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Bima, BimaEkspres.-
Aksi mahasiswa di Kantor Pemkab

Bima berujung kericuhan, Rabu (20/11).
Aksi itu menuntut dibebaskannya maha-
siswa yang ditahan, karena menolak tam-
bang di Wera.

Mereka awalnya kecewa karena Bupati
Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE tidak
menemui. Akhirnya, terjadi kericuhan dan

Baca: Demo Ricuh... Hal 3

bentrokan dengan anggota Sat Pol PP.
Pantauan BimaEkspres, setelah lama be-

rorasi, sejumlah mahasiswa mulai mendorong
pintu pagar. Suasana makin tegang, karena
mahasiswa tidak sabar menunggu kehadiran
Bupati Bima untuk menerima aspirasi.

Akhirnya, mahasiswa terlibat bentrok
dengan Sat Pol PP. Terjadi saling lempar
baru antara kubu mahasiswa dan Pol PP.

Demo Depan
Kantor Pemkab Bima Ricuh

Dompu, BimaEkspres.-
Hasil Operasi Zebra Gatarin Polres

Dompu selama 14 hari, dimulai 23 Okto-
ber - 5 November dominan pelanggaran
helm. Kasadaran pengendara untuk me-
ngenakan helm pengaman masih kurang.

“Ada sekitar seribu lebih kendaraan
yang terjaring selama operasi Zebra ini,:
kata Kasatlantas Polres Dompu, IPTU I
Wayan Sukarsana, S.IK, Rabu (6/11) di Pol-
res Dompu.

Selain itu, kata dia, pelanggaran karena
tidak lengkap surat kendaraan. Termasuk
banyak   kendaraan yang belum memba-
yar pajak,  tidak memiliki SIM. Disamping
itu, pengendara roda empat banyak tidak

Baca: Dominan Helm... Hal 6

Operasi Zebra, Dominan
Pelanggaran Helm

Bima, BimaEkspres.-
Pengklaiman lahan perbatasan Desa

Doro O'o dan Desa Wadu Ruka, Keca-
matan Langgudu, Kabupaten Bima, ma-
sih menjadi persoalan. Pemerintah Dae-
rah meminta tokoh masyarakat kedua
desa harus duduk bersama menyelesa-
ikannya.

Salah satu pemuda Desa Doro O'o Sah-
lan, mengungkapkan permasalah antardua
desa karena karut marut soal pengklaiman
batas wilayah.

"Belakangan ini kami dihadapkan de-
ngan masalah batas wilayah, wilayah dari
dulu masuk areal Doro O'o namun lebih
banyak diklaim oleh masyarakat Wadu-
ruka," jelas Sahlan dihadapan Bupati Bi-
ma, Senin.

Apa yang disampaikan Sahlan dibenar-
kan oleh masyarakat yang hadir pada aca-
ra pembukaan BBGRM tingkat Kecama-
tan Langgudu. Dikuatirkan  akan terjadi ma-
salah lebih besar bila tidak ada penyelesai-

Baca: Bermasalah... Hal 4

Akibat kejadian itu, sejumlah fasilitas
Pos Sat Pol PP pecah. Seperti kaca jendela
dan  pintu pagar jebol. Beruntung aksi ben-
trok mahasiswa dapat dihentikan oleh poli-
si, TNI yang mengawal aksi.

Asmudyanto, koodinator aksi, meminta

Sehari, IDP Daftar di Tiga Partai Politik

Aksi di Kantor Pemkab Bima berujung kericuhan, Rabu (20/11). Aksi itu menuntut dibebaskannya mahasiswa yang ditahan Polres Bima Kota.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Daftar Tiga... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Petahanan, Hj Indah Dhamayanti Pu-

tri, SE, (IPD) mengembalikan formulir se-
kaligus mendaftarkan diri sebagai bakal ca-

ma, IDP  berdoa dan memohon ampun serta
meminta dukungan keluarga. Dia juga di-
dampingi putranya yang juga Ketua DPRD
Kabupaten Bima, Muhammad Putra Feri-
yandi,S.Ip. Selanjutnya, berziarah ke makam
mendiang suaminya almarhum H Ferri Zul-
karnain, ST.

Pantauan BimaEkspres, IDP bersama
rombongannya terlebih dahulu mendaftar
di Partai Golkar di Desa Rabakodo, Ke-
camatan Woha. Kemudian ke Sekretari-
at Partai Hanura di Desa Padolo, Keca-
matan Palibelo, terakhir di Partai Persa-
tuan Pembangunan (PPP) di Penaraga,
Kota Bima.

Usai mendaftar di Partai Golkar, IDP
menjelaskan, meski sebagai Ketua DPD
II Partai Golkar, namun tetap patuh dan
taat terhadap peraturan dan keputusan partai.lon Bupati Bima, pada tiga Partai Politik

sekaligus, Rabu (20/11). Ketiga partai itu
yakni Golkar, HANURA dan PPP.

Sebelum keluar dari Pandopo, Bupati Bi-
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CATATAN REDAKSI

TAHAPAN Pilkada Kabupaten Bima su-
dah dimulai.  Bahkan kini kian terasa  atmos-
fernya. Partai politik sudah mulai membuka
pendaftaran dan menerima lapangan Bakal
Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.

Figure-figur yang akan berkompetisi mu-
lai terlihat, meski masih didominasi politisi
lama. Ada beberapa wajah baru yang mun-
cul ingin meramaikan kontestasi politik di
Bima.

Dinamika Pilkada 2020 tidak hanya di
kalangan partai politik atau politisi saja,
namun juga merambah hingga Aparatur Si-
pil Negara (ASN).

Secara terang-terangan memberikan du-
kungan atau menunjukkan simbol keberpi-
hakan, tanpa malu.

Bawaslu Kabupaten Bima pun menorong
itu. Namun saat ini belum masuk pada ranah
tindakan atas ketidaknetralan ASN, sehing-
ga tidak bisa ditindak.

Fenomena keterlibatan ASN dalam politik
praktis, bukan hal baru, namun sudah ber-
langsung lama. Itu karena tidak beratnya
aturan yang dapat menjerat ASN, malah ter-
kesan longgar.

ASN baru dinyatakan terlibat politik prak-
tis, jika sudah masuk tahapan kampanye,
dimana sudah ada penetapan calon oleh
KPU. Dengan kata lain, selama tahapan itu
masuk, maka bebas menyatakan dukungan
secara terbuka sekalipun. Termasuk di me-
dia sosial.

Maka, bagi Bawaslu sebelum masuk taha-
pan itu, maka ASN bisa ditindak dengan UU
ASN. Sekda selaku pembina kepegawian
berwenang menindak ASN yang melanggar
kode etik kepegawian.

Sudah banyak kritik terhadap perolaku
ASN yang “genit” saat momentum Pilkada
atau Pemilu. Namun seolah sorotan itu tidak
berdampak dan tidak membuat malu  oknum
ASN.

Bukan rahasia lagi, dalam penentuan
jabatan birokrasi, kerap dilandaskan pada
dukungan politik. Jika calon yang didu-
kungnya menang, maka berpotensi menda-
patkan posisi yang “enak”.

Kita berharap ASN tetap fokus membe-
rikan pelayanan kepada masyarakat. Kare-
na itu yang menjadi tugas mereka.

Jangan sampai, ASN yang jauh lebih sibuk
mengurus Pilkada, dibandingkan penye-
lenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.
Atau lebih-lebih mengalahkan Tim Sukses
atau pengurus partai politik.

ASN harus dapat menjamin pelayanan
yang baik dan keberlangsungan roda peme-
rintahan selama tahapan Pilkada berlang-
sung.

Meskipun kadang selalu ada dilema, ke-
tika petahana maju kembali dalam kontestasi
lima tahunan ini.

Selain itu, jangan sampai keterlibatan
ASN dapat menciptakan kekisruhan dalam
Pilkada nanti. (*)

Gendang Pilkada

Bima, BimaEkspres.-
Wakil Bupati Bima, Drs H

Dahlan, M Noer, MPd, menga-
ku anggaraan Daerah terbatas.
Jika di bagi di 191 Desa se-Ka-
bupaten Bima, maka  jadi min.

Hal itu disampaikan Wa-
kil Bupati Bima saat meng-
hadiri pencanangan Bulan
Bhakti Gotong Royong Ma-
syarakat (BBGRM) ke-XVI
dan Hari Kesatuan Gerak (HKG)

PKK ke-47 tingkat Kecamatan
Woha, Rabu (20/11).

Dikatakannya, Kecama-
tan Woha adalah ibukota.
Penataan ibu kota memang
perlu seperti permintaan Ca-
mat. Namun mengingat ang-
garan terbatas,  maka bertahap.

"Bima ini adalah daerah
lama tetapi baru, karena
kita baru saja terpisah dari
Ibu kota, yaitu Kota Bima.

Jika ingin membangun se-
suatu tentu tidak bisa sen-
diri, kami butuh gotong ro-
yong," jelasnya.

Dahlan mengaku, tanpa
terasa telah memasuki tahun
ke empat masa kerja Dinda-
Dahlan, Februari 2021, genap
lima tahun.
“Tanpa terasa jabatan ini
berjalan, perubahan adalah
tergantung dari hati, saya

berharap kita mau memba-
ngun kerja sama yang ba-
ik," katanya.

Dahlan mengaku saat ini
Pemda mengkampanyekan
bebas sampah plastik. Se-
mua lingkungan kantor ma-
upun sekolah agar dilarang
merokok.

"Guru di sekolah silakan
berikan contoh, tapi itu bu-
tuh waktu, sama dengan
kita membangun ibu kota
saat ini. Percuma kita buat
jalan yang bagus jika parit
dipenuhi sampah plastik
yang di buang sembarang-
an," katanya.

Dahlan berharap, peme-
rintah kecamatan agar bisa
mengajak masyarakat mem-
bersihkan lingkungan rumah
masing-masing. “Sehingga
semua tidak merasa terbebani,
bekerja keras untuk mendapat-
kan kesuksesan guna meraih
Bima RAMAH. Kami ingin
merubah Bima ini seperti mem-
balikan telapak tangan, tetapi
mengubah sangat sulit kecuali
masyarakat mau mengubah-
nya dimulai dari karakter," uja-
rnya. (BE05)

Anggaran Terbatas,
Dibagi, Maka Jumlahnya Min

Bima, BimaEkspres.-
Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Bima,
menggelar peluncuran taha-
pan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bima tahun
2020. Kegiatan mengangkat
Moto Maraso (Mandiri, Akun-
tabel, Respinsif, Aksesibilitas,
Sinergisitas dan Objektif), di-
pusatkan di Lapangan Garuda,
Desa Nisa, Kecamatan Wo-
ha, Kabupaten Bima Rabu (20/
11) malam.

Peluncuran tahapan Pemi-
lihan Bupati dan Wakil Bupati
Bima tahun 2020, dihadiri Bu-
pati dan Wakil Bupati Bima,
Ketua KPU Provinsi NTB
diwakili Komisioner H. Syam-
suddin, Ketua dan Komisioner
KPU Kabupaten Bima dan
Kota Bima, Dompu dan Sum-
bawa, Kepala FKPD Kabu-
paten Bima, Camat Woha dan
Muspika serta masyarakat.

Ketua KPU Kabupaten
Bima, Imran, SPdI, SH, me-
nyampaikan, launching ini
sebagai pertanda dimulainya
tahapan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bima tahun 2020
dengan Moto Maraso. Pada Pe-
milu 2019, KPU Kabupaten Bi-
ma telah berhasil melaksanakan
Pemilihan Umum dengan me-
lampaui target partisipasi Nasi-
onal 77 ,5 persen.

“Kita berhasil melaksana-
kan Pemilu 2019 dengan me-
lampauan presentasi Nasional

yaitu 80 persen, ini merupakan
prestasi yang membangga-
kan," ujarrrnya.

Kata dia, keberhasilan ini
tidak hanya dirasakan bagi
penyelenggara KPU dan Ba-
waslu saja, namun seluruh
elemen masyarakat Kabupa-
ten Bima. “Kita berharap, Pil-
kada dilaksanakan Rabu 23
September 2020 nanti akan
semakin sukses dan melebihi
dari Pemilu sebelumnya," ha-
rapnya.

Pilkada dengan Moto Ma-
raso (Mandiri, Akuntabel, Res-
ponsif, Aksesibilitas, Sinergisitas
dan Objektif), harus mampu di-
wujudkan. Mulai tahapan per-
siapan penyelenggataan dan
hasil nanti.

"Kami tidak akan mampu
melaksanakan sendiri, namun

semua elemen masyarakat di
semua kalangan diminta
untuk membantu," jelasnya.

Selain itu, pada Pemilu se-
belumnya, KPU melaksanakan
sosialisasi segmen disabilitas,
namun kali ini menghadirkan
penerjemah. “Ini titik awal, ke-
depan tidak ada segmentasi
terlewatkan untuk sosialisasi
termasuk pemikih disabilitas. Kami
minta maayarakat untuk men-
sosialisasikan kepada masyarakat
sebagaimana yang kami sam-
paikan," jelasnya.

Sementara Bupati Bima
Hj. Indah Dhamayanti Putri,
SE, mengatakan, pemerintah
akan menyambut dengan ba-
ik dan menyampaikan peng-
hargaan kepada KPU dan
Bawaslu atas terselenggara-
nya pemilihan aman dan ter-

tib.
"Tinggal 308 hari lagi,

masyarakat Kabupaten Bima
akan kembali menentukan
pilihan memilih pemimpin 5
tahun kedepan," katanya.

Kata dia, launching ini
tidak hanya sosialisasi. Na-
mun bagaimana mendekatkan
diri kepada masyarakat, agar
meningkatkan angka partisi-
pasi.

Sementara Komisioner
KPU NTB, H. Syamsuddin,
mengatakan, ada 270 Kabu-
paten dan Kota Provinsi, yang
melaksanakan Pilkada seren-
tak tahun 2020, ada 7 Kabu-
paten Kota di NTB.

"Sementara di pulau Sum-
bawa hanya Kota Bima yang
tidak melaksanakan Pilkada,”
ujarnya. (BE05)

KPU Launching Tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bima
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Dua Kali Sidak, Camat Mpunda tidak Ada di Kantor

Kota Bima, BimaEkspres.-
Saat Sekretaris Daerah Kota

Bima, Drs H Mukhtar MH, me-
lakukan sidak di Kantor Kecamatan
Mpunda, Selasa (19/11), camat tidak

Demo Ricuh... dari hal.1

Bupati Bima untuk mempertim-
bangkan kehadiran PT JMK di
Kecamatan Wera.

"Kami menilai kehadiran tam-
bang di Wera berdampak besar
pada pencemaran lingkungan, ti-
dak hanya itu, kehadiran PT JMK
tidak memiliki kontribusi untuk da-
erah," ujarnya.

Mereka juga meminta Bupati

berkantor. Bahkan ini kali kedua
tidak ditemui saat sidak.

Saat sidak kedua, Sekda sa-
ngat kecewa dan marah. Kare-
na tingkat disiplin pegawai masih

D I J U A L

10 unit PS dan TV
lengkap dengan kursinya

Alamat: Jl. Gajah Mada
sebelah timur POM BensinPenatoi

YANG BERMIAT HUBUNGI: HP 0821 3794 1976

rendah, sama seperti sidak hari
pertama.

Dihadiri  kedua sidak, dari  17
pegawai berstatus ASN, hanya
tiga orang hadir dan Non PNS
hanya 1 dari 20 orang. Begitu pun
dengan camat sudah dua  hari ti-
dak ada di kantor tanpa keterangan.

Saat itu, Sekda secara tegas
menyampaikan kepada Kepala
BKPSDM agar segera membuat
surat teguran tertulis. Sesuai dengan
PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

“Surat teguran tertulis untuk
Camat Mpunda dan stafnya hari
ini sudah harus saya tanda tangani,”

Bima membebaskan tiga aktivis
mahasiswa anti tambang yang di-
tahan di Polres Bima Kota. Mahasis-
wa dituduh melakukan pengeru-
sakan fasilitas Kantor Camat Wera.

"Kami meminta pertanggungjawa-
ban Bupati Bima, untuk membebas-
kan tiga aktivis mahasiswa yang di-
tahan atas dugaan pengrusakan fa-
silitas Negara," katanya.  (BE05)

menerobos pintu dan barisan personel
Pol PP. Namun dihalau, sehingga
terjadi chaos . (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Bentrokan antara mahasiswa

dengan personel Sat Pol PP Ka-
bupaten Bima di depan Kantor Bupati
Bima, Rabu (20/11), mengakibatkan
dua orang terluka. Dua anggota Pol
PP yang mengamankan aksi terkena
lemparan batu.

Sejumlah personel Pol PP yang
bertahan menahan mahasiswa un-
tuk tidak masuk di halaman Kantor
Bupati Bima, mendapat perlawanan.
Dari tegang hingga berujung anarkis.

"Benar, ada anggota saya me-
ngalami luka di kepala, akibat ter-
kena lemparan baru dari arah ma-
hasiswa, dua orang itu adalah
Ramlin dan Soni," jelas Kabid Pam
Sat Pol PP, Sarifuddin, SSos.

Aksi pelemparan itu terjadi,
karena mahasiswa kecewa tidak
diizinkan oleh anggota Sat Pol PP
masuk ke dalam Kantor Bupati Bi-
ma. Sehingga mahasiswa melam-
piaskan kekesalan dengan mela-
kukan anarkis.

“Dua anggota saya yang terluka
dirawat Tim Medis, selain itu Kaca
Pos Satpol-PP semuanya pecah, bah-
kan pagar di depan kantor bupati ba-
nyak yang rusak," ungkapnya.

Pantauan BimaEkspres, sebelum
anarkis terjadi, pendemo memaksa

Saat Bentrok, Dua Anggota
Pol PP Terkena Lemparan Batu

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dokumen Rencana APBD

Kota Bima tahun 2020 dinilai am-
buradul oleh DPRD kota Bima.
Selain molor penyerahannya, te-
muan perbedaan angka antara
Dokumen Rencana Kegiatan Ang-
garan (RKA) OPD dan Dokumen
diserahkan TAPD.

Hal itu terungkap dalam laporan
Komisi-komisi dewan saat paripur-
na, Rabu (20/11) sore. Bahkan Ko-
misi-komisi sepakat meminta peja-
bat di Bapedda dan Litbang dieva-
luasi oleh Walikota Bima.

Seperti laporan Komisi I, diba-
cakan M Ryan Kusuma Perma-
di, SH, bahwa jajaran Bapedda
dan Litbang telah memunculkan
polemik di tengah masyarakat.
Adanya proyeksi belanja dalam
RAPBD tahun 2020 Rp 1,2 trili-

un, namun menjadi Rp 852 Miliar.
Juga dalam rencana APBD

tahun 2020 ditemukan angka ang-
garan perjalanan dinas tidak ra-
sional. Terlalu tinggi untuk, se-
hingga diminta dirasionalisasi.

Komisi II dibacakan duta PAN,
Yogi Prima Ramadhan, SE. Dalam
laporannya, memberikan catatan
kepada Wali Kota Bima terkait sis-
tem perencanaan dan pengangga-
ran RAPBD 2020. Komisi II me-
nilai perencanaan dan pengangga-
ran dua tahun terakhir menunjukan
ada kelemahan.  Seperti landasan
hukum item kegiatan, sehingga
berdampak pada tingkat keperca-
yaan masyarakat.

“Agar perencanaan dan peng-
anggaran dapat terukur untuk ca-
paian target sesuai dituangkan
dalam RPJMD.,penting melaku-

kan evaluasi aparatur perencana-
an,” ujarnya.

Komisi III dibacakan, Muha-
mad Amin, SP.  Duta Golkar me-
nemukan banyak kejanggalan
dalam pembahasan bersama de-
ngan OPD terkait. Setelah komisi
III mempelajari perencanaan
anggaran tahun 2020 oleh tim
TAPD sangat tidak ideal. Hal ini
dapat dilihat dari tidak sinkronnya
antara KUA PPY dengan doku-
men RAPBD tahun 2020 beserta
penjabarannya.

Tidak sinkron antara RKA pa-
da masing-masing OPD dengan
dokumen diserahkan oleh TAPD.
Ini menandakan bahwa Bapedda
dan Litbang sebagai perencana
daerah tak melakukan kajian se-
cara komprehensif terhadap do-
kumen RAPBD.

Usai paripurna, duta PPP, Edi
Ihwansyah mengaku ada kejang-
galan ditemukan saat klinisi komisi
dengan OPD terkait. Kejanggalan
tersebut muncul pada angka ang-
garan kegiatan disejumlah OPD.
Dimana terjadi perbedaan antara ang-
ka tertuang dalam RKA OPD dan Do-
kumen RAPBD diajukan TAPD.

Dicontohkan Edi, anggaran ta-
man pada Dinas LH, pada RKA
OPD hanya Rp 300 juta, semen-
tara di dokumen RAPBD dise-
rahkan TAPD sebayak Rp 1 Mi-
liar. Pun disejumlah dinas lainnya
ditemukan hal sama dan ini me-
rupakan masalah dalam tahap pe-
rencanaan.

Artinya, kata dia, antara TAPD
khususnya Bapedda dan Litbang serta
OPD tidak melakukan koordinasi dan
evaluasi dalam tahap perencanaan
sebelumnya ditetapkan dalam doku-
men RAPBD.

Untuk itu, komisi-komisi dewan
meminta agar tahapan perencana-
an diperbaiki dan lebih teliti lagi ja-
ngan kemudian muncul perbedaan
dalam dokumen pemerintah.(BE06)

Dewan Temukan Dokumen RPABD 2020 tidak Sinkron

Salah satu anggota Pol PP yang
berdarah terkena lemparan batu.

tegasnya.
Komitmen Sekda untuk terus

menegakkan disiplin ASN terus di-
tingkatkan melalui sidak secara
berkala. Terutama di Kelurahan dan
Kecamatan sebagai ujung tombak
pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.  (BE06)

Mataram, BimaEkspres.-
Kepala Perwakilan Bank Indo-

nesia Provinsi NTB, Achris Sar-
wani menyampaikan pentingnya
menjaga kebersihan dan keasrian
lingkungan di Desa Wisata. Hasil
survei kebersihan tempat wisata
dan lingkungan sekitar menjadi sa-
lah satu aspek yang sangat diper-
hatikan oleh wisatawan mancanegara.

Disamping aspek kebersihan
terdapat berbagai aspek lainnya
yang perlu diperhatikan oleh ber-
bagai pihak, baik dari pemerintah
daerah, instansi terkait, pelaku usa-
ha, maupun akademisi dalam rang-
ka mendorong perkembangan sek-
tor pariwisata Provinsi NTB.

Untuk itu,  kata dia, pada tahun
2019 Bank Indonesia Provinsi NTB
mulai menyelenggarakan Superwis-
man. Tujuannya untuk melihat ka-
rakteristik dan perilaku wisatawan
mancanegara yang datang berkun-
jungan ke NTB, terutama ke Pulau
Lombok.

“Sehingga diharapkan data hasil
survei tersebut dapat menjadi ma-
sukan kebijakan bagi pemerintah da-
erah maupun para pelaku usaha,”
ujarnya dalam siaran persnya, Selasa.

Dari hasil survei yang dilakukan,
kata dia, terlihat mayoritas wisa-
tawan mancanegara yang datang
ke NTB (lebih dari 70%) adalah wi-

satawan muda dengan rentan usia 20-
39 tahun. Masa tinggal mayoritas
berkisar antara 3-5 hari, dengan rata-
rata jumlah pengeluaran perwisa-
tawan perkunjungan sebesar Rp5,5-
5,6 juta.

Sebagian besar masih dihabis-
kan untuk akomodasi. Sementara
itu, destinasi wisata yang masih
menjadi favorit di NTB adalah 3
Gili, Senggigi dan Kuta.

“Adapun tempat destinasi wisata
lainnya masih tergolong rendah. Untuk
itu, maka program pengembangan desa
wisata di berbagai tempat oleh peme-
rintah daerah diharapkan akan men-
dorong tingkat kunjungan wisatawan ke
daerah lain, sehingga akan memper-
panjang masa tinggal wisatawan dan
meningkatnya pengeluaran wisatawan
selama kunjungan di NTB,” ujarnya.

Untuk mendorong pengemba-
ngan desa wisata maupun pariwi-
sata di NTB secara umum, maka
perlu didukung oleh pengembangan
SDM di sektor pariwisata. Oleh
karenanya, Bank Indonesia pada
acara tersebut juga meresmikan
Pojok Baca Bank Indonesia/ BI Cor-
ner yang telah dibangun di Sekolah
Tinggi Pariwisata Mataram pada
tahun 2019. Keberadan pojok baca
ini diharapkan mampu memperkaya
ilmu dan meningkatkan kualitas SDM
NTB di sektor pariwisata. (BE04)

Kebersihan Aspek Utama Pengembangan Pariwisata
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Kadus dan Warga Lewintana
Tagih Kontrak Politik IDP

Bima, BimaEkspres.-
Kepala Dusun dan war-

ga Desa Lewintana, Ke-
camatan Soromandi me-
nagih kontrak politik yang
ditanda tangani oleh Bupa-
ti dan Wakil Bupati  Bima
Pilkada lalu. Dalam surat
kontrak politik tersebut,
ada enam poin yang harus
dipenuhi jika IDP menang
dalam konstentasi Pilkada.

"Dulu Bupati dan Wakil
Bupati menandatangani
enam poin jika terpilih di
atas materai 6000. Tapi
realita hanya omong doang
saja, buktinya hingga saat
ini IDP belum satu pun
memenuhi isi surat terse-
but," ujar Kadus Lewinta-
na, Fatahullah, Rabu (20/
11).

Kata Fatahullah, bebe-
rapa pekan lalu datangi
Bupati Bima di Pandopo
untuk menanyakan hal itu.

Saat itu, Umi Dinda ber-
janji akan turun ke Desa
Lewintana setelah pulang
dari Menado.

"Lagi lagi janji itu tidak
ditepati. Padahal kita su-
dah menaruh harapan ke-
hadiran Bupati yakni de-
ngan tujuan silaturahim,"
ujarnya.

Dijelaskannya, antara
lain enam poin yang dise-
pakati dalam surat itu, yak-
ni penimbunan lapangan
sepakbola, pengerukan su-
ngai, rabat gang dan lain-
nya.

"Itu antara lain komit-
men dalam surat yang di-
tandatangani bersama di-
atas materai," ungkapnya.

Sementara itu, Kadus
Pasir Putih, Nasrullah, mem-
benarkan bahwa Umi Dinda
dan H. Dahlan pernah mem-
buat komitmen dengan warga
Lewintana. Namun komit-

men itu belum kunjung di
tepati hingga saat ini.

"Kepemimpinan Bupati
IDP sudah tiga tahun lebih.
Tapi belum mewujudkan
apa yang menjadi komit-
men bersama," keluhnya.

Diharapkannnya, sebe-
lum berakhir masa jaba-
tannya, Bupati dan Wakil
Bupati supaya bisa mewu-
judkan apa yang diharap-
kan oleh warga Lewinta-
na. Sehingga tidak muncul
kesenjangan dan berimbas
pada politik kedepannya.

"Semoga Bupati dan
Wakil Bupati mempunyai
niat untuk merespon salah
satu komitmen itu," harap-
nya.

Warga setempat, M. Sa-
id, menyesalkan sikap Bupati
IDP yang ingkar dengan
kesepakatan itu. Mestinya
Bupati IDP harus meme-
nuhi salah satu poin yang

Daftar Tiga...  dari hal.1

Dia juga mengaku, bukan
hanya Golkar, Hanura dan
PPP,  tapi akan mendaftar-
kan ke semua partai.

“Sesuai jadwal, hari ini
akan saya daftar di tiga par-
tai, Partai Golkar, saya su-
dah kembalikan formulir se-
kaligus daftar," jelasnya.

Dia mengaku, Golkar
akan mengusung kader sen-
diri pada Pilkada 2020. Ka-
rena kader sudah memiliki
kesiapan. Namun untuk ca-
lon wakil, tengantung partai
melakukan survei elektabi-
litas.

"Golkar tetap mengusung
kader sendiri karena memi-
liki kader yang cukup, untuk
calon wakil tidak ada syarat
utama yang harus dipenuhi,

namun pasti ada koordinasi
dan komunikasi yang baik
dibangun bersama," katanya.

Lanjut dia, saat ini pihak-
nya sedang mengecek Par-
pol mana saja yang masih
membuka pendaftaran.
IDP berharap seluruh Par-
pol yang mengusungnya
pada Pilkada  lalu kembali
mendukungnya.

"Saya akan mendaftar di
semua Partai, tapi kita lihat
apakah masih membuka
atau tidak, tapi saya berha-
rap partai koalisi pengusung
sebelumnya, bisa kembali
bersama pada Pilkada pe-
riode 2020-2025," harapnya.

Meski sudah mendaftar
di sejumlah Partai Politik,
namun Dinda tidak bisa

berbangga hati. Sebab se-
jumah Parpol akan melaku-
kan verifikasi dan pleno di-
tingkat kabupaten, wilayah
hingga ke pusat.

"Semua partai memiliki
keputusan masing-masing,
kita tunggu saja hasil ke-
putusan partai mulai tingkat
Daerah, Provinsi dan Pu-
sat," katanya.

Hingga saat ini, IDP su-
dah resmi mengembalikan
formulir dan mendaftar di
lima Parpol. Yakni, Gerin-
dra, Nasdem, Golkar, Ha-
nura dan PPP,  masih ada
partai yang sudah diambil
formulir untuk diserahkan
dan mendaftarkan diri
menjadi kendaraan politik.
(BE05)

ditandatangani bersama
itu. "Bupati harus berikan
contoh yang baik. Jangan
ingkar janji," ujarnya.

Sebelumnya kata dia,
karena ingin Bupati hadir
di Lewintana, pada saat
pembukaan pertandingan
sepakbola diundang untuk
hadir. Akan tetapi Bupati

tidak hadir bahkan tidak me-
nunjuk perwakilan untuk
membuka kegiatan itu.

"Mestinya kegiatan itu
harus didukung oleh peme-
rintah bukan apatis seperti
ini," ucap mantan Sekertaris
BPD Lewintana.

Kades Lewintana, Hi-
dayat Nurdin, membenar-

kan bahwa pihaknya sem-
pat membawa Kadus dan
unsur lain ke Pandopo un-
tuk bertemu Bupati.

"Beberapa waktu lalu
mereka tatap muka dengan
Bupati. Saat itu Bupati sampa-
ikan akan hadir di Lewintana
setelah pulang dari Menado,"
tutupnya. (BE07)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Karena dinilai belum

kantongi ijin resmi, Ang-
gota DPRD kota Bima,
Edi Ihwansyah mendesak
Pemkot Bima untuk me-
negur operator transpor-
tasi online beraktifitas di
Kota Bima.

Ini guna menghindari
munculnya persoalan so-
sial. Terlebih keberadaan
transportasi berbasis on-

line belum ada kejelasan.
Dinas Perhubungan se-

belumnya mengaku pernah
didatangi, namun hanya
konsultasi saja.Karena ini
transportasi modern, bu-
kan berarti seenaknya ma-
suk beroperasi tanpa ijin
resmi.

“Pemerintah tidak boleh
menegur lisan, harus ter-
tulis, apalagi ini perusahaan
besar,"  ujar duta PPP itu

pada  BimaEkspres di kan-
tor dewan, Rabu (20/11).

Untuk itu, mendesak pe-
merintah segera mengambil
sikap.Menanggil manajemen
transportasi online.

“Semuanya harus sesu-
ai prosedur dan aturan, ja-
ngan langsung beroperasi
saja, semuanya harus dila-
kukan kajian untuk hindari
hal-hal tidak diinginkan ber-
sama," harapnya.

Menurutnya, pihak ope-
rator transportasi online
harus menyosialisasikan
diri. Pemerintah juga ha-
rus peka, jangan berdiam
diri, seolah tidak tahu me-
nahu.

“Jangan sampai setelah
ada kegaduhan baru turun
tangan,” ujarnya.

Dia juga meminta agar
Dishub dan Kominfo segera
memanggil pihak operator.
Bicarakan apa keuntungan-
nya bagi daerah. Apalagi su-
dah ada aspirasi dari ojek
pangkalan. (BE06)

Dewan Desak Pemkot Bima Tegur Transportasi Online

Edi Ihwansyah
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Sat Narkoba Amankan
Bir Bintang 240 Botol

Bima, BimaEkspres.-
Unit Opsnal Sat Resnar-

koba Polres Bima berhasil
mengungkap peredaran Mi-
numan Alkohol (Miras) di
jalan lintas Sumbawa Bima
tepatnya di Desa Tambe Ke-
camatan Bolo, sekitar pukul
13.00 Wita, Rabu (20/11).
Dalam operasi tersebut,
Unit Opsnal Sat Resnarko-

ba Polres Bima berhasil me-
ngamankan Miras jenis Bir
Bintang sebanyak 20 dus
atau sebanyak 240 botol.

Kapolres Kabupaten Bi-
ma melalui Kasubag Humas
IPTU. Hanafi, mengungkap-
kan, adapun pemilik  barang
haram tersebut. YN (35) dan
AM (32) yang keduanya war-
ga Desa Sakuru Kecamatan

Monta.
“Semua BB sudah dia-

mankan di Mapolres untuk
proses lebih lanjut,” tuturnya.

Dijelaskannya, peng-
ungkapan peredaran Miras
tanpa ijin edar tersebut se-
telah mendapatkan infor-
masi  dari masyarakat bah-
wa ada sebuah mobil  avan-
za hitam dengan No. Pol B

NTB Akhirnya Setor
12 Atlet di SEA Games

Mataram, BimaEkspres.-
Karateka NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda,

dipastikan menjadi salah satu atlet yang akan tampil
di SEA Games Filipina 2019. Atlet NTB yang
tampil di SEA Games Filipina 2019 jumlahnya cukup
banyak. Mereka berjumlah 12 orang yang diri dari
7 cabang olahraga.

“Ya, saya rasa 12 atlet ini yang sudah pasti tampil
di SEA Games Filipina nanti,” beber Ketua Umum
KONI NTB, H Andy Hadianto, Selasa (19/11) di
akun FB KONI NTB.

Sebelumnya ada sekitar 17 atlet yang diprediksi
tampil di SEA Games. Namun karena ada sebagian
atlet yang belum memenuhi syarat, sehingga ke 12
atlet dari 7 cabor ini yang dipastikan tampil.

Bahkan ada cabor pendatang baru yang cukup
membanggakan dan diprediksi bisa amankan
medali. Cabor itu terdiri dari selancar ombak.
Disebutkannya, untuk 12 atlet itu terdiri dari
Sapwaturrahman (atletik), I Gusti Bagus Saputra
(BMX), Ahmad Zigi Zaresta Yuda (karate). Ada
juga Chairil Anwar Hamzah (selancar ombak),
Ahmad Rifki Mukhlisin (menembak) dan Endang,
Huswatun Hasanah (tinju).

Berikutnya adalah Putu Dini Jasita Utami, Dhita
Juliana, Desi Ratnasari, Allysah Muttakharah,
Danangsyah Yudistira Pribadi (voli pantai).

“Inilah nama-nama atlet yang dipastikan tampil
di SEA Games nanti,” lanjutnya.

Adapun jumlah pendamping atau pelatih asal
NTB berjumlah 4 pelatih. Mereka terdiri dari Arya
Yuniawan, Nurul Imaniar (pelatih atletik). Lalu ada
Agus Salim (pelatih voli pantai) dan Andik Budi
Hariono (pelatih menembak).

Sebelumnya, Sekum PASI NTB, Agus
Sukmayadi menyebut untuk atlet atletik sudah pasti
mengirim satu atlet dari NTB yang tampil di SEA
Games. Atlet yang bersangkutan atas nama
Sapwaturrahman. Sementara Lalu Muhammad
Zohri dipastikan tidak turun dengan sejumlah
pertimbangan yang matang dari pihak PB PASI.

“Kalau atlet Atletik NTB, resmi cuma satu yang
mewakili,” pungkasnya. (BE04)

1370 KFF mengangkut Mi-
ras jenis Bir Bintang dari
Kabupaten Dompu menu-
ju Kabupaten Bima.

Kemudian Unit Opsnal Sat
Res Narkoba langsung berang-
kat menuju di sekitar wilayah
Madapangga  untuk meman-
tau mobil sesuai identitas  dari
informasi tersebut.

Beberapa menit  kemu-
dian mobil yang dimaksud
melintas di depan anggota
lalu melakukan pengejaran.

“Tepatnya di jalan raya
Desa Tambe anggota ber-
hasil berhentikan mobil ter-
sebut.  Kemudian melaku-
kan pemeriksaan bagian da-
lam mobil dan berhasil mene-
mukan BB,” ujarnya.

Mengutip kata Kapolres,
pihaknya berkomitmen mem-
berantas peredaran  Miras di
wilayah Kabupaten Bima se-
bagaimana yang diatur dalam
Perda No. 05 Tahun 2013.

“Kita sampaikan ucapan
terimakasih banyak pada ma-
syarakat yang telah membantu
pihak kepolisian dengan mem-
berikan informasi sehingga
kami berhasil mengamankan
BB dan pemiliknya,” pungkas-
nya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kecamatan

Woha menggelar penca-
nangan Bulan Bhakti Go-
tong Royong Masyarakat
(BBGRM) ke-XVI dan
Hari Kesatuan Gerak (HK-
G) PKK ke-47 tingkat Ke-
camatan Woha Kabupaten
Bima Tahun 2019. Kegia-
tan mengangkat tema "Mari
bersama membangun Bi-
ma Ramah" dipusatkan di
SDN Sari Desa Kalampa
Kecamatan Woha, Rabu
(20/11).

Pencanangan BBGRM

ke-XVI dan HKG PKK ke-
47 tingkat Kecamatan Wo-
ha itu, dihadiri Wakil Bupati
Bima, Drs. H Dahlan M No-
or, M. Pd, Kadis DPMDes,
para Pimpinan OPD Lingkup
Pemkab Bima, Camat Woha
serta Muspika, Kepala Desa,
BPD, Kepala Sekolah SMA,
SMP dan SD serta masyara-
kat.

Camat Woha Irfan, Dj,
SH, menyampaikan Keca-
matan Woha ini sebagai wi-
layah ibukota. Irfan memin-
ta kepada Bupati, Wakil Bu-
pati juga OPD agar menata

Woha menjadi lebih baik.
“Jalan alternatif mulai

dari Desa Kalampa sampai
ke kantor bupati, juga dari
Samili menuju Penapali di-
tata dan diperhatikan," ujarnya.

Selain itu, Irfan meminta
jalan protokol mulai Talabiu
sampai Tente dibuat jalan
gandeng. Pihaknya ingin Ibu
Kota menunjukan wajah
kota bukan wajah kampung.

Disela kegiatan, Wakil
Bupati Bima menyerahkan
bantuan secara simbolis un-
tuk 14 korban kebakaran di
Desa Naru. (BE05)

BBGRM ke-XVI Tingkat Kecamatan Woha Dimulai
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Kominfo Gelar Bimtek Pengelola Website untuk OPD
Dompu, BimaEkspres.-

Dinas Kominfo Kabup-
aten Dompu, Rabu (20/11)
menggelar Bimbingan Tek-
nis pengelolaan Website un-
tuk Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di Pemkab
Dompu. Tujuannya, agar
semua OPD sistem  terko-
neksi.

“Saat ini kita berada di
era globalisasi yang serba
elektronik," kata Asissten
Adminitrasi Umum Setda
Dompu, Drs Gaziaman-

syuri M.Ap saat membuka
kegiatan itu di Gedung PKK.

Karana serba elektro-
nik, katanya, dilakukan oleh
komputer. Mulai dari peker-
jaan kecil, seperti absensi
dengan sidik jari.

“Sekarang sistem ang-
garan juga semua dilaku-
kan dengan aplikasi," kata-
nya.

Hadir Kepala Dinas Ko-
minfo Kabupaten Dompu, Se-
kretari Kominfo dan pejabat
terkait. (BE03)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Fiersa Besari, Musisi,

Penulis dan Treveler asal
Bandung akan menyapa

dung, kelahiran 03 Maret 1984
manggung di Foodbox (Food
and Drink) Bima, Rabu malam.

Rupanya, Fiersa memili-
ki kesan dengan Bima. Ini
untuk ketiga kalinya datang
di Bumi Maja Labo Dahu.
Pertama 2017, berkunjung ke
Pantai Lariti dan Bajo Pulo.
2018, ikut event Teka Tambo-
ra dan ketika Konser Musik
Authentcity. Bima tidak ha-
nya indah dengan alamnya,
namun juga keramahan
orangnya.

Sekitar 400 penggemar
akan disapanya di Foodbox
Bima. Sebelumnya, Rabu

penggemar di Bima, Rabu
(20/11/ 2019).  Pria asal Ban-

sore, Fiersa Besari meng-
gelar Meat and Great di
Uma Ilo Peta.

Rupanya para pengge-
mar yang hadir, tidak ha-
nya mengenal Fiersa seba-
gai musisi. Ada juga yang
mengenalnya dari buku-
bukunya. Buktinya, banyak
yang menanyakan tentang
seputar buku. Namun, ada
juga yang mengenalnya
dengan dunia petualangan.

Bahkan ada yang me-
nanyakan, kapan karya
buku barunya akan hadir
lagi dan temanya. Buku
Fiersa sendiri yang sudah

Sapa Penggemar, Fiersa Besari Terkesan dengan Bima

Bima, BimaEkspres.-
Kegiatan Pelayanan Ke-

sehatan, Donor Darah dan
Administrasi Kependudukan
(Adminduk) gratis di lapangan
Garuda, Desa Nisa, Kecama-
tan Woha, Rabu (20/11) ramai
dikunjungi warga. Kegiatan ini
sebagai rangkapan launching
Pilkada 2020 oleh KPU Kabu-
paten Bima.

"Alhamdulillah, kegiatan
pelayanan kesehatan, donor
darah dan administrasi ke-
pendudukan gratis dibuoa
sejak 15 30 WITA, pelayan-
an ini bermanfaat bagi ma-
syarakat,"  ujar Komisioner

KPU Kabupaten Bima, Ady
Supriadin, SPdI.

Kata dia, pihaknya meng-
gandeng Dinas Kesehatan,
RS PKU Muhammadiyah
Bima, RSUD Bima, dan Di-
nas Dukcapil.

"Selain mendapatkan pela-
yanan adminduk dan keseha-
tan gratis, masyarakat yang
hadir juga berkesempatan
mendapatkan doorprize me-
narik," katanya.

Adi mengajak masyara-
kat Kabupaten Bima teru-
tama masyarakat sekitar,
untuk menghadiri memeri-
ahkan Launching Pemilihan

Pelayanan Kesehatan
dan Adminduk KPU, Ramai

Bima, BimaEkspres.-
Pembukaan Seleksi Ti-

lawatil Quran (STQ) ting-
kat Desa Rasabou Keca-
matan Bolo Tahun 2019 di-
gelar di halaman Masjid As
Su’dah berlangsung meri-
ah, Selasa malam (19/11).
Hal tersebut terlihat dari
antusias masyarakat yang
hadir pada kesempatan itu.

STQ dibuka oleh Kepala
Pemerintahan Kecamatan
Bolo, Mardianah, SH. Ha-
dir pada kesempatan ter-
sebut, Ketua MUI, LPTQ,
Kapolsek, Danramil, Pj Ka-
des Rasabou dan jajaran,
tokoh agama serta lapisan
masyarakat lainnya.

Ketua Panitia STQ ting-
kat Desa Rasabou, Drs.
Muhtar H. Amen, melapor-
kan, mengacu kepada surat
edaran Camat Bolo tentang
pelaksanaan STQ se Keca-
matan Bolo.

Selain itu, mengacu surat
edaran Kementrian Dalam
Negeri, bahwa mengajarkan

generasi untuk dapat menulis
serta mengamalkan Al
Qur'an.Mata lomba yang
akan dilaksanakan yakni
Tilawah mulai tingkat anak
hingga remaja. MHQ 1 juz
hingga 30 juz.

"Selain itu ada mata lom-
ba Tafsir Al Quran, Tafsir
100 hadist. Untuk tafsir Al
Quran dan hadis belum ada
yang daftar. Sehingga di-
ganti dengan mata lomba
tartil," jelasnya.

Total peserta sekitar 40
orang. Yakni Tilawah anak
anak 30, remaja 15  dan De-
wasa 8 orang. MHQ 5 juz
ada tiga peserta. "Untuk MH-
Q 10, 20 dan 30 juz belum ada
yang daftar," ujarnya.

Camat Bolo, Mardia-
nah, SH, mengungkapkan,
STQ ini sebagai motivasi
bagi generasi penerus. Se-
lain itu bisa menekan ang-
ka munculnya penyakit so-
sial.

"Lewat STQ ini diha-
rapkan menekan angka

penyakit sosial," tuturnya.
Al Qur'an sebagai pedo-

man hidup bagi semua, tentu
harus diaplikasikan dalam
kehidupan sehari hari.

"Alqur'an tidak saja diba-
ca. Tapi harus diamalkan apa
yang menjadi kandungan-
nya," terangnya.

Dirinya berharap, agar
STQ ini bisa menjadi sum-
ber kesejukan, sehingga
hati damai, tentram.

"Mari kita tingkatkan
ilmu kita untuk menghin-
dari berita hoaks yang ti-
dak jelas asal usulnya," ka-
tanya.

Diharapkannya, semua
harus menjaga kerukunan
antar sesama. Apalagi saat
ini Desa Rasabou mema-
suki tahapan suksesi Pilka-
des.

"Jangan jadikan suksesi
Pilkades sebagai ajang sa-
ling siku. Tapi jadikan mo-
mentum tersebut sebagai
ajang silaturahim," tutup-
nya. (BE07)

STQ Tingkat Desa Rasabou Meriah

diterbitkan adalah Garis
Waktu (2016), Konspirasi Alam
Semesta (2017), Catatan Juang
(2017),  Arah Langkah (2018),
11:11 (2018).

Untuk  Tapak Jejak (2019),
ungkapnya, belum dapat di-
rampungkannya, karena
kesibukan manggung. Dia
bereharap, dalam panggung
Authentcity bisa menghibur
penggemarnya.

Fiersa juga mengung-
kapkan keinginannya untuk
istirahat dari dunia pang-
gung selama setahun. Dia
mengaku capek dengan pa-
datnya jadwal. (BE04)

Fiersa Besari bersama Kerabat Kerja saat Meat and Great  dengan penggemar di Ilo Peta,
Rabu sore.

Bupati dan Wakil Bupati
Bima Tahun 2020.

"Saya harap masyarakat
bisa menghadiromi dan me-
riahkan kegiatan Launching
dan sambut pesta demokrasi
dengan suka cita," katanya.

Lanjut dia, KPU Kabu-
paten Bima, sebagai pelak-
sanaan Pemilukada akan
melayani masyarakat untuk
memberikan hak pilih pada
Pilkada serentak 2020.

"Moto Pilkada serentak
ini adalah pemilih berdaulat
negara kuat, kami akan me-
wujudkan itu di Kabupaten
Bima," jelasnya. (BE05)
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Esksekusi Rumah, Alot, Arus Lalu Lintas Macet

Bima, BimaEkspres.-
Eksekusi rumah di De-

sa Tambe Kecamatan Bo-
lo yang sebelumnya diper-
karakan di Pengadilan Ne-

geri Raba Bima dengan no-
mor perkara perdata nomor:
31/Pdt.G/2018/PN/Rbi,
tanggal 5 April 2019, Jo.Pu-
tusan Pengadilan Tinggi Ma-

M.Pd Dkk (Penggugat) la-
wan  Adnan Abdullah dan
lainnya yang semula seba-
gai Tergugat.

Informasi yang dipero-

taram Nomor: 109/PDT/
2019/PT.MTR, tanggal 7
Agustus 2019.

Perkara perdata ter-
sebut antara Abdul Kadir

Bima, BimaEkspres.-
Untuk mendukung pro-

gram Zero Waste atau be-
bas sampah plastik, yang
diluncurkan Pemprov NTB,
Bupati Bima Hj. Indah Dha-
mayanti Putri SE, membagi-
bagi dua ratus buah botol mi-
num isi ulang untuk Pegawai
di lingkup Setda Bima.

Kabag Humas Setda Bi-
ma M Chandra Kusuma Ap,
mengatakan dimomen yang
bertepatan dengan ultahnya
tahun ini.  Bupati membagi dua
ratus buah botol minum ini ulang.

Bupati, kata Kabag, me-
ngajak aparatur lingkup Pem-
kab Bima untuk mengurangi
sampah plastik. Dijelaskan Chan-
dra, Zero waste adalah Program
Provinsi yang harus disukseskan.
Sekecil apapun yang telah kita
lakukan untuk kebaikan orang
lain tetap ada manfaatnya.

‘’Mari kita berbuat demi
kebaikan bersama. Dimulai da-
ri lingkup Setda dan akan diikuti

oleh OPD-OPD lain. Jangan dili-
hat dari besar atau kecilnya yang
kita perbuat,’’ kata bupati, dikutip

Chandra.
NTB Zero Waste ada-

lah Program Prioritas Pem-

leh, esksekusi ini dilakukan
berdasarkan putusan ban-
ding dan sudah lewat 14 hari.
Namun sebelumnya dilaku-
kan mediasi agar pihak yang

kalah keluar dengan suka
rela untuk meninggalkan lo-
kasi yang maksud.

“Karena sudah lewat 14
hari belum juga menyata-
kan Kasasi. PN mengelu-
arkan surat Almaning,” ujar
salah satu pegawai PN Bima
yang enggan dikorankan na-
manya.

Pantauan BimaEkspres,
kondisi saat eksekusi sempat
alot lantaran adanya penolakan
dari pihak penggugat. Hingga
pada saat mobil eksafator mu-
lai merubuhkan tembok pagar
bagian depan rumah, peng-
gugat beserta keluarganya ti-
dak mau bergeser. Namun
berkat backup pihak polisi,
upaya eksekusi terus dilakukan
dan pada akhirnya satu unit
rumah panggung dan empat
pintu kos berhasil dirubuhkan.
Selain itu, Jalan lintas Sumba-
wa sempat macet dan menga-
kibatkan antrian panjang tidak
dapat dielakkan hingga pulu-
han kilo meter.

Hingga berita ini dirilis, pihak
Abdul Kadir M.Pd Dkk selaku
Penggugat belum bisa dikonfir-
masi. (BE07)

Mataram, BimaEkspres.-
Provinsi NTB memiliki

kekayaan alam yang me-
limpah seperti hasil perta-
nian, peternakan, kelautan
dan pertambangan, maka
diperlukan cara pengelola-
an yang inovatif. Semua pro-
duk itu tidak akan membe-
rikan nilai tambah apabila
produk mentahnya yang dijual
atau dikirim.

Nilai tambah itu akan mun-
cul apabila ada sentuhan in-
dustri untuk mengolah men-
jadi produk yang berbeda dan
memiliki nilai jual.

Industrialisasi adalah
solusi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyara-
kat. Tidak hanya itu, ber-
bagai masalah di NTB, se-

nur, Selasa (19/11).
Esam Alqararah men-

jelaskan sedang mempe-
lajari bentuk industri pe-
ngolahan yang ada di NTB.
Namun, secara umum ia
sudah memahami potensi
serta keunggulan di dae-
rah yang dikenal wisata
halal terbaik dunia ini.

“Kami rencana untuk
mem-branding industri
pengolahan makanan ha-
lal di sini,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan,
sejauh pengalamannya di
berbagai negara di dunia,
industri pengolahan ini
memerlukan komitmen
semua pihak.

Sehingga apa yang
menjadi rencana peme-

Kekayaan Alam Melimpah, Perlu Pengelolaan Inovatif
perti kemiskinan dan pe-
ngangguran pun akan tera-
tasi dengan konsep penam-
bahan nilai barang atau pro-
duk yang ada di NTB.

Karena itu, Gubernur NTB
Dr. H. Zulkieflimansyah me-
negaskan dan meyakinkan se-
luruh calon investor bahwa
NTB akan menjadi rumah bagi
industri pengolahan. Sehingga,
industri yang akan dibangun di
NTB harus mengolah berbagai
barang dan bahan serta harus
memberikan nilai tambah bagi
pengembangan produk yang
ada di NTB.

Gubernur menerima kun-
jungan Perwakilan United Na-
tion for Development Orga-
nization (UNIDO), Esam Al-
qararah di ruang Kerja Guber-

Dukung Zero Waste, Bupati Bagikan 200 Botol Isi Ulang

prov NTB dengan target 70
persen pengelolaan dan 30
persen pengurangan sampah

di tahun 2023. Karena ini pro-
gram unggulan maka semua
masyarakat harus terlibat dan

mengambil peran nyata untuk
mengendalikan dan mengelola
sampah. (BE04)

rintah bersama masyara-
kat dapat dilaksanakan de-
ngan baik.

Tidak lupa juga ia me-

nyampaikan dalam waktu
dekat akan mendetailkan
rencana tersebut.

Termasuk juga menga-

jak sejumlah investor lain
yang ia kenal untuk melihat
peluang kerja sama di NTB.
(BE04)
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Galaxi FC Juarai Sepak Bola Piala Gubernur Cup
Bima, BimaEkspres.-

Turnaman sepak bola
antar klub piala Gubernur
Cup Tahun 2019 berakhir,
Rabu (20/11). Turnamen
yang berlangsung di La-
pangan Desa Dena terse-
but dimenangkan oleh tim
Galaxi FC usai mengalah-
kan tim Famili Farzadit di
laga final melalui drama adu
pinalti, skor akhir 4 - 2.

Sebelumnya, pertandi-
ngan kedua keseblasan itu
bermain imbang di 45 me-
nit pertama. Hingga mema-
suki babak kedua, pemain
Famili Farzadit lebih dulu
merobek jala gawang yang
dijaga kiper galaxy FC se-
kaligus merubah papan skor
menjadi 1–0 untuk keung-
gulan tim Famili Farzadit.

Tidak berlangsung lama,
salah satu pemain Galaxi FC
membalas kebobolan dan
merubah papan skor imbang
1 – 1.

Sementara keluar seba-
gai juara tiga bersama yak-
ni tim STKIP Tamsis dan
Granat Talabiu Kabupaten
Bima. Sedangkan pemain
terbaik Capung tim Galaxi
dan pencetak gol terbanyak
Syahroni tim Famili Farza-
dit.

Ketua Panitia Piala Gu-
bernur, Herman Effendy,
S.Sos, menyampaikan, per-
tandingan dimulai sejak 20
September lalu dan diikuti
32 club.  Baik yang berada
di Kota Bima, Kabupaten
Bima dan Dompu.

“Turnamen ini sebagai

ajang silaturrahmi. Sekali-
gus ajang melatih para pe-
main sepak bola untuk te-
rus mengasah kemampuan
dan bakatnya,” ujar Herman.

Selain itu, dia juga me-
minta maaf atas ketidak-
hadiran Gubernur NTB un-
tuk menutup turnamen ini.

Namun beliau berpesan
agar para pemain terus ber-
latih, berlatih dan berlatih.

“Semoga melalui turna-
men ini dapat melahirkan
bakat bakat baru yang nan-
tinya dilirik oleh Porprov dan
liga lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai yang
disampaikan oleh Bapak Gu-
bernur pada pembukaan du-
lu, turnamen ini diagendakan
setiap tahun karena bebe-
rapa faktor. Yakni lanjutnya,

selain lapangan yang sudah
memadai, juga sisi keamanan
bisa dijamin.

“Alhamdulillah selama per-
tandingan Kamtibmas tetap ter-
jaga,” ujarnya.

Mataram, BimaEkspres.-
Ketua TP PKK NTB, Hj.

Niken Saptarini Widyawati Zul-
kieflimansyah, SE. M. Sc terlihat ba-
hagia menyapa anak-anak dan
masyarakat di Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat, Rabu
(20/11/19). Istri Gubernur itu ter-

lihat dekat dan memberikan
senyum terbaik untuk anak-
anak yang menyambutnya
bersama rombongan.

Bagi Hj. Niken, menyapa
masyarakat adalah sebuah
kaharusan. Di samping untuk
melihat lebih dekat geliat kehi-

dupan masyarakat, juga untuk
memberikan edukasi dan sosi-
alisasi tentang hidup sehat.

Masyarakat Kecamatan
Lingsar menyambut Tim Peng-
gerak PKK Provinsi NTB dan
rombongan dengan hangat.
(BE04)

Ketua PKK NTB Bahagia Sapa Anak-anak di Lingsar

Untuk juara satu dise-
rahkan uang pembinaan
Rp 20 juta. Juara dua Rp
15 juta. Juara tiga bersama
masing Rp 5 juta. Sedang-
kan pemain terbaik dan pen-

cetak gol terbanyak masing-
masing Rp. 500 ribu.

“Selain uang pembinaan.
Juara pertama hingga juara
tiga bersama mendapat pia-
la,” pungkasnya.(BE07)

Dompu, BimaEkspres.-
Pemerintah Kabupaten

Dompu bekerjasama de-
ngan Biro Kerjasama Set-
da Provinsi NTB mengge-
lar Sosialisasi PP Nomor 28
tahun 2018  tentang kerjasa-
ma daerah tingkat dua. Ke-
giatan yang berlangsung Ra-
bu (20/11) diikuti ASN ling-
kup Pemkab Dompu di ge-
dung Dharma Wanita.

“Saya berharap semua
ASN membaca dan menge-
tahui setiap perubahan re-
gulasi yang ada,"  kata Asis-

ten  Pembangunan dan Kesra
Setda Dompu, Ir H Muha-
mad Rasyidin Suryadi MSi.

Dikatakanya, Peraturan
Pemerintah Nomor 28 tahun
2018 dapat dijadikan pedom-
an dalam melakukan kerjasa-
ma daerah. Karena dengan
memahami ketentuan yang
ada, dapat menjalin kerjasa-
ma daerah. “Kalau itu sudah
dipahami, maka ASN akan
mampu melakukan tugasnya
dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ba-
gian Kerjasama Daerah, Ardi-

ansyah, SE berharap dengan
adanya kegiatan sosialisaai itu
dapat menyatukan prespsi
semua pihak yang ada di da-
erah. Terutama kepada peser-
ta sosialisasi.

“Mari kita satukan pre-
sepsi agar regulasi ini dapat
berjalan dengan baik," ha-
rapnya.

Sosialisasi itu juga meng-
hadirkan nara sumber dari Ba-
gian Kerjasama non Pemerin-
tah Biro kerjasama Setda
Pemprov NTB, Drs Abuba-
kar, MM. (BE03)

Bima, BimaEkspres.-
Ketua Lembaga Pengem-

bangan Tilawatil Qur’an
(LPTQ) Kecamatan Bolo,
Drs Masdin H. Yasin me-
nyatakan, untuk pelaksaan
Seleksi Tilawatil Qur’an
(STQ) tingkat Provinsi di
Kabupaten Dompu Tahun
2020 mendatang beda de-
ngan sebelumnya. Pasalnya,
akan diubah menjadi Seleksi
Tilawatil Qur’an dan Hadis
(STQH).

Kata dia, informasi
perubahan STQ menjadi
STQH itu disampaikan
oleh Ketua LPTQ Provin-
si saat rapat orientasi de-
wan hakim beberapa wak-
tu lalu.

“Untuk pelaksanaan
STQH pertama di Kabu-
paten Dompu,” tuturnya
saat pembukaan STQ di

Desa Rasabou, Selasa ma-
lam (19/11).

Untuk itu, kata dia, ada
perubahan mata lomba,
yakni Cabang Musabaqah
Hafal Hadis yang dibagi
dalam tiga golongan. “

Yang pertama golongan
hafalan 100 Hadis dan
Sanad. Kemudian hafalan
500 Hadis tanpa Sanad
dengan maksimal umur 22
tahun 11 bulan 29 hari.
Sedangkan yang ketiga
golongan Makalah Hadis
dengan umur maksimal 24
tahun 11 bulan 29 hari,” je-
lasnya.

Menurutnya, sebelum
pelaksanaan STQH, setiap
desa bisa mempersiapkan
peserta sekaligus mulai
memasukan mata lomba
tersebut. Sehingga pada
pelaksanaan STQH di Dom-

pu ada perwakilan yang di-
utus.

Ketua LPTQ Bolo: STQ Dirubah Menjadi STQH

“Insya Allah terkait ma-
salah soal yang dibutuhkan

peserta. Kita akan minta pa-
da LPTQ Provinsi,” katanya.

Drs. Masdin H Yasin

ASN Dituntut Mengetahui Setiap Perubahan Regulasi

ASN lingkup Pemkab Dompu.

Dijelaskannya, pelaksa-
naan STQ sebelumnya,
untuk Cabang Tilawah yak-
ni golongan anak anak dan
dewasa saja.

Sedangkan untuk golo-
ngan remaja tidak dilom-
bakan. Yang kedua cabang
MHQ 1 juz dan 5 juz tila-
wah. Kemudian 20 juz dan
30 juz tanpa tilawah.

“Selain itu Tafsiril Qur’-
an ada tiga golongan yakni
Tafsiril Qur’an bahasa Arab,
Inggris dan Indonesia,” ung-
kapnya.

Diharapkannya, mulai
sekarang setiap desa bisa
mengadakan lomba meng-
hafal hadis. Sehingga pada
pelaksanaan STQH bisa
mengikuti lomba dengan
maksimal sekaligus meraih
juara,” harap Ketua LPTQ
Bolo.(BE07)


