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Bima, BimaEkspres.-
Hari pertama pelatihan Google News

Initiative (GNI) atau Cek Fakta, di aula
FKUB Kota Bima, jurnalis Bima dikenal-
kan dengan sejumlah tools. Tools terse-
but digunakan untuk memveridikasi sejum-
lah konten, situs, akun medis sosial, maupun
foto.

Dengan pelatihan ini, Project Coor-
dinator Google News Initiative (GNI),
Arfi Bambani mengharapkan, kualitas
jurnalis meningkat dan tidak terjebak ho-
aks. Maka perlu verifikasi data, agar in-

Baca: Jangan Terjebak... Hal 3

formasi yang disampaikan kepada publik
benar.

“Karena lucu jika jurnalis  terjebak ho-
aks,” katanya saat Pelatihan Cek Fakta
yang diikuti 25 Jurnalis Bima di aula FK-
UB Kota Bima, Sabtu – Ahad (23-24/11).

Dijelaskannya, untuk itu, AJI Indone-
sia bekerjasama dengan Google, membe-
rikan peningkatan kapasitas bagi jurnalis
di Indonesia untuk melakukan verifikasi
informasi dan data. Setidaknya ada seki-
tar 2.000 jurnalis di Indonesia yang sudah
mengikuti kegiatan ini,  menjadi jaringan,

Jurnalis Bima Jangan Terjebak Hoaks

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
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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-
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termasuk di Bima, NTB.
Kegiatan ini sudah berlangsung sejak

2018 dan diharapkan masih akan ber-
lanjut. Kegiatan ini dibiayai oleh Google
untuk peningkatan kapasitas jurnalis.

“Hampir 2000 jurnalis se-Indonesia menjadi
jejaring di lebih dari 50 kota se-Indonesia. Bima
walaupun kota  kecil,  namun dapat kegiatan
ini,” ujarnya.

Diharapkannya, jurnalis Bima memanfaat-

Pembinaan Atlet Harus Terus Dilakukan

Peserta pelatihan Cek Fakta yang dilaksanakan AJI di Aula FKUB Bima.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Pengembangan dan pembinaan atlet

harus terus dilakukan dalam rangka me-
nemukan bibit-bibit unggul. Sehingga nan-

(23/11) malam.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah Kota

Bima melalui KONI telah menganggar-
kan sebesar Rp3 miliar untuk pembinaan
atlet-atlet berprestasi di berbagai bidang
olahraga.

Wali Kota menyampaikan pengharga-
an dan apresiasi kepada panitia  Turna-
men Bola Voli Rontu Cup II yang telah
menyelenggarakan kegiatan positif ini
dengan lancar dan sukses hingga akhir.

Diharapkannya kegiatan ini dapat di-
tingkatkan kuantitasnya maupun kuali-
tasnya untuk penyelenggaraan kegiatan
yang sama ditahun berikutnya.

"Dari turnamen ini pula kita bisa me-
nyeleksi atlet-atlet muda berbakat yang
nantinya dapat membawa nama harum
Bima di ajang yang lebih tinggi lagi," ujarnya.tinya dapat berlaga di ajang yang lebih tinggi.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bima,
H Muhammad Lutfi, SE saat penutupan
Turnamen Bola Voli Rontu Cup II, Sabtu
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CATATAN REDAKSI

DI PILKADA Kabupaten Bima 2020, ada
tema yang diusung penyelenggara, yakni MA-
RASO. Dalam bahasa Bima, bisa berarti yang
bersih, jujur, tanpa cela. Namun, MARASO ini
juga dijadikan akronim dari  Mandiri, Akun-
tabel, Respinsif, Aksesibilitas, Sinergisitas dan
Objektif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupa-
ten Bima, Rabu (20/11) malam telah mengge-
lar peluncuran tahapan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bima tahun 2020. Kegiatan dipu-
satkan di Lapangan Garuda, Desa Nisa, Keca-
matan Woha.

Launching ini sebagai pertanda dimulainya
tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bima tahun 2020 dengan Motto Maraso. Mes-
kipun  beberapa tahapan sebenarnya sudah
berjalan. Namun launching ini sebagai tabuh
gendang, agar masyarakat secara luas menge-
tahuinya.

Pada Pilkada 2020 mendatang, KPU Kabu-
paten Bima masih membidik partisipasi pemilih.
Pada Pemilu 2019, hasil pemilihan di Kabu-
paten Bima melampaui target partisipasi Nasi-
onal 77,5 persen, yakni 80 persen. Sebab penca-
paian besar dalam partisipasi pemilih.

Keberhasilan ini tidak hanya dirasakan
bagi penyelenggara KPU dan Bawaslu saja,
namun seluruh elemen masyarakat Kabupa-
ten Bima. Maka, diharapkan pada Pilkada Ra-
bu 23 September 2020 nanti akan semakin suk-
ses dan melebihi dari Pemilu sebelumnya.

Pilkada dengan Moto Maraso  harus mampu
diwujudkan. Mulai tahapan persiapan penye-
lenggataan dan hasil nanti. Maka, prinsip-prin-
sip dalam  Maraso pun dapat diimplementasikan.

Untuk mencapai angka partisipasi itu,
maka KPU harus melakukan lebih dari Pemilu
lalu, terutama meningkatkan sosialisasi. Men-
jalin kemitraan dengan berbagai elemen yang
ada, sehingga semakin banyak yang tersentuh.

Disamping aspek kuantitas, maka kualitas
penyelenggaraan juga menjadi penting. Sa-
lah satunya keamanan. Tanpa pelaksana-
an yang aman, maka tidak dapat diwujudkan
Pilkada yang berkualitas, jujur, adil, akun-
tabel.

Termasuk menyasar kelompok rentan. Ti-
dak hanya bagi penyandang disabilitas. Tapi
kelompok masyarakat yang dianggap rentan
virus politik  uang.

Tidak bisa dipungkiri praktek politik uang
terjadi pada Pemilu lalu, meskipun tidak ba-
nyak yang bisa dibuktikan oleh penyelenggara.

Maka, kesadaran memilih juga harus
berbanding lurus dengan kesadaran untuk
menjaga kualitas suara. Seperti motto Ma-
raso, orangnya harus bersih dari tindakan
dan sikap yang menciderai demokrasi.

Proses “Maraso” juga harus dimuncul-
kan oleh Partai Politik yang saat ini sedang
merekrut bakal calon Kepala Daerah Kabu-
paten Bima.

Jika proses awal cacat, maka sulit berha-
rap lahirnya pemimpin yang bersih dan ber-
kualitas. (*)

Pilkada MARASO

Kota Bima, BimaEkspres.-
Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Raba Bima,
menggelar kegiatan “Pajak
Bertutur” di SDN 19 Kota Bi-
ma,  Jumat (22/11).

Kegiatan itu bertujuan un-
tuk mengenalkan pajak sejak
dini pada siswa sekolah da-
sar.

Kepala KPP Pratama
Raba Bima, I Wayan  Sur-
yana menjelaskan kegiatan
ini untuk mengedukasi ge-
nerasi masa depan.  Kedepan,
saat mereka sudah waktunya
bekerja,  sudah sadar dengan
pajak.

“Ini program nasional
dan ada banyak model edu-
kasi pajak,  termasuk mela-
lui buku, bahkan mendorong

adanya kurikulum sekolah
tentang pajak,” ujarnya.

kesadaran pajak sukarela
kedepannya menjadi ting-
gi.

“Kami bercerita tentang
apa itu pajak, bahkan men-
jadi bagian dari bela Nega-
ra,” ujarnya.

Lanjutnya, bela negara
tidak hanya perang, tapi ber-
juang dengan pajak.  Karena
negara dibiayai dengan pa-
jak, sehingga butuh tumbuh-
nya kesadaran.

“Pajak dikumpulkan di-
gunakan untuk membangun,
seperti infrastruktur, terma-
suk sekolah,” jelasnya kepa-
da para murid.

“Siswa ini adanya 10
atau 15 tahun kedepan akan
bekerja.  Jadi apapun nanti,
jangan lupa bayar pajak,”
pesannya.

tua melapor pajak. Karena
semakin besar  pajak yang
masuk, Negara akan makin
maju.

“Kalau pajak tidak diba-
yar,  jalanan banyak rusak.
Untuk itu, menjadi pahla-
wan  masa kini dengan  ber-
juang melalui membayar
pajak,”  ujarnya.

Kepala SDN 19,  H Abd
Rahim, SPd menyampai-
kan apresiasi atas kegiatan
KPP Pratama Raba Bima.
Dijelaskannya kepada sis-
wa, jika pajak adalah kebu-
tuhan untuk pembangunan
infrastruktur.

“Pajak itu dari rakyat un-
tuk rakyat,” terangnya.

“Mudah mudahan yg di-
lakukan KPP Pratama ada
hasilnya ke depan,  muncul-

KPP Pratama Gelar Pajak
Bertutur di SDN 19 Kota Bima

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

Zulkieflimansyah menggelar
Safari Subuh di Masjid Jami'
Hamidah, Kebun Roek, Am-
penan Kota Mataram, Sabtu
(23/11/2019). Pada Safari kali
ini, Gubernur didampingi
Kepala BI Perwakilan NTB,
Acris Sarwani, Kepala Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK)
NTB, Farid Falatehan dan
Direktur Utama Bank NTB
Syari'ah, H. Kukuh Raharjo.

Kehadiran tiga pimpinan
yang menangani perbankan
di NTB itu kata Gubernur
untuk membantu masyarakat
memahami ilmu perbankan.
Sehingga memudahkan men-
dapatkan akses bantuan dana
atau pinjaman usaha di bank.

Menurut Gubernur, sela-
ma ini masyarakat belum
memahami ilmu perbankan
secara utuh. Sehingga ba-
nyak di antara mereka yang
terjebak pada praktek rentenir

"Kehadiiran kami di sini,
agak khusus. Karena mem-
perbaiki umat ini tidak cukup
dengan ceramah-ceramah.

Kepala KPP Pratama Raba Bima, I Wayan  Suryana menyerahkan
plakat kepada Kepala SDN 19,  H Abd Rahim, SPd.

Gubernur Ajak Perbankan Safari Subuh

Suasana siswa SDN 19 Kota Bima saat mengikuti kegiatan Pajak Bertutur.

Melalui edukasi sejak
dini, kata dia, diharapkan

Termasuk mengajak sis-
wa mengingatkan orang

nya generasi taat pajak,”
pungkasnya. (BE04)

Hadir di tengah-tengah kita
orang orang hebat yang me-
nentukan pembangunan eko-
nomi di NTB. Di sini ada

Kepala Bank Indonesia, Ke-
pala OJK dan Kepala Bank
NTB Syari'ah," ungkapnya.
(BE04)
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Wujudkan Pilkades Damai,
Cakades Tambe Buat Pernyataan Bersama

Bima, BimaEkspres.-
Pencanangan Pemilihan Kepala

Desa (Pilkades) damai di Desa
Tambe digelar, Sabtu (23/11). Ke-
giatan yang ditandai dengan penan-
datanganan pernyataan bersama
kelima calon Pilkades Tambe.  Kegi-
atan  berlangsung di Lapangan Fajar.

Ketua Panitia Pilkades Tam-
be, Drs Syafruddin Idris menyam-
paikan kegiatan ini merupakan
salah satu tahapan dalam pelak-
sanaan Pilkades serentak De-
sember mendatang. "Kegiatan ini
sebagai bentuk komitmen awal
para calon. Agar sama- sama un-
tuk menyukseskannya," ujar Sya-
fruddin, kemarin.

Kata dia, usai kegiatan ini
tahapan selanjutnya yakni pe-
nyampaian misi dan visi dan kam-
panye. "Semoga beberapa tahapan
itu bisa berjalan sukses sampai pada
hari pelaksanaan Pilkades 16
Desember mendatang," ujarnya.

Ketua BPD Tambe, Buyung
Nasution, SPd mengajak warga
untuk bersama-sama menyuk-
seskan pelaksanaan Pilkades
mendatang. Terutama dalam
menjaga keamanaan dan keter-
tiban. "Kita harus pastikan dan
komit untuk sukseskan Pilkades
mendatang," ajaknya.

Selain itu, para calon Kades
diminta harus memiliki komitmen
siap kalah dan menang. Sehing-
ga apapun hasil nantinya bisa
diterima dengan baik. "Panitia
harus benar-benar melaksana-
kan tugas dengan baik sesuai
tahapan dan aturan. Sebab suk-
ses tidaknya Pilkades tergantung

Jangan Terjebak... dari hal.1

kan kegiatan ini dengan baik.
Memanfaatkan untuk mengem-
bangkan kemampuan dibidang
jurnalis, juga hal lainnya.

“Kegiatan ini banyak gunanya,

panitia," terangnya.
Sementara itu, Camat Bolo,

Mardianah SH menyampaikan
bahwa komitmen ini jangan ha-
nya dituangkan dalam kertas.
Tapi harus benar-benar muncul
dari nawaitul baik para calon.

"Percuma komitmen diatas

D I J U A L
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kertas saja. Kalau itu tak ada dalam
hati para calon, pendukung maupun
saksi. Untuk bersama menjaga
pelaksanaan Pilkades ini," tuturnya.

Selain itu, dia juga mengi-
ngatkan para calon untuk tak
saling menjatuhkan. Tapi berpo-
litiklah dengan cara-cara yang
baik. Yakni menyampaikan pro-
gram yang akan dikerjakan se-

lama lima tahun mendatang.
"Jangan saling menjatuhkan.

Tapi jual program agar kita cin-
tai dan dipilih," ingatnya.

Mardianah juga mengajak
warga untuk tidak Golput. Sebab
langkah itu bukan menjadi pili-
han menjadi warga yang baik.

"Satu suara itu menentukan
pembangunan lima tahun men-

tidak hanya sebagai jurnalis, namun
juga pribadi. Bisa juga mengembang-
kan kemampuan dalam bidang la-
innya,” ujarnya.

Lanjut Arfi, projek ini terbesar

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub)

NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
melepas Atlet Sea Games seka-
ligus makan malam bersama
atlet NTB, Jumat (22/11).

Sejarah mencatat, sejak SEA
Games pertama diadakan di
Bangkok pada tahun 1959, baru
kali ini ada 12 Atlet dan 3 pelatih
asal NTB ikut membawa panji
panji Merah Putih untuk berlaga
di Sea Games 2019 Filipina.

“Sebuah kebanggaan bagi kita
semua bahwa atlet-atlet  sudah
banyak menorehkan prestasi
prestasi internasional. Kini, Ber-
cita cita menjadi juara di ajang
olahraga Internasional mengibar-
kan merah putih adalah hal yang
lumrah buat atlet atlet NTB
kebanggaan kita,” ujar Wagub.

"Saya berkeyakinan dengan
prestasi internasional mereka,
anak anak muda NTB akan
menyumbangkan paling sedikit 4
medali emas untuk Bangsa IN-
DONESIA di ajang Sea Games

2019 Filipina sebagai kado ulang
tahun NTB ke 61," ungkapnya.

Dikatakannya, anak-anak
NTB kini bercita cita menjadi
patriot olahraga mengangkat
harkat dan martabat Bangsa In-

donesia. Bukan lagi sekedar
juara Nasional.

“Kalian Bisa Kalian Hebat.
Kami Bangsa Indonesia bang-
ga,” ujarnya memberi semangat.
(BE04)

datang," tuturnya.
Dijelaskannya, pencanangan

ini merupakan pertama dilaksa-
nakan bagi desa yang melaksana-
kan Pilkades di Kecamatan Bolo.

"Dari delapan desa yang melak-
sanakan Pilkades di Bolo. Desa
Tambe pertama kita jadwalkan
untuk pencanangan ini," pungkas-
nya. (BE07)

Bina, BimaEkspres.-
Memeriahkan Hari Guru

Nasional (HGN) dan HUT ke-
74 PGRI Tahun 2019, Pengurus
PGRI Kecamatan Madapangga
menggelar berbagai lomba.
Diantaranya lomba gerak jalan
tepat waktu, catur, tenis meja
dan bulutangkis.

Ketua PGRI Kecamatan
Madapangga, Anwar SPd me-
nyampaikan kegiatan ini dalam
rangka memperingati HGN dan
PGRI. Sekaligus meningkatkan
kebersamaan seluruh guru.

"Semoga kegiatan ini ber-
dampak pada kebersamaan
seluruh guru di wilayah ini,"
ujarnya, Sabtu (23/11).

Dijelaskannya, khusus lomba
gerak jalan tepat waktu ini diikuti
sebanyak 72 regu. Dengan
jumlah peserta sebanyak 750
guru di Kecamatan Madapang-
ga. Baik itu PNS maupun non
PNS.

"Para regu kita lepas di La-
pangan Desa Bolo melewati

Desa Rade berakhir di halaman
Kantor Camat Madapangga
Desa Dena," tuturnya.

Kata dia, dalam lomba ter-
sebut pihaknya melibatkan tim
penilai dari Polri dan pengawas
pendidikan wilayah setempat.
Dengan indikator penilain yakni
ketetapan waktu, keseragaman,
kekompakan dan lainnya.

"Semoga para juri menilai
secara obyektif," katanya.

Untuk pemberian hadiah bagi
para juara. Yakni akan diserah-
kan usai pelaksana upacara yang
berlangsung di Lapangan Desa
Dena, Senin (25/11).

Sementara itu, Kepala UPT
Dikbudpora Madapangga, Sya-
ifuddin SPd berterima kasih
pada pengurus PGRI setempat
yang telah melaksanakan kegia-
tan ini.

"Kita berterima kasih, semo-
ga kebersamaan guru di wilayah
ini terus ditingkatkan. Demi me-
majukan dunia pendidikan,"
pungkasnya. (BE07)

Meriahkan Hari Guru
Berbagai Lomba Digelar

Bee Optical
Your Vision is Our Priority

kedua di dunia, pertama di India.
Namun untuk training, Indonesia
pertama dan diikuti  India. “Kegiatan
ini bisa melatih jurnalis untuk melacak
konten foto dan video,” ujarnya. (BE04)

Wagub NTB Lepas Atlet Sea Games Filipina
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Pembangunan Keagamaan Itu Penting
Kota Bima, BimaEkspres.-

Pemerintah Kota Bima
melalui Panitia Hari-Hari
Besar Islam (PHBI) Kota
Bima menggelar Peringata
Maulid Nabi Besar Muham-
mad SAW 1441 Hijriyah/
2019 Masehi Tingkat Kota
Bima, Sabtu (24/11). Kegia-
tan digelar di kediaman Wa-
likota Bima, Kelurahan Ra-
badompu Barat.

Peringatan Maulid Nabi
bertema "Mari Kita Tum-
buhkan Spirit Meneladani
Kemuliaan Akhlak Rasu-
lullah SAW, Menuju Pri-
badi yang Siddiq, Amanah,
Tabligh dan Fathonah".

Acara diawali dengan
persembahan Marawis da-
ri Anggota LASQI Kota
Bima dibawah Asuhan Ke-

tua TP PKK Kota Bima, Hj
Ellya HM Lutfi.

Wali Kota Bima, H Mu-
hammad  Lutfi, SE menyam-
paikan pembangunan keaga-
maan sangat penting. Namun
bikan berarti mengeyamping-
kan bidang lain.

Pemerintah, kata dia,
harus bergandengan de-
ngan para ulama. Ke de-
pannya akan dibuatkan
Bulletin Khutbah yang
berisi berbagai penjelas-
an mengenai program
keagamaan seperti zakat
dan infaq.

"Kita ingin ada program
ini di Kota Bima. Belum
ada model didaerah mana-
pun, saya ingin Kota Bima
menjadi satu-satunya Ko-
ta yang  dibuatkan bulletin

khutbah yang seragam di
semua masjid,” ujarnya.

“Spirit berzakat ini di-
ajarkan oleh Rasulullah
dan ini ingin kita geliatkan
di seluruh lapisan masya-
rakat Kota Bima,” tambah-
nya.

Diajaknya masyarakat
untuk memperbanyak ke-
giatan Islami. Begitu juga
pengajian majelis-majelis
taklim perlu ditingkatkan
intensitasnya.

"Ini semua sebagai upa-
ya merubah perilaku ma-
syarakat kita. Karena pa-
da intinya perjalanan ter-
berat Rasulullah adalah
merubah akhlak dan kei-
manan umatnya. Satu tang-
gung jawab sebagai Khali-
fah yakni merawat amanah

Terus Dilakukan...  dari hal.1

Turnamen Voli Rontu CuP
II memperebutkan piala
bergilir H Muhammad Lutfi
SE,. Turnamen yang digelar
sejak 15 Oktober 2019 ini
diikuti oleh kelurahan dan
desa yang ada di Kota Bima,
Kabupaten Bima dan
Kabupaten Dompu.

Laga final putra antara
tim dari Raba Kodo dan
Tim Putra dari Kelurahan
Mande. Pertandingan yang

berlangsung 5 set ini dime-
nangkan oleh Tim Putra dari
Kelurahan Mande dengan
skor 3-2.

4 besar untuk Tim putri
yakni Juara I diraih oleh Tim
Putri Kelurahan Mande,
Juara II tim Putri dari Kelu-
rahan Sambinae City, Juara
II bersama diraih tim putri
Kelurahan Monggonao dan
Tim Putri Desa Cenggu.
Sementara itu untuk Tim

yang ada di muka bumi ini.
InsyaAllah kami berdua se-
lalu mengedepankan nilai-

nilai keagamaan dengan ti-
dak mengenyampingkan bu-
daya, karena kami paham

bahwa budaya kita di Bima
ini bernafaskan Islam,”  ujar-
nya. (BE06)

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

hammad Lutfi, SE menjelas-
kan tentang kendala pemba-
ngunan masjid agung Al
Muwahiddin. Termasuk
sejumlah program lainnya.

Terhambatnya pemba-
ngunan  masjid Al Muwa-
hidin, kata dia, karena
masih terkendala admi-
nistrasi, sehingga ang-
garan pembangunan Rp
10 miliar belum bisa digu-
nakan.

Pada tahun 2020 men-
datang bantuan pembangu-
nan untuk masjid agung Al
Muwahiddin Bima akan
digelontorkan sebesar Rp
20 Miliar.

Selain pembangunan mas-
jid Agung Al Muwahiddin
Bima, kata dia, berbagai
pembangunan sarana dan
prasarana keagamaan men-
jadi fokus pemerintahan. Ban-

tuan ini sebagai bentuk stimu-
lus, agar masyarakat ter-
motivasi membantu pemba-
ngunan masjid secara swa-
daya.

Dipaparkannya pula
rencana pembangunan
Kota Bima ke depannya.
Diantaranya menginte-
grasikan sistem pelayanan
kepada masyarakat mela-
lui command center.

Adapula pengembang-
an Smart city dengan to-
tal anggaran Rp10 Miliar.
Sehingga nantinnya semua
sistem terintegrasi dan la-
yanan aduan masyarakat
akan langsung bisa terpan-
tau oleh pimpinan daerah
melalui handphone.

"Seluruh informasi nan-
tinya akan tersistem dan
terpantau dalam gengga-
man melalui handphone,"
ujarnya  saat acara Maulid
Nabi Muhamad di kedia-

mannya, Sabtu (24/11).
Dipastikannya, semua

program akan dilaksana-
kan secara bertahap. Se-
lain itu, mencoba memper-
baiki sistem yang ada.

“Sebagaimana Kabu-
paten Banyuwangi yang
mampu menyulap daerah-
nya menjadi Kabupaten
yang teratur dan bersih,”
contohnya.

"Kita hanya perlu me-
ngubah perilaku birokrasi
agar menggunakan prinsip
utama yakni melayani. Jika
rasa percaya yang tinggi
kepada pemerintah maka
masyarakat akan saling
bahu membahu membantu
semua program salah satu-
nya program kebersihan,"
harapnya.

Semua sektor pereko-
nomian, kata dia, harus
mulai digerakkan, demiki-
an juga pariwisata. (BE06)

Wali Kota Jelaskan Kendala Pembangunan Masjid Agung

Putra Juara I diraih oleh Tim
Putra Kelurahan Mande,
disusul di peringkat ke II Tim
Putra Raba Kodo, dan juara
III bersama Tim Putra Ke-
lurahan Rontu dan Tim Pu-
tra Kelurahan Santi. Untuk
Juara I mendapat Hadiah
sebesar Rp 10 Juta, Juara II
mendapatkan uang tunai
sebesar Rp 7 Juta dan Juara
III bersama masing-masing
Rp 4 Juta. (BE06)

H Muhammad Lutfi, SE

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

hammad Lutfi, SE bertemu
dan diskusi dengan Kepala
Pertamina Cabang Bima,
Yugo dikediamannya Ke-
lurahan Rabadompu Ba-
rat,  Ahad (24/11). Wali Ko-
ta Bima didampingi Sekda,
Drs H Mukhtar, MH.

Pertemuan ini membi-
carakan dan berdiskusi me-

ngenai adanya kerisauan
masyarakat dan para pelaku
usaha yang menggunakan
jasa Pelabuhan Rakyat
(PELRA) terkait kurangnya
slot BBM bersubsidi jenis
solar.

Wali Kota juga meng-
harapkan Pertamina Ca-
bang Bima mendukung
berbagai program peme-
rintah salah satunya pro-

gram penghijauan melalui
Dana Corporate Social
Responsibility (CSR).

Kepala Pertamina Ca-
bang Bima, Yugo, menje-
laskan persoalan ini akan
sesegera mungkin dita-
ngani dengan melihat re-
gulasi yang ada.

Baik dari aspek hukum
maupun dari sisi perizinan.
(BE04)

Bertemu Pihak Pertamina, Wali Kota
Pertanyakan Kurangnya Slot BBM
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Saat Kampanye Pilkades,
Jangan Saling Menjatuhkan

Bima, BimaEkspres.-
Camat Bolo, Mardia-

nah, SH, terus mengimbau
kepada seluruh Cakades
agar saat kampanye, tidak
menjatuhkan lawan.  Kam-
panye harus  dilakukan de-
ngan sehat.

“Cakades dilarang sa-
ling menjatuhkan saat kam-
panye. Hal itu akan memicu
terjadinya hl hal yang tidak
diinginkan,” ujarnya saat
Pencanangan Pilkades Da-
mai di Desa Rasabou, Ahad
(24/11).

Kata Camat, selain ber-
kampanye lewat tatap mu-
ka dengan warga, Caka-
des juga diperbolehkan un-
tuk menyebarkan seleba-
ran atau alat kampanye.

“Tidak harus kampanye
terbuka. Cakades juga di-
perbolehkan buat seleba-

ran untuk dibagikan ke war-
ga,” jelasnya.

Saat kampanye, lanjut
Camat, Cakades dilarang
untuk bereforia berlebihan.
Yakni tidak harus mengge-

lar acara yang dirangka-
ikan dengan hiburan se-
perti organ tunggal.

“Tidak perlu menggelar
hiburan secara berlebihan.
Kuatir nantinya akan ber-

Najamuddin Jadi Ketua Forum
Humas dan Protokol Provinsi NTB
Mataram, BimaEkspres.-

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting
yang dibutuhkan dalam menyampaikan visi, misi dan
kultur sebuah lembaga. Sedangkan seorang humas
atau public relation (PR) memiliki tugas penting da-
lam memformulasikan visi, misi dan kultur tersebut
ke sebuah pesan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy S.Sos.
MM, pada saat menjadi nara sumber dalam Forum Komunikasi
Humas dan Protokol lintas instansi Provinsi NTB tahun 2019,
dengan tema “Peran dan Tantangan Humas/Protokol dalam
Persepektif Kekinian, Era Digital (4.0)” yang diselenggarakan
oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, di
Aruna Hotel Senggigi, Sabtu, (23/11/2019).

Inisiator dan penggagas PRCC NTB ini melanjutkan,
bahwa tugas seorang public relation adalah menghubung-
kan suatu lembaga dengan dunia luar. Hal ini juga dilihat
dalam menyampaikan sebuah pesan yang dapat dipertang-
gungjawabkan kepada masyarakat luas.

Menurut Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas NTB
ini, seorang humas harus mendalami nilai-nilai dari sebuah
organisasi itu sendiri, sehingga pesan yang diformulasikan
menjadi kredibel dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

“Humas dan Protokol harus hebat, tidak hanya hebat.
Tapi, harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi publik
di media sosial dan bisa melindungi pimpinan,” terangnya.

Dengan keterbukaan informasi, lanjut Bang Najam,
seorang humas juga harus melihat penggunaan alat
atau tools yang digunakan. Hal tersebut sangat penting
untuk merencanakan sebuah strategi komunikasi.

“Yang terpenting, humas dan protokol harus tetap
bergandengan tangan dan berjalan bersama dalam
mewujudkan NTB Gemilang,” tambahnya.

Ia mengatakan, komunikasi melalui media sosial
memberikan peluang bagi humas dan protokol untuk
menyampaikan informasi lebih cepat dan menjadi me-
dia untuk membangun kepercayaan publik dengan
didukung sistem monitoring yang berbasis data agar
informasi valid dan tidak multi tafsir.

“Humas dan protokol dituntut melakukan perubahan agar
unggul dalam persaingan, khususnya memperbaiki kinerja
dalam sektor pelayanan publik terhadap masyarakat,” katanya.

Kandidat Doktor Universitas Airlangga ini berharap pa-
guyuban Forum Humas dan Protokol ini menjadi sebuah ajang
silaturrahim. “Semoga ini menjadi tempat silaturrahim kita
dan tentunya menjadi ajang berfastabiqul khairat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BI Perwakilan NTB, Achris
Sarwani, berharap supaya Forum Humas dan Protokol
ini menjadi sebuah organisasi yang nantinya bisa sharing
keilmuan, memberikan informasi dan tentunya mem-
berikan banyak manfaat untuk NTB

“Harapan kami, kegiatan ini nantinya bisa menjadi
tempat sharing keilmuan,” ungkapnya

Achris melanjutkan, Kepala Biro Humas dan Protokol
Propinsi NTB diharapkan untuk bersedia menjadi Kepala
Forum Humas dan Protokol Provinsi NTB” “Kami harap,
Bang Najam tidak menolak untuk kami daulat menjadi ketua
pada forum Humas dan Protokol NTB ini,” ungkapnya
dan disetujui oleh seluruh peserta. (BE08)

dampak buruk dan merugi-
kan Cakades itu sendiri,”
ingatnya.

Diingatkannya, warga
tidak boleh menjadi Golput
sebagai pilihan karena hi-
dup di Negara demokrasi ha-
rus mengikuti aturan dan un-
dang-undang yang berlaku.

“Kita hidup di Negara hu-
kum. Tentu ada hukum yang
berlaku yang harus ditaati,”
pintanya.

Dia mengajak seluruh ele-
men masyarakat agar men-
sukseskan Pilkades yakni me-
lalui saling menjaga Kamtib-
mas.

“Indikator kesuksesan Pil-
kades jaga Kamtibmas. Ka-
lau kita mempunyai kesadaran
untuk menjaga Kamtibmas,
yakni dan percaya Pilkades
akan berjalan aman, lancar
dan tertib,” tutupnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Panitia Pilkades Rasa-

bou menggelar Pilkades
Damai, di aula kantor desa
setempat, Ahad (24/11).
Hadir pada kesempatan
itu, Camat Bolo dan Mus-
pika, Unsur Pemdes, Ke-
tua BPD dan anggota, em-
pat Cakades serta tokoh ma-
syarakat.

Ketua Panitia Pilkades
Rasabou, Jullnaidi Ahmad,
mengatakan, tujuan kegia-
tan ini tiada lain untuk me-
nyukseskan Pilkades Se-
nin (16/12) mendatang.

“Untuk itu netralitas
akan tetap dijaga agar ter-
wujud Pilkades yang be-
rintegritas," ujar Junaidi.

Kata dia, apapun isue

yang beredar, itu semua
tidak benar. Karena pani-
tia menjalankan tugas se-
suai aturan.

"Setelah ini kita akan ma-
suk pada tahapan kampanye.
Yakni mulai pada tanggal 7
bulan Desember dan dilaksa-
nakan berdasarkan nomor
urut," ujarnya.

Camat Bolo, Mardianah,
SH, menyampaikan, ini me-
rupakan pesta demokrasi
yang harus disukseskan. Un-
tuk itu semua warga yang
sudah memenuhi kriteria
memberikan pilihan dengan
hati nurani.

Kata Camat, banyak hal
yang akan muncul dan ti-
dak menutup kemungkinan
bisa menciderai marwah

demokrasi. Kaitan masa-
lah itu panitia dan jajaran
harus betul-betul bekerja de-
ngan baik sesuai tahapan-
nya.

"Jaga jarak dengan Caka-
des. Karena hal itu akan
membias hingga terjadi ins-
tabilitas," tuturnya.

Babinsa Desa Rasa-
bou, Yusuf, menambah-
kan, mengharapkan pani-
tia bisa bekerja dengan
maksimal. Dengan begitu
akan lahir pesta demokrasi
yang akuntabel yakni se-
suai harapan kita semua.

"Panitia harus netral
dalam menjalankan tugas
baik sehingga terwujud de-
mokrasi yang akuntabel,"
ujarnya.

Panitia Pilkades Rasabou Canangkan Pilkades Damai

Camat Bolo, Mardianah, SH

Kapolsek Bolo, IPTU.
Juanda, mengungkapkan,
terwujudnya Pilkades da-
mai tidak sekedar diucap-
kan. Tapi membutuhkan ker-
ja keras bersama.

"Pencangan Pilkades Da-
mai bukan sekedar seremoni.
Tapi harus aplikasikan se-
hingga lahir demokrasi yang
aman, damai sesuai harapan
bersama," ungkapnya.

Panitia Pilkades harus
bekerja sesuai aturan ma-
in. Jangan sampai berkerja
diluar koridor. "Pilkades ini
merupakan pesta demo-
krasi rakyat yang harus
disukseskan bersama. Un-
tuk itu mari kita jaga Kam-
tibmas," ajaknya.

Sebelum kegiatan penca-
nangan Pilkades Damai usai,
semua sepakat serta mem-
bubuhkan tanda tangan ber-
sama di berita acara. (BE07)
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Kabupaten Bima Ekspor Perdana Sargassum ke Cina
Bima, BimaEkspres.-

Kabupaten Bima me-
lakukan ekspor perdana hasil
laut berupa Sargassum. Ke-
giatan ekspor raya oleh UPT
Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) BKIPM
Bima tersebut berlangsung di
PT Panorama Laut Indah di
Desa Naru Kecamatan Wo-
ha, Jumat (22/11).

Kepala BKIPM Bima,
Ridwan menyampaikan
ekspor raya hasil perika-
nan Bima ini sebagai pen-
dorong industri hasil peri-
kanan. Sargassum dengan
volume sekitar 150 ton
dikirim ke Cina. "Ini meru-
pakan ekspor perdana
langsung dari Bima. Jum-
lahnya sekitar Rp. 1.74 mi-
liar akan kirim ke negara
Cina," ungkapnya.

Bupati Bima, Hj Indah
Dhamayanti Putri, SE ber-
terima kasih pada BKI-
PM dan menteri KKP
yang telah langsung me-
ngekspor ke Internasional
hasil alam Bima. "Kami
berterima kasih dukungan

KKP dan semoga memiliki
hasil produksi perikanan
dapat terbaik. Sekaligus

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

Zulkieflimansyah, mengge-
lar Safari Subuh di Masjid
Jami' Hamidah, Kebun
Roek, Ampenan, Kota Ma-
taram, Sabtu (23/11/2019).
Pada Safari kali ini, Guber-
nur didampingi Kepala BI
Perwakilan NTB, Acris
Sarwani, Kepala Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
NTB, Farid Faletehan dan
Direktur Utama Bank NTB
Syari'ah, H. Kukuh Rahar-
djo.

Kehadiran tiga pimpinan
yang menangani perbankan
di NTB itu kata Gubernur,
untuk membantu masyara-
kat memahami ilmu per-
bankan sehingga memudah-
kan mereka mendapatkan
akses bantuan dana atau
pinjaman usaha di bank.
Menurut Gubernur, selama
ini masyarakat belum
memahami ilmu perbankan
secara utuh. Sehingga
banyak di antara mereka
yang terjebak pada praktek
rentenir.

"Kehadiran kami di sini,

Gubernur Bantu Masyarakat NTB Dapatkan Akses Dana Perbankan
agak khusus. Karena
memperbaiki umat ini tidak
cukup dengan ceramah-
ceramah. Hadir di tengah-
tengah kita orang orang
hebat yang menentukan
pembangunan ekonomi di
NTB. Di sini ada Kepala
Bank Indonesia, Kepala
OJK dan Kepala Bank
NTB Syari'ah," ungkap
Gubernur yang akrab disapa
Bank Zul itu pada Safari
Subuh bertajuk "Memba-
ngun NTB Gemilang, Men-
cetak 1000 Pengusaha" itu.

Gubernur menjelaskan,
masyarakat yang ingin
mendapatkan bantuan,
kredit usaha bahkan cara
mengelola keuangan dengan
baik, dapat langsung
berkonsultasi dengan OJK,
BI dan Bank NTB Syari'ah.

"Di OJK itu ada istilah fi-
nancial inclusion, bagaimana
umat Islam di Pondok, di
Masjid harus melek keua-
ngan," jelas Bang Zul seraya
menjelaskan Bank NTB
Syari'ah merupakan salah
satu bank yang dapat
mengkongkritkan kebutuhan

dengan memberikan ban-
tuan modal, pinjaman serta
bimbingan kepada masya-
rakat.

"Kalau bapak-bapak
dan ibu-ibu punya usaha
dan menginginkan modal,
silahkan langsung meng-
hubungi beliau-beliau," kata
Gubernur.

Dengan kemudahan
akses perbankan saat ini
kata Gubernur, sudah sa-
atnya umat Islam memak-
murkan Masjid dengan ke-
giatan-kegiatan ekonomi.

Di samping surga di
akhirat lanjutnya, surga
dunia berupa pembangu-
nan ekonomi juga harus
diciptakan. Sudah saatnya
Masjid yang ada di NTB
ini dilengkapi infrastruktur
yang mampu membangkit-
kan ekonomi.

Salah seorang warga
Ampenan, Alwi Aljufri,
mengaku bersyukur kare-
na Gubernur dapat meng-
gelar Safari Subuh dengan
masyarakat.

Apalagi, Gubernur dapat
membantu masyarakat

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE saat melepas ekspor pertama Sarsagum ke Cina.

hasil produksi masyarakat
Bma terus di sokong dalam
hasil kelautan," ujarnya.

untuk mendapatkan bantuan
pemodalan di bank.

"Masya Allah, luar biasa.
Apa yang masyarakat belum
tahu, sekarang sudah ter-
buka. Hal-hal yang menjadi
kepentingan masyarakat
paling terbuka. Misalnya
kredit tanpa jaminan, untuk
menghilangkan dan meng-
hapus rentenir di pasar-pa-
sar," jelasnya.

TGH. Hanan juga me-
nyampaikan rasa bangganya
atas gagasan Gubernur
menggelar Safari Subuh.

Menurut Ketua Majelis
Ulama Indonesia (MUI)
Kota Mataram itu, Safari
Subuh Gubernur membang-
kitkan kembali semangat
membangun NTB.

Ia mengaku, banyak in-
formasi yang dibutuhkan
masyarakat tersampaikan
dengan utuh melalui kegia-
tan itu.

"Banyak informasi yang
selama ini putus. Tapi, Al-
hamdulillah tersampaikan
hari ini hingga ke masyarakat
paling bawah," katanya.
(BE08)

Mataram, BimaEkspres.-
Ketua Tim Penggerak

PKK Provinsi NTB, Hj.
Niken Saptarini Widya-
wati Zulkieflimansyah,
menerima kunjungan Uni-
cef dan Sobat NTB di Pen-
dopo Gubernur, Kamis (21/
11). Tim Unicef menyam-
paikan dukungannya kepa-
da Pemerintah Provinsi
NTB, khususnya Dinas
Kesehatan terkait program
pengelolaan gizi berbasis
masyarakat yang terinte-
grasi.

Dalam program terse-

but, nantinya akan didukung
oleh Unicef dan bekerja
sama dengan Kementerian
Kesehatan, Dinas Kese-
hatan Provinsi NTB dan
mitra lokal Sobat NTB.
Selain itu, PKK diharapkan
dapat berkontribusi dalam
penemuan dini kasus anak
yang memiliki gizi buruk,
perawatan hingga kunju-
ngan ke rumah atau mela-
kukan penyisiran bersama
kader untuk menemukan
anak-anak yang tidak da-
tang ke Posyandu.

Hj. Niken merespon baik

program tersebut dan
berterimakasih kepada
Unicef dan Sobat NTB.
Peran TP-PKK Provinsi
NTB memang sangat
penting dalam menurun-
kan angka gizi buruk.

"Terima kasih banyak,
Insya Allah Pemerintah
Provinsi akan mendukung
program ini," ungkap Hj.
Niken.

Bersamaan dengan itu
Penanggungjawab Pro-
gram Gizi Unicef Perwa-
kilan NTB-NTT, Blandina
Rosalina Bait, menerang-

kan bahwa anak-anak
yang menderita gizi buruk
tanpa komplikasi menda-
patkan perawatan rawat
jalan. Dalam program ter-
sebut terdapat satu kompo-
nen, yaitu mobilisasi ma-
syarakat yang mana peran
PKK sangat penting untuk
menemukan secara dini gi-
zi buruk di dusun atau de-
sa.

"Sebenarnya, anak-anak
gizi buruk ini bisa ditemukan
sedini mungkin, kemudian
diberikan perawatan maka
akan membantu penderita

stunting. Karena anak
yang stunting, sebenarnya
sudah mengalami gizi akut
beberapa kali sebelumnya.
Sehingga dia mengalami
stunting atau kekurangan
gizi kronis," jelas Blandina.

Dalam pertemuan ter-
sebut, Blandina menun-
jukkan satu alat bernama
Pita Lila yang memiliki
kode warna untuk mengu-
kur lingkar lengan atas
anak yang berusia 6-59
bulan.

Pita Lila tersebut ber-
fungsi untuk menemukan
secara dini kasus gizi bu-
ruk. Alat tersebut dapat
digunakan oleh kader Pos-
yandu atau kader PKK.

"Kalau ditemukan di

masyarakat pita tersebut
berwarna merah atau ku-
ning, maka akan dirujuk ke
Puskesmas dan dirawat
oleh tenaga kesehatan,"
ungkapnya.

Di akhir penjelasannya
terkait gizi buruk pada
anak, Blandina juga men-
jelaskan bahwa Unicef
mendukung Pemerintah
Provinsi NTB terkait gizi
pada remaja.

Populasi remaja di NTB
sangat besar, sehingga se-
mua pihak harus memper-
siapkan pengetahuan ter-
kait gizi, sikap dan perilaku
agar NTB memiliki ge-
nerasi yang dapat bersaing
di era global saat ini.
(BE08)

Unicef Dukung NTB Laksanakan Program Pengelolaan Gizi Berbasis Masyarakat

Dilanjutkan dengan pe-
nandatanganan MOU Ke-
sepakatan kerja sama eks-

por oleh Bupati Bima, BU-
MN dan Perusahaan. Se-
telah melakukan tandata-

ngan dilanjut pelepasan kon-
tainer bermuatan sargas-
sum yang diekspor. (BE07)
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Desa Rasabou Pilot Project Pemuktahiran Basis Data Terpadu
Bima, BimaEkspres.-

Dari 191 desa yang ada
di Kabupaten Bima, Desa
Rasabou, Kecamatan Bolo
menjadi pilot project terkait
pemuktahiran Basis Data
Terpadu (BDT). BDT me-
rupakan program perlindu-
ngan sosial yang dikelola
oleh Tim Nasional Perce-
patan Penanggulangan Ke-
miskinan (TNP2K). BDT
adalah sebuah sistem yang
dapat digunakan untuk pe-
rencanaan program dan
mengidentifikasi nama dan
alamat calon penerima Ban-
tuan Sosial (Bansos).

BPD setempat sebagai
penyelenggara mengundang
unsur Pemerintah Kabupa-
ten (Pemkab) seperti Dinas
Sosial dan Bapedda, Lem-
baga Kompak, Pemerintah
Kecamatan, Unsur Peme-
rintah Desa (Pemdes), to-
koh pendidikan dan tokoh
masyarakat.

Wakil Ketua BPD Rasa-
bou, Muhammad Khardi,
menyampaikan, pemutak-
hiran BDT ini sangat penting
dilakukan. Supaya peneri-
ma manfaat Bansos tepat
sasaran yakni sesuai kriteria
yang ditentukan pemerin-
tah.

“Data sebelumnya tidak
valid lagi. Sehingga harus
dilakukan ferivikasi ulang
sesuai tingkat atau kelas
ekonomi masyarakat saat
ini,” ujarnya.

Kata dia, terkait pemu-
takhiran BDT ini merupakan
program utama BPD ter-
pilih, karena masih banyak
warga yang hidup dibawah

garis kemiskinan yang belum
tersentuh Bansos.

“Melalui pemutakhiran
BDT ini, paling tidak warga
yang belum mencicipi Bansos
bisa merasakannya,” terang-
nya.

Koordintor Kompak Ka-
bupaten Bima, Asrullah, me-
ngatakan, BDT ini merupa-
kan data warga yang berhak
menerima bantuan. Yakni
warga miskin dan hampir
miskin.

“Untuk menentukan siapa
penerima Bansos pemerintah
daerah atau kita yang hadir
saat ini. Tapi TNP2K melalui
BDT yang disusulkan,” tutur
Asrul sapaannya.

Diakui dia, karena Desa
Rasabou merupakan desa
pertama yang melakukan
Musdes terkait BDT. Pihak
Pemkab Bima melalui Dinas
Sosial (Dinsos) memberikan
bantuan berupa anggaran
untuk dua kelompok Usaha
Bersama (Kube).

“Kita patut beri apresiasi
terhadap BPD dan unsurnya.
Karena atas inisitifnya Mus-
des seperti bisa dilaksanakan
bahkan sebagai pilot project,”
ujarnya.

Kasi Pemberdayaan Sosi-
al dan Fakir Miskin Dinas
Sosial Kabupaten Bima, De-
ny Kusumayadi, mengung-
kapkan, pemutakhiran BDT
ini adalah kebutuhan bersama
mulai dari Pemdes hingga
Pemkab Bima.

“Kita di tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan
daerah sudah dua tahun men-
cari pola untuk percepatan
falidasi dan ferivikasi BDT

dan Alhamdulillah Desa
Rasabou memulai Musdes
terkait masalah ini. Semo-
ga output-nya bisa menja-
di kesepakatan bersama.
Sehingga isu selama ini
terkait data Bansos dan
lainnya banyak dikonsumsi
dengan kepentingan lain.

Nah, dengan Musdes
seperti ini semua diketahui
siapa saja calon penerima
manfaat Bansos sekaligus
menepis isue miring yang

beredar sebelumnya,” ujar-
nya.

Data ini, kata dia, sangat
sentitif karena warga yang
terkafer di BDT bisa saja
mendapatkan Bansos. Pada

hakikatnya, kata dia, aliran
dana Bansos bukan saja di
Dinas Sosial, tapi dinas lain
juga ada.

“Data ini akan di-input
lewat aplikasi kemudian oleh

Pusdatin baru datya final
bisa di-update. Kemudian
data ini siklus yakni berputar
terus, sehingga kalau ada pe-
rubahan bisa dilakukan perba-
ikan,” tutupnya. (BE07)

Sosialisasi tentang BDT di Rasabou.

Mataram, BimaEkspres.-
Ahad (24/11) pagi, Gu-

bernur NTB, Dr. H. Zulkie-
flimansyah sempat mempos-
ting lokasi timpukan sampah.
Tepatnya di Jalan Gajah Ma-
da Kota Mataram.

Melihat postingan itu,
Tim Media PRCC Humas
NTB langsung meninjau
lokasi tersebut. Sampah di
lokasi ini pun telah diber-
sihkan oleh Dinas Keber-

sihan Kota Mataram.
Apresiasi disampaikan

kepada seluruh jajaran
Pemerintah Kota Mataram,
terutama Dinas Kebersihan
yang telah merespon cepat
untuk membersihkan lokasi
ini. Apalagi lokasinya di ja-
lan utama, tentunya akan
menjadi pusat perhatian.

Kepala Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi NTB,
Najamuddin Amy S.Sos. MM

Gubernur Posting Tumpukan Sampah,
Dinas Teknis Bergerak Cepat

mengajak semua untuk
menjaga lingkungan.

“Mari kita jaga lingku-
ngan kita masing-masing.
Ciptakan lingkungan kita
se-Asri dan se-Lestari
mungkin. Sehingga kita
bisa hidup nyaman dan
sehat. Kebersihan ini tang-
gung jawab bersama. Pe-
merintah dan masyarakat
harus bahu membahu,” im-
buhnya. (BE04)

Mataram, BimaEkspres.-
Jargon "Millennials"

semakin ramai diperbin-
cangkan di era industri 4.0
saat sekarang ini. Tak
hanya soal lifestyle, jargon
milenial juga diidentikan
dengan kinerja ekonomi,
pemerintahan, bahkan po-
litik.

Di ranah Pilkada Kabu-
paten dan Kota, isu calon
Milenial juga menjadi isu
yang seksi untuk dibahas.
Sejumlah lembaga kajian
politik memprediksi perwa-
kilan generasi milenials akan
memiliki potensi elektabilitas
dan daya tawar yang tinggi.

Jika dikelola dengan ba-
ik, bahkan bukan tidak
mungkin calon millennials
bisa bersaing ketat dengan
para Petahana.

Pilkada Kota Mataram
2020 pun diprediksi sema-
kin seru dengan munculnya
sejumlah figur millenni-
als.Sebut saja, Badruta-
man Ahda, putra Walikota
Mataram H Ahyar Abduh,
kemudian pengacara muda
Imam Sofian SH, dan pe-
ngusaha muda H Baihaqi.

Baihaqi sudah berbulat
tekad untuk maju di Pilkada
Kota Mataram. Pendeka-
tan pada sejumlah partai
politik mulai dilakukan, dan
beberapa diantaranya ia
mendaftar.

"Saya berniat maju, ka-
rena kita berpikir Mataram
ke depan memang butuh
kreativitas generasi muda,
millennials," kata H Baihaqi,
Minggu ( 24/11 ).

Baihaqi mengatakan,
tren perkembangan tekno-
logi era 4.0 saat ini menjadi
tuntutan bagi semua sektor
untuk bisa mengimbangi
dan beradaptasi. Termasuk
juga sistem pemerintahan
dan tata Kota sekali pun.

Ia mencontohkan, dere-
tan staf ahli Presiden Joko
Widodo yang diambil dari
kaum millennials poten-
sial, harus menjadi inspirasi
publik.

"Polanya memang sudah
berubah, dan Presiden Jo-
kowi menunjukan hal itu
dengan staf ahli dari unsur
millennials. Mataram juga
bisa melakukan itu," urai-
nya.

Baihaqi mengatakan,
Kota Mataram ibukota

NTB harus memiliki kesan
tersendiri ke depan. Selain
tata kota dan pola pemba-
ngunan, peningkatan kapa-
sitas SDM perkotaan juga
perlu disentuh dan ditingkatkan.

Ide dan gagasan komu-
nitas dan kelompok muda di
Mataram dinilainya perlu di-
beri ruang.  Hal ini membuat
Baihaqi mulai turun dan men-
jalin komunikasi dengan para
kaum milenial ini.

"Saya  mempersiapkan diri
untuk pencalonan di Pilkada
Kota Mataram sudah lama,
termasuk blusukan secara
door to door untuk bersila-
turahmi dan mendengar aspi-
rasi warga kota , khususnya
anak-anak muda dan kalangan
millennials," tandas Baihaqi.
(BE04)

Maju di Pilkada Kota Mataram,
Baihaqi Masuk Daftar Calon Millennials

H Baihaqi
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25 Jurnalis Bima Ikut Pelatihan Cek Fakta AJI untuk Lawan Hoaks
Kota Bima, BimaEkspres.-

25 Jurnalis di Bima me-
ngikuti pelatihan cek fak-
ta. Kegiatan dilaksanakan
Aliansi Jurnalis Indepen-
den (AJI) bekerja sama
dengan media, komunitas
jurnalis lokal, dan Asosiasi
Media Siber Indonesia (AM-
SI) di 23 kota menyelengga-
rakan training cek fakta.
Training ini diikuti sekitar
400 jurnalis secara seren-
tak Sabtu-Minggu, 23-24
November 2019.

Pelatihan di Bima dilak-
sanakan di aula FKUB Ko-
ta Bima. Kegiatan berlang-
sung selama dua hari, 23
– 24 November 2019.

Ketua Umum AJI Ab-
dul Manan mengatakan,
kegiatan ini dilatarbelaka-
ngi oleh fenomena banyak
dan cepatnya penyebaran
informasi di era digital, te-
rutama melalui media so-
sial. Muatan dari informa-
si itu beragam. Mulai dari
informasi yang bermanfa-

at dan dibutuhkan publik hing-
ga informasi palsu (hoaks),
disinformasi, atau kabar bo-
hong.

Penyebaran informasi
palsu berupa teks, foto
hingga video itu memiliki
tujuan beragam. Ada yang
sekedar untuk lelucon, tapi
ada juga yang mengandung
kepentingan politik atau
ekonomi.

"Yang merisaukan, ho-
aks ini menyebar sangat
mudah cepat di sosial me-
dia. Tidak sedikit publik
yang serta merta memper-
cayainya," kata Abdul Ma-
nan di Jakarta, Sabtu (23/11).

Bukan hanya publik
yang mempercayai dan
menyebarluaskan informa-
si palsu tersebut. Terka-
dang media pun turut men-
distribusikannya.

Hal ini terjadi karena
berbagai faktor. Antara
lain, karena ketidaktahuan,
sekadar ingin menyampa-
ikan 'informasi' secara ce-

pat, atau sengaja untuk tu-
juan-tujuan tertentu.

Mudahnya penyebaran
informasi palsu itu dipicu
oleh banyak sebab, terma-
suk karena kurangnya
pemahaman dan pengeta-
huan tentang apa itu infor-

masi palsu dan bagaimana
cara mendeteksinya.

Sejumlah latar belakang
itu yang mendorong Aliansi
Jurnalis Independen (AJI),
dengan dukungan Inter-
news dan Google News Ini-
tiative, mengadakan Pela-

tihan Cek Fakta Serentak
di 23 kota ini.

Materi yang diberikan
dalam pelatihan ini me-
liputi teknik mendeteksi
informasi palsu, selain ba-
gaimana berselancar di du-
nia digital yang sehat dan

aman.
"Salah satu tujuan prak-

tis dari kegiatan ini adalah
agar media dapat melaku-
kan verifikasi sendiri ter-
hadap informasi yang be-
redar di dunia digital, khu-
susnya media sosial," kata
Manan.

Kegiatan training cek
fakta serentak ini digelar
serentak di kota-kota beri-
kut: Gorontalo (Gorontalo),
Palu (Sulawesi Tengah),
Mamuju (Sulawesi Barat),
Bulukumba (Sulawesi Se-
latan), Jakarta (Jakarta),
Surakarta (Jawa Tengah),
Banjarbaru (Kalimantan Se-
latan), Pontianak (Kaliman-
tan Barat), Malang, Kediri
(Jawa Timur), Bandung (Ja-
wa Barat), Yogyakarta, Tan-
jungpinang), Banda Aceh
(Aceh), Ambon (Maluku),
Padang (Sumatera Barat),
Kotamobagu (Sulawesi Uta-
ra), Bima, Mataram (Nusa
Tenggara Barat), dan Den-
pasar (Bali). (BE04)

Koramil TNI Donggo Rampungkan Deker di Desa LewintanaTP PKK Ingatkan Bahaya Narkoba pada Siswa SMKN 1 Kota Bima

“Sebelumnya dikerjakan
mulai tanggal 19 November.
Alhamdulillah selesai hari ini
(ahad, 24/11, red),” ujarnya.

Sebagai pucuk pimpinan TNI
yang ada di wilayah hukum Ka-
bupaten Bima, dirinya membe-
rikan apresiasi kepada Danramil
Donggo beserta jajarannya yang
telah bekerja ekstra keras.

“Kita bekerja tidak de-
ngan retorika. Tapi kerja nya-
ta untuk kemaslahatan rak-
yat,” ujarnya.

Selain itu, apa yang dila-
kukan TNI ini merupakan wujud
nyata untuk menjaga budaya
gotong royong. Karena menu-
rutnya, dengan melibatkan ma-
syarakat setempat untuk bekerja,
hal itu memotivasi untuk tetap ber-
gotong royong.

“Gotong royong adalah wa-
risan nenek moyang kita. Se-
hingga patut dijaga bersama,”
tuturnya.

Diimbaunya, kepada masya-
rakat setempat selaku penerima
manfaat program ini, agar bisa
menjaga dengan baik fasilitas
yang telah dibangun. Sehingga
azas manfaat bisa dirasakan
oleh generasi akan datang.

“Mari kita jaga sama sama
semua program yang ada. Se-
hingga tidak saja menjadi cerita
di masa akan datang. Tapi bisa
dirasakan manfaatnya oleh ge-
nerasi akan datang,” harapnya.
(BE07)

Pelatihan yang berlangsung di aula FKUB Kota Bima.

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk pencegahan se-

jak dini penyelahgunaan
Narkoba di kalangan pela-
jar, TP PKK Kota Bima,
Sabtu (23/11) melakukan di
SMKN 1 Kota Bima. Ketua

Hj Ellya HM Lutfi

TP PKK Kota Bima,Hj El-
lya, mengingatkan pelajar
akan bahaya Narkoba.

Hj Ellya menyampaikan
apresiasi kepada pihak se-
kolah yang meluangkan
waktu untuk memberikan

sosialisasi kepada pelajar.
Selain  bahasa narkoba, ju-
ga perilaku penyimpang,
seperti LGBT.

"Kita semua tahu bah-
wa LGBT prilaku menyim-
pang merusak moral dan
menyebabkan penyakit,
sebagai orang tua kita harus
memberikan perhatian eks-
tra kepada anak-anak agar
terhindar dari perbuatan me-
nyimpang dan pergaulan
bebas," ingatnya.

Diharapkannya siswa
siswi yang hadir untuk men-
jauhkan diri dan menghindari
pengaruh Narkoba, pergau-
lan bebas dan Miras.

"Berpegang teguhlah pa-
da nilai-nilai dan falsafah dou
Mbojo "Maja Labo Dahu",
Malu dan Takutlah kepada
Allah SWT, Insya Allah ini
akan menyelamatkan kita
semua," pesannya.

Perwakilan SMKN 1 Kota
Bima, Mursalin, SPd menyam-
paikan terimakasih pada Ketua
TP TPKK yang juga Ketua
Majelis Taklim Uswatun Ha-
sanah Kota Bima yang mem-
berikan sosialisasi. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Dalam menjalankan tugas

sebagai abdi Negara, Tentara
Nasional Indonesia (TNI) tidak
mengenal lelah. Terbukti, disaat
hari libur, mereka menuntaskan
program yang digalakkan.

Seperti Ahad (24/11), ang-
gota Koramil 1608-05/Dong-
go dipimpin Danramil Kap-
ten Inf. Seninot Sribakti go-
tong royong membuat deker
di Desa Lewintana, Kecama-
tan Soromandi.

Dandim 1608/Bima, Let-
nan Kolonel Inf. Bambang
Kurnia Eka Putra mengatakan,
dalam menjalankan tugas TNI
tidak mengenal lelah.

“Buktinya saat hari libur
tetap menjalankan tugas,”
ujarnya, Ahad (24/11).

Kata Dandim, pembua-
tan deker di jalan usaha tani
sepanjang 974 meter ter-
sebut merupakan titik akhir
dari rangkaian kerja bhakti
di desa setempat.

Bima, BimaEkspres.-
Disamping melaksakan

tugas rutin sebagai pelayan,
pelindung, pengayom dan
sebagai penegak hukum di
wilayah, Kapolsek Donggo,
IPTU Sukarmin  juga  me-
lakukan penyuluhan hukum
melalui MIMBAR khotbah.
Jumat (22/11) Kapolsek  men-
jadi khotib  sekaligus jadi Imam
pada Salat Jum'at di Masjid
Desa Kala.

Kasubag Humas Polres
Kabupaten Bima, IPTU Ha-
nafi, mengatakan, Kapolsek
Donggo IPTU Sukarmin, saat
menyampaikan khutbah me-
ngajak seluruh elemen masya-
rakat agar sama-sama menja-
ga Kantibmas. Karena Kan-
tibmas merupakan ujung

tombak segala hal yang akan
dilaksanakan.

"Apapun kegiatan yang
akan dilaksanakan, jika Kan-
tibmas terjaga pasti kegiatan
terlaksana dengan baik yakni
sesuai harapan bersama," ujar
Hanafi.

Diimbaunya, para Orang
tua kiranya dapat mengawa-
si, menjaga dan mengarah-
kan anak-anak agar tidak ter-
libat tawuran antar pelajar.
Selain itu diharapkan pula agar
anak anak menjauhi Narkoba
karena akan merusak pola
pikir sekaligus merugikan
bagi anak itu sendiri.

"Semua ini adalah tanggung
jawab bersama. Bukan saja po-
lisi, tapi kita harus berpartisipasi
untuk menjaga Kamtibmas

maupun memberikan pema-
haman terhadap anak anak se-
bagai generasi penerus bang-
sa," tuturnya.

Sambungnya, apa yang di
lakukan oleh Kapolsek Dong-

go tersebut instruksi Kapolres
Bima yakni sebagai pendekatan
keagamaan sehingga dapat me-
raih simpati masyarakat  dan
akan berdampak pada stabilitas
Kamtibmas.

Kapolsek Donggo Ajak Jemaah Jaga Kamtibmas

"Apa yang dilakukan oleh
Kapolsek Donggo patut men-
jadi contoh bagi Kapolsek la-
innya. Sehingga apa yang men-
jadi harapan kita semua terwu-
jud nyata," ungkapnya. (BE07)


