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Kota Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima me-

meringati Hari Guru, Senin (25/11). Upa-
cara peringatan berlangsung di halaman
Kantor Pemkot Bima dan diikuti seluruh
Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi,
SE, membacakan sambutan tertulis Men-
teri Pendidikan dan Kebudayaan Repu-
blik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim.
Disampaikannya, sejatinya tugas guru
adalah yang termulia sekaligus yang ter-
sulit.Sebab ditugasi untuk membentuk ma-

Baca: Tugas Guru... Hal 3

sa depan bangsa.
“Saya tidak akan membuat janji-janji

kosong kepada anda. Perubahan adalah
hal yang sulit dan penuh dengan ketidak-
nyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan
berjuang untuk kemerdekaan belajar di
Indonesia. Namun perubahan tidak dapat
dimulai dari atas. Semuanya berawal dan
berakhir dari guru,” ujar Nadiem Anwar,
seperti disampaikan Wali Kota Bima.

Lanjutnya, sejatinya tanpa menunggu
aba-aba dan perintah, lakukan perubahan
kecil di ruang kelas. Misalnya mengajak

Tugas Guru Termulia, Sekaligus Tersulit

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

kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar.
Selain itu, memberikan kesempatan

kepada murid untuk mengajar di kelas.
Mencetuskan proyek bakti sosial yang me-
libatkan seluruh kelas. Menemukan bakat
dalam diri murid yang kurang percaya diri
hingga pada menawarkan bantuan kepada
guru yang sedang mengalami kesulitan.

“Apapun perubahan kecil itu, jika setiap
guru melakukannya secara serentak, kapal

Kecewa Hasil Pilkades, Warga Mangge Asih Blokade Jalan

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, memberikan penghargaan kepada guru dan  siswa berprestasi usai upacara Peringati Hari Guru
Nasional tingkat Kota Bima di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin (25/11).

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Blokade Jalan... Hal 4

Dompu, BimaEkspres.-
Warga Desa Mangge Asih, Kecama-

tan Dompu, Kabupaten Dompu, Senin
(25/11)  memblokade jalan, gegara kece-

Bahkan, kemacetan terjadi hingga sa-
tu kilometer. Mereka yang memblokade
jalan adalah pendukung salah satu calon.

Karena dinilai mengganggu kepenting-
an umum, sekitar pukul 11 .00 Wita ang-
gota Polsek Dompu yang dipimpin oleh
Kapolsek, IPDA Juharis membuka pak-
sa bloakde.

“Saya minta jangan mengganggu ke-
pentingan umum," kata IPDA Juharis ke-
pada warga.

Dikatakannya,  jika ada masalah, agar
bisa disampaikan dengan santun dan baik.
dapat juga  menuntut melalui jalur hukum.

“Jangan mau diadu domba oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab,”
katanya.

Setelah membuka blokade jalan dan
membubarkan paksa warga, polisi tetapwa dengan hasil Pemilihan Kepala Desa

(Pilkades). Mereka memblokade jalan,
akibatnya kendaraan menuju Sumbawa
dan Bima terhambat.

Situasi jalan saat blokade dilakukan oleh warga.
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25 Jurnalis di Bima, mengikuti pelatihan
Google News Initiative (GNI) atau Cek Fakta,
di aula FKUB Kota Bima, Sabtu – Ahad, 23 –
24 November 2019. Pelatihan ini bertujuan
melatih jurnalis untuk memiliki kemampuan
dalam  memverifikasi konten, situs, akun medis
sosial, maupun foto.

Melalui   pelatihan ini, kualitas jurnalis di-
harapkan meningkat dan tidak terjebak hoaks.
Karena lucu jika jurnalis  terjebak hoaks. Ma-
ka perlu verifikasi data, agar informasi yang
disampaikan kepada publik benar.

Kegiatan yang dilaksanakan AJI Indone-
sia bekerjasama dengan Google, mengharap-
kan agar  jurnalis Bima, mulai melakukan ve-
rifikasi data, khususnya di media sosial. Seka-
ligus memberikan informasi benar kepada
pembaca.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh feno-
mena banyak dan cepatnya penyebaran infor-
masi di era digital, terutama melalui media so-
sial. Muatan dari informasi itu beragam. Mu-
lai dari informasi yang bermanfaat dan dibu-
tuhkan publik hingga informasi palsu (hoaks),
disinformasi, atau kabar bohong.

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, hoaks ini menye-
bar sangat mudah cepat di sosial media. Tidak
sedikit publik yang serta merta memperca-
yainya.

 Bukan hanya publik yang mempercayai
dan menyebarluaskan informasi palsu tersebut.
Terkadang media pun turut mendistribusikannya.
Hal ini terjadi karena berbagai faktor. Antara lain,
karena ketidaktahuan, sekadar ingin menyampai-
kan 'informasi' secara cepat, atau sengaja untuk
tujuan-tujuan tertentu.

Mudahnya penyebaran informasi palsu itu
dipicu oleh banyak sebab, termasuk karena ku-
rangnya pemahaman dan pengetahuan tentang
apa itu informasi palsu dan bagaimana cara
mendeteksinya.

Leterasi media juga menjadi penting, agar
publik bisa menilai dan memverifikasi kebenaran
informasi. Bersikap skeptis terhadap informasi
yang cenderung bombastis.

Selain itu, jurnalis juga harus bekerja sesuai
dengan rambu atau kode etik jurnalistik.  Untuk
menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak
publik untuk memperoleh informasi yang benar,
wartawan Indonesia memerlukan landasan moral
dan etika profesi sebagai pedoman operasional
dalam menjaga kepercayaan publik dan mene-
gakkan integritas serta profesionalisme.

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi,
memberitakan secara berimbang, tidak mencam-
purkan fakta dan opini yang menghakimi, serta
menerapkan asas praduga tak bersalah.

Wartawan Indonesia tidak menulis atau
menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau
diskriminasi terhadap seseorang atas dasar per-
bedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kela-
min, dan bahasa serta tidak merendahkan marta-
bat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau
cacat jasmani.

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat,
dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak
akurat disertai dengan permintaan maaf kepada
pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Jika rambu ini dijalankan, maka media dapat
terhindar dari penyebaran berita bohong dan
menyesatkan publik. (*)

Cek Fakta

Profesi Guru; Antara Tantangan
dan Peluang di Era 4.0

Oleh: Maraatussoaliha, SS *)

REVOLUSI Industri 4.0 merupakan istilah yang diutarakan Prof. Klaus Martin Schwab teknisi, ekonom Jerman dan
pendiri Executive Chairman World Economic Forum. Era Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang
mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Hal ini memungkinkan terjadinya disrupsi dimana lahirnya
teknologi dalam proses mengaplikasikannya tidak lagi menggunakan tenaga kerja manusia. Ancaman  profesi dan lapangan
kerja yang akan  tergantikan  oleh mesin kecerdasan buatan atau  robot tak dapat dielakkan lagi. Meski tak dapat dipungkiri
bahwa era 4.0 ini juga menciptakan beberapa pekerjaan baru.

Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berbicara tentang hadirnya mesin dan sistem cerdas, cakupannya jauh lebih luas dari itu
yaitu berupa gelombang terobosan yang hadir bersamaan diberbagai bidang. Era ini menjangkau seluruh lini kehidupan
manusia tak terlepas pada dunia pendidikan. Untuk mengimbangi era 4.0 sistem pendidikan membutuhkan inovasi dan
gerakan kebaruan pada segala bidang hal ini merupakan upaya menyiapkan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat
mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju dan  yang paling berperan dalam melakukan gerakan kebaruan dan
inovasi tersebut adalah seorang guru. Guru semestinya harus segera beradaptasi  dengan revolusi industri 4.0.

Pertanyaannya kemudian seberapa siapkah guru menyongsong revolusi industri 4.0 dan apa tantangan bagi  profesi  guru
diera disrupsi ini? Percepatan teknologi di era digital 4.0 sedikit tidak mempengaruhi psikologi guru mengajar maupun dalam
menyiapkan pembelajarannya. Dengan kata lain sebagian besar guru tidak siap dengan perubahan ini.  Peserta didik yang
diajar adalah mereka yang disebut sebagai generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dan tumbuh di era digital.
Generasi ini adalah generasi-generasi yang akrab dengan teknologi. Guru harus mengikuti perkembangan teknologi dan
menemukan informasi-informasi baru sehingga memiliki pola pikir yang strategis dan kaya akan materi maupun metode
mengajarnya.

Tantatangan berikutnya yang dihadapi oleh guru adalah fasilitas pendidikan yang semuanya sudah terkonversi kedunia
digital ditandai dengan adanya e-library (perpustakaan digital), e- modul (modul digital) e-learning (pembelajaran digital),
e-book (buku online),dan lain sebagainya yang sebelumnya cukup menggunakan sistim manual. Guru harus dapat
memanfaatkan teknologi informasi sehingga mampu berinovasi dan mengembangkan pembelajarannya sehingga tidah hanya
dapat meningkatkan minat belajar  siswa namun juga  hasil belajar siswa. Selain itu, penggunaan berbagai aplikasi digital, CD
pembelajaran interaktif, e-book, website, dan media belajar digital lainnya  yang semakin marak dapat berisiko berkurangnya
ketergantungan siswa terhadap guru dengan kata lain siswa merasa tidak lagi membutuhkan guru karena beranggapan
apapun yang diinginkan telah ada dalam genggaman.

Hal lain yang juga menjadi tantangan adalah gaya belajar. Gaya belajar tentu mengalami perubahan. Guru harus merubah
kebiasaan mengajar yang sebelumnya terpusat pada guru atau dikenal dengan  teacher center menjadi  student center atau
pembelajaran terpusat pada siswa.Untuk itu guru ditantang untuk lebih kreatif dan inovatif  menerapkan model, motode dan
media pembelajaran yang tepat sehinggga proses pembelajaran lebih menarik dan hasil yang dicapai sesuai harapan sebagai
salah satu upaya untuk  meningkatkan profesionalitas.

Untuk menyikapi hal tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan; pertama di era kemajuan teknologi  yang pesat ini
guru harus dapat menyelaraskan kompetensinya. Guru harus mampu menguasai teknologi secara teoretis dan praktis serta
menerapkan pembelajaran berbasis TIK dengan inovasi-inovasi yang menarik. Berbicara tentang inovasi tentu berbicara
tentang perubahan. Guru harus memiliki karakter dan bisa beradaptasi dengan hal-hal baru yang tidak terduga sehingga
diperlukan pemikiran antisipatif, kritis, analitis, kreatif dalam memecahkan masalah.

Kedua mengoptimalkan literasi digital. Literasi digital merupakan ujung tombak untuk meningkatkan kompetensi guru juga
siswa sekaligus dibutuhkan iklim literasi digital yang baik di sekolah. Guru  diharapkan dapat menyediakan buku, modul dan
sarana lain berbasis digital  untuk mendukung aktivitas belajar siswa. Tak dapat dipungkiri hadirnya smartphone bagai dua
mata pisau. Disinilah diperlukan peranan guru dengan menyediakan modul maupun buku berbasis digital yang terkoneksi
langsung dengan smartphone peserta didik, guru akan mampu memberikan sudut pandang, alternatif, bahkan solusi penggunaan
smartphone yang baik dengan menambah konten-konten pembelajaran sehingga lambat laun smartphone yang biasa
hanya digunakan untuk bermain game dapat ditingkatkan fungsinya sebagai media pembelajaran interaktif.

Ketiga, Guru melatih peserta didik  mempunyai pemikiran yang analitis, antisipatif tentang problem yang belum pernah
dihadapi, dan memiliki pemikiran tingkat tinggi (higher order thinking skills/HOTS). Apabila guru memberikan informasi-
informasi dasar tentu siswa tidak memiliki rasa ingin tahu lebih lanjut. Demikian pula apabila guru memberikan materi yang
mudah  dan hanya mentransfer isi buku tentu mudah pula digantikan oleh teknologi. Internet menawarkan yang lebih lengkap
dari isi buku dan siswa dapat mengaksesnya sendiri tanpa bantuan guru. Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan atau
paradigma mengajar guru. Apabila guru tidak kreatif dan inovatif maka cepat atau lambat peran guru akan terotomasi.
Kurikulum tahun 2013 adalah jawaban mengatasi tantangan tersebut. Para siswa diharapkan lebih banyak belajar sendiri
secara aktif dibanding terus-menerus diajar oleh guru disinilah guru berperan sebagai fasilitator.

Keempat, Guru harus dapat meningkatkan kompetensi dirinya. Peningkatan kompetensi tidak hanya perihal penguasaan
ilmu pengetahuan semata namun juga peningkatan kompetensi-kompetensi lainnya. Undang-undang No.14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen  pasal 10 ayat (1) menyebutkan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Melalui empat kompetensi tersebut guru diharapkan memiliki
kemampuan dan penguasaan materi secara luas dan mendalam,  mengelola pembelajaran, memiliki kepribadian yang baik
yang dapat menjadi contoh bagi peserta didik dan membimbing, mengarahkan dan mendidik  peserta didik hingga menjadi
pribadi dan anggota masyarakat  yang berkarakter. Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan semata namun
lebih dari itu guru memiliki wewenang untuk mendidik, menakhodai dan memberi warna berupa penanaman nilai- nilai
sehingga melahirkan siswa berkarakter. Di era 4.0 guru memiliki peranan yang sangat penting sebagai pencetak  manusia
berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, religius, dan memiliki kepekaan  sosial.

Dalam menyongsong era industri 4.0 guru diperlukan untuk memberikan keteladanan dan pembiasaan kepada calon-
calon pemimpin bangsa dengan membawa bangsa ini menjadi maju dan berperadaban tinggi. Tentu saja guru harus berpikiran
terbuka dan mau mengembangkan diri, kreatif, berfikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif serta memiliki kompetensi digital
sebagai kunci perubahan. Guru yang profesional berperan membangun generasi berkompetensi, berkarakter, dan memiliki
keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Guru yang profesional adalah guru yang mampu memanfaatkan tantangan sebagai peluang untuk mengembangkan
dirinya sekaligus mampu memposisikan diri dalam berbagai situasi perubahan dan tetap menjadi pendidik yang bijak. Guru
harus mampu melihat setiap perubahan yang super cepat ini, mengikutinya dengan profesional dan mengajak  peserta didik
untuk terlibat didalamnya.  Dengan demikian peran guru tidak dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan apapun. (*)

 *) Penulis adalah Guru Bahasa dan Sastra Indonesia MAN 2 Kota Bima
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Soal Jembatan Loka,
Anggota DPRD di Hadang Warga Boro

Bima, BimaEkspres.-
Saat Kunjungan Kerja (Kun-

ker) di Kecamatan Sanggar,
rombongan DPRD Kabupaten
Bima dihadang oleh warga Desa
Boro, Ahad (24/11). Masyarakat
meminta pada Pemerintah Dae-
rah Kabupaten (Pemkab) Bima
dan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB) untuk se-
gera membangun jembatan baru.

Warga menghadang lansung
rombongan DPRD saat mau me-
lintas di Jembatan Dusun Loka
Desa Boro menggunakan batu,
kayu dan motor.  Menurut salah
seorang warga di lokasi, pengha-
dangan dilakukan sebagai bentuk
kekecewaan. Karena jembatan
penghubung antara Desa Piong
dan Boro ini tidak kunjung diper-
hatikan oleh Pemda dan maupun
Pemprov.

Tugas Guru... dari hal.1

besar bernama Indonesia ini pasti
akan bergerak. Selamat Hari Guru,”
ujarnya.

Turut hadir Pimpinan bersama
Anggota DPRD Kota Bima, Kapol-
res Bima Kota, Sekretaris Daerah
Kota Bima, Kasdim 1608 Bima, Un-
sur Forum Koordinasi Pimpinan Da-
erah (FKPD) Kota Bima, seluruh Staf

“Semenjak Jembatan ini diba-
wa oleh Banjir beberapa tahun
lalu, kondisi jembatan tidak per-
nah di perhatikan oleh Pemda ma-
upun Pemprov,” jelasnya Iwan,
Ahad (24/11) kemarin.

Dia juga menyesalkan sikap
pemerintah yang tidak peduli de-
ngan Masyarakatnya hingga sa-
at ini. Dan jangan heran pengha-
dangan seperti dilakukan oleh
Masyarakat terhadap pejabat
saat ini. Karna,  ini merupakan
bentuk protes Masyarakat yang
selalu di nina bobokan dengan
janji manis pemimpin saat ini.

“Kita merasa Kecewa,  sela-
ma ini kita hanya dijanji oleh Pe-
merintah. Tapi, nyatanya hing-
ga saat ini masih saja di PHP,”
kesalnya.

Warga lain pun sangat berharap
pemerintah agar segera memper-

D I J U A L

10 unit PS dan TV
lengkap dengan kursinya

Alamat: Jl. Gajah Mada
sebelah timur POM Bensin Penatoi
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baiki jembatan saat ini. Karena,
jembatan satu-satunya dilewati

masyarakat tiap hari.  “Cepat per-
baiki Jembatan untuk kita lewati
tiap hari ini. Karna,  hanya jemba-
tan yang ini kita lewati tiap hari,
sebentar lagi musim hujan, pastinya
kita tidak bisa lewat kalau ada
banjir,” jelas Nurhayati.

Sementara itu,  Rafidin S.Sos
anggota DPRD dari PAN me-
nyatakan, penghadangan yang
dilakukan oleh masyarakat me-
rupakan bentuk kecewa terha-
dap Gubernur NTB, Dr. Zulkie-
flimansyah, S.E., M.Sc. Karena
ini bentuk tanggung jawabnya
juga sebagai Anggota DPR, ia
meminta Pemerintah Provinsi
agar segera mebangun jembatan
yang di keluhkan Masyarakat
Bima saat ini. “Gara gara guber-
nur kami dihadang yang suka
PHP masyarakat,  untuk itu kami

Ahli bersama Asisten, Ketua TP PKK
Kota Bima, Ketua DWP Kota Bima,
Pimpinan Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Kota Bima, Kepala Ba-
gian, Instansi Vertikal, BUMN/BU-
MD, Pembina/Pengawas, Kepala
Sekolah Se-Kota Bima beserta ke-
lompok Persatuan Guru Republik In-
donesia (PGRI) Kota Bima. (BE06)

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

mad Lutfi, SE, memberikan
penghargaan kepada guru dan
siswa berprestasi. Penghargaan
itu diberikan  usai upacara  Peri-
ngati Hari Guru Nasional tingkat
Kota Bima di Halaman Kantor
Wali Kota Bima, Senin (25/11).

Adapun penghargaan yang
diberikan, yakni untuk pengua-
tan Kepala Sekolah, dan  Pem-
berian Sertifikat atas partisipasi
sebagai Guru Tamu pada Pro-
gram Pemerintah Amerika Pada
Ketua Dekranasda Kota Bima
Hj Ellya H Muhammad Lutfi SE
dan Sekretaris Dekranasda Kota
Bima Sunarti S.Sos MM

Piala dan Penghargaan juga
diberikan kepada juara-juara lomba
dalam rangka Hari Ulang Tahun
Ke-74 PGRI Tahun 2019. Seperti,
lomba Volley Ball,  juara I pada tim
Putera  dari SMKN 3 Kota Bima,
Juara II Dinas Dikbud, Juara III
bersama dari SMKN 2 dan SMAN
1. Untuk Tim Puteri juara I dari PC.
Rasanae Timur, Juara II PC. Raba
dan Juara III bersama dari PC serta
Asakota dan IGTKI.

Untuk lomba Padura, juara I
dari SMAN 1 Kota Bima, Juara II
SMAN 4 Kota Bima, Juara III dari
SMPN 8. Lomba Tilawah Al-
Quran, Untuk Putera Juara I atas
nama M. Furkan dari SMKPP
Bima, juara 2 atas nama Anhar, SPd
dari SDN 48 Kumbe, Juara III atas
nama Suratman, SPd dari SDN 32

Panggi dan Juara Harapan 1 atas
nama Mulyadin, SPd dari SMKN
3 Kota Bima.

Sedangkan untuk puteri Juara I
atas nama Rita Nurmala dari TK
An Nur PGRI, Juara II atas nama
St. Julianti dari MIS Hamzanwadi,
juara III dari SMAN 4 Kota Bima
atas nama Nur Mutmainnah, dan

Juara Harapan I atas nama Nur-
baya dari SMAN 1 Kota Bima.

Penyerahan Sertifikat, Peng-
hargaan dan Piala juga dirangkai-
kan dengan pemberian ucapan se-
lamat kepada Tim OPSI (Olimpiade
Penelitian Siswa Indonesia) SMPN
1 Kota Bima yang akan berlaga Ke
Tingkat Nasional di Jakarta. (BE06)

sebagai Anggota DPRD Kabu-
paten Bima untuk minta kepada
Gubernur NTB untuk segera
membangun Jembatan yang
dikeluhkan Masyarakat selama
ini,” terang Rafidin.

Selain jembatan di Dusun Loka,
dia juga menegaskan agar pemerintah
Provinsi segera menyelesai janjinya
untuk membangun baru jembatan di
Kecamatan Soromandi. “Selain
jembatan di Dusun Loka desa Boro,
ada juga jembatan di Desa Kananta
Kecamatan Soromandi untik diper-
baiki. Dua jembatan itu jembatan
utama yang di lewati masyarakat
yang ada di tiap wilayah,” desaknya.

Ditempat yang sama Anggota
DPRD, M Erwin dari PPP menga-
ku, pernah menemui langsung Dinas
PU Provinsi untuk menanyakan
kelanjutan pembangunan jembantan
di Desa Boro itu, saat pertemuan
tersebut, Kata dia Dinas terkait
berjanji akan dibangun 2020 tahun
depan.  “Paska dilantik sbg anggota
DPRD saya menghadap Dinas PU
Kabid Binamarga untuk memper-
tanyakan pembangunan jembatan
Loka di Desa Boro, mereka men-
janjikan pengerjaannya akan dila-
kukan di tahun 2020 bersamaan
dengan jembatan Boro yang satu-
nya,” ujarnya.

Lanjut dia, berharap insiden ini
menjadi catatan penting bagi peme-
rintah provinsi agar segera mereali-
sasikan pembangunan jembatan loka.

Ketua Komisi III Kabupaten Bi-
ma, Edy Mukhlis S.Sos menegaskan,
tetap memperjuangkan aspirasi Ma-
syarakat Kecamatan Sanggar.
(BE07)

Bee Optical
Your Vision is Our Priority

Wali Kota Bima Serahkan Penghargaan pada Guru dan Siswa Berprestasi

H Muhammad Lutfi, SE

Bima, BimaEkspres.-
Masyarakat Desa Boro, Ke-

camatan Sanggar Kabupaten Bima
mengadu pada Komisi I DPRD Ka-
bupaten Bima soal Bupati Hj, Indah
Dhamayanti Putri tidak pernah me-
ngunjungi desa itu. Hal itu disampaikan
saat Kunjungan Kerja (Kunker) se-
jumlah anggota Komisi 1 di Kecama-
tan Sanggar, Ahad (24/11).

Warga Desa Boro, Arifin me-
ngatakan,  semenjak dipilih menjadi
Bupati sejak tahun 2015 lalu, IDP

Warga Ngadu Ke Komisi I Soal Bupati tidak Pernah Kunjungi Desa Boro

tidak pernah datang.  “Sejak dipilih
oleh masyarakat menjadi Kepala
Daerah,  Bupati tidak pernah me-
ngunjungi masyarakat di desa
kami,” katanyadihadapan Anggota
Komisi I DPRD Kabupaten Bima.

Dismapaikannya, warga berha-
rap ada bantuan kebutuhan nela-
yan. Karena masyarakat hanya meng-
gunakan alat  tangkap ikan seadanya.

“Selama ini kita hanya meng-
gunakan alat apa adanya. Kalau
bisa dibantu untuk pukat cincin dan

mesin Katiting,” harapnya.
Sementara itu Ketua Komisi I,

Sulaiman MT langsung menangga-
pi apa yang jadi Kebutuhan Ke-
lompok Nelayan saat itu. “Kita akan
bantu kebutuhan Nelayan yang ada
di Dusun Loka Desa Boro,” katanya.

Selain akan memberikan bantu-
an untuk kebutuhan nelayan, Sula-
iman dan anggota Komisi lain juga
akan membantu peningkatan jalan
sepanjang Satu Kilo Meter yang
ada di Dusun Loka Desa Boro lewat
Dana Aspirasi Dewan tahun 2020.

“Ada juga peningkatan jalan untuk
masyarakat yang kita masukan nanti
di tahun 2020,” ujarnya. (BE07)
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Dinas Kominfo Gelar Bimtek Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kota Bima, BimaEkspres.-

Untuk meningkatkan Sum-
ber Daya Manusia (SDM)
operator pada OPD lingkup
Kota Bima, Dinas Komuni-
kasi dan Informatika (Komin-
fo) melaksanakan Bimbingan

Tehnik (Bimteks). Tujuannya,
menyukseskan program
smart city Kota Bima.

Kegiatan digelar di aula
Kantor Pemkot Bima, Se-
nin (25/11) dibuka Kepala
Dinas Kominfo (Kominfo),

Ir Supawarman. Narasum-
ber Abdul Gafar ST MEng
dan Endang Sri Sumanti ST
M.Eng

Peserta adalah operator
pada masing-masing OPD
lingkup Kota Bima, termasuk

Blokade Jalan...  dari hal.1

memantau situasi di lokasi.
“Polisi tetap melakukan

pemantauan sambil mem-
berikan pemahaman ke-
pada joni calon yang kalah

dan pendukunya " katanya.
Rupanya, tidak hanya blo-

kade jalan yang dilakukan oleh
kelompok warga, namun juga
menyegel Kantor Desa Mang-

tingkat kecamatan. Materi-
nya mengenai website, pe-
ng-input-an data kegiatan
OPD dalam server induk
Pemkot Bima. Serta  masa-
lah jaringan IT dan erbagai
aplikasi pendukung Smart
City.

Supawarman berharap
setelah Bimtek ini, setiap
OPD dapat mengaplikasi-
kannya.  Sehingga apa men-
jadi agenda besar dan ha-

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

hammad Lutfi, SE menghadiri
sekaligus  meresmikan Ru-
mah Aspirasi Perempuan di
tiga kelurahan yakni, Raba-
dompu Barat, Rabangodu Se-
latan, dan Penatoi. Launch-
ing dipusatkan di Kelurahan
Rabadompu Barat, Kecama-
tan Raba, Senin 25 Novem-
ber 2019.

Kegiatan yang diseleng-
garakan oleh Dinas DPP dan
PA Kota Bima dihadiri pula
oleh Sekretaris Daerah Kota
Bima, Asisten Bidang Peme-
rintahan dan Kesra, Ketua TP

PKK Kota Bima, Ketua Is-
wara, Ketua DWP Kota Bi-
ma, Ketua BUMN/BUMD
dan Kepala perangkat daerah
Kota Bima dari berbagai jen-
jang.

Kepala Dinas Pemberda-
yaan Perempuan dan Anak
Kota Bima, H Ahmad, SE
menyampaikan tujuan pem-
bentukan rumah aspirasi pem-
bedayaan perempuan ini se-
bagai wadah fasilitasi  dan
mendukung pengembangan
diri dan peran perempuan da-
lam masyarakat.

Selain itu, kata dia,  di rumah
aspirasi akan diisi dengan ke-

giatan-kegiatan yang difokuskan
pada pembekalan, pembelajaran,
keterampilan dan pengembang-
an lainnya kearah kemandirian
hidup.

Kegiatan dilanjutkan dengan
pengukuhan pengurus dari tiga
rumah aspirasi yang ada di Kota
Bima yang berada di kelurahan
Rabangodu Utara, Kelurahan
Penatoi dan Kelurahan Raba-
dompu Barat.

Wali Kota Bima, H Muham-
mad Lutfi, SE menyampaikan
rumah aspirasi ini selain tempat
aspirasi juga menjadi tempat
koordinasi antarperangkat daerah,
masyarakat dan organisasi
pemerhati perempuan.  Dengan
adanya rumah aspirasi diha-
rapkan mampu meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, kom-
petisi serta membentuk kaum
perempuan yang berbudi baik, ber-
karakter, beriman dan bertaqwa
dalam kehidupan keluarga dan
masyarakat.

"Rumah aspirasi juga men-
jadi pusat kegiatan kelompok
perempuan dan anak dan se-
bagai tempat memproduksi ba-
rang-barang unggulan yang
akan dijual keluar Kota Bima,"
ujarnya. (BE06)

Rumah Aspirasi Perempuan Diresmikan

Bima, BimaEkspres.-
Siswa SMAN 1 Mada-

pangga merayakan hari guru
dengan menggelar panggung
kreasi, Senin (25/11). Kegia-
tan itu disiapkan dan dikerja-
kan oleh siswa.

Sementara guru diberi ke-
sempatan untuk menikmati
persembahan dari siswa. Ke-
tua Osis SMAN 1 Madapang-
ga Muhammad Ferdian Yu-
suf mengatakan, melalui ke-
giatan itu, siswa di sekolah
setempat berusaha menghibur
para guru, yang hari-harinya
sibuk dan lelah dengan me-
ngajar. Hari itu, guru diberi ke-
sempatan istrahat. Semua peker-

jaan dilakukan oleh para siswa.
“Sebagai wujud kecintaan

kami terhadap guru, dan mem-
pererat hubungan mereka,”
ujarnya.

Kata dia, ada banyak kre-
asi yang ditampilkan pada
kegiatan itu. Semua siswa
diperbolehkan maju dan me-
nampilkan bakat dan minat-
nya masing-masing. Mulai
dari tari, puisi, teater, drama,
nyanyi dan lain sebagainya.

“Ini juga menjadi pang-
gung kreasi sekalian untuk
menjaring bakat para siswa,”
katanya.

Dia menjelaskan, pang-
gung kreasi digelar agar hari

guru tidak hanya diperingati
dengan sekedar pemotongan
kue tar. Tapi ada hal menarik
yang bermanfaat untuk sis-
wa mengembangkan bakat,
juga menghibur para guru.

“Biasanya tahun lalu kami
lombakan antar kelas, Tapi
tahun ini tidak,” bebernya

Dia berharap, semoga guru-
guru di sekolah setempat sehat
dan selalu dalam lindungan Tu-
han. Sehingga terus memiliki
kesempatan mendidik dan me-
ngajar para siswa dan generasi
bangsa.

“Doa kami semoga guru-
guru kami selalu sehat, dan sukses
pokoknya,” harapnya. (BE07)

Peringati Hari Guru, Siswa SMAN 1 Madapangga Gelar Panggung Kreasi

rapan kepala daerah untuk
Smart City dapat  berjalan.

“Salah satunya untuk
progres penginputan data
bisa dapat dilakukan terus
setiap hari bahkan setiap
saat, sehingga data dan
informasi disampaikan ke-
masyarakat dan pengguna
akan lebih cepat,” ujarnya.

Data dan informasi di-
sampaikan pada publik dan
pengguna, kata dia, meru-

pakan informasi yang be-
nar. Karena data dan  in-
formasi harus sesuai kebu-
tuhan dan standar kebutu-
han.

“Setelah Bimtek apa
menjadi kegiatan dan pro-
gram OPD dapat di-up-
load. Operator dapat me-
ngelola dan meng-update
website setiap hari dan se-
tiap saat," harap Supawar-
man. (BE06)

ge Asih masih. Kapolsek me-
lakukan pendekatan kepada
tokoh masyarakat dan pemu-
da, agar bersama-sama menja-
ga keamanan. (BE03)

Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE meresmikan Rumah
Aspirasi Perempuan di Tiga Kelurahan.
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Kapal Pesiar Berbendera
Malaysia Tenggelam

Bima, BimaEkspres.-
Kecelakaan laut kem-

bali terjadi, di sekitar pera-
iran Gunung Sangiang Api
di Kecamatan Wera Ka-
bupaten Bima. Kali ini ka-
pal pesiar berbendera Ne-
gara Malaysia, dilaporkan
tenggelam Sabtu (23/11)
malam lalu dan hingga kini
kapal tersebut masih ter-
ombang-ambing dilautan
yang dikenal "ganas" terse-
but.

Sementara, sedikitnya
empat orang penumpang
serta kapten dan nakhoda
yang tercatat semuanya
warga asing selamat dari
maut. Kecelakaan terjadi
tepat di perairan 40 mil dari

Pulau Sangiang.
Koordinator Search And

Rescue (SAR) Pos Bima,
Ariansyah Susilo menjelas-
kan, kapal tersebut awalnya
berlayar dari Bandar Sorong
Papua beberapa hari lalu te-
patnya, tanggal 13 Novem-
ber dengan tujuan Langka-
wi, Malaysia.

Lebih lanjut dikatakan
Ariansyah, kapal yang di-
nahkodai Paul Andre Jon-
shon dengan penumpang
dua warga negara Britania
Raya. Satu penumpang la-
innya adalah warga Negera
Malaysia dan satu warga
negara Africa Utara.

"Dan Alhamdulillah pe-
numpang dan nahkoda ka-

pal selamat setelah mengen-
darai skoci kapal hingga ke
Pelabuhan Bima juga diban-
tu yang lainnya," ujarnya ke-
pada wartawan Senin (25/
11) kemarin.

Saat ini urainya, ke empat
penumpang dan satu nahkoda
saat ini tengah menjalani pe-
meriksaan di Kantor Imigrasi
Bima. Dari pemeriksaan awal,
ke lima warga negara asing
ini tidak melanggar keimigra-
sian.

Masuknya kapal pesiar
itu ke wilayah Kabupaten
Bima dipaparkannya, aki-
bat terseret gelombang ting-
gi.

"Tapi nahasnya saat ingin
kembali ke jalur awal, kapal

Pelamar CPNSD Kota
Bima Kian Membludak

Kota Bima, BimaEkspres.-
Diakhir masa penutupan pendaftaran, jumlah

pelamar CPNSD di Kota Bima membludak. Tercatat
sebanyak 6677 pelamar, akan memperebutkan formasi
yang hanya berjumlah 175 formasi di wilayah Kota Bima.

Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs M Saleh me-
ngatakan sesuai prediksi, jumlah pelamar akan mem-
bludak jelang penutupan pendaftaran. "Jika yang daftar
sampe pukul 15.00 Wita hari ini (Senin 25/11) totalnya
6.677 orang," ungkapnya.

Dari jumlah ini, terbaca beberapa formasi yang di-
serbu oleh pelamar, yakni Jabatan Penggerak Swadaya
Masyarakat dengan total jumlah pelamar sebanyak
800 peserta. Sedangkan formasi yang paling sedikit
disasar pelamar adalah, jabatan dokter yang hingga
kini hanya terdapat 8 orang pelamar saja.

Ditanya soal peserta yang telah gugur, Saleh me-
ngaku belum bisa menjawabnya karena saat ini belum
ada proses verifikasi berkas yang dilakukan. Apalagi
tambahnya, ada kebijakan pusat untuk memperpan-
jang pendaftaran hingga tanggal 26 November 2019
untuk memberikan kesempatan yang lebih lama lagi
untuk masyarakat mendaftarkan dirinya.

"Diperpanjang satu hari lagi, untuk memberikan
kesempatan yang lebih banyak untuk pelamar, " kata
Saleh. Sebelumnya, perekrutan CPNSD tahun ini di-
ketahui sepi peminat. Namun BKPSDM memastikan,
bahwa pelamar akan membludak pada akhir-akhir pen-
daftaran.

Pendaftaran CPNSD kali ini dilakukan secara
online, tanpa ada pengiriman berkas secara fisik. Pro-
ses tes pun dipastikan sama dengan tahun sebelum-
nya, dengan sistem CAT. (BE09)

itu menabrak sebuah benda
terapung yang diduga karang
hingga menyebabkan kapal
tersebut tenggelam," tukasnya.

Keempat orang warga
asing antara lain, Paul An-
drew Johnson, tercatat asal
British dengan Nomor Pas-
por 551702620. Berikutnya
Richard Anthony Skelding
asal British dengan Nomor
Paspor 536624656. Semen-
tara yang lain tercatat ber-
nama Goh Chiang Ying asal
Malaysia dengan nomor
Paspor A37104946 dan
bernama Joseph Michael
Benjamin Muskat, asal
South Africa dengan No-
mor Paspor A06199224.
(BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Ada yang heboh dari

pernyataan calon kepala
desa (Kades) Maria Keca-
matan Wawo yang berkon-
testasi pada Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) seren-
tak 16 Desember menda-
tang. Salah satu calon Ka-
des Maria, Nasrun H Yusuf,
menginginkan Pilkades kali
ini harus bebas dari politik uang.

Namun, caranya menga-
getkan yakni bukan mem-
buat pernyataan di atas ma-
terei sebagaimana dilaku-
kan selama ini, tetapi ber-
sumpah menggunakan Ki-
tab Suci Al Quran.

Kata Nasrun, kelima ca-
lon Pilkades yang berkon-
testasi, Drs Lutfi, Nasrun,
Didi Darmadi, Imran, dan
Irfan, harus berjanji jika me-
lakukan politik uang, maka
siap menanggung akibat
meninggal dalam tujuh hari.
Meski usulan ini mendapat

penolakan dari keempat ca-
lon lainnya, namun Nasrus
mengaku memiliki pengala-
man yang terjadi selama ini
tidak ditanggapi serius oleh
calon dan pemilih.

“Jadi menurut saya sia-
sia saja kita membuat penya-
taan di atas materei jika te-
tap dilanggar. Cara itu hanya
buang-buang waktu saja dan
sama saja bohong. Sekalian
saja saya usulkan sumpah
tujuh hari meninggal bagi yang
melakukan politik uang,” ujar-
nya saat Peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW yang
digelar Karang Taruna Pelo-
por Desa Maria di Uma Leng-
ge Desa Maria.

Kelima calon ingin mem-
buat pernyataan bersama
menolak politik uang di Uma
Lengge Desa Maria, Sabtu
(23/11) malam.

Calon lain, Didi Darmadi,
S.Sos, mengaku, mengini-
siasi membuat pernyataan

sikap itu saat baca Yasinan
di rumahnya beberapa hari
lalu. Namun, konsep me-
ngenai hal itu belum dibuat.
Tentu dalam beberapa hari
ke depan akan membuat
konsep yang disepakati oleh
seluruh calon yang akan ber-
kontestasi pada Pilkades
serentak 16 Desember men-
datang. Terkait sumpah tu-
juh hari meninggal tak perlu
dilakukan jika semua calon
ingin mendidik masyarakat
untuk berlaku jujur dan me-
milih berdasarkan hati nura-
ni.

“Oleh karena itu saya
minta kepada masyarakat
agar jangan hanya calon
yang membuat pernyataan,
tetapi masyarakat juga ha-
rus berani menolak calon
yang bermain uang,” kata-
nya.

Hal yang sama disampai-
kan calon lain, Drs Lutfi,
Imran, dan Irfan. Mereka

Calon Kades Maria Sumpah Meninggal Tujuh Hari Jika Berpolitik Uang
berharap pada Pilkades kali
ini harus bebas dari politik
uang agar hasil yang dipero-
leh mendapatkan legitimasi
dari seluruh calon dan ma-
syarakat.

Semua menginginkan Pil-
kades kali ini aman, lancar,
dan berkualitas. Tak ada lagi
riak-riak ada calon yang mem-
berikan uang kepada pemilih
atau membagikan bibit ja-
gung, pupuk, atau dalam ben-
tuk apapun kepada pemilih.
Pokoknya Pilkades kali ini
murni, jujur dan adil.

Camat Wawo, Drs Aidin,
mengapresiasi keinginan ber-
sama kelima calon yang ber-
kontestasi pada Pilkades se-
rentak 16 Desember menda-
tang. Tentu semua mengi-
nginkan Pilkades itu berlang-
sung aman, lancar dan suk-
ses melahirkan calon kepala
desa yang terbaik.

“Saya berharap jangan
sampai karena Pilkades si-
laturrahmi terputus. Kita se-
mua adalah bersaudara dan
wajib menjaga kondisi kea-
manan tetap kondusif,” kata-
nya. (BE02)

Calon Kades Maria, inginkan tidak ada politik uang.

Drs M Saleh
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Jalan Santai Bertaburan Hadiah Meriahkan HUT PGRI Kota Bima
Bima, BimaEkspres.-

Jalan santai merupakan
salah satu paket kegiatan
yang menarik yang digelar
Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) Kota Bi-
ma dan Hari Guru Nasional
(HGN) 2019 tingkat Kota Bi-
ma. Kegiatan yang meriah
itu bertajuk ‘Guru Pengge-
rak Indonesia Maju’ bukan
hanya dilakukan guru, tetapi
juga keluarga guru, pegawai
bank, pengusaha, dan war-
ga bersama Pemerintah Ko-
ta (Pemkot) Bima, Ahad.

Menariknya lagi, berba-
gai hadiah menanti usai ge-
laran jalan santai yang dile-
pas oleh Sekda Kota Bima,
H Muhtar Landa, SH, MH
dan Kepala Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaah (Dik-
bud) Kota Bima, di halaman
Kantor Wali Kota Bima itu.
Ketua PGRI Kota Bima,
Drs H Sudirman Ismail,
M.Si dan Hj Suharni HM
Talib bersama jajaran guru
memacu gerak langka hing-
ga di lapangan Merdeka

atau Serasuba Kota Bima.
Di sana mereka berjoget

ria bersama arti Kota Bima.
Bukan hanya itu, Ketua PG-
RI dan istri nyanyi bersama
tembang nostalgia, sedang-
kan Sekda dan lainnya ikut
berjoget.

Usai berjoget, dilanjutkan

Bima, BimaEkspres.-
Dari 14 desa yang ada di

Kecamatan Bolo sudah se-
puluh desa menutup kegiatan
Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
Tahun 2019.

Sepuluh Desa di Bolo Sudah Menutup STQ

Kasi Kesos dan Pember-
dayaan Masyarakat Peme-
rintahan Kecamatan Bolo,
Syamsudin H M Saleh, me-
ngatakan, sepuluh desa terse-
but antara lainnya yakni Ra-

penarikan hadiah hiburan
hingga hadiah utama mesin
cuci, kulkas, dan tiga unit
sepeda balap beberapa Bank,
seperti Bank Dinar, Bank
Mandiri, BNI 1946, bank
NTB Syariah, bank Pesisir
Akbar, Teh Tongtji, dan PT
dua Kelinci. Untuk satu unit

Mataram, BimaEkspres.-
Peta dan konstelasi politik

menjelang Pilkada Kota Ma-
taram dipastikan segera be-
rubah, setelah jamuan makan
malam,  Ahad (24/11) di kedi-
aman Ketua DPD PDI Per-
juangan Provinsi NTB, H
Rachmat Hidayat, di Panji
Masyarakat 15, Kawasan
Panji Tilar, Ampenan.

Gubernur NTB, Dr H Zul-
kieflimansyah yang juga Ke-
tua Tim Pemenangan PKS
dalam Pilkada Serentak 2020
di NTB terlibat pembicaraan
santai bersama Om Rach-
mat, sapaan akrab Ketua
PDIP NTB.

Pembicaraan sambil san-
tap malam dihadiri Sekretaris
DPD PDI-P NTB, Lalu Budi
Suryata, Kepala Dinas Per-
dagangan NTB yang juga
istri tercinta Om Rachmat, Hj
Putu Selly Andayani, dan
Direktur M16 Bambang Mei
Finarwanto.

Pertemuan silaturahim
awalnya membahas isu-isu

pembangunan di NTB. Rach-
mat yang juga politisi kawakan
nasional asal NTB banyak
memberi masukan dan saran
kepada Zul. Sebaliknya, me-
ngapresiasi masukan itu, dan
menegaskan keseriusannnya
dalam membangun NTB.

"Saya menjadi Gubernur
NTB tentu tidak membawa
cek kosong. Saya benar-be-
nar serius membangun NTB,
tidak ada terbersit mau main-
main," kata Zul dengan se-
nyum khasnya.

Zul juga sempat menying-
gung soal Sampah, yang
Ahad siang sepat viral setelah
dia mempostingnya di Media
Sosial.

Menurutnya, itu bagian
dari kepedulian seorang gu-
bernur, sekaligus menggugah
masyarakat dan semua pihak
untuk bersama-sama serius
menangani masalah sampah
di NTB.

Rachmat pun menanggapi
hal tersebut dengan kesan
yang positif. Terutama  yang

berhubungan erat dengan
perubahan perilaku masya-
rakat, maka pimpinan harus
memberi contoh.

"Ya itu bagus dan positif,
memang kadang kala pe-
mimpin harus memberi con-
toh, memberi teladan. Apa-
lagi untuk program Zero
Waste yang memang harus
semua pihak berpartisipasi
aktif," ujar Rachmat.

Pembicaraan sambil me-
nyantap hidangan makan
malam berlangsung selama
dua jam. Memasuki satu jam
kedua, obrolan sambil menik-
mati Bebalung khas Lombok
semakin menghangat.

Pilkada Kota Mataram
jadi isu sentralnya. Kali ini
Bang Zul menempatkan diri
sebagai Ketua Tim Pemena-
ngan PKS untuk Pilkada Se-
rentak di NTB 2020.

Dalam pembicaraan men-
cuat rencana koalisi PDIP
dan PKS. Muncul juga pasa-
ngan Hj Putu Selly Andayani
dan H Abdul Manan, yang
saat ini menjabat Ketua MUI
Kota Mataram.

Membahas paket Selly-
Manan, baik Rachmat mau-
pun Zul nampak sangat serius.

"Saya setuju kalau bu Selly
berpasangan dengan Ketua
MUI Mataram (H Abdul Ma-
nan), tinggal kapan kita sepa-
kati deklarasikan. Semakin ce-
pat lebih baik," ujar Zul.

Meskipun dari NU, Zul menilai
H Abdul Hanan memiliki ka-
pasitas dan kriteria yang diingin-
kan PKS. Track Record-nya
bagus dan kinerjanya baik.

Pasangan Selly-Hanan nam-
paknya pasangan fix yang akan
diusung koalisi PDIP dan PKS
untuk Pilkada Kota Mataram.

Namun untuk deklarasi,
Rachmat meminta waktu
untuk mempersiapkan segala
sesuatunya. "Kita akan de-
klarasi Insya Allah tanggal 1

Januari 2020 ," katanya me-
mastikan.

Sementara itu, Direktur
M16 Bambang Mei Finar-
wanto membenarkan perte-
muan Rachmat Hidayat dan
Dr Zul membahas paket Sel-
ly-Hanan.

"Nampaknya memang
paket Selly-Hanan ini akan
diusung PDIP dan PKS. Kita
lihat saja beberapa waktu ke
depan," katanya.

Pria humble yang akrab
disapa Didu ini pun mence-
ritakan ihwal santap malam
Bebalung berbuah deal politik
itu.

Menurutnya, M16 diun-
dang khusus oleh Rachmat
Hidayat dalam silaturahmi
dengan Gubernur Zul.

Didu menilai pembicaraan
dalam santap malam itu sa-
ngat mencair dan santai. Na-
mun menghasilkan keputu-
san-keputusan yang strategis.

"M16 sangat mengapresi-
asi ini ya. Karena pembica-
raan terbuka dan tidak ada
ditutupi, dan publik juga boleh

tahu," tukasnya.
Dia memaparkan, dengan

keterbukaan seperti ini akan
muncul pola Pilkada yang "Fa-
ir Play" sejak awal. Sehingga
bakal calon lainnya yang men-
daftar dan berharap mendapat
dukungan dari PDIP dan PKS
bisa memahami bahwa peluang
mereka kecil.

Hal ini juga akan memini-
malisir praktek mahar-mahar
politik yang kerap kali disoroti
publik terkait Partai Politik ter-
tentu.

"Jadi tidak ada bakal calon
yang hanya diberi angin segar,
tidak ada yang merasa digan-
tung dan dipermainkan mahar
politik," tegasnya.

 Figur Selly merupakan
salah satu Srikandi NTB. Istri
Ketua DPD PDIP NTB ini me-
rupakan sosok Birokrat yang
andal dengan segudang prestasi.

Selly yang kini menjabat
Kepala Dinas Perdagangan
NTB, juga pernah menjabat
sebagai PLT Walikota Mata-
ram yang debutnya patut di-
perhitungkan. (BE04)

Pasangan Selly-Hanan Mencuat untuk Pilkada Kota Mataram

sepeda balap dari Bank Di-
nar sedangkan dua unit lain-
nya dari Dinas Dikbud Kota
Bima. Sementara hadiah
hiburan mulai dari puluhan
payung, jam tangan, kipas
angin, empat kupon untuk
hadiah uang belanja masing-
masing Rp200 ribu dari Bank

NTB Syariah, dan lainnya.
“Undian berhadiah ini te-

tap digelar setiap tahun dan
tetap mendapatkan perhari-
an dari Bank dan pengusa-
ha yang ada di Kota Bima,”
ujar Suhardi, M.Si selaku pa-
nitia sekaligus pemandu aca-
ra pengundian HUT PGRI
Kota Bima 2019 dilapangan
Merdeka, Ahad.

Ketua PGRI Kota Bima,
Drs H Sudirman Ismail,
M.Si, mengaku lega dengan
tingginya partisipasi guru
dan warga Kota Bima da-
lam memeriahkan HUT ke
73 PGRI dan HGN 2019.
Momen ini sangat berarti
baginya karena merupakan
periode terakhir kepemim-
pinannya pada organisasi
profesi ini. Tentu saja me-
ngapresiasi atas dukungan
dan partisipasi dari beberapa
bank di Kota Bima dan pe-
ngusaha. Apalagi, mereka
merupakan mitra guru da-
lam berbagai kegiatan Pe-
kan Olahraga dan Seni (Por-
seni) Guru se-Kota Bima.

Dia berharap ke depan guru
bukan hanya pintar meminjam
uang di bank, tetapi juga cerdas
menyimpan uang pada lem-
baga keuangan itu. Sesuai
dengan tema peringatan HUT
PGRI dan HGN 2019 Guru
harus bergerak cepat mema-
jukan bangsa Indonesia agar
sejahtera. “Saya titip organisasi
profesi ini kepada siapapun
yang peduli terhadap pening-
katan kesejahteraan guru di
Kota Bima,” katanya.

Hadiah Utama tiga unit
sepeda balap diraih Akbar
dari Dinas Pol PP Kota Bi-
ma, Sultin Handriani, S.Pd
guru SDN 62 Kota Bima,
dan Sitti Nurhaidah guru TK
Negeri 08 Kelurahan Pena-
toi Kota Bima.

Untuk hadiah utama satu
unit Kulkas adalah siswa SM-
PN 6 Kota Bima, Difino. Ha-
diah utama diserahkan oleh
Sekda Kota Bima, H Muhtar
Landa, SH, MH. Khusus
lomba MTQ Guru hadiahnya
akan diserahkan di kantor
Pemkot Bima, Senin. (BE02)

sabou, Rato, Leu, Timu. Se-
dangkan yang masih melaksa-
nakan STQ tinggal lima desa
yakni Tambe, Sondosia, Tumpu,
Darusalam dan Kananga.

"Tapi malam ini Desa
Tambe akan menutup kegia-
tan STQ," jelasnya.

Lanjut dia, setelah Desa
Tambe, pada Selasa malam
(26/11) giliran Desa Kananga
akan menutup secara resmi
kegiatan tersebut. Kemudian
kata dia, akan dilanjutkan oleh
desa lainnya," ujarnya.

Desa yang menutup ke-
giatan STQ terakhir yakni
Desa Sondosia karena desa
setempat baru membuka ke-
giatan pada Ahad (24/11) dan
akan menutup STQ pada
Sabtu (29/11) mendatang.

"Desa Sondosia terakhir
menutup kegiatan STQ. Al-
hamdulillah selama kegiatan
setiap desa aman, lancar dan
tertib," tutupnya. (BE07)

Syamsudin H M Saleh

Dr Zul, Rahmat, Selly, dan Hanan
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Siswa SMAN 1 Wawo Panjat Pinang
Bima, BimaEkspres.-

Ada yang unik dan beda
dari yang biasa dilakukan
siswa SMAN 1 Wawo pa-
da Pada peringatan HUT
ke 73 PGRI dan Hari Guru
Nasional 2019 di Kecama-
tan Wawo. Apakah itu? Pan-
jat pinang untuk mempere-
butkah hadiah ratusan ribu
hingga jutaan rupiah. Kegi-
atan itu dilakukan secara pe-
rorangan maupun secara
kelompok dan hanya dipe-
runtukan khusus bagi siswa
sekolah setempat.

Dua batang pinang di-
siapkan panitia dan seluruh
guru dan siswa bersuka ria
menyaksikan perjuangan ja-
wara untuk menjinakan po-
hon pinang yang dilumuri
pelicin. Panjat pinang itu mu-
lai dilakukan sekitar pukul
08.30 Wita dan baru mampu
dijinakan siswa sekitar pukul
10.00 Wita. Mereka harus
berjuang secara berkelom-
pok  dengan mengerahkan
sekuat tenaga untuk menji-
nakan batang pinang yang

licin itu.
Kegiatan bukan hanya me-

ngocok perut bagi siswa dan
guru yang menyaksikan, te-
tapi juga warga lain yang me-
lihat perjuangan siswa itu.
Maka tidak heran ada bebe-
rapa peserta yang sudah sam-
pai mendekati ujung hadiah,
tetapi gagal dan meluncur
bersama beberapa rekannya
hingga terpental di tanah.

Mereka rebah bersama aki-
bat kecapean. Namun, kele-
lahan itu bukan menyurutkan
kemauan mereka untuk ber-
juang, tetapi justru memacu
mereka untuk kembali beru-
saha memanjat pinang de-
ngan stralegi jitu. Bahkan, ada
yang menyiapkan kain penge-
lap agar tidak licin dan me-
mudahkan mereka mengga-
lang kekuatan bersama untuk
meraih harapan.

“Filosofi semangat pribadi
dan secara berjamaah ini yang
perlu kita ingatkan kepada sis-
wa agar meraih cita-cita yang
diharapkan,” ujar panitia HUT
PGRI dan HGN SMAN 1 Wa-

wo, Drs Andiman di sekolah
setempat, Sabtu (23/11).

Tidak hanya itu, kata dia,
siswa juga diajari untuk ber-

sabar menghadapi tantang-
an, meski bahu diinjak oleh
temannya. Karena keba-
hagiaan jika mampu meraih
hasil secara bersama.

Setinggi apapun rencana
dan cita-cita tidak akan
berhasil tanpa bantuan or-
ang lain. Karena itu harus
menghargai orang lain yang
membantu mewujudkan
cita-citanya hingga sampai
ketujuan dipantai harapan.

“Kita berharap dengan
kegiatan yang baru pertama
kali digelar ini menarik dan
menguatkan folosofi bersa-
ma untuk meraih yang ter-
baik. Paling tidak anak-anak
bisa mengingat jasa-jasa or-
ang tua, teman, guru yang
mendidiknya, dan lainnya,
sehingga apa yang diraihnya
bukan merupakan perjuang-
an sendiri yang bisa menye-
babkan kita angkuh dan
sombong,” katanya.

Coba bayangkan, terang-
nya, jika siswa berjuang
sendiri untuk meraih hadiah
yang disiapkan mungkin sa-

tu hingga dua hari belum
tentu bisa tercapai, tetapi
karena ada kerjasama men-
jinakan batang pinang, se-
hingga hanya dalam bebe-
rapa jam saja bisa diselesa-
ikan.

Hal yang sama dikatakan
siswa SMAN 1 Wawo, Kha-
irunisa. Pada bagian putri juga
melakukan kreativitas lain
yakni membuatkan minuman
segar yang dijual kepada sis-
wa.

Kegiatan itu dari siswa dan
untuk siswa. Hasilnya luma-
yan bisa menggalang kegi-
atan bersama untuk mem-
berikan kado terindah buat
guru-guru di sekolah.

“Kita ingin jangan hanya
meminta kepada orang tua, te-
tapi kita ingin ada ikhtiar ber-
sama untuk memberikan yang
terbaik buat teman-teman kita
juga kepada guru dan lainnya,”
katanya di sekolah setempat,
Sabtu (23/11). Kegiatan itu di-
dukung oleh Kepala SMAN 1
Wawo, Drs H Yakub, OSIS dan
guru-guru lainnya. (BE02)

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

kieflimansyah, menginginkan
anak muda di Provinsi NTB
selalu disibukkan dengan
usaha-usaha produktif. Salah
satunya dengan menjadi pe-
ngusaha yang akan mengga-
gas dan menciptakan wirau-
sahawan baru.

"Gubernur tidak akan suk-
ses, Bupati tidak akan suk-
ses, Walikota tidak akan suk-
ses, jika anak mudanya lebih
tertarik pada politik ketim-
bang jadi pengusaha," jelas
Gubernur saat Launching
Lembaga Cipta Daya Wira-
usaha, di Pendopo Gubernur
NTB, Senin (25/11/2019)

Pada kegiatan yang meng-
ambil tema "Mewujudkan Pro-
gram 1000 Wirausaha Menuju
NTB Gemilang" itu, Gubernur
yang akrab disapa Bang Zul,
menegaskan bahwa pengge-
rak pertumbuhan ekonomi su-
atu daerah adalah dunia usaha.
Karena itu katanya, investasi
penting dihadirkan untuk
membangun daerah.

Bang Zul juga menegas-
kan bahwa pengangguran

dan kemiskinan bisa diturun-
kan apabila banyak anak muda
NTB yang jadi pengusaha.
Karena itu, kahadiran Lem-
baga Cipta Daya Wirausaha
diharapkan dapat memperce-
pat terwujudnya 1000 pengu-
saha baru di NTB.

Selain itu, lembaga ini juga
diharapkan mampu bekerjasa-
ma dengan lembaga atau di-
nas terkait untuk menyukses-
kan seluruh program peme-
rintah daerah. Termasuk me-
ngatasi masalah dan memper-
lancar sumbatan komunikasi
dari para anak muda NTB
yang ingin menjadi pengusaha.

"Lembaga ini seperti LPP
di program beasiswa ke luar
negeri. Tugasnya memperlan-
car sumbatan komunikasi dan
membantu anak-anak muda
NTB yang mau jadi pebisnis
untuk dilatih dan difasilitasi,"
jelas Bang Zul.

Bang Zul juga sempat me-
nyinggung sebagian masyara-
kat yang merasa pesimis de-
ngan program 1000 pengusa-
ha baru ini. Termasuk pro-
gram beasiswa ke luar negeri.
Namun, ia menegaskan dima-

Anak Muda NTB Diminta
Sibukkan Diri dengan Usaha Produktif

na ada kemauan, di situ ada
jalan.

"Where there is a will,
there is a way," ungkap-
nya.

Sementara itu, Ketua
Lembaga Cipta Daya Wi-
rausaha, Muhammad Jhon
Fitriadi, menjelaskan keha-
diran lembaga tersebut un-
tuk membantu pemerintah
Provinsi NTB menyukses-
kan program penciptaan
1000 wirausahawan baru.

"Sebagai lembaga yang
baru, kami butuh arahan
dan bimbingan Gubernur
dan stakehokder, sehingga
1000 wirausaha baru bisa
tercapai," jelasnya.

Ia juga menjelaskan ak-
tivitas yang telah dilaku-
kannya selama ini berupa
program bisnis dan pen-
dampingan. Sehingga, di-
harapkan UMKM yang ada
di NTB menjadi UMKM
yang mandiri dan berdaya
saing.

"Semoga kami bisa ber-
kontribusi untuk mencetak
1000 pengusaha baru," ung-
kapnya. (BE08)

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

Zulkieflimansyah, melantik
ketua dan pengurus Kontak
Tani Nelayan Andalan (KT-
NA) Provinsi NTB masa
bhakti 2019-2024, di Kantor
BPTP Narmada, Lombok
Barat, Senin (25/11).

Dalam sambutan sekali-
gus pengukuhan anggota
KTNA NTB itu, Gubernur
menegaskan keberadaan
kelompok KTNA ini tidak
hanya sekedar dilantik, namun
untuk bekerja dan sebagi wa-
dah untuk menjembatani as-
pirasi petani dan nelayan di
NTB.

Gubernur mengatakan,
KTNA harus mampu mem-
berikan solusi bagi permasa-
lahan petani dan nelayan
serta mampu meningkatkan
kesejahteraan petani dan
nelayan.

Selain itu, keberadaan
kelompok ini harus mampu

juga mencari solusi untuk
memajukan pertanian dan
perikanan. Menghadirkan
industrialisasi pertanian dan
perikanan di NTB menjadi
jawaban dari solusi itu, de-
ngan mengubah pola dari
penghasil bahan mentah men-
jadi pengolah.

Seperti industri pengola-
han pakan ikan, yang dipa-
merkan dalam acara terse-
but. Gubernur memberikan
apresiasi terhadap industria-
lisasi pakan ikan itu, karena
sesungguhnya itulah konsep
industri yang ingin dikembang-
kan di NTB.

Ia menyakini dengan in-
dustrialisasi, hasil pertanian
dan perikanan di NTB, selain
memberikan nilai tambah bagi
pemasukan daerah, juga akan
mampu meningkatkan mar-
gin penghasilan petani dan
nelayan di NTB.

Untuk itu, KTNA diharap-
kan membangun komunikasi

dengan pemerintah dan pi-
hak-pihak terkait agar segala
kesulitan yang dihadapi dapat
segera dibantu mengatasinya.

"Tidak mungkin pertanian
dan perikanan kita sejahtera
tanpa hadirnya industrialisasi,"
ujarnya.

Senada dengan Gubernur,
Ketua KTNA NTB, Drs.
Haerul Warisin, mengatakan
hadirnya KTNA NTB seba-
gai wadah musyawarah da-
lam menampung aspirasi dan
menyelesaikan maslah petani
dan nelayan di NTB.

KTNA akan menjadi jem-
batan dalam menyampaikan
aspirasi petani dan nelayan
kepada pemerintah dengan
pola penyelesaian rembuk
anggota KTNA dan rembuk
wilayah.

"Keberadaan KTNA NTB
untuk bisa memecahkan masalah
yang dihadapi petani, khususnya
sektor pertanian dan perikanan
kita," harapnya.  (BE08)

Gubernur Lantik Ketua dan Pengurus KTNA NTB

Mataram, BimaEkspres.-
10 Finalis NTB Gemilang

PR Ambassador mendalami
sejumlah program unggulan
Pemerintah Provinsi NTB.
Salah satunya tentang revi-
talisasi Posyandu.

Untuk program ini, Se-

nin (25/11/2019),  para finalis
ini  bertemu Ketua TP. PKK
NTB, Hj. Niken Saptarini Wi-
dyawati Zulkieflimansyah,
SE., M. Sc untuk mendengar
dan belajar secara mendalam
program tersebut.

Hj. Niken sangat menarik

bagi para finalis. Mereka ber-
janji akan mengkampanye-
kan program itu melalui ko-
munitas serta media sosialnya.

Dia menerima dan mem-
berikan penjelasan kepada
duta NTB Gemilang tentang
revitalisasi Posyandu. (BE04)

Finalis NTB Gemilang Dalami Revitalisasi Posyando
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Listrik Sering Padam, Lampu Traffic Light Rusak
Kota Bima, BimaEkspres.-

Sejumlah lampu merah
atau traffic light di Kota Bi-
ma rusak. Seperti di timur
perempatan Kantor Wali
Kota Bima. Diduga rusak-
nya, karena seringnya padam
lampu, sementara  anggaran
pemeliharaan minim.

Selain di timur kantor
Pemkot Bima, juga di pe-
rempatan Santi. Pengguna
jalan beraharap agar se-
gera diperbaiki. Pasalnya,
lokasi itu sangat rawan
terjadi kecelakaan lalu lin-
tas.

Kepala Dinas Perhubu-
ngan (Dishub) Kota Bima,
Ir Julkifli, Senin (25/11)
mengakui ada sejumlah lam-
pu merah alami kerusakan
dan saat ini sedang diper-
baiki.

Penyebabnya, kata dia,
karena seringnya terjadi

pemadam listrik secara
tiba-tiba oleh PLN. Terle-
bih saat menyala, listrik
tidak stabil.

“Imbasnya akan perce-
pat rusaknya komponen
elektronik tertanam dalam
pengaturan lampu merah itu
sendiri. Kan di dalamnya ba-
nyak komponen elektronik,
kalau lampu sering padam
mendadak akan memperce-
pat terjadinya kerusakan,"
terang Julkifli.

Lanjutnya, yang paling
cepat rusak adalah lampu
penunjuk angka. Beberapa
kali terjadi pemadaman,
menyebabkan terjadinya
kerusakan. Di dalamnya,
banyak rangkaian elektro-
nik.

Selain itu, kata dia, mi-
nimnya anggaran pemeli-
haraan.  Hal itu menyulit-
kan untuk segera memper-

baikinya.
Untuk itu, diharapkan-

nya anggaran pemeliharaan
ditingkatkan. Agar secara ber-

Jelang Pilkades, Camat Madapangga
Imbau Warga Jaga Keharmonisan

BPD Rasabou Sepakat tidak Ada Tanya Jawab Saat Visi Misi Cakades

Hal itu dilarang oleh aturan
karena merusak marwah de-
mokrasi.

“Berikan kewenangan ter-
hadap warga untuk memilih
sesuai hati nurani. Jangan
mengintervensi mereka,” tu-
tupnya. (BE07)

Traffic Light Perempatan timur Kantor Pemkot Bima.

Bima, BimaEkspres.-
Badan Permusyawa-

ratan Desa (BPD) Rasa-
bou Kecamatan Bolo se-
pakat tahapan penyampaian
visi  misi Cakades dilaksa-
nakan Rabu (4/12) menda-
tang tidak ada sesi tanya
jawab. Hal itu disepakati sa-
at rapat interen BPD di aula
kantor desa setempat, Senin
(25/11).

Ketua BPD Rasabou,
Syarifudin, AMD, mengata-
kan, kesepakatan tidak ada
sesi tanya jawab saat sam-
paikan Visi dan Misi Caka-
des yakni untuk menghinda-
ri terjadinya hal-hal yang ti-
dak diinginkan.

“Kalau ada sesi Tanya
jawab. Kita kuatir terjadi
komplain satu sama lain,”
ujarnya.

Selain tidak ada sesi ta-
nya jawab, lanjutnya, untuk

lokasi penyampaian visi misi
harus strategis. Yakni tidak
boleh dekatn kediaman
Cakades.

“Sehingga kita bersepakat
lokasi penyampaian visi misi
dilakukan di kantor desa. Se-
lain strategis, letaknya jauh dari
kediaman pada kandidat,”
tuturnya.

Untuk waktu pelaksanaan
penyampaian visi misi dimulai
sekitar pukul 08.00 Wita. Du-
rasi penyampaian maksimal 25
menit. “Setiap calon boleh me-
nyampaikan Visi dan Misi de-
ngan durasi yang telah ditentu-
kan. Jika lebih dari batas maksi-
mal akan diberhentikan,” je-
lasnya.

Saat menyampaikan visi misi,
para kandidat dilarang untuk me-
nyinggung  satu sama lain. Jika
dijumpai hal seperti itu, maka
pihak penyelenggara berhak un-
tuk member peringatan untuk

tidak melanjutkan. “Kalau mun-
cul kata kata menyinggung kan-
didat lain akan diberikan peri-
ngatan. Selanjutnya diperboleh-
kan menyampaikan Visi dan
Misi dengan materi lain,” ka-
tanya.

Selain itu, sebutnya, Caka-
des diperbolehkan melibatkan
pendukung masing masing 6
orang. “Nanti kita sebarkan un-
dangan sebelum pelaksanaan
Visi dan Misi. Namun dibatasi
jumlah simpatisan sedangkan
warga diperbolehkan hadir
tanpa dibatasi,” ujarnya.

Dirinya berharap, pelak-
sanaan menyampaian visi misi
berjalan sesuai harapan bersa-
ma. Yakni tanpa tercoreng
aksi-aksi negatif.

“Semoga Visi dan Misi
berjalan sesuai harapan. Se-
hingga terwujud suksesi de-
mokrasi yang akuntabel,” tu-
tup Syarifudin. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Menjelang Pilkades se-

rentak pada 16 Desember
2019 mendatang, Camat Ma-
dapangga, Mohammad Saleh,
M.Ap mengimbau warga jaga
keharmonisan. Hal itu perlu
dilakukan agar terwujud pesta
demokrasi rakyat sesuai ha-
rapan bersama.

Kata camat, harus ada du-
kungan semua pihak menjaga
Kamtibmas. “Kita semua ha-
rus bahu membahu dalam rang-
ka mensukseskan Pilkades.
Karena kesuksesan Pilkades baro
meter bagi Pemilukada akan
datang,”  ujarnya, Senin (25/11).

Kata dia, pada prinsipnya
perbedaan pilihan itu adalah
hal yang lumrah. Sehingga ja-
ngan dijadikan sebagai ajang
permusuhan diantara sesa-
ma. “Beda pilihan itu lumrah.
Kita semua harus fahami itu,”
ingatnya.

Kata dia, pada kontenstasi
Pilkades mendatang, ada tu-
juh desa yang melaksanakan
Pilkades serentak. Ke tujuh
desa tersebut antara lain,
Desa Campa, Woro, Mpuri,
Dena, Rade, Bolo, dan Ma-
dawau. “Tujuh desa itu akan
melaksanakan Pilkades seren-
tak,” terangnya.

Diharapkannya, kepada
semua PNS yang ada di wi-
layah hukum Madapangga
tidak terlibat aktif pada suk-
sesi Pilkades ini, apalagi
mengintervensi atau me-
ngarahkan warga untuk me-
milih salah satu Cakades.

Lombok Tengah, BimaEkspres.-
Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah mengha-
diri kajian Umum dan Sila-
turrahmi di Ponpes Al-Qur'-
an Ibnu Masykur Halima-
tussa'diyah, Puyung, Lombok
Tengah, Senin (25/11/2019).

Dalam acara dengan te-
ma "Meneladani Akhlak Ra-
sulullah SAW Sebagai bekal
membangun pribadi yang
unggul" gubernur mengajak
keluarga besar Ponpes Ibnu
Masykur, meneladani Ahklak
Rasulullah SAW.

Pembangunan Ponpes
tidak boleh lagi hanya ber-
konsentrasi pada pisik saja.

Dengan gedung yang me-
gah, namun lebih kepada pe-
ningkatan sumberdaya men-
jadi hal yang utama.

Manajemen pondok harus
bisa menentramkan murid,
guru dan peningkatan kualitas
pendidikannya. Jangan sampai
ada Pondok besar megah, na-
mun masih ada orang miskin dan
anak yatim tidak bisa sekolah.

"Jangan sampai anak yatim
tidak bisa sekolah karena bi-
aya. Makmurkan pondok
dengan menghibur anak yatim
di sekitar kita. Agar senantiasa
mendapat keberkahan dari
Allah SWT," ujar gubernur.
(BE04)

Gubernur NTB Ajak Teladani Akhlak Rasulullah

kala dapat dilakukan pera-
watan, sehingga kerusa-

kan bisa lebih awal terde-
teksi.(BE06)

Mohammad Saleh, M.Ap


