Setelah dibeli kata dia, pi-
haknya melakukan pengujian
awal di aula kantor pasar setem-
pat, dan ditemukan sejumlah
makanan memiliki zat pewarna.

“Kami menemukan sejumlah
makanan yang mengandung zat
yang cukup berbahaya,” pinta
Kaharudin.

Dia mengimbau, agar penjual

P R O F I T  H A R I A N  B A R U

Mau punya penghasilan tetap dan dibayar perhari
(maaf bukan MLM)

Hub. 083878927577, 08122771434

WWW.BBCVANTAGE.COM

Dompu, BimaEkspres.-
Kabupaten Dompu memang

tidak diragukan lagi sudah terkenal
dengan daerah penghasil Jagung
secara nasional. Namun Bupati
Dompu, Drs H Bambang M Yasin
berharap dapat juga menjual pakan
ternak dari limbah jagung.

Harapan itu disampaikannya
saat acara Kontes Sapi dan Fes-
tival B2SA di Lapangan Beringin
Kantor Pemkab Dompu, Kamis
(3/10).

“Ini salah satu kendala kenapa
bobot atau berat sapi yang di-
pelihara petani di Dompu tidak

mencapai bobot ideal," katanya
dihadapan Dirjen Pertenakan
dan kesehatan Hewan Kemen-
trian Pertanian RI.

Jika dapat memeroduksi pa-
kan, kata dia,  dakan memberi-
kan hasil yang luar biasa bagi pe-
ternak di Dompu. Dari penggu-
naan pakan ini, populasi Sapi
terus meningkat, terutama berat
badanya. Limbah jagung untuk
produksi pakan di Dompu sangat
melimpah, sehingga tidak diku-
atirkan akan kekurangan bahan.

“Pasti para peternak akan le-
bih sejahtera lagi," katanya. (BE03)

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA,

4 KT, 2 KM, DAPUR,
RUANG TAMU, GARASI MOBIL

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137

Dompu Harus Bisa
Menjual Pakan Ternak

tidak lagi menggunakan zat
pewarna dan zat lain yang bisa

merusak kesehatan. “Gunakan
bahan-bahan yang alami saja.

Bupati Dompu, H Bambang M Yasin saat menghadiri Kontes Sapi dan
Festival B2SA di Lapangan Beringin Kantor Pemkab Dompu, Kamis (3/10)

Jangan ada zat yang berbaha-
ya,” tutupnya. (BE07)

Dompu, BimaEkspres.-
Pembebasan lahan untuk

pembangunan Pelabuhan Nu-
santara di Kecamatan Kilo
seluas 30 ha telah selesai. Se-
karang Pemerintah Kabupaten
Dompu tengah melakukan pe-
ngurusan Sertifikat kepemilikan
agar segera diterbitkan.

“Kita sudah mendaftarkan ke
BPN agar lahan itu diterbitkan
sertifikat " kata  Kepala Bagian
Pemerintahan Setda Dompu, A

Khalik, SSos, Kamis (3/10).
Jika nanti sertifikat itu sudah

keluar, kata A Khalik dipastikan
lahan seluas tiga puluh hetar itu
akan beralih atas nama Peme-
rintah Kabupaten Dompu. Tentu
saja sebelum diterbitkan serti-
fikat, akan ada tim yang turun
untuk mengukur lahan. “Kita
sudah membawa kelengkapan
berlas untuk keperluan sertifikat
ke BPN NTB," katanya seraya
berharap semoga semua proses

Pembebasan Lahan Selesai, Pemkab Dompu
Langsung Ajukan Sertifikat Tanah Pelabuhan

berjalan lancar sehingga cepat
diterbitkannya sertifikat lahan
untuk pembangunan Pelabuhan
Nusantara itu.

Dikatakannya, banyak orang
berharap dengan adanya Pela-
buhan Nusantara di Kecamatan
Kilo, akan dapat memberikan
kontribusi bagi peningkatan eko-
nomi masyarakat.

“Kita senang dengan rencana
pembangunan pelabuhan itu,"
kata Sarfudin warga Kilo. (BE03)
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KPU akan Sosialisasikan
Syarat Dukungan Calon Perseorangan

harus mengumpulkan dan
mendapatkan 31.093 Du-
kungan Dari DPT Terak-
hir.

"Calon perseorangan
dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bima
tahun 2020 harus menda-
patkan 31.093 dukungan
dari DPT terakhir, itu ran-

Bima, BimaEkspres.-
KPU Kabupaten Bima

akan melalukan sosialisasi
dan pengumunan ranca-
ngan syarat minimal duku-
ngan bagi calon perseora-
ngan dalam pemilihan Bu-
pati dan Wakil Bupati Bi-
ma tahun 2020.

Calon perseorangan

Siap Sidik... dari hal.1

rugian negara yang sesuai
ditetapkan tim TPGR.
Tidak hanya AI yang me-
lunasi, melainkan seorang
lainnya.

Sisanya yang belum
mengembalikan hingga kini
sebut Hilmi, oknum benda-
hara berinisial NS dan ok-
num Kasubag pada Bap-

cangan syarat minimal,"
jelas Ketua KPU Kabu-
paten Bima Imran, SPdI,
SH, Kamis (3/10).

Kata dia, rancangan
syarat minimal dukungan
bagi calon perseorangan
dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bima
tahun 2020 ini, sesuai de-

Diperiksa Polisi...  dari hal.1

penyelidikan sejak bebe-
rapa bulan silam tersebut,
setelah polisi rampung me-
meriksa mulai dari saksi hing-
ga turun langsung ke lapa-
ngan mengecek dugaan pe-
nyimpangan bersama de-
ngan Dinas PUPR Kota
Bima.

Seperti diberitakan me-

peda dan Litbang Kota Bima.
"Totalnya yang masih

belum lunas sekitar Rp
400 juta sekian dari total
Rp 1,1 Miliar itu," beber-
nya.

Untuk oknum bendaha-
ra berinisial NS, pihaknya
mengaku sudah memanggil
sebanyak tiga kali, berikut

dia ini sebelumnya, dugaan
penyimpangan Anggaran
Dana Desa Waduruka terse-
but dilaporkan warga sekitar
dan diduga merugikan negara
sekitar Rp 300 Juta.

Penyimpangan dana ter-
sebut berdasarkan sejumlah
pembangunan yang diduga
mark-up pada pada sejumlah

proyek. Seperti tembok
pagar masjid, Pustu dan la-
pangan pada desa dimaksud.

"Tapi dari kerugian ne-
gara 300 juta itu kemung-
kinan besar bisa berkem-
bang banyak lagi. Bahkan
membengkak sekitar 500
juta. Kita tunggu saja," be-
bernya. (BE09)

ngan surat keputusan
KPU 13/PL.01.3-Kpt/03/
KPU/I/2018, bahwa pen-
duduk Kabupaten Bima
berjumlah 524.677 jiwa.

Juga berdasarkan de-
ngan PKPU 3 tahun 2017
bahwa Kabupaten/Kota
dengan jumlah penduduk
yang termuat dalam daftar

DPT pada pemilu Terakhir
lebih dari 250 000 sampai
dengan 500.000 harus
didukung paling sedikit 8,5
persen.

"DPT pemilu 2019, laki
laki sebanyak 180.533 jiwa
dan perempuan 185 262 ji-
wa dengan jumlah 365.795
jiwa," jelasnya.

Syarat minimal duku-
ngan calon perseorangan
365 795 dikali 8,5 persen
31.092.58 atau 31.093.

“Perolehan dukungan
nagi calin perseorangan
harus menyebar di 50 per-
sen Desa di 10 Kecamatan
Kabupaten Bima,” ujar-
nya. (BE05)

juga pegawai lainnya un-
tuk dilakukan pemeriksaan
sebagai saksi dalam kasus
yang menghebohkan Pem-
kot Bima tersebut.

"Kalau untuk pemerik-
saan juga saya rasa sudah
clear. Tinggal tunggu ta-
hap berikutnya," tutupnya.
(BE09)

riak-riak yang dapat meng-
gangu instabilitas daerah.

"Saya berharap kegia-
tan Pilkades di 82 Desa di
Kabupaten Bima berjalan
aman dan lancar,"  ujar Ta-
judin, Kamis (3/10) di Kan-
tor Bupati Bima.

Bima, BimaEkspres.-
Kepala DPMDes Ka-

bupaten Bima,Tajudin, SH,
MSi, mengimbau masya-
rakat di 82 desa untuk
menjaga Pilkada yang san-
tun dan beradab. Jangan isi
tahapan Pilkades dengan

Menurutnya, muncul-
nya riak-riak di tengah
masyarakat berdampak
pada stabilitas. Akibatnya
dakan berdampak pada
hasil yang tidak maksimal.

“Semua harus mampu
melihat persoalan itu

secara jernih, lebih me-
ngutamakan kecerdasan,
sehingga setiap masalah
dapat tertangani bersa-
ma," katanya.

Semua pihak, kata dia,
harus berperan, tidak ha-

nya panitia.
"Kalau merasa memiliki

tanggungjawab moral bah-
wa Bima ini milik kita,  ma-
ka semua harus melihat
dari banyak dari aspek,"
katanya.

"Saya melihat persoalan
yang muncul itu tidak
dipolitisasi, wajar ma-
syarkat mempertanyakan
hak-haknya lalu mengkla-
rifikasi hak-haknya," lan-
jutnya. (BE05)

Pilkades Harus Santun dan Beradab

Tajudin, SH, MSi

taram.
"Kami memulainya sejak

2017 lalu, dimulai dari Gili
Meno. Dengan kepedulian
kami terhadap kebersihan di
NTB, Alhamdulillah kami
bisa mengembangkan Trush
Hero ini walaupun masih
merangkak," tuturnya.

H. Omet menerangkan
bahwa Trash Hero di Ma-
taram melaksanakan kegi-
atan rutinitas berburu sam-
pah keliling Kota. Selain
berburu sampah, komunitas
ini juga langsung menge-
dukasi masyarakat sekitar
terkait masalah sampah dan
pengelolaannya.

"Kami rutin melaksana-
kan kegiatan bersih-bersih
sampah sekali seminggu,
baik itu di pantai, jalan ma-
upun di dalam lingkungan.
Selain itu, jika ada event-
event besar yang berpotensi
menghasilkan sampah
dalam jumlah banyak, kami
berinisiatif terjun langsung
untuk membersihkan sam-
pah yang ada di tempat ter-
sebut," terang H. Omet.

Salah satu hasil yang
terlihat adalah di Rembiga

Mataram, BimaEkspres.-
Lombok Clothing Fes-

tival (Locofest) setiap
tahunnya memiliki warna
tersendiri. Tahun 2019,
Locofest diadakan di area
parkir Lombok Epicentrum
Mall, Kamis (3/10/2019).
Hal unik terlihat di salah satu
stand Locofest dengan
nama Trush Hero yang
menyajikan berbagai karya
dari bahan sampah.

Pemilik stan Trash He-
ro, Haji Omet, mengatakan
kegiatan yang dilakukan ini
sebagai bentuk dukungan
terhadap program unggulan
pemerintah, yaitu Zero
Waste.

"Kami memang bukan
bagian dari pemerintah, tapi
kami tetap mendukung
penuh program Zero Waste
yang dilakukan pemerintah
dengan karya kami dari
bahan sampah ini," kata H.
Omet.

Ia menuturkan bahwa
kegiatan ini dilaksanakan
sejak tahun 2017, yang
dimulai dari Gili Meno dan
kemudian terus ia kembang-
kan hingga sampai di Ma-

tempat tinggal H. Omet.
Dulunya sebelum terjun,
daerah Rembiga masuk
dalam kategori merah untuk
penyakit DBD, namun
setelah bergerak member-
sihkan sampah dengan
komunitas, Rembiga seka-
rang bisa dibilang bebas dari
DBD.

"Harapan kami peme-
rintah lebih memperhatikan
lagi komunitas-komunitas
penggiat pengelola sampah,"
tutupnya.

Di tempat berbeda, Kepala
Biro Humas dan Protokol
Setda NTB, Najamuddin
Amy, S.Sos., MM, mengapre-
siasi komunitas Trash Hero
atas kepeduliannya terhadap
lingkungan dan masalah sam-
pah.

"Kami mengucapkan
terimakasih kepada Trash
Hero karena telah peduli
terhadap permasalahan
sampah yang dihadapi oleh
pemerintah. Kami berharap
banyak komunitas-komu-
nitas semacam ini agar im-
pian NTB bebas dari sam-
pah bisa terwujud dengan
cepat," ujarnya. (BE08)

Trash Hero Pamerkan Karya Zero Waste di Locofest 2019
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Jelang Pilkades Serentak,
Dewan dan Dua Kapolres Bersua

Bima, BimaEkspres.-
Menjelang Pemilihan

Kepala Desa Serentak di
wilayah Kabupaten Bima
akhir tahun 2019 ini, se-
jumlah unsur pimpinan de-
wan yang kebanyakan dari
petinggi Partai Amanat
Nasional (PAN) mengge-
lar pertemuan tertutup de-
ngan kedua Kapolres baik
di Kota maupun Kabupa-
ten Bima.

Pertemuan berlangsung
di ruang Kapolres Bima
Kota AKBP Erwin Ardi-
ansyah S Ik Kamis (3/10)
siang kemarin. Hadir juga

Kapolres Bima Kabupaten
AKBP Bagus Satrio Wi-
bowo S Ik. Sementara po-
litisi PAN seperti penase-
hat Fraksi PAN, M Ami-
nurllah  dan Ketua Fraksi,
M Natsir serta Wakil Ke-
tua Fraksi Rafidin dan
sejumlah anggota fraksi
lainnya.

Pertemuan berlangsung
selama kurang lebih satu
jam lamanya. Usai perte-
muan tertutup, Kapolres
Bima Kota yang mengaku
tidak ada yang rahasia
pada perrtemuan dengan
para politisi PAN tersebut.

Katanya, murni pertemuan
biasa dalam rangka sila-
turahmi.

"Tidak ada yang rahasia
dalam pertemuan ini. Ha-
nya pertemuan biasa men-
jalin silaturahmi saja," jelas
Erwin.

Diakuinya pertemuan
tersebut murni untuk saling
menjaga agar situasi dan
kondisi jelang Pilkades dan
pilkada aman dan terken-
dali. Karena diakuinya pi-
haknya mesti ada jalinan
kerjasama yang baik anta-
ra kami aparat dengan po-
litisi dalam menjaga situasi

Bupati Bantu Pembangunan
Musala Nurul Hidayah

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE,

menyerahkan bantuan Rp 5 juta untuk kelanjutan
pembangunan Musala Nurul Hidayah RT 01 Dusun
I Desa Tonda Kecamatan Madapangga, Kamis (3/
10). Hadir pada kesempatan itu, Camat Mada-
pangga, Sekretaris Desa (Sekdes) setempat, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat beserta unsur lainnya.

Bupati berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan
dengan baik untuk kelanjutan pembangunan musala.
“Bantuan ini tidak banyak, semoga bisa diperguna-
kan dengan baik,” tuturnya.

Dijelaskannya, proses pembangunan sarana
ibadah seperti ini harus jelas kepengurusannya. Hal
itu penting agar bisa mendapatkan bantuan yang
bersumber dari pemerintah dan lainnya. “Komposisi
pengurus mushallah harus dibentuk. Karena setiap
bantuan dari pemerintah alurnya jelas serta harus
ada Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ),”
ujarnya.

Bupati berharap, kepada semua warga sekitar
tidak mengandalkan sumbangan dari pemerintah
saja untuk kelanjutan pembangunan sarana ibadah.
Akan tetapi, semangat gotong royong harus terus
digalakan demi terwujudnya harapan bersama.
“Melalui gotong royong, kita sudah berkontribusi
langsung membantu pembangunan mushalla ini.
Jadi, bentuk sumbangsih tidak harus materi tapi
sumbangan dalam bentuk tenaga dan pikiran adalah
yang utama,” terangnya.

Warga setempat, Bunyamin, menyampaikan
terima kasih atas bantuan Bupati Bima, Hj. Indah
Dhamayanti Putri. Apa yang menjadi buah ta-
ngannya akan dipergunakan dengan baik.

“Bantuan ini akan kita pergunakan sebaik
baiknya. Yakni untuk membeli kebutuhan kelanjutan
pembangunan Musala Nurul Hidayah,” tutup Bu-
nyamin.(BE07)

daerah.
Sementara Ketua DPD

PAN Kabupaten Bima yang
juga merupakan Wakil Ketua
DPRD mengaku pihaknya
melakukan silaturahmi dan
membicarakan seputar kesi-
apan penanganan saat Pil-
kades dan Pilkada menda-
tang.

"Tidak ada kira bicara
masalah dan persoalan hu-
kum apalagi terkait korupsi
di Bima. Murni kita bicara
tentang keamanan dae-
rah," elaknya sembari lang-
sung menaiki kendaraan.
(BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Setelah Jaksa Penuntut

Umum (JPU) menyatakan
berkas perkara kasus judi
domino telah lengkap atau
P21, Jajaran Unit Reskrim
Polsek Bolo melakukan
tahap II atau penyerahan
tiga tersangka berikut
Barang Bukti (BB) sesuai
berkas perkara nomor BP/
12/VII/2019/P. Bolo 26 Agus-
tus 2019. Tiga tersangka me-
rupakan warga Desa Leu
tersebut yakni MH (42), IS
(45) dan EF (28).

Kapolsek Bolo, IPTU
Juanda, menyampaikan,

pengungkapan kasus ter-
sebut dilakukan, Kamis (8/
8) lalu. Giat penangkapan
terhadap para tersangka
dilakukan anggota SPKT
III dan anggota Reskrim.

“Mendapat informasi
dari warga adanya tindak
perjuadian di kediaman
MN (40). Saya dan ang-
gota menuju TKP untuk
penggerebekan sekaligus
mengamankan para ter-
sangka,” ujar Kapolsek
Bolo, Kamis (3/10).

Adapun BB yang ber-
hasil diamankan saat itu, 28
lembar kartu domino ber-

Berkas P 21, Tiga Tersangka Judi Domino Dilimpahkan

warna kuning dan berco-
rak batik di belakang. Se-
lain itu, berupa uang kertas
sebesar Rp. 205 ribu.

“BB dan para tersang-
ka kita bawa ke Mapolsek
untuk diamankan,” jelas-
nya.

Untuk mempertanggung-
jawabkan perbuatannya,
para tersangka sempat kita
tahan sejak Jum’at (9/8)
hingga Kamis (3/10).

“Para tersangka me-
langgar pasal 303 KUHP
degan ancaman hukuman
pidana penjara 10 tahun,”
tutup Kapolsek.(BE07)
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Gubernur Senang Kunjungan Wisman ke NTB Melonjak

Tunggu Audit... dari hal.1
Dipulangkan... hal.1

Mataram, BimaEkspres.-
Pasca dilanda gempa

bumi tahun 2018 lalu, pari-
wisata di NTB mulai pulih.
Hal ini dapat dilihat dari
semakin tingginya angka
kunjungan wisatawan man-
canegara (wisman) yang
berkunjung ke NTB.

Hal itu disampaikan
Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah, Kamis (3/
10/2019), dalam akun me-
dia sosialnya. Gubernur
mengungkapkan kebang-
gaannya melihat laporan
angka kunjungan wisata ke
NTB. Dalam data yang
dihimpun Imigrasi Bandara
Internasional Lombok,
terlihat adanya peningkatan

jumlah wisatawan asal Aus-
tralia yang sangat menge-
sankan.

"Senang melihat laporan
bahwa pariwisata kita,
Alhamdulillah sudah meng-
geliat on the right track."
ungkapnya.

Mengutip data imigrasi
tersebut, Gubernur me-
nyampaikan, pada bulan
Agustus - September 2019,
angka kunjungan wistawan
ke NTB sudah bisa lebih
tinggi dibandingkan dengan
angka kunjungan pada bulan
Agustus - September 2018.

"Agustus September 2019
ini sdh lebih banyak dari
Agustus September tahun
2018," ungkapnya.

cepat antara Pemerintah
Provinsi NTB dan Kabu-
paten Bima dengan para
pihak dan Kerukunan Ke-
luarga Bima Dompu (KK-
BD) Jayapura, memastikan
proses pemulangan dari
Wamena Jayawijaya ke
Sentani Jayapura akan
dilakukan  Ahad (6/10).

"Telah disepakati bersa-

selesai bulan ini karena
sudah ada kesepakatan
untuk mempercepat pro-
ses audit.

Ditanya soal pemba-
ngunan masjid, Fahat
hanya memberikan jawa-
ban jika hal tersebut sangat
bergantung pada reko-
mendasi yang dikeluarkan
oleh BPKP.

Jika proses audit telah

Ia menambahkan, ang-
ka kujungan wisatawan
yang paling melonjak tajam
dari Australia, yang men-
capai 425 persen. Dengan
perbandingan angka kunju-
ngan wisatawan Australia
pada tahun 2018 (Januari -
September) sebesar 2.633
orang, sedangkan pada
tahun 2019 sebesar 13.814
orang.

"Wisatawan dari Aus-
tralia bahkan melonjak
sampai 425 persen!" ujar-
nya.

Ia juga menjelaskan
bahwa persoalan mema-
jukan industri pariwisata,
tidak hanya semata menata
atau mendandani destinasi

wisata saja. Namun per-
soalan yang lebih mendasar,
yakni infrastruktur sebagai
akses untuk menuju lokasi
sangat penting untuk diba-
ngun.

Karena seindah apapun
destinasi yang kita miliki
kalau akses untuk menuju
kesana susah, maka wisa-
tawan enggan untuk me-
ngunjunginya.

"Ini menjelaskan bahwa
masalah memajukan pari-
wisata itu bukan semata
persoalan mendandani pan-
tai dan gunung, tapi akses
dan kemudahan menuju lo-
kasi sangat penting! Untuk
tak menyebutkannya paling
penting," jelasnya.

Salah satu contoh kon-
kretnya dengan adanya di-
rect flight dari Perth, Aus-
tralia ke Lombok, telah
membuat lonjakan angka
kunjungan dari Australia ke
NTB. Hanya dengan satu
direct flight saja, sudah
memiliki dampak yang
sangat luar biasa terhadap
industri pariwisata di NTB.
Ia membayangkan jika in-
frastruktur dan direct flight
ke NTB terus ditingkatkan,
maka akan begitu besar
dampaknya terhadap pe-
ningkatan kunjungan Wis-
man ke NTB.

"Direct flight dari Perth
Australia ke Lombok mem-
buat lonjakan pariwisata dari

Mataram, BimaEkspres.-
Dibukanya penerbangan

langsung Lombok – Perth,
memberikan kontribusi me-
ngagumkan dalam mendong-
krak pertumbuhan angka kun-
jungan wisatawan Australia ke
NTB. Hal itu terlihat dari data
yang dihimpun Imigrasi Ban-
dara Internasional Lombok,
kurun waktu Januari-Septem-
ber 2019.

Data tersebut memper-
lihatkan, sepanjang Januari-
September 2018, jumlah
warga Australia yang da-
tang ke NTB melalui Ban-
dara Internasional Lombok
hanya mencapai 2.633 or-
ang. Sementara, data per
Januari-September 2019,
jumlahnya meningkat men-
jadi 13.814 orang. Naik 425
persen atau lebih dari empat
kali lipat dibanding tahun lalu.

Peningkatan serupa juga
terjadi pada warga Jerman
yang mengunjungi NTB
melalui Bandara Internasi-
onal Lombok. Jumlahnya
meningkat dari 4.877 orang

per Januari-September 2018
menjadi 5.204 orang per Ja-
nuari-September 2019.

Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah, meyakini
dibukanya penerbangan
langsung Lombok – Perth
menjadi salah satu faktor
utama yang memicu per-
tumbuhan mengesankan ini.

Peningkatan jumlah pe-
ngunjung dari Australia dan
Jerman ini membuat kondisi
pariwisata NTB kini nyaris
menyamai kondisi NTB se-
belum terkena imbas gempa
bumi pada Agustus 2018
lalu. Dilihat dari data imi-
grasi, total pax keseluruhan
per Januari-September
2019 mencapai 197.033 or-
ang. Angka tersebut nyaris
menyamai data per Januari-
September 2018 yang men-
capai 220.003 orang.

Penurunan jumlah wisa-
tawan ini memang meru-
pakan imbas dari gempa
yang melanda NTB pada
Agustus 2018 lalu. Penu-
runan terbesar bersumber

dari pengunjung dari Ma-
laysia yang pada Januari-
September 2018 mencapai
66.156 orang dan turun ke
angka 25.811 orang pada
Januari-September 2019.

Gubernur NTB dalam
berbagai kesempatan me-
negaskan bahwa kemuda-
han konektivitas dari dan
menuju NTB adalah salah
satu faktor kunci yang
menentukan pertumbuhan
kunjungan wisata kita.

“Banyak sekali orang
Australia ingin datang dan
mengunjungi kita di Lom-
bok. Dengan adanya direct
flight, lebih mudah mereka
menjangkau NTB,’’ katanya.

Karenanya, Gubernur
bersama Wakil Gubernur
NTB dan jajarannya saat ini
terus mendorong agar pener-
bangan langsung dari berbagai
negara ke NTB bisa terus di-
tambah. Gubernur juga mem-
berikan atensi serius terhadap
data menyangkut wisatawan
Malaysia ke NTB yang ter-
nyata merupakan yang terbe-

Imbas Penerbangan Langsung, Wisatawan Australia ke NTB Naik Empat Kali Lipat

Bima, BimaEkspres.-
Setelah mengutus Kabid

BJS Dinsos Kabupaten Bima,
Rizal Mukhlis untuk mendata
warga di tempat pengungsian
Jayapura. selanjutkan Pemda
mengirim kode booking
ticket untuk kepulangan ke
Bima.

"Alhamdulillah perwakilan
Pemda Bima sudah sampai
di Jayapura dan sudah ber-
temu langsung dengan warga
Kabupaten Bima yang men-
jadi korban kerusuhan di
Wamena Papua," jelas Bupati
Bima Hj. Indah Dhamayanti
Putri, SE, melalui Kasubag
Pemberitaan Humaspro Za-
inuddin, SS Kamis (3/10).

Kata dia,  Pemda melalui
utusannya Kabid BJS Dinsos
Kabupaten Bima Rizal
Mukhlis, sudah melalukan
pendataan secara menyelu-
ruh warga yang berada di

tempat pengungsian.
"Mereka sudah menyepa-

kati akan pulang meng-
gunakan pesawat meskipun
secara bertahap," katanya.

Lanjut Zain, berdasarkan
data yang diterpoleh, jumlah
warga Kabupaten Bima di-
pulangkan hari Ahad seba-
nyak 47 orang. Sementara
tahap kedua Senin 7 Oktober
akan dipulangkan 30 orang.

"Pemkab Bima langsung
mengirim kode booking
ticket untuk masing-masing
warga yang akan dipulang-
kan, Pemerintah membiayai
semuanya," jelasnya.

Sementara Kadis Sosial
Sirajuddin, MM, mengatakan,
warga Kabupaten Bima
akan menggunakan pesawat
dari Jayapura-Bima transit di
Ujungpandang 7 oktober jam
07:45 dari Jayapura, tiba di
Ujung pandang jam 10:05,

Pulangkan Warga Bima,
Pemda Kirim Kode Booking Ticket

connect lagi jam 12:30, tiba
Bima jam 13:40 menggu-
nakan Lion tanpa bagasi.

Kode booking FGQJST
atas nama Albi, Majid,
Rohani, Dwi Nurul Aprianti,
Nurul Hajiah, Rahma Eka dan
Aqifa.

Sementara Kode book-
ing GMUUEY, Rukmini,
Salsa, Noval, Nuzulul, Qali
azzahrah, Sairul dan Nafa.

Kode booking SMW-
RCR atas nama Masita, kode
booking ZUDAOR Nur
Fajarahmi, Yamin  H Candara
dan Jaleha, Kode booking
ISFRQH, M ade, M Eko, Adi
Sopian, Alfa Yali, Tamrin,
Kartini dan Aliya.

"Bupati Bima menga-
ngensi kepulangan warganya,
sehingga pembiayaan diperin-
tahkan untuk ditanggung oleh
Pemerintah," jelas Mantan
Kadis DPMDes itu. (BE05)

selesai, maka Pemkot akan
menunggu rekomendasi
hasil audit untuk dijadikan
dasar bisa dimulainya
pembangunan atau tidak.

Jika dalam rekomendasi
pembangunan bisa dilaku-
kan, maka Fahat merasa
yakin disisa akhir tahun
anggaran 2019 bisa dila-
kukannya pembangunan.

Termasuk lanjut Fahat,

ma dari Paguyuban Bima
Dompu Jayapura dan per-
wakilan Pemda Bima, pe-
mulangan warga akan di-
lakukan pada hari Minggu
pagi menggunakan pesa-
wat komersil dari Jayapura
hingga Bima," ungkapnya.

Sementara Suhardin,
MPd, mengucapkan terte-
rima kasih kepada Peme-

rintah Kabupaten Bima,
Provinsi NTB yang telah
membantu proses evaku-
asi.

"Kami sudah merasa
tenang di tempat pengung-
sian ini, kebutuham sehari-
terpenuhi dengan bantuan
dari pemerintah dan ban-
tuan bersumber dari sanak
saudara," ujarnya.  (BE05)

Australia ke Lombok jadi
luar biasa! Bayangkan kalau
ada direct flght dari Mel-
bourne dan Sydney ke Lom-
bok akan lebih ramai lagi
daerah kita ini," ujarnya.

Untuk itu, Gubernur me-
ngajak masyarakat NTB
untuk tetap optimis dan
mempersiapkan diri dalam
menyongsong kemajuan in-
dustri pariwasata. Tentunya,
dengan peningkatan SDM
generasi muda yang ada di
NTB, agar tidak jadi pe-
nonton di daerah sendiri.

"Ayo optimis kita song-
song masa depan sambil
terus menyiapkan diri untuk
tak jadi penonton," pintanya.
(BE08)

sar jumlahnya.
Menurut Gubernur, hal ini

tentu menjadi pekerjaan ru-
mah bagi para pelaku usaha
di bidang pariwisata, serta
pemerintah daerah. Guber-
nur berharap, seluruh pemang-
ku kepentingan di bidang pa-
riwisata, terus mendorong pe-
nyediaan atraksi atau destinasi
wisata yang selaras dengan se-
lera wisatawan Malaysia.

“Ternyata selama ini wi-
satawan Malaysia ini yang
paling besar jumlahnya.
Makanya, kita mendorong
agar ada penyediaan menu
wisata yang sesuai dengan
apa yang mereka cari,” ujar
Gubernur belum lama ini.

Hal ini tentunya diimbangi
juga dengan upaya promosi

dan pengenalan wisata
NTB ke berbagai pihak di
Malaysia yang saat ini terus
menerus dilakukan

Untuk terus mendongkrak
angka kunjungan wisata dari
Australia, Gubernur juga telah
meminta Kepala Dinas Pa-
riwisata NTB agar berko-
munikasi dengan berbagai
pihak dalam memuluskan
dibukanya jalur penerbangan
langsung Lombok – Darwin.

"Jarak Darwin ke Lom-
bok jauh lebih dekat
daripada Darwin ke
Melbourne atau Darwin ke
berbagai kota lain di dalam
Australia sendiri. Orang-or-
ang Darwin tentu akan lebih
suka datang berlibur ke NTB di
akhir pekan ketimbang ke Aus-

tralia," ucapnya.
Menurut Gubernur, jika

dibutuhkan insentif bagi mas-
kapai penerbangan yang
membuka jalur tersebut, diha-
rapkan para pelaku wisata juga
berkontribusi dalam upaya ini.
Hal ini tidak hanya dalam mem-
buka rute Lombok-Darwin, tapi
juga dengan negara lain.

"Direct flight segera diurus
oleh Kadis Pariwisata dari
Singapura ke Lombok dan dari
Darwin ke Lombok. Kalaupun
pembukaan penerbangan lang-
sung Darwin-Lombok ini mem-
butuhkan insentif berupa subsidi,
saya minta Dinas Pariwisata
NTB untuk segera mengko-
ordinasikannya dengan para
pelaku wisata," ujarnya.
(BE08)

apakah anggaran Rp 10
miliar yang dialokasikan
akan digunakan semua
atau tidak, sangat tergan-
tung pada isi rekomendasi
BPKP.

"Yang jelas akan dipi-
hakketigakan. Kita menung-
gu rekomendasi BPKP.
InsyaAllah bisa kita mulai
meski sisa dua bulan terak-
hir," pungkasnya. (BE09)
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Dompu, BimaEkspres.-
Hari kedua pelaksanaan

identifikasi bakat atlet oleh
Tim Kemenpora, berlang-
sung di GOR Dompu, Kota
Dompu, Kamis (3/10/2019)
pagi. Perlakuan khusus di-
berikan kepada Kabupaten
Dompu, dimana daerah ini
mendapatkan jatah 250
anak usia 12-15 tahun untuk
dipantau bakat olahraganya.

Sejak Kamis pagi, pukul
07.00 Wita, GOR Dompu
didatangi anak-anak pelajar
SD dan SMP. Mereka ini
adalah utusan dari sekolah
masing-masing untuk me-
ngikuti penjaringan atlet
berbakat. Tentu ini kesem-
patan langka bagi anak-
anak usia dini Kabupaten
Dompu, karena meski pro-
gram Kemenpora ini sifat-
nya tahunan namun tidak
setiap tahun NTB dijadikan
titik penjaringan atlet ber-
bakat.

Sebagaimana diberitakan
sebelumnya, Kementerian
Pemuda dan Olahraga (Ke-

menpora) menjalankan pro-
gram identifikasi bakat atlet
cabang olahraga di Pulau
Sumbawa. Kegiatan ini
dilakukan di tiga titik, yakni
Kota Bima, Kabupaten Dom-
pu dan Kabupaten Sumba-
wa.

Kemenpora mengirim
langsung mantan pelari
tercepat Asia Tenggara,
Suryo Agung, sebagai koor-

Identifikasi Bakat Atlet, Khusus Dompu Diberikan Kuota 250 Orang

Bima, BimaEkspres.-
Tidak ditetapkannya salah

satu bakal calon Kepala
Desa (Kades) Desa Rai Oi,
Kecamatan Sape, Kebupa-
ten Bima, karena salinan
ijazah sarjana yang diajukan
untuk persyatan administrasi
tidak bisa digunakan.

"Panitia Kabupaten sudah
memfasilitasi antara bakal
calon yang menggugat dan
panitia Pilkades, kami sudah
mengambil keterangan untuk
mempertanggungjawabkan
keputusan diambil," kata
Kadis DPMDes Kabupaten

Bama, Tajudin, SH, MSi,
Kamis (3/10).

Penggugat, kata dia,
sudah menerima hasil ke-
putusan panitia. "Panitia su-
dah menjawab dengan tun-
tas pertanyaan ditulis dalam
bentuk aduan oleh salah satu
bakal calon yang tidak dite-
tapkan oleh Panitia Pilkades
Desa Rai Oi itu," ujarnya.

Kata dia, Tim Kabupaten
Bima melalui Kabag Hukum
Setda Bima yang melalukan
uji faktual ijazah di Kopertis
dan Dikti. Sudah mengan-
tongi hasil berdasarkan pe-

dinator tim ke Pulau Sum-
bawa. Hari pertama kegia-
tan berlangsung di Kota
Bima, Rabu (2/10/2019). Di
titik pertama ini, tim mencari
bibit-bibit atlet berbakat usia
13-15 tahun. Sejumlah 250
anak usia SD dan SMP diha-
dirkan di lapangan Mangge
Maci Kota Bima. Rincian-
nya130 anak Kota Bima dan
120 dari Kabupaten Bima.

Mereka dihadirkan sejak pukul
07.00 Wita dan dipantau langsung
Kepala Dispora NTB, Ir Hj
Husnanidiaty Nurdin.

Ke-250 anak Bima ini
akan dievaluasi oleh tim
Kemenpora untuk dilakukan
langkah pembinaan lebih
lanjut. Bahan evaluasi ini
digabung dengan 250 anak
dari Kabupaten Dompu,
sehingga totalnya berjumlah
500 anak untuk dijaring.

Pencarian bakat-bakat
usia dini ini adalah program
Kemenpora dan NTB ter-
masuk salah satu dari bebe-
rapa provinsi yang disasar
para pencari bakat dari pu-
sat. Dalam identifikasi bakat
atlet usia dini cabang olah-
raga atletik ini, Suryo Agung
ditemani Fadlin, atlet lari
nasional asal Bima yang kini
menjabat asisten pelatih
atletik di Pelatnas. Selain
Fadlin, ikut mendampingi
Suryo Agung, Drajat Subagja.

Program identifikasi ba-
kat cabor atletik ini digiatkan
Kemenpora sebagai antisi-

pasi meredupnya prestasi
atletik di kancah nasional.
Inilah salah satu alasan ke-
napa Kemenpora tergerak
mencari bibit-bibit ke be-
berapa daerah demi kejaya-
an atletik Indonesia.

Dalam identifikasi calon
atlet ini, Kemenpora bekerja
sama dengan Dinas Pemu-
da dan Olahraga (Dispora)
NTB dan Dispora Kota/Ka-
bupaten untuk menghadirkan
750 anak di Pulau Sumbawa,
dimana Bima mendapat jatah
250 orang. Setiap anak diwa-
jibkan menjalani beberapa
item di antaranya tinggi badan,
berat badan, lempar tangkap,
loncat tegak, lari 40 meter dan
800 meter.

Suryo Agung mengata-
kan lima kota/kabupaten
Pulau Sumbawa dipilih
Kemenpora tahun ini untuk
pencarian bakat tersebut.
Khusus Pulau Sumbawa
sendiri difokuskan pada at-
letik. Nantinya, setiap anak
yang mengikuti tes ini akan
dinilai total dari serangkaian

tes yang diikuti. Dari tes itu
ada beberapa nilai tertinggi
yang selanjutnya akan di-
serahkan ke Dispora NTB
dan Dispora Kota/Kabupa-
ten masing-masing untuk
ditindaklanjuti pembina-
annya.

Menurut Suryo Agung,
Pulau Sumbawa dipilih untuk
pencarian bakat atletik ini
dengan pertimbangan, pres-
tasi olahraganya bagus di
cabang ini. Dimana ada Fa-
dlin, Iswandi dan lainnya
adalah pelari nasional asal
Pulau Sumbawa. Dia ber-
harap dari Pulau Sumbawa
ini tetap melahirkan para
atlet berprestasi.

Dikatakan Suryo Agung,
Kemenpora telah menetap-
kan atletik sebagai cabang
olahraga unggulan disam-
ping cabang olahraga lain-
nya. "Kami berharap, dari
program ini  didapatkan atlet
pelajar yang akan dibina, se-
perti persiapan untuk O2SN
dan jenjang tinggi lainnya "
katanya. (BE08)

meriksaan tim disana.
"Uji faktual di Koperti dan

Dikti terhadap keabsahan
ijazah salah satu calon di-
maksud, hasilnya ijazah itu
memang tidak bisa diguna-
kan untuk persyaratan ini,"
jelasnya.

Dia mengaku, Panitia
Kabupaten tidak bisa men-
campuri keputusan panitia
desa. Karena semuanya su-
dah dijawab, maka proses
selanjutkan diserahkan pe-
nuh pada panitia desa, Desa
BPD dan lima calon yang te-
lah ditetapkan. (BE05)

Klaim Wisatawan Melonjak di NTB Dipertanyakan
Mataram, BimaEkspres.-

Klaim peningkatan jum-
lah kunjungan wisata yang
meningkat di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB) di-
pertanyakan sejumlah pi-
hak.

Pada Kamis (3/10), Biro
Humas Pemprov NTB me-
rilis keterangan pers "Kun-
jungan Wisman Melonjak,
Gubernur Ajak Warga NTB
Persiapkan Diri".

Mengutip status Face-
book Gubernur NTB Dr H
Zulkieflimansyah, rilis me-
nyebutkan angka kunjungan
wisatawan asing meningkat
di wilayah NTB.

Gubernur mengungkap-
kan kebanggaannya melihat
laporan angka kunjungan
wisata ke NTB.  "Senang
melihat laporan bahwa pari-
wisata kita Alhamdulillah
sudah menggeliat on the
right track," kata Gubernur
Zulkieflimansyah, seperti
dikutip rilis Humas Pemprov
NTB.

Pemprov mengkalim se-
panjang bulan Agustus -
September 2019, angka
kunjungan wistawan ke
NTB sudah bisa lebih tinggi
dibandingkan dengan angka
kunjungan pada bulan
Agustus - September 2018.

"Agustus September
2019 ini sudah lebih banyak
dari Agustus September
tahun 2018," ungkap Gu-
bernur.

Menurut dia angka kun-
jungan wisatawan yang pal-
ing melonjak tajam dari Aus-
tralia, yang mencapai 425
persen. Dengan perbandi-
ngan angka kunjungan wi-
satawan Australia pada ta-
hun 2018 (Januari - Septem-
ber) sebesar 2.633 orang,
sedangkan pada tahun 2019
sebesar 13.814 orang.

"Wisatawan dari Austra-
lia bahkan melonjak sampai
425 persen," ujarnya.

Dia juga menjelaskan,
bahwa persoalan mema-
jukan industri pariwisata,
tidak hanya semata menata
atau mendandani destinasi

wisata saja.
Namun persoalan yang

lebih mendasar, yakni in-
frastruktur sebagai akses
untuk menuju lokasi sangat
penting untuk dibangun. Ka-
rena seindah apapun des-
tinasi yang kita miliki kalau
akses untuk menuju kesana
susah, maka wisatawan
enggan untuk mengunjungi-
nya.

"Ini menjelaskan bahwa
masalah memajukan pari-
wisata itu bukan semata per-
soalan mendandani pantai
dan Gunung. Tapi akses dan
kemudahan menuju lokasi
sangat penting! Untuk tak
menyebutkannya paling
penting," jelasnya.

Gubernur mengajak ma-
syarakat NTB untuk tetap
optimis, dan mempersiapkan
diri dalam menyongsong
kemajuan industri pariwi-
sata.

"Ayo optimis kita song-
song masa depan sambil
terus menyiapkan diri untuk
tak jadi penonton," pintanya.

Klaim pemerintah itu
dipertanyakan Garbi NTB
dan M16. Ketua Garbi
NTB, Lalu Pahrulrozi me-
ngatakan, klaim peningkatan
wisatawan yang juga dise-
bar lewat infografis jika disi-
mak baik justru bertolak
belakang.

"Secara keseluruhan, di
infografis yang beredar,
data kunjungan wisatawan
asing berkurang 10,4% atau
sekitar 22.970 wisatawan.
Yakni dari sebanyak 220.-
003 wisatawan di tahun 20-
18 menjadi 197.033 wisata-
wan di periode yang sama
2019," kata Pahrulrozi, Ka-
mis (3/10) di Mataram.

Dari 7 negara yang di-
tampilkan infografisnya,
kunjungan 5 negara berku-
rang, dan 2 negara mening-
kat.

Dia menilai sedikit pe-
ningkatan terjadi karena
Kementrian Pariwisata
memberikan “subsidi” bagi
pariwisata NTB melalui pe-
nerbangan AirAsia. Jumlah-

nya pun cukup lumayan.
Menurutnya, klaim me-

ningkat juga terbantah
dengan berita resmi statistik
yang diterbitkan 1 Oktober
2019.

BPS menyebutkan jum-
lah penumpang pesawat
yang datang ke NTB, baik
domestik maupun interna-
sional pada periode Januari-
Agustus 2019 dibanding
Januari-Agustus 2018, ber-
kurang 27,82% atau ber-
kurang dari 1,4 juta penum-
pang menjadi 1 juta penum-
pang.

"Positifnya, jumlah pe-
numpang Juli menuju Agus-
tus meningkat sebanyak
5,26% dibanding tahun lalu
periode yang sama," kata-
nya.

Dia menyarankan agar
pemerintah daerah bisa me-
ngurangi kebiasaan mem-
frame informasi.

"Itu mengelabuhi tuan.
Orang pun maklum, NTB
habis gempa, jadi ada teka-
nan pada industri pariwi-
sata," katanya.

Dia menambahkan, yang
mesti diajukan pertanyaan,
mengapa Australia-Jerman
bisa meningkat sementara
yang lainnya tidak? Menga-
pa kunjungan dua negara itu
meningkat pasca gempa?.

"Jawaban pertanyaan ini
bisa menjadi terobosan ke-
bijakan," tukasnya.

Tapi, Dia menekankan,
jangan menyederhanakan
bahwa direct flight menjadi
alasan utama peningkatan
wisatawan. Sebab Jerman
yang tidak ada direct flight
ke Lombok, juga tercatat
tumbuh positif. "Emangnya
semua negara mau dibikin-
kan direct flight juga? Apa
ke Korea juga mau dibuat
direct flight, biar beasis-
wanya lancar?," katanya.

Menurutnya, Pemda
NTB juga jangan menge-
sampingkan fakta bahwa
sejauh ini masih banyak kor-
ban gempa bumi 2018 yang
belum memiliki kepastian.

Bahkan berdasarkan

Pembaca yang budiman, terhitung Oktober 2019, Harian
BimaEkspres sementara akan terbit Senin hingga Jumat.  Ini

untuk menyiasasti mahal dan sulitnya bahan produksi.

Kami memohon maaf kepada Pembaca yang Budiman atas
ketidaknyamanan ini.  Kami juga menyampaikan

terimakasih atas pengertiannya.

Redaksi

PENGUMUMAN

Ijazah Salah Satu Bakal
Calon Kades Rai Oi tidak Bisa Digunakan

surat BNPB, apabila sam-
pai 25 Desember 2019, ma-
sih ada kekurangan dana
stimulan, maka itu akan
menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah.

"Mari menatap lebih op-
timis, tanpa framing yang
overdosis dan simplifikasi
persoalan," kritiknya.

Sementara itu, Direktur
M16, Bambang Mei Finar-
wanto mengatakan, arah
pengembangan pariwisata
NTB perlu mendapat soro-
tan.

Menurutnya, berdasar-

kan rilis Badan Pusat Sta-
tistik (BPS), jumlah wisata-
wan mancanegara (Wis-
man) yang datang ke Lom-
bok melalui Bandara Inter-
nasional Lombok pada Ja-
nuari-Agustus 2019 hanya
sebanyak 80.232 penum-
pang atau turun 27,94 per-
sen dibandingkan Januari-
Agustus 2018 yang seba-
nyak 111.342 penumpang.

"Memang masih ada
pintu masuk lain bagi turis
asing seperti jalur laut. Tapi
penurunan kedatangan
Wisman yang menggunakan

moda pesawat menjadi
indikator belum benar-benar
pulihnya sektor pariwisata
NTB," katanya.

Bambang Mei menekan-
kan, jika kondisi rute udara
sepi di tahun lalu mungkin
masih wajar ada penurunan
wisman. Sebab saat itu se-
dang ada musibah gempa
bumi.

"Kalau sampai sekarang
tahun ini, kok belum ada
perbaikan yang signifikan,
malah menurun," tandas
Didu, sapaan akrabnya.
(BE04)
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Kadis Dikbudpora Tanggapi Keluhan Kasek Soal DAK
Bima, BimaEkspres.-

Terkait Dana Alokasi
Khusus (DAK) yang dikelu-
han Kepala Sekolah (Kepsek)
di Kecamatan Bolo Kabu-
paten Bima, mendapat tang-
gapan dari Kepala Dinas
(Kadis) Dikbudpora Kabupa-
ten Bima, Zainuddin, SSos, MM.

Kata Kadis, pengelolaan
DAK tersebut sesuai dengan
regulasi. RAB sendiri untuk
mengatur arah penggunaan
anggaran.

“Pihak komite dan fasili-
tator yang telah ditunjuk harus
dilibatkan,” ujarnya di Desa
Ncandi Kecamatan Mada-

dan lancar, serta tidak adalagi
yang asal ngomong,” tutup-
nya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Demi terwujudnya

suksesi Pilkades Woro
yang akuntabel, Ketua
Panitia Pilkades Woro,
Hermanto M. Amin, S.Pd,
SD mengingatkan kepada
anggota agar menjaga
serta menunjukan sikap
netralitas.

“Mari kita tunjukan
sikap netralitas panitia
agar terwujud Pilkades
berintegritas dan bermar-
tabat,” tegas Hermanto,
Kamis (3/10).

Kata Hermanto, kepa-
da para Cakades dimohon
untuk tetap mematuhi
segala ketentuan. Baik
peraturan daerah maupun
ketentuan yang telah di-
sepakati bersama.

“Patuhi segala ketentu-
an dan aturan. Agar tidak
muncul masalah,” ujarnya.

Pada prinsipnya sukse-
si Pilkades ini adalah me-
nyatukan persepsi sekali-
gus mencari pemimpin di
desa yang dianggap mam-
pu membawa perubahan
bagi kita semua. Sehingga
menurutnya, sangat tidak

Panitia Pilkades Woro Diingatkan Jaga Netralitas

pangga, Kamis (3/10).
Terkait hal itu, telah me-

manggil semua Kasek yang
menerima DAK. Pemanggilan
tersebut sekaligus pembinaan
dan pemahaman secara detail
terkait pengelolaan DAK,
Bestek, fungsi fasilitator serta
RAB.

“Kita berikan pemahaman
terhadap sejumlah Kepsek dan
mereka sudah faham,” imbuhnya.

Zainuddin juga menjelaskan,
fungsi utama penunjukan
fasilitator agar dapat menga-
wal dan mengontrol anggaran
DAK. Tidak hanya itu, juga
sebagai tempat konsultasi

Bima, BimaEkspres.-
PAUD Rofiah Kecama-

tan Bolo bekerjasama de-
ngan Direktorat Pembinaan
Guru dan Tenaga Kepen-
didikan (PGTK) PAUD
serta  didukung oleh Dinas
Dikbudpora Kabupaten Bi-
ma menggelar diklat berjen-
jang tingkat dasar PAUD.
Kegiatan yang bertempat di
PAUD Rofiah itu diikuti 80
peserta, Kamis (3/10).

Penanggung jawab aca-
ra sekaligus pengelola
PAUD Rofiah, Khaerunni-
sa, S. Sos,  mengatakan,
pentingnya peranan pendidik
PAUD dalam membangun
pondasi dasar anak untuk
siap melakoni pendidikan ke
jenjang berikutnya. Yakni
dengan memberikan bekal
pemahaman terhadap tujuh
peran dan tugas utama
seorang guru yakni sebagai
pendidik, pengajar, fasilitator,
pelayanan, perancang, penge-
lola dan guru sebagai penilai.

Dia menegaskan bahwa
pendidikan anak bukanlah

tanggungjawab mutlak se-
kolah. Namun juga menjadi
tanggungjawab pemerintah
serta masyarakat luas.

“Selama lima hari pelak-
sanaan diklat, peserta secara
bergantian mendapatkan
banyak materi, diantaranya
Konsep Dasar PAUD, Per-
kembangan AUD, Pengena-
lan ABK, Cara Belajar
PAUD, Perencanaan Pem-
belajaran PAUD, Penilaian
Perkembangan AID, Kese-
hatan dan Gizi AUD, Etika
dan Karakter Pendidik PA-
UD, Praktek Pembelajaran
PAUD, Komunikasi dalam
Pengasuhan, Review Umum
dan Refleksi diakhiri dengan
penjelasan tugas mandiri
yang wajib dikerjakan pe-
serta diklat,” jelasnya.

Kabid Paudnipora Kabu-
paten Bima, Chaerunas, M.
Pd, menyampaikan, tujuan
kegiatan ini dalam rangka
meningkatkan kualitas guru
serta pendidik PAUD dalam
membangun fondasi dasar
anak agar siap memasuki jenjang

pendidikan selanjutnya. Mem-
berikan pemahaman  terha-
dap tujuh peran dan tugas
guru yakni sebagai pendidik,

pengajar dan lainnya.
Diharapkannya, apa yang

disampaikan oleh pemateri
bisa diaplikasikan oleh para

Hermanto M. Amin, SPd, SD

peserta diklat. Sehingga
terwujud peningkatan kom-
petensi dan kualitas pendi-
dik PAUD dalam mendam-

etis jika menghalalkan
segala cara untuk meraih
kemenangan.

Dirinya mengajak selu-
ruh elemen untuk sama
sama menjaga situasi
politik yakni gunakan cara

cara santun untuk meraih
simpati masyarakat.

“Jangan saling siku.
Jadikan ajang Pilkades
sebagai wahana untuk
mempererat silaturahim,”
pungkasnya. (BE07)

sekolah dalam pengelolaan
anggaran tersebut, sehingga
tidak asal.

“Kita akui Kondisi ini
terjadi, akibat fasilitator di
wilayah Kecamatan Bolo
beberapa hari yang lalu telah
mengundurkan diri, namun
alhamdulilah sekarang ada
penggantinya,” ungkapnya.

Dia mengaku, telah
mengintruksikan kepada para
Kasek penerima anggaran
DAK agar pelaksanaanya
tetap merujuk pada juklak
juknis yang telah dibuat,
sembari tetap berkoordinasi
dengan fasilitator.

“Saya harap, setelah dibe-
rikan penjelasan tadi, Kasek
dapat memahami betul fungsi

kerjanya, termasuk komite
dan fasilitator, sehingga se-
muanya bisa berjalan aman

Zainuddin, SSos, MM.

mengatur segala kegiatan
untuk meningkatkan mutu
pendidikan secara sistematis,
terencana dan berkelanjutan.

“Sehingga tumbuh dan
berkembang budaya mutu
pada satuan pendidikan se-
cara mandiri,” ujarnya.

Dirinya berharap, apa
yang dilaksanakan ini bisa
diterapkan oleh semua pe-
ngawas sehingga nawaitu
membangun dunia pendiikan
dapat terwujud. “Pengawas

Bima, BimaEkspres.-
Pengawas TK, SD dan

SMP yang ada di Kabupaten
Bima mengikuti rapat
koordinasi terkait hasil penilaian
kinerja guru dan Kepala
Sekolah (Kepsek) di SDN
Inpres Ncandi Kecamatan
Madapangga, Kamis (3/10).
Tema yang diambil pada
kegiatan tersebut yakni Sekolah
Model Sistim Penjaminan Mutu
Pendidikan Internal (SPMPI).

Koordinator Pengawas
(Korwas) TK, SD dan SMP,
Drs, Mansyur Yakub, meng-
ungkapkan, tujuan utama ke-
giatan ini untuk memanfaatkan
hasil penilaian kinerja guru dan
Kasek yang telah dilaksanakan
oleh pengawas supaya bisa
dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Kita harap sekolah dapat
menyusun program untuk me-
nambah pengembangan dari
rapor mutu,” ujar Mansyur.

Kata dia, SPMPI adalah
suatu kesatuan unsur yang
terdiri atas organisasi, kebija-
kan, dan proses terpadu yang

Pengawas TK, SD dan SMP Gelar Rapat Koordinasi

berperan penting dalam
membangun dunia pendidi-
kan,” jelasnya.

Pihaknya berterima kasih
kepada Dinas Dikbudpora
Kabupaten Bima karena
mempunyai inisiasi memba-
ngun kantor khusus pengawas,
hal itu perlu kita apresiasi.

“Semoga rencana bangun
kantor pengawas dapat di-
wujudkan. Sehingga bisa
bekerja secara maksimal,”
ujarnya. (BE07)

Drs, Mansyur Yakub
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pingi perkembangan dan
tumbuh kembang anak di
lembaga tersebut,” tutupnya.
(BE07)


