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Kota Bima, BimaEkspres.-
Puluhan perwakilan warga Kelurahan

Dara, Selasa (8/10) mendatangi Kantor
DPRD Kota Bima. Mereka  mendesak
diserahkannya rekomendasi Pansus Ama
Hami oleh dewan ke penegak hukum dan
Pemkot Bima.

Selain itu, kehadiran warga ini juga
terkait pernyataan Ketua DPRD sement-
ara, Alvian Indrawirawan yang akan meng-

Baca: Desak Dewan... Hal 4

kaji dulu putusan Pansus Ama Hami. Pa-
dahal putusan Pansus sudah final melalui
putusan paripurna dewan.

Warga ditemui Ketua DPRD Kota
Bima sementara, Alvian Indrawirawan
dan Wakil Ketua Sementara, Syamsurih,
SH dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Di depan pimpinan dan anggota dewan,
perwakilan warga, Herman menyampa-
ikan, bahwa hasil kerja Pansus Ama Hami

Warga Dara Desak Dewan Keluarkan
Rekomendasi Ama Hami ke Penegak Hukum

Dompu, BimaEkspres.-
Sampai dengan saat ini kasus Perekrutan

CPNS melalui Katagori  Dua (K2) Kabu-
paten Dompu belum ada titik terang. Bah-
kan kasus itu sudah berjalan hampir lima
tahun.

Mandeknya penyelesaian kasus diduga
karena penyidik Polda NTB menemukan
data bermasalah terhadap sebagian CP-
NS. “Kita tunggu hasil   pertemuan  Ombuds-
man RI  dan pihak BKN serta Polda NTB,"
kata Kabid Pengembangan Pegawai dan
SDM Dinas BKD Kabupaten  Dompu, Asra-
rudin, SH,  Selasa (8/10).

Diakui Asrarudin, sebelumnya telah dila-
kukan pertemuan antara Bupati Dompu,
Drs H Bambang M Yasin dengan pihak
Ombudsman RI NTB dan perwakilan CP-
NS K2. Hasilnya akan ada pertemuan lan-
jutan antara Ombusman RI, Bupati Dom-
pu, BKN dan Perwakilan K2.

Terkait adanya isu yang berkembang
bahwa Bupati Dompu akan menanda-
tangani SK PNS untuk CPNS 256 itu, di-
bantah Asrurudin. Karena pada saat per-
temuan antara pihak Ombusman, Bupati
Dompu dan Perwakilan CPNS K2 tidak
pernah sedikitpun menyinggung masalah
itu. Apalagi kewenangan untuk menge-
luarkan SK PNS  dari MenPAN dan BKN.

“Keputusannya tergantung pada dua

Baca: Titik Terang... Hal 6

Kasus K2 Dompu
Belum Ada Titik Terang

Kota Bima, BimaEkspres.-
Progres pengembalian uang kerugian

negara, oleh sejumlah pejabat pada se-
jumlah OPD di Pemkot Bima hingga kini
masih menjadi tanda tanya besar.

Apakah masih dalam angka stagnan
seperti  disebutkan aparat kepolisian, atau
tidak. Pada kasus temuan dugaan SPJ Fik-
tif pada kantor Bappeda dan Litbang Kota
Bima, belum ditemukan adanya progres.

Kepala Inspektorat Kota Bima, Muha-
emin malah terkesan menghindar saat di-
tanya wartawan. Mulai dari via seluler hing-
ga dikonfirmasi langsung.

"Saya lagi di luar kota ini," jawabnya
via seluler sambil mengacuhkan panggilan
meski jalur telepon masih tersambung, Se-
lasa.

Bahkan wartawan menemui langsung
Muhaemin di Kantor Pemkot Bima usai
bertemu dengan KPK, Selasa (8/10). Pun
belum mau membeberkan tentang pro-
gres pengembalian kerugian Negara.

Baca: Tanda Tanya... Hal 6

telah final. Pihaknya  pun sudah menerima
salinan putusan dan rekomendasi Pansus
Ama Hami.

Namun, kata dia, jutsru muncul pernyataan
dari pimpinan dewan sementara, akan meng-
kaji hasil Pansus tersebut. “

Kami  warga Dara berharap dan sesegera

PBB dan PAN Belum Serahkan Nama Pimpinan Dewan

Warga Dara saat mendatangi Kantor DPRD Kota Bima, Selasa.

Progres Pengembalian Kerugian
Negara Masih Tanda Tanya

Baca: Belum Serahkan... Hal 4

Kota Bima, BimaEkspres.-
PAN dan PBB sampai saat ini rupanya

belum menyerahkannya usulan nama
pimpinan DPRD Kota Bima. Sementara

untuk rencana penetapannya akhir Novem-
ber ini.

Setwan Kota Bima, H A Wahid dikon-
firmasi dikantornya, mengatakan, yang su-

dah mengajukan usulan nama pimpinan
dewan adalah Partai Golkar. Untuk pene-
tapan dan pelantikan unsur pimpinan DP-
RD Kota Bima periode 2019-2024 sampai
saat ini masih dalam pemberkasan pengu-
sulan ke Gubernur melalui Wali Kota Bima.

Sesuai hasil  Pemilu Legislatif, kata dia,
tiga parpol menduduki  unsur pimpinan de-
wan, yaitu Golkar, PAN dan PBB. Dari
tiga partai baru dari partai Golkar, atas na-
ma Alvian Indrawirawan.

Sementara dari PAN dan PBB belum
diserahkan dan sekretariat dewan sampai
saat ini masih menunggu. Kata Wahid ma-
sih ada waktu, karena sampai saat ini pi-
haknya pun belum menjadwalkan pengi-
riman nama dimaksud.

Jika sudah diusulkan, kata dia, maka ting-
gal mendapatkan persetujuan dari gubernur

Setwan Kota Bima, H A Wahid
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CATATAN REDAKSI

ADA motivasi disampaikan Gubernur
NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, kepada wisu-
dawan/wisudawati Universitas Cordova di Ta-
liwang, Kabupaten Sumbawa Barat,  Ahad (6/
10/2019). Yakni mendorong agar tetap berani
mengukir masa depan setelah selesai melak-
sanakan studi.

Seseorang harus berani mengukir cerita
hidupnya walaupun dikelilingi oleh berba-
gai masalah yang berbahaya. Maka setelah
menjalani wisuda, ada langkah lagi yang
harus dibuat. Langkah yang sangat penting,
karena terkait dengan masa depan.

Pesan yang tersirat dari gubernur ada-
lah, bagaimana seorang sarjana memiliki ke-
mandirian.  Menangkap peluang yang ada dan
mengubahnya menjadi besar.  Bahkan sanggup
mengantarkan seseorang pada gerbang ke-
suksesan.

Meraih sukses, tentu semua tidak berjalan
mulus. Maka butuh mental kuat untuk mengha-
dapi berbagai rintangan yang ada. Jika tidak,
akan terpuruk dan masa depan surat justru te-
rukir.

Gubernur sendiri mendorong generasi
muda NTB untuk berwirausaha. Tidak hanya
berorientasi pada ASN atau menjadi karya-
wan, namun mampu menciptakan lapangan
kerja sendiri.

Kewiraswastaan atau Kewirausahaan
(entrepreneurship) adalah proses mengi-
dentifikasi, mengembangkan, dan membawa
visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa
berupa ide inovatif, peluang, cara yang le-
bih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil
akhir dari proses tersebut adalah pencipta-
an usaha baru yang dibentuk pada kondisi
risiko atau ketidakpastian.

Kewirausahaan memiliki arti yang ber-
beda-beda antar para ahli atau sumber acuan
karena berbeda-beda titik berat dan peneka-
nannya. Richard Cantillon (1775), misalnya,
mendefinisikan kewirausahaan sebagai beker-
ja sendiri (self-employment). Seorang wira-
usahawan membeli barang saat ini pada harga
tertentu dan menjualnya pada masa yang akan
datang dengan harga tidak menentu.

Jadi definisi ini lebih menekankan pada
bagaimana seseorang menghadapi risiko
atau ketidakpastian. Berbeda dengan para
ahli lainnya, menurut Penrose (1963) kegi-
atan kewirausahaan mencakup indentfikasi
peluang-peluang di dalam sistem ekonomi
sedangkan menurut Harvey Leibenstein (1968,
1979) kewirausahaan mencakup kegiatan
yang dibutuhkan untuk menciptakan atau me-
laksanakan perusahaan pada saat semua pa-
sar belum terbentuk atau belum teridentifikasi
dengan jelas, atau komponen fungsi produk-
sinya belum diketahui sepenuhnya dan me-
nurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah
kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang
baru dan berbeda. Orang yang melakukan
kegiatan kewirausahaan disebut wirausaha-
wan.

Muncul pertanyaan mengapa seorang
wirausahawan (entrepreneur) mempunyai
cara berpikir yang berbeda dari manusia
pada umumnya. Mereka mempunyai moti-
vasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang
sangat terkait dengan nilai nilai, sikap dan
perilaku sebagai manusia unggul. (*)

Ukir Masa Depan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Orientasi pendidikan yang

terlupakan adalah bagaimana
agar lulusan cukup pengeta-
huannya dan kompeten dalam
bidangnya. Selain itu, matang
dan sehat kepribadiannya.

Hal itu disampaikan Wa-
kil Wali Kota Bima, Feri So-
fiyan SH, saat hadiri Wisuda
Sarjana Strata Satu (S1) Ang-
katan ke XXX tahun 2019
STKIP Bima, Senin (07/10).

Lanjutnya, bahkan kon-

sep tentang sekolah di ma-
sa yang akan datang akan
berubah secara drastis. Di-
akibatkan pesatnya kema-
juan teknologi.

“Inilah yang akan men-
jadi tantangan profesi guru,”

Lulusan Kampus
Harus Matang Kepribadiannya

Bima, BimaEkspres.-
Polres Bima di bawah ke-

pemimpinan Kapolres AKBP
Bagus S.Wibowo S.Ik  banyak
melakukan kegiatan sosial.
Termasuk membantu  krisis
air bersih  yang dialami warga.

Kapolres Bima AKBP Ba-
gus S. Wibowo S. Ik  menya-
lurkan bantuan dana sebesar
Rp 70 juta untuk program sosi-
al pembuatan sumur bor pada
wilayah yang dianggap keku-
rangan air bersih. Ada tujuh
kecamatan yang mengajukan
proposal dengan anggaran ber-

variasi.
Kasubag Humas Polres

Kabupaten Bima, IPTU.
Hanafi, mengatakan, dari
tujuh  Polsek yakni Woha,
Belo, Monta, Parado, Pali-
belo, Bolo dan Madapangga
yang mendapat dana ban-
tuan pembuatan sumur bor
sesuai proposal yang di aju-
kan.

"Yang  sedang  dalam pe-
ngerjaan, antara lain sumur
bor dan tempat wudhu di
musala Al Barokah Rt 18
Desa Dena Kecamatan Ma-

dapangga. Rehab Sumur tua
dan bak penampung  dengan
ukuran 6x4 Meyer yang di
tinggalkan oleh masyarakat
sekitar dua puluh (tidak di
pakai) tahun karena tertutup
lumpur , awalnya kedalaman
3 Meter sehingga di gali tam-
bah menjadi  7 meter, dan su-
mur tsb di peruntukan untuk
kebutuhan masyarakat Rt
15,16 dan Rt 17 Desa Para-
do Wane Kecamatan Para-
do," terang Hanafi.

Selain itu, sumur Bor di
Dusun Ngali Baru Desa Wi-

Polres Bantu Pembuatan Sumur Bor Warga

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan SH

ujarnya.
"Dunia pendidikan harus

menyiapkan seluruh unsur
dalam sistem pendidikan
agar tidak tertinggal atau
ditinggalkan oleh perkem-
bangan teknologi informasi
ataupun perkembangan ja-
man, dengan penerapan dan
pemilihan teknologi yang te-
pat maka perbaikan mutu
yang berkelanjutan dapat di-
harapkan," imbuhnya.

Diharapkannya agar pi-
hak STKIP Bima serta pa-
ra alumni dapat menjadi mi-
tra pemerintah Kota Bima
yang tidak segan menyam-
paikan aspirasi dan mengo-
reksi jika ada kesalahan, ba-
ik dengan cara bersurat ma-
upun lewat audiensi.

Pemerintah Kota Bima
juga membuka pintu dialog
yang seluas-luasnya dengan
komponen masyarakat asal
dilakukan dengan cara yang
santun. (BE06)

lamaci Kecamatan Monta,
sumur  antara Rt 04 dan Rt
05 Desa Runggu Kecama-
tan Belo.

"Saat ini tahap penyelesa-
ian. Insya Allah semua dila-
kukan tanpa tendensi apa apa
tapi demi kemanusian," ung-
kapnya.

Penjelasan Kapolres, bah-
wa anggaran program sosial
tersebut bersumber dari Ka-
polres dan donatur. Sedangkan
pengerjaan di lakukan oleh
masyarakat dan anggota Polri
secara gotong royong. (BE07)

Bantuan dari Polres Bima untuk mengatasi krisis air bersih.
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Bupati Bima Diisukan Kalau OTT KPK

Bima, BimaEkspres.–
Bupati Bima, Hj Indah Dha-

mayanti Putri, SE, Selasa (8/10)
diisukan terkena Operasi Tang-
kap Tangan (OTT) Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK). Ka-
bar itu pun merebak, terutama
di media sosial.

Mendapat kabar itu, sejumlah
wartawan pun ke kantor Pem-
kab Bima untuk memastikannya.
Namun kenyataannya, kabar itu
hanya “angin” belaka. Kenyata-
annya Tim KPK datang ke Kan-
tor Pemkab Bima dalam rangka

kegiatan Program Pencegahan
Korupsi.

Kabar itu pun dibantah Bupati
Bima, Hj Indah Dhamayanti
Putri, SE. "Kalau saya di OTT
KPK, saya sudah ditangkap dan
langsung bawa untuk diproses
hukum, sebab seperti itu proses
yang saya ketahui," ujarnya usai
rapat bersama Baperjakat,  Se-
lasa (8/10) malam.

Namun bupati tidak memban-
tah adanya tim KPK yang datang
di Kantor Pemerintahan Kabu-
paten Bima.

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

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

Hub. 083878927577, 08122771434

WWW.BBCVANTAGE.COM

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA,

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

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137

Namun kedatangan mereka
untuk melaksanakan program
tahunan yang sudah terjadwal
setiap tahunnya.

"Mereka datang untuk me-
ngevaluasi program perencana-
an, pelaksanaan dan pengawa-
san yang kita lakukan dalam ta-
hun ini, hal itu sudah kita jelas-
kan secara terinci pada saat eva-
luasi tadi," kata dia didampingi
Wakil Bupati Bima dan Sekda
Kabupaten Bima.

Dia juga mengatakan, ke-

hadiran KPK untuk melakukan
program tindakan pencegahan
korupsi tahun 2019, mereka ti-
dak hanya hadir di Kabupaten Bi-
ma namun semua daerah di NTB
melakukan evaluasi dengan perihal
yang sama.

"Hasil evaluasi ini akan dila-
kukan perengkingan, Kabupaten
Bima urutan berapa nanti, tung-
gu hasilnya,, biasanya selama ini
ada naik turun," jelasnya.

Kata dia, kenapa dirinya ber-
sama Wakil dan Sekda dan jaja-

ran ASN sampai bermalam di Kan-
tor, karena ada rapat Baperjakat
persiapan mutasi.

"Kita rapat Baperjakat kok,
ngak ada KPK yang periksa ki-
ta," ujarnya.

Dia juga meminta media dapat
memilih dan memilah setiap in-
formasi yang berkembang dari
media sosial.

“Kalau memang benar di
OTT, saya tidak akan lama-lama
disini, langsung dibawa untuk
diperiksa,” pungkasnnya. (BE05)

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

mad Lutfi, SE menghadiri Rapat
Koordinasi (Rakor) Monitoring
dan Evaluasi (MOnev) Program
Pencegahan Korupsi bersama
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) di Ruang Rapat Walikota
Bima. Kegiatan ini dihadiri oleh
Penanggung jawab Korwil Sat-
gas Pencegahan Wilayah Provinsi
NTB Bapak Untung Wicaksono
dan Tim Korwil Satgas Pencega-
han Ramdhani.

Wali kota didampingi oleh
Sekretaris Daerah Kota Bima
Drs H Mukhtar MH, Staf Ahli
Wlaikota Bima, para Asisten dan
10 OPD terkait. Adapun 10 OPD
tersebut diantaranya  Sekretariat

Daerah, Inspektorat, Bappeda,
DPPKAD, BKPSDM, Kominfo,
Perijinan, Kepegawaian, Bagian
Organisasi dan LPBJ.

Sepuluh OPD yang dimaksud
merupakan OPD yang berkaitan
langsung dengan pelayanan pu-
blik sehingga perlu dilakukan
langkah-langkah kesepakatan
untuk pencegahan tindakan ko-
rupsi.

Dalam pertemuan ini, dise-
pakati delapan area diantaranya
yang berkaitan dengan sumber
daya ASN, peningkatan pelaya-
nan dan kepatuhan perijinan pe-
nanaman modal, penerapan ma-
najemen anti suap, integrasi sis-
tem perencanaaan dan pengang-
garan berbasis elektronik, pe-

ningkatan profesionalitas dan
modernisasi pengadaan jasa, op-
timalisasi penerimaan daerah
serta penguatan pelaksanaan
Reformasi birokrasi.

Penanggungjawab Korwil
KPK, Untung Wicaksono meng-
harapkan pemerintah Kota Bima
mengoptimalisasi pendapatan
daerah dan legalisasi kepemili-
kan  Badan Milik Daerah (BMD).

Wali Kota Bima H Muham-
mad Lutfi, SE berpesan kepada
seluruh pimpinan OPD agar da-
pat menindaklanjuti hal-hal yang
direkomendasikan oleh KPK. Ini
menjadi komitmen kita bersama
untuk mempertajam aksi dalam
pencegahan Korupsi di Kota Bima.
(BE04)

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE

Pemkot Bahas Program Pencegahan Korupsi Bersama KPK

Kota Bima, BimaEkspres.-
Akhir tahun 2019 ini, taman

yang rencananya akan dibangun
di Lingkungan Kodo senilai Rp
4,3 Miliar, telah ditenderkan. Ten-
der kini terlihat, dalam situs resmi
LPSE Kota Bima.

Kepada wartawan, Kabid Cipta
Karya Fahat ST yang dikonfirmasi
via ponsel mengaku saat ini proses
pembangunan taman di Kodo te-
ngah dalam tahap tender. Fahat me-
ngatakan, pihaknya sudah menyele-
saikan perencanaan dan pemaketan
pembangunan taman. Sehingga, pro-
ses tender pun dimulai.

Sementara terkait anggaran
miliaran ini apakah berhasil di-
eksekusi disisa akhir tahun 2019,
dengan tegas Fahat mengatakan
jika hal tersebut bisa saja.

Hanya saja katanya, sangat-
lah bergantung pada penawar
lelang. Jika nantinya dalam pro-
ses tender, ada penawar dan ber-
sedia mengerjakan maka secara
teknis akan mampu dieksekusi
anggaran Rp 4,3 miliar tersebut.

"Kita tunggu saja penawaran
yang masuk, sampai pada tanggal
10 September batasnya," pungkas
Fahat. (BE09)

Rp 4,3 Miliar Untuk
Taman Kodo Siap Ditender
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Polisi Gulung Sejoli Diduga Bandar Sabu-Sabu

nguasai dan menyediakan
Narkotika jenis Sabu. Ko-
non mereka sudah lama be-
raksi," ungkap Kapolres Bi-
ma Kota melalui Kasat Nar-
koba IPTU Masdidin kepa-
da wartawan Selasa kema-
rin.

Dari tangan sejoli ini polisi
berhasil mengamankan se-
jumlah barang bukti mulai
dari sabu-sabu dengan berat
keseluruhan Netto 5,11 gram.
Juga ada alat penghisap bong,
HP hingga uang tunai seki-
tar Rp 6 juta.

"Rinciannya ada 1 lem-
bar plastik klip ukuran besar
berisi 5 plastik klip berisi sabu
dengan Netto : 3,83 gram.
Kemudian 1 lembar plastik
klip kecil berisi 5 plastik klip

Kota Bima, BimaEkspres.-
Tim Opsnal Satreskoba

Polres Bima Kota lagi lagi
menggulung sepasang pe-
muda dan pemudi, yang di-
duga sebagai bandar barang
haram jenis Sabu-sabu yang
biasa bereaksi wilayah Tan-
jung dan sekitarnya.

Penangkapan dilakukan
tim Selasa (8/10) kemarin
sekitar pukul 10.00 Wita.
Keduanya diduga merupa-
kan pasangan belum meni-
kah berinisial FPA alias Febi,
23 tahun yang merupakan
warga Tanjung. Sementara
seorangnya adalah wanita
berusia 22 tahun berinisial
MT warga Kampung Benteng.

"Mereka ini diduga kuat
memiliki, menyimpan, me-

Desak Dewan... dari hal.1

mungkin lembaga DPRD
untuk  menyampaikan reko-
mendasi ke penegak hukum,
sehingga persoalan Ama Ha-
mi ada kejelasan,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Bi-
ma sementara, Alvian In-

kecil berisi Sabu dengan
Netto 0,44 gram, 1 lembar
plastik klip berisi 5 plastik
klip kecil berisi sabu dengan
Netto 0,59 gram. Lalu ada
1 lembar plastik klip berisi
1 plastik klip kecil berisi sa-
bu dengan Netto 0,19 gram
dan 1 lembar plastik klip
berisi sabu dengan Netto
0,06 gram," urainya.

Penangkapan dibeber-
kan Masdidin, seperti biasa
berawal dari informasi ma-
syarakat dimana di TKP ini
kerap dijadikan tempat tran-
saksi narkotika jenis sabu.

"Kemudian ketua tim
Opsnal Bripka Taufarrah-
man mengumpulkan anggo-
ta tim dan kemudian diberi-
kan AAP oleh Kasat Satres-

Belum Serahkan...  dari hal.1

saja.
Seperti diberitakan se-

belumnya, Golkar menetap-
kan Alvian Indrawirawan

drawirawan memberikan
penjelasan. Bahwa ada ke-
salahpahaman mengenai
akan dikaji kembali.

Mantan anggota Pansus
Ama Hami, Taufik AK, mem-
beri penegasan segera me-

sebagai Ketua DPRD Kota
Bima, PAN menetapkan
Syamsurih, SH dan PBB
yaitu Rini Angriani.

narkoba sebelum melaksa-
nakan tugas. Selanjutnya
Tim langsung menuju seki-
tar TKP dan melakukan pe-
mantauan," urainya.

Ternyata lanjut Masdidin
informasi tersebut benar
adanya dan dianggap infor-
masi A1. Tim nya pun ke-
mudian langsung menuju

TKP dan melakukan peng-
gerebekan.

"Dan saat dilakukan peng-
gerebekan, terduga sedang
tiduran di dalam kamar kos
bersama seorang perempu-
an," paparnya.

Setelah dilakukan peng-
geledahan, tim katanya me-
nemukan barang bukti yang

Kota Bima, BimaEkspres.-
Ketua Sementara DP-

RD Kota Bima, Alvian In-
drawirawan SAdm me-
ngeskan segara menindak-
lanjuti rekomendasi Pansus
Ama Hami. Hal itu disam-
paikan Ketua Golkar Kota
Bima itu saat menerima
kedatangan warga Kelura-
han Dara, Selasa (8/10).

Dikatakan Pawang sa-
paan akrabnya,  memahami
apa yang menjadi aspirasi
warga Dara. Termasuk ke-
putusan lembaga yang si-
fatnya kolektif kolegial.

Pawang menegaskan
tetap memberikan dukung-
an atas penuntasan masa-
lah di Ama Hami. Dia me-
ngaku saat jadwal paripur-
na putusan Pansus Ama Ha-
mi, sedang berada di Jakarta.

Mengenai pernyataan-
nya pascapelantikan,  akan
mengkaji putusan Pansus
Ama Hami, karena belum
menerima rekomendasi. Bu-
kan mau  mengubah atau ti-
dak melanjutkannya.

“Wajib hukumnya kami
tindaklanjuti putusan Pan-
sus. Karena ini rumah rak-
yat, tak ada maksud meng-
halangi atau tak mengakui

kinerja Pansus itu sendiri,"
pungkas Pawang.

Bahkan, kata dia, sudah
berkooridnasi dengan bagian
hukum, agar  segera  menyam-
paikan rekomendasiakan  ke
Pemkot Bima. Bahkan juga
bertemu dengan Wali Kota
Bima dan menyampaikan
masalah tersebut.

“Walikota memberikan
apresiasi atas kerja Pansus
Ama hami dan menunggu
rekomendasi Pansus Ama
Hami untuk ditindak lanjuti,”

ujarnya.
Sementara Duta PPP,

Taufik A Karim mengata-
kan, warga Dara adalah pe-
juang untuk mencari kea-
dilan.  Pimpinan DPRD su-
dah menunjukkan itikad baik
atas perjuangan masyarakat
Dara dan Paruga.

“Belum pernah ada ter-
jadi, pimpinan DPRD me-
nyetujui terbentuknya Pan-
sus selama ini. Hanya pada
Pansus Ama Hami,” ujarnya.
(BE06)

Ketua DPRD: Rekomendasi
Pansus Ama Hami Segera Dilanjutkan

ada didalam kantong celana
sebelah kiri dan kanan yg
dikenakan terduga.

Selanjutnya para terduga
dan barang bukti kemudian
dibawa untuk diamankan di
kantor Satresnarkoba Pol-
res Bima Kota untuk dila-
kukan penyidikan lebih lan-
jut. (BE09)

nyerahkan rekomendasi Pan-
sus Ama Hami ke Pemkot Bi-
ma dan penegak hukum.

Setelah mendapat pen-
jelasan itu, warga Dara ak-
hirnya membubarkan diri.
(BE06)

Alvian Indrawirawan

Namun, muncul perso-
alan di salah satu Parpol
tentang usulan nama pim-
pinan dewan. (BE06)

hidupannya," jelas Kepala Di-
nas Sosial Kabupaten Bima,
Drs Sirajuddin M Ap menja-
wab media ini kemarin.

Selain itu papar Sirajuddin
didampingi Kabid Bantuan
dan Jaminan Sosial Rijal Mukhlis
SE, Pemda juga akan menjamin
pendidikan lanjutan pada para
anak pengungsi yang keba-
nyakan adalah pedagang dan
berstatus sebagai Aparatur
Sipil Negara.

Bantuan itu lebih jauh
dijelaskannya, sudah tertera
sebagai Jaminan Hidup atau
Jadup selama mereka bera-
da di daerah asal mereka
yang ditinggalkan sejak pu-
luhan tahun silam tersebut.

"Harta mereka habis se-
mua makanya kita maklumi
dan untungnya warga kita
tidak ada yang menjadi kor-
ban jiwa," ulasnya didampi-

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kabupaten

Bima berkomitmen akan
menjamin kehidupan seba-
nyak 77 orang pengungsi
atau korban dari kerusuhan
di Wamena Papua, yang ti-
ba di Bandar Udara Muham-
mad Salahuddin Bima seca-
ra bertahap sejak Minggu
dan Senin (7/10) kemarin.

Korban yang kebanya-
kan warga Kecamatan Ma-
dapangga dan Bolo serta se-
jumlah kecamatan lain terse-
but, kini sementara tinggal di
rumah keluarga mereka ma-
sing-masing dengan diantar
mobil Dishub hingga ke ru-
mahnya masing-masing.

"Karena dari pengakuan
para pengungsi ini mereka
trauma dan takut untuk kem-
bali lagi ke Wamena, makan
kedepan kita yang jamin ke-

ngi sejumlah relawan ke-
manusiaan.

Untuk diketahui, ada se-
kitar 108 orang Nusa Teng-
gara Barat yang menjadi
korban pengungsi. Sebagi-
an lain adalah warga Kabu-
paten Dompu serta sejum-
lah daerah lainnya yang ada
di NTB.

Suasana di Wamena pun
cerita Rizal Muhlis yang ikut
ke Wamena menjemput ke-
77 korban pengungsi terse-
but, terus berangsur normal.

"Tapi munculnya isu baru
yang membuat mereka lebih
was-was," pungkasnya.

Dari total 77 orang pe-
ngungsi warga asal Bima
tersebut, tiba terlebih dahulu
sejak Minggu kemarin seba-
nyak 28 orang dan Senin ke-
marin sebanyak 49 orang.
(BE09)

Pemda Jamin Kehidupan dan Pendidikan Anak Pengungsi Wamena
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Proyek Instalasi
Farmasi RSU Sondosia Tersendat

Bima, BimaEkspres.-
Proyek pembangunan

instalasi farmasi di RSU
Sondosia diperkirakan akan
molor. Tenggat waktu pe-
kerjaan mulai 24 Juli hingga
Desember akan datang, di-
pastikan tidak bisa disele-
saikan.

Pasalnya, saat ini pro-
yek tersebut baru menye-
lesaikan fondasi dan tiang
cor balok.  Salah  seorang PPK
Dinas Kesehatan (Dikes)
Kabupaten Bima, M. Fa-
rid, membenarkan kegia-
tan tersebut mandek.

Katanya, mestinya ke-
giatan itu sudah masuk ta-

hap 60 hingga 70 persen,
namun realitanya baru 20
persen.

"Walau pun demikian
kita tetap berikan kesem-
patan bagi pihak pelaksana
untuk melakukan terobo-
san sehingga pekerjaan bi-
sa diselesaikan tepat wak-
tu," ujar M. Farid, Selasa (8/10).

Disinggung terkait kon-
sekwensi apabila pihak pe-
laksana tidak bisa menye-
lesaikan kegiatan, pihaknya
tidak berkomentar.

"Yang jelas jika peker-
jaan tidak diselesaikan se-
suai limit waktu, ada atu-
ran mengikat terkait hal itu,"

ungkapnya.
Direktur RSU Sondo-

sia, dr. Yulian Averos, ikut
membenarkan kondisi pe-
kerjaan mandek. Hal itu
kata dia, sesuai penyam-
paian pihak pelaksana
kendalanya karena terjadi
kelangkaan bahan mate-
rial dan tukang.

"Alasan pihak pelaksa-
na karena kelangkaan se-
men dan tukang tidak ada,"
ucap Yulian.

Dirinya berharap, kegi-
atan tersebut bisa diselesa-
ikan tepat waktu agar ba-
ngunan itu bisa digunakan.

"Mudah mudahan sece-

Security RSU Sondosia Belum
Terima Insentif Tiga Bulan

Bima, BimaEkspres.-
Security di Rumah Sakit Umum (RSU) Sondosia

Kabupaten Bima mengeluhkan belum menerima gaji.
Terhitung belum menerima insentif selama Agustus
hingga Oktober.  “Sudah tiga bulan kita belum cicipi Insentif.
Padahal itu adalah hak kita ujar Nurdin, Selasa (8/10).

Dikatakannya, insentif itu merupakan sumber
penghasilan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.
“Kita sangat membutuhkan insentif, karena kebutuhan
rumah tangga,” terangnya.

Dijelaskannya, besar insentif yang diterima tiap bulan
yakni Rp 650.000. Sehingga untuk tiga bulan Rp.
1.950.000. “Jumlah security sebanyak 17 orang. Tak
satu pun menerima hasil keringat itu,” ujarnya.

Dirinya berharap insentif itu segera dibayarkan
mengingat kebutuhan rumah tangga mendesak. “Kita
sangat butuh uang itu karena kebutuhan mendesak,”
harapnya.

Security lainnya, Irfan, membenarkan keterlambatan
insentif  dan sampai saat ini memasuki bulan ketiga.

“Kenapa insentif itu belum dibayarkan. Padahal
sebelumnya lancar tiap bulan,” ucapnya.

Mestinya kata dia, pihak pengelola keuangan harus
mempertimbangkan hal itu, mengingat insentif tersebut
sangat dibutuhkan oleh keluarga. “Kita hanya andalkan
insentif untuk biaya kehidupan termasuk transportasi,”
tuturnya.

Kasi Humas dan Hukum RSU Sondosia, Anwar,
SH, membenarkan insentif para Security tersebut belum
dibayarkan. Karena LPJ bulan sebelumnya yang dia-
jukan ke Dikes Kabupaten Bima tercecer dan terselip
di laporan lainnya. Sehingga harus dibuat ulang dan diaju-
kan kembali laporannya sekaligus diserahkan bagian ke-
uangan Setda Kabupaten Bima.

“Laporan yang diajukan bendahara Rumah Sakit
ke Dikes sebelumnya tercecer. Sehingga anggaran un-
tuk pembayaran insentif securiti tersebut terlambat,”
ujarnya.

Meski demikian, pihaknya akan segera mengajukan
kembalikan LPJ tersebut. Agar anggaran itu secepatnya
dicairkan. “Mereka akan sekaligus terima tiga bulan
nantinya dalam waktu dekat,” pungkasnya.(BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Dinas Pariwisata Ka-

bupaten Bima merehab
Home Stay pasanggrahan
Oi Wobo, Kecamatan Wa-
wo. Proyek rehap itu  meng-
gelontorkan dana Rp159 juta
lebih.

Namun,  kegiatan rehap
itu dinilai mubazir. Karena
selama ini pemanfaatannya
tidak optimal.

"Rehab home stay Pa-
sanggrahan Oi Wobo-Wawo
ini, hanya program sia-sia,
karena pemanfaatan tidak

jelas," ungkap Sarjan, pe-
ngunjung Oi Wobo, Senin (7/
10).

Menurut dia, home stay
yang ada selama ini tidak
pernah dimanfaatkan oleh
masyarakat. Namun Dinas
Pariwisata menatanya kem-
bali.

"Sebelum direhab atau
diperbaiki, siapa yang me-
manfaatkan home stay ini,
kami setiap minggu ke sini
tapi tidak pernah dimanfa-
atkan sama sekali, rehab ini
hanya membuang angga-

ran daerah saja," katanya.
Perencanaan itu, kata

dia, tidak tepat sasaran,
karena dianggap mengha-
biskan anggaran daerah
saja.

Lebih baik anggaran un-
tuk peningkatan pemba-
ngunan dialihkan ke bidang
yang lebih bermanfaat.

Berdasarkan papan in-
formasi yang masih terpa-
jang, Dinas Pariwisata Ka-
bupaten Bima mengang-
garkan hampir Rp159 juta
lebih. Dikerjakan selama

patnya bisa diselesaikan
agar azas manfaat bisa di-
rasakan," harap dia.

Dijelaskan dia, sesuai di
papan informasi nomor kon-
trak pekerjaan itu 05/LU/
Kontrak.RSUS/DAK/VII.
2019 dengan nilai kontrak se-
besar Rp. 2,8 milyar.

"Sumber anggaran DAK
Tahun 2019. Sedangkan pe-
laksana CV. Sumber Rejeki
dan lama pekerjaan 130 ha-
ri," tutupnya.

Sementara pihak pelak-
sana yang hendak dihubu-
ngi belum bisa dikonfirmasi
karena tidak ada di lokasi.
(BE07)

Rehab Home Stay Pasanggrahan Oi Wobo Wawo Dinilai Mubazir

Proyek pembangunan Instalasi Farmasi.

90 hari terhitung mulai 12
Juni 9 September 2019.

"Anggaran Rp 159.890.000
juta ini tidak sedikit untuk
pengembangan desain pro-
duk ekonomi kreatif pariwi-
sata,” ujarnya.(BE05)

Papan informasi rehap Home Stay Oi Wobo.

Security RSU Sondosia.
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BPBD Kabupaten Bima Bentuk Dua Desa Tangguh Bencana

Titik Terang... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bima memben-
tuk dua Desa Tangguh Ben-
cana  (Destana) yaitu Desa
Punti dan Desa Kananta Ke-
camatan Soromandi.Pem-
bentukan itu dihadiri Bupati
Bima, Kepala Pelaksana
BPBD dan jajaran, Camat
Soromandi dan Para Kepala
Desa, serta para relawan
tangguh bencana.

Kegiatan tersebut ber-
langsung di Lapangan Se-
pakbola Desa Kananta Ke-
camatan Soromandi, Selasa
(8/10).

Bupati Bima Hj. Indah
Dhamayanti Putri, SE, me-
ngatakan, dengan pemben-
tukan Destana di dua desa

lembaga itu,” katanya se-
raya menyesalkan adanya
isu kalau Bupati akan me-
ngeluarkan SK PNS untuk
ke 256 CPNS itu paling lam-
bat Oktober 2019  ini.

Diakui Kabid Pengem-
bangan Pegawai dan SDM
Dinas BKD Dompu ini ke-
pastian kapan perubahan
status CPNS menjadi PNS
untuk CPNS K2 itu belum
bisa dipastikanya.

Bima, BimaEkspres.-
Pengadaan mobil pickup

sebagai kendaraan opera-
sional desa, sangat memu-
dahkan kesulitan transpor-
tasi umum bagi masyara-
kat.

Semenjak pengadaan
kendaraan  itu, masyatakat
mulai dimudahkan untuk
urusan lintas Desa, Keca-
matan dan Kabupaten.

"Alhamdulillah, semen-
jak ada kendaaran pick up
hasil pengadaan bersum-
ber dari Dana Desa, ma-
syarakat sudah bisa mera-
sakan dan menikmati pela-
yanan Pemdes dengan mo-
bil Desa ini," jelas Kades
Pandai, H Puasa Selasa

(8/10).
Kata Puasa, mobil pick

up itu hasil musyawarah
desa. Selanjutnya dima-
sukan dalam RPJMDes
Desa Pandai tahun 2018 la-
lu.

"Tahun 2018 lalu peng-
adaan mobil pick up untuk
desa masuk dalam APB-
Des, sehingga pencairan
terakhir langsung dibelikan
kendaraan operasional,"
jelasnya.

Semenjak adanya mobil
desa itu, masyarakat su-
dah merasakan manfaat-
nya. Meskipun dalam AP-
BDes untuk pengangkutan
sampah.

"Harga mobil pick up

Warga Desa Pandai
Rasakan Manfaat Mobil Dinas Desa

“Jawaban pihak BKN
sama yakni menunggu pro-
ses hukum kasus yang saat
ini tengah berjalan di Polda
" katanya seraya menambah-
kan apalagi pihak penyidik
Polda NTB telah melakukan
penyitaan seluruh dokumen
yang berkaitan dengan pe-
rekrutan CPNS melalui K2
di Dinas BKD Dan PSDM
Kabupaten Dompu.

Hasil penyelidikan pihak

Polda NTB, kata Asraru-
din, telah diinformasikan ke
Bupati Dompu dan pihak
BKN. Asrarudin tidak me-
nyebutkan berapa orang
lagi CPNS yang berma-
salah dari 256 CPNS itu.

“Kita tunggu saja hasil
pertemuan lanjutan antara
Bupati, Ombudsman RI,
Polda NTB dan BKN serta
perwakilan K2 dalam waktu
dekat," katanya. (BE03)

Tanda Tanya... hal.1

Bahkan ditunggu hingga
Selasa siang, Muhaemin
terlihat masih bercengke-
rama dengan dua orang
dari KPK yang melakukan
kunjungan supervisi. Tidak
lama kemudian, Muhae-
min terlihat beranjak me-
nuju mobilnya.

Spontan wartawan ber-
larian menyusulnya, hing-
ga ke tempat parkir.  Ha-
nya saja sikap acuh diperli-
hatkan Muhaemin. Bukan-
nya menjawab pertanyaan
wartawan, mantan Sekwan
ini dengan santai terus me-
lenggang ke dalam mobilnya.

Dari banyaknya rente-
tan pertanyaan wartawan,
Muhaemin hanya menja-
wab dua item. Yakni soal
temuan di DPRD Kota Bi-
ma yang telah selesai di-
kembalikan ke kas negara.
Namun, tidak merinci be-
rapa angka pengembalian
kerugian negara.

Termasuk, jumlah total
kerugian negara yang men-
jadi temuan BPK di tahun
2019 , Muhaemin mengaku
tidak menghafalnya.

"Saya tidak hafal total-
nya," jawabnya singkat dan
langsung masuk ke dalam

mobil dinasnya.
Sikap Kepala Inspek-

torat ini, sudah beberapa
kali ditunjukkan kepada
awak media.

Padahal, Inspektorat
sebagai bagian dari lem-
baga pengawas pemerin-
tahan patut memberikan
informasi yang berkaitan
dengan kepentingan pu-
blik.

Sebaliknya, Kepala In-
spektorat bersikap menu-
tupi informasi temuan
negara yang harusnya bi-
sa diakses oleh oleh publik
dengan mudah. (BE09)

tersebut merupakan strategi
dalam upaya Pengurangan
Resiko Bencana ( PRB) di
wilayah Kabupaten Bima
khususnya yang berada di
dua desa tersebut.

“Ini merupakan strategi
pengurangan Resiko Ben-
cana oleh pemerintah de-
ngan cara menumbuhkan
kemandirian masyarakat
dalam penanggulangan
bencana itu sendiri seka-
ligus pembentukan Desta-
na akan membangun  ma-
syarakat yang sadar ben-
cana, memiliki kemampuan
mandiri untuk beradaptasi
dan menghadapi potensi
ancaman bencana,” ujar-
nya.

Selain itu, kata dia, ter-
penting mampu memulih-

kan diri dari segala  dam-
pak bencana. Siap untuk
selamat, tangguh, tanggap
dan mandiri.

Lebih lanjut, Destana
merupakan salah satu per-
wujudan dari tanggung
jawab pemerintah untuk
memberikan perlindungan
kepada masyarakat dari
ancaman bencana.  Tuju-
annya  melindungi masya-
rakat yang tinggal di ka-
wasan rawan bahaya dari
dampak dampak merugi-
kan bencana, meningkat-
kan peran serta masya-
rakat dalam pengelolaan
sumber daya dalam rang-
ka mengurangi risiko ben-
cana.

“Selain kegiatan pem-
bentukan Destana ini juga

dilakukan perekrutan para
relawan yang ada di dua
desa tersebut, sehingga da-
ri perekrutan ini mereka
akan siap dan tanggap bila
terjadi bencana di dua desa
tersebut,” tuturnya.

Bupati berharap, hadir-
nya Destana di dua desa
tersebut  bisa menjadi lang-
kah strategis dalam me-
numbuhkan kemandirian
masyarakat dalam mening-
katkan respon time pena-
nganan.

Adanya partisipatif ma-
syarakat yang kuat serta
upaya preventif melalui mi-
tigasi non struktural guna
meminimalisir korban.

Kepala Pelaksana BP-

BD Kabupaten Bima, Aris
Munandar, ST, MT dalam
pengantar bahwa Destana
merupakan desa yang me-
miliki kemampuan mandiri
untuk beradaptasi dan meng-
hadapi potensi ancaman
bencana. Untuk bisa men-
jadi Destana, jelas dia, de-
sa harus mampu memulih-
kan diri dengan cepat dari
berbagai dampak bencana.

“Sebuah desa bisa dise-
but mempunyai ketanggu-
han terhadap bencana, ke-
tika desa tersebut memiliki
kemampuan mengenali an-
caman di wilayahnya dan
mampu mengorganisasi-
kan dirinya dengan sege-
nap sumber daya yang di-

miliki, untuk mengurangi
kerentanan sekaligus me-
ningkatkan kapasitas demi
mengurangi resiko benca-
na,” ujarnya.

Sedangkan untuk men-
jadi Destana, harus melalui
proses yang diantarannya
harus memiliki Kader Des-
tana. Kader Destana  yang
sudah dilatih, dibentuk dan
ditetapkan, wajib memiliki
tiga hal dasar, yakni harus
mengenali segala potensi
bencana yang ada diwila-
yahnya, harus terdepan ke-
tika terjadi bencana di wi-
layahnya dan terdepan ser-
ta mampu secara mandiri
melakukan proses pemuli-
han,” tukas Aris.(BE07)

Pembentukan desa tangguh bencana di Soromandi.

ini sebesar 151.400.000 juta
rupiah, untuk keperluan
pengangkutan sampah, se-
lain itu juga untuk pela-
yanan masyarakat baik
kesehatan maupun kebu-
tuhan lain tingkat Kecama-
tan dan desa," jelasnya.

Kata dia, Pemdes mem-
berdayaan masyarakat
untuk mengoperasikannya,
sebab dalam APBDES
juga tertuang insentif dua
orang.

"Dua orang diberdaya-
kan untuk mengoperasikan,
dengan insentif dari ADD
setiap bulan untuk pengen-
dara Rp500 ribu rupiah dan
kornek Rp150 ribu," jelasnya.
(BE05)

Kendaraan dinas Desa Pandai yang dibeli menggunakan dana desa.
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Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah, didam-
pingi Penjabat Sekretaris
Daerah, Dr. H. Iswandi, meng-
gelar pertemuan dengan Men-
teri Pendidikan dan Pelati-
han Tenaga Kerja Northern
Territory (NT), Hon Selena
Uibo MLA, Senin (6/10/2019)
malam, di Hotel Santika, Ko-
ta Mataram.

Selain Menteri pendidi-
kan dan Pelatihan Tenaga
kerja, hadir juga Cathy Whi-
te dari Business and Work-
force NT dan Rachael Sha-
nahan dari Study NT serta
perwakilan dari Charles Dar-
win University Group Train-
ing Northern Territory, Alana
Kaye College dan Interna-
tional College of Advance
Education.

Gubernur NTB menga-
takan, para pelajar, guru,
ustadz dan ustadzah, baik
di sekolah umum maupun
di pondok pesantren, me-
miliki kesempatan untuk

belajar di NT Australia.
"Anda bisa bayangkan,

jika kita bisa mengirim 300
atau 500 pelajar dari ting-
kat SMA, perguruan tinggi,
guru ke North Teritory, un-
tuk mengikuti program sing-
kat, dua atau tiga minggu,
akan memiliki dampak be-
sar bagi masyarakat NTB
untuk melihat dunia di masa
yang akan datang," jelasnya
dalam Bahasa Inggris.

Gubernur menjelaskan
saat ini masyarakat hidup
di tengah era ekonomi yang
cukup terbuka. Salah satu
tandanya adalah persaing-
an di bidang industri tek-
nologi. Persaingan industri
ini lanjutnya, adalah ke-
mampuan sebuah negara
untuk menghasilkan barang
dan layanan sesuai dengan
standar pasar internasional.

"Untuk menghasilkan
barang dan layanan sesuai
dengan standar internasi-
onal, kita memerlukan ino-
vasi, kita memerlukan tek-

Pelajar dan Guru NTB Punya Kesempatan Belajar di Australia

nologi. Karena, untuk bisa
bersaing, kita harus memi-
liki produk, cara baru un-
tuk melakukan sesuatu dan
itu memerlukan teknologi,"
ungkap orang nomor satu
di NTB tersebut.

Dia menegaskan, pengi-
riman para pelajar dan ma-
hasiswa ke luar negeri, ti-
dak hanya untuk meraih

gelar, atau hanya sekedar
untuk meningkatkan kemam-
puan dan sumber daya ma-
nusia. Namun yang lebih
penting katanya, adalah me-
ngubah cara pandang terha-
dap dunia.

Karena itu, Gubernur
NTB yang akrab disama
Bang Zul, berharap agar pro-
gram kerjasama dengan NT

terkait Short Course dapat
segera didetailkan. Sebab,
tidak hanya memberikan
manfaat bagi NTB, namun
juga bagi Australia.

"Malam ini adalah ma-
lam bersejarah, jika kita bi-
sa mempercepat proses
pengiriman para pelajar ke
NT," katanya.

Sementara itu, Hon Se-

lena Uibo MLA menjelas-
kan, Indonesia dan NT se-
jak lama telah menjalin ker-
jasama di bidang perdaga-
ngan. Namun, saat ini tidak
hanya pedagangan. Indone-
sia dan NT lanjutnya telah
menjalin kerjasama di bidang
pendidikan, pelatihan, industri
dan teknologi.

"Kerjasama pendidikan,
termasuk para pelajar yang
belajar di NT dan program pen-
didikan di NT menyediakan
program pendidikan berkualitas
bagi masyarakat NTB atau
bahkan Indonesia," katanya.

Saat ini juga katanya, ma-
sih banyak anak-anak Indo-
nesia yang belajar dan men-
jalankan program training di
NT. Ia berharap dengan pen-
didikan yang berkualitas di
NT, akan banyak anak NTB
yang belajar di sana.

Pada pertemuan itu juga,
diserahkan sertifikat bagi
PNS NTB yang telah men-
jalani program short cour-
se di NT. (BE08)

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur Nusa Tengga-

ra Barat Dr. H. Zulkie-
flimansyah, S.E., M.Sc. me-
nerima kunjungan Perhim-
punan Ahli Tambang Indo-
nesia (PERHAPI) di Kantor
Gubernur Nusa Tenggara
Barat, Selasa (8/10/2019).

Pada kunjungan terse-
but, PERHAPI ingin me-
ngundang langsung bapak

Gubernur NTB untuk hadir
dan memberikan sambutan
dalam kegiatan Temu Pro-
fesi Tahunan (TPT) XX-
VIII pada tanggal 29-31
Oktober 2019.

Kegiatan tersebut dise-
lenggarakan bekerjasama
dengan Universitas Tekno-
logi Sumbawa (UTS) seba-
gai panitia daerah.

Kegiatan yang akan ber-

Gubernur NTB Terima Kunjungan PERHAPI
Mataram, BimaEkspres.-

Asisten I Bidang Pe-
merintahan dan Kesejah-
teraan Rakyat Setda NTB,
Dra. Hj. Baiq Eva Nurcah-
ya Ningsih, me-launching
kegiatan NTB Gemilang
Public Relation Ambassa-
dors Challenge 2019, yang
sekaligus dirangkaikan de-
ngan peluncuran logo dan bu-
ku panduan PRCC (Public
Relation Command Center).

Kegiatan yang diinisiasi
oleh Biro Humas dan Pro-
tokol Setda NTB ini berlang-
sung di Taman Budaya Ma-
taram, Senin (7/10/2019).

Kegiatan ini juga turut
dihadiri oleh seluruh jajaran
dan staf Biro Humas dan
Protokol Setda NTB serta
mahasiswa/mahasiswi dari
sejumlah perguruan tinggi
yang ada di NTB.

Asisten I Bidang Peme-
rintahan dan Kesra Setda
NTB, menjelaskan makna
dari visi NTB Gemilang dan
keenam misinya. Ia menga-
takan, untuk mewujudkan
NTB Gemilang dibutuhkan
dukungan dan peran aktif
dari seluruh lapisan masya-

rakat untuk bersinergi de-
ngan pemerintah.

"Untuk mencapai visi NTB
Gemilang dengan enam misi
tersebut, tidak hanya bisa di-
laksanakan oleh aparat pro-
vinsi NTB saja, tetapi ini juga
membutuhkan sinergi dari
seluruh lapisan masyarakat
termasuk di dalamnya adalah
adik-adik mahasiswa," jelas
Eva.

Selanjutnya, Eva me-
nyinggung terkait penye-
baran informasi dan per-
kembangan media sosial
pada zaman sekarang yang
begitu cepat.

Ke depannya, Public
Relation (PR) diharapkan
dapat memiliki kreativitas
dan kemampuan komunikasi
yang baik serta dapat men-
jadi good influencer untuk
orang lain.

"Inilah salah satu ke-
canggihan yang harus te-
tap ikuti, tidak memusuhi
dan menjauhi tetapi kita
harus dekat dengan yang
namanya IT.  Dalam kon-
teks inilah penting strate-
gisnya keberadaan PR am-
bassadors ini menemukan

relevansinya sebagai pe-
nyampai informasi terkait
program-program pem-
bangunan daerah," sambung-
nya.

Terakhir, Ia berpesan
kepada PR Ambassadors
yang nantinya terpilih da-
pat berkontribusi dalam
pencapaian target dari pro-
gram-program NTB Ge-
milang.

"Oleh karena itu saya
berharap kepada PR am-
bassadors yang terpilih
nantinya dapat menjadi in-
spirator dan motor peng-
gerak yang dapat menjadi-
kan dan menularkan se-
mangat pada masyarakat
untuk ikut mensukseskan
NTB Gemilang sebagai
tujuan kita bersama men-
jadi NTB yang lebih baik,"
pungkas Eva.

Sementara itu, Kepala
Biro Humas dan Protokol
Setda NTB, Najamuddin
Amy, S.Sos, MM menje-
laskan pentingnya diseleng-
garakan PR Ambassadors
Challenge 2019.

Menurutnya, perkem-
bangan teknologi, informa-

Asisten I Launching NTB Gemilang PR Ambassadors Challenge 2019
si dan sosial media sudah
semakin pesat, anak-anak
zaman sekarang mampu
mendapatkan informasi
begitu cepat cukup dari
handphone-nya saja.

"Jadi begitu gencarnya
sekarang, apa yang kami
harus lakukan di pemerin-
tah provinsi ini, di Biro Hu-
mas dan Protokol maka
semenjak tanggal 7 Febru-
ari 2019 kami me-launch-
ing apa yang kami sebut-
kan dengan  PRCC," ung-
kap Bang Najam, sapaan
akrabnya.

Bang Najam menjelas-
kan, Public Relation Com-
mand Center (PRCC) me-

rupakan sebuah branding
baru dan pendekatan baru
yang mengintegrasikan
dua fungsi utama, yaitu
fungsi kehumasan dan
juga fungsi protokol. Ke-
dua fungsi tersebut kemu-
dian dikombinasikan se-
hingga terbentuklah PR-
CC.

"Hari ini kami punya
enam aplikasi dan dari enam
aplikasi itu, empat sudah
memiliki  hak atas kekaya-
an intelektual, apa itu enam
? GSMH, DPS, MAPS,
SENDOK PLATE, RAPI
DAN OLDS," lanjutnya.

Bang Najam juga mem-
perkenalkan logo dan buku

panduan PRCC. Dihada-
pan mahasiswa, Ia menje-
laskan makna dari logo ter-
sebut.

Logo dan buku panduan
PRCC juga telah dipromo-
sikan pada seminar inter-
nasional yang diseleng-
garakan oleh Hamzanwadi
dan diikuti oleh lima nega-
ra.

"Yang jurusan ilmu ko-
munikasi dan IT sekarang
bisa belajar ke Humas
setiap hari, kalau di kampus
belajar konsep, maka di
Biro Humas dan Protokol,
kalian belajar konsep dan
praktiknya," tutupnya.
(BE08)

langsung di Lombok ini ber-
tempat di Hotel Aruna Seng-
gigi, Lombok Barat, NTB.

Kegiatan ini dilakukan di
Lombok sebagai salah satu
bentuk kepedulian PER-
HAPI untuk mendukung pe-
merintah daerah dalam me-
lakukan pemulihan pasca ter-
jadinya gempa bumi di wila-
yah Lombok tahun lalu.
(BE04)



8RABU, 9 OKTOBER 2019

Boleh Bangga Jadi Sarjana, Tapi Terapkan Ilmu
Bima, BimaEkspres.-

Kampus Program Vo-
kasi Unram PDD Bima
melepas wisudawan dan
wisudawati Periode Sep-
tember, Selasa (8/10).

Bupati Bima Hj.Indah
Dhamayanti Putri, SE,
berpesan, boleh saja bang-
ga atas predikat sarjana,
tapi ilmu yang didapat di-
aktualisasikan dalam ke-
hidupan bermasyarakat.

Kata bupati, dengan
predikat sarjana yang di-
miliki ini, menandakan te-
lah selesai menamatkan
kuliah di kampus.

Kedepan dapat meng-
abdikan diri di tengah ma-
syarakat, dalam rangka
menerapkan ilmu yang di-
peroleh dari kampus.

“Dengan ilmu yang di-
sandang, bisa melaksana-
kan kegiatan yang berkai-
tan dengan jurusan yang
dimiliki, sehingga ilmu ter-
sebut dapat dimanfaatkan

Mataram, BimaEkspres.-
Sebanyak 17 atlet di-

fabel NTB dipastikan siap
mengikuti Pekan Paralym-
pic Pelajar Nasional (Pe-
parpenas) 2019, yang akan
dilangsungkan di Jakarta,
6-13 November mendatang.

Kabid Olahraga Dis-
pora NTB, Anang Zulkar-
nain, menjelaskan dalam
Peparpenas tersebut, kon-
tingen NTB akan mengi-
kuti enam cabang olahra-
ga (cabor). Yakni, atletik,
renang, boccia, tenis me-
ja, bulutangkis dan catur.

Untuk cabor atletik,
ada tujuh atlet yang akan
dikirim. Mereka akan me-
ngikuti nomor 100 meter,
200 meter, 800 meter, lom-
pat jauh dan tolak peluru.
Tujuh atlet ini terdiri dari
2 atlet tuna netra, 2 atlet
tuna daksa, 2 atlet tuna
grahita dan 1 atlet tuna ru-
ngu wicara.

Pada cabor bulutangkis,
ada tiga atlet yang akan
diturunkan. Yakni, 2 orang
di nomor tunggal putra, 1
tunggal putri dan 1 ganda

NTB Kirim 17 Atlet Difabel
ke Peparpenas 2019, Satu dari Kota Bima, Dua Dompu

penggunaannya demi men-
ciptakan lapangan kerja
sekaligus memberikan sum-
bangsih pemikiran bagi da-
erah kita yang tercinta ini,”
ujarnya.

Bupati berharap tetap
menjaga nama baik alma-
mater kampus. Karena di-
manapun berada, almama-
ter kampus tetap melekat.

“Jagalah nama baik kam-
pus dimana pun berada,” ujar-
nya.

Sementara itu, Direktur
Vokasi Unram Kabupaten
Bima, Prof. Ir. H. Chairus-
syuhur Arman, M.Sc.,
Ph.D, mengatakan, setelah
menyandang gelar kesar-
janaan, bukan berarti usai
dan berhenti untuk belajar.
Akan tetapi dituntut terus
menambah ilmu pengeta-
huan sepanjang massa.

“Tuntutan agar terus be-
lajar hari ini merupakan se-
buah keniscayaan bagi se-
tiap orang, karena ilmu pe-

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

Zulkieflimansyah, meminta
kepada Tim Facebook ter-
kait Program Laju Digital,
untuk membantu Pemerin-
tah Provinsi NTB dalam
memanfaatkan potensi me-
dia sosial guna menebarkan
optimisme kepada masya-
rakat melalui kemajuan
Teknologi Informasi (TI).

Demikian disampaikan
Gubernur yang didampingi
Kepala Biro Humas dan
Protokol Setda NTB, Naja-
muddin Amy, S.Sos., M.M,
saat menerima audiensi Tim
Facebook di Ruang Kerja-
nya, Selasa (8/10/2019).

Audiensi digelar terkait
Program Laju Digital untuk
Kelas Pelayanan Masyara-
kat untuk Pemerintah Dae-
rah dan Kelas Bisnis (UM-
KM, Kelas Komunitas dan
Kelas Literasi Digital) oleh
Facebook.

Menurutnya, tingginya
angka penggunaan media
sosial di kalangan masya-
rakat harus dimanfaatkan
secara positif. Selain mene-
barkan optimisme, juga di-
manfaatkan sebagai sarana
sosialisasi program peme-

rintah, mulai dari tingkat
pemerintah desa, provinsi
hingga pemerintah pusat.

Tingginya angka peng-
guna media sosial, khu-
susnya Facebook akan men-
jadi sarana strategis untuk
memberikan edukasi kepada
masyarakat. Terutama yang
berkaitan dengan program
kerja pemerintah dalam
mewujudkan Visi NTB Ge-
milang.

Gubernur berharap,
keberadaan media sosial
bukan hanya dimanfaat-
kan sebagai sarana inte-
raksi saja, namun lebih
dari hal itu, sebagai sarana
untuk menjembatani ko-
munikasi masyarakat de-
ngan pemerintah. Dengan
adanya media sosial, ko-
munikasi masyarakat dan
pemerintah hampir tidak
memiliki sekat.

"Semoga dengan ke-
datangan tim ini dapat
memberikan kontribusi
dalam ikhtiar memajukan
generasi muda di NTB,"
ujarnya.

Sementara itu pimpinan
tim, Noudhy Valdryno
menyampaikan apresiasi
atas bantuan Pemerintah

campuran. Atlet disabilitas
yang diturunkan di nomor
ini adalah 2 atlet tuna rungu
wicara dan 1 atlet tuna gra-
hita.

”Cabor boccia ada dua
atlet yang akan diturunkan.
Mereka semua atlet tuna
daksa,” katanya.

Untuk cabor catur ada
2 atlet yang akan diturun-
kan. Mereka adalah atlet
tuna netra dan tuna daksa.
Kemudian di cabor renang,
NTB juga akan menurun-
kan 2 atlet.

Mereka akan turun di
nomor gaya bebas 50 meter,
gaya dada 50 meter dan 100
meter serta gaya kupu-ku-
pu 50 meter.

”Di tenis meja, kita akan
turunkan satu atlet saja,”
sebut Anang yang juga se-
bagai Ketua Kontingen Pe-
parpenas NTB.

Anang mengatakan,
atlet-atlet difabel yang akan
memperkuat NTB ini akan
menjalani pemusatan lati-
han seminggu sebelum hari
pelaksanaan.

Inilah nama-nama atlet

difabel dan asal sekolah-
nya yang akan mengikuti
Peparpenas 2019: 1. Mu-
hammad Alwi Rahman
(SLB A YPTN Mataram),
2. Lailatul Imtihani (SLB-
N 1 Mataram), 3. Afriadi
Nurfirmansyah (SLBN 1
Mataram), 4. I Gede Su-
arjana (SLBN 1 Lombok
Barat), 5. Abdul Halid (SL-
B A YPTN Mataram), 6.
Muhammad Fadliansyah
Putra (SLBN 1 Dompu), 7.
Meri Anggriani (SLBN 1
Kota Bima), 8. Muhammad
Suardin (SLBN 1 Dompu),
9. Lailatul Hasanah (SLBN
2 Mataram), 10. Muham-
mad Irvan Oktavia (SLBN
1 Dompu), 11. M Lailul Sab-
ni (SLBN 1 Lombok Ba-
rat), 12. Lucky Firmansyah
(SLBN 1 Mataram), 13.
Aditya Affandi (SLBA A
YPTN Mataram), 14.
Syahredi Izwan (SLBN 2
Mataram), 15. Ananda Riz-
ky (SLBN 2 Mataram), 16.
Afifah Syaikhah (SLBN 1
Praya), 17. Muhammad
Atifzul Azhari (SLB A YP-
TN Mataram). (BE08)

ngetahuan setiap saat te-
rus berkembang cepat. Ji-
ka kita tidak mengikutinya,
maka kita dikuatirkan tidak
akan pernah menang dalam
persaingan global,” ucapnya.

Lebih lanjut, sebagai
penerus pembangunan,
seluruh alumni vokasi Un-
ram Bima, termasuk yang
diwisuda jangan pernah
bosan dan jemu untuk
menggali serta menambah
ilmu pengetahuan.

“Hal ini perlu juga kami
ingatkan, karena para
lulusan sebuah perguruan
tinggi dimanapun, saat ini
tidak bisa lagi hanya me-
ngandalkan ijazah dalam
mencari pekerjaan, tapi
harus memiliki kompeten-
si dan keterampilan yang
mempuni, sehingga dapat
terserap pasar Kerja de-
ngan cepat,” terangnya.

Maka, dengan menda-
patkan pendidikan di per-
guruan tinggi, lulusan vo-

kasi Unram Bima, diharap-
kan jangan hanya berpikir

untuk menjadi pegawai
negeri sipil. Sebaliknya,

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, pose bersama saat melepas wisudawan Kampus
Vokasi Unram Bima, Selasa.

Bertemu Tim Facebook,
Gubernur Minta Tebarkan Optimisme

Provinsi NTB dalam pe-
nyelenggaraan Program
Laju Digital untuk kelas
pelayanan masyarakat un-
tuk pemerintah daerah dan
kelas bisnis (UMKM, ke-
las komunitas dan kelas li-
terasi digital).

Menurutnya, peminat
yang telah mendaftarkan
diri  dalam program ini be-
gitu tinggi yaitu mencapai
570 orang. Hal ini tak ter-
lepas dari dorongan dari
Pemda.

"Untuk kelas UMKM,
Kelas Komunitas dan Ke-
las Literasi Digital, pen-
daftarnya 570 orang, ini
cukup tinggi dan luar bia-
sa," ungkapnya.

Dia berharap, dengan
program pelatihan ini da-
pat memberikan manfaat
bagi komunitas-komunitas
pengguna media sosial di
NTB.

Khususnya dalam hal
bermedsos yang positif,
serta dapat digunakan op-
timal untuk sosialisasi pro-
gram strategis pemerintah,
seperti program Zero Was-
te yang sedang gencar di-
lakukan Pemerintah Pro-
vinsi NTB. (BE08)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat bertemu tim Facebook Indonesia.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pose bersama atlet difabel.

mampu berkiprah memba-
ngun negeri ini.  (BE07)


