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Kota Bima, BimaEkspres.-
Satuan Resnarkoba Polres Bima Kota,

kembali menunjukkan taringnya dalam
memberantas peredaran Narkoba dan ba-
rang haram lainnya di wilayah hukumnya.
Selasa (26/11) dini hingga pagi hari kema-
rin berhasil membekuk sedikitnya tiga or-
ang pria yang merupakan warga Kecama-
tan Sape.

Terduga pertama yang dibekuk yang
merupakan seorang pria disebutkan polisi
sebagai Non Target Operasi atau non TO
yang berinisial IL alias Gana. Pria 39 tahun

Baca: Bekuk... Hal 3

tersebut konon diduga telah mengedarkan,
memiliki, menyimpan, menguasai dan me-
nyediakan Narkotika jenis Sabu.

"Terduga pelaku pertama ini kita bekuk
Selasa dini hari sekitar pukul 04.30 Wita.
Kita membekuknya di TKP pertama yakni
di Dusun Lewi Ruma Rt14. Rw.08 Desa
Lewi Ruma Kecamatan Sape," jelas Ka-
polres Bima Kota melalui Kasubbag Hu-
mas, IPTU Hasnun kepada wartawan ke-
marin.

Bersama pria yang juga adalah petani
tersebut dilanjutkan Hasnun, polisi me-

Polisi Bekuk Tiga Warga Sape Pengguna Sabu

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

ngamankan barang bukti antara lain, tiga
lembar plastik klip diduga berisi Sabu de-
ngan Netto 0,51 gram serta satu buah Sen-
ter Hitam.

"Ada juga barang bukti satu buah sen-
dok pipet, satu bungkus Plastik Klip, dua
buah isolasi, dua buah Korek api gas dan
uang tunai Rp. 500.000," ujarnya.

Informasi penangkapan tambahnya
berawal dari informasi dari masyarakat

Polres Bima Musnahkan 97,73 Gram Sabu-Sabu

Tiga terduga pengguna Narkoba yang diamankan kepolisian, Selasa. Dari pelaku diamankan sejumlah barang bukti.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Musnahkan... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Jajaran Polres Bima melalui Sat Res-

narkoba Polres Bima, memusnahkan Ba-
rang Bukti (BB) Narkoba jenis Sabu-Sa-

kan di jalan raya lintas Bima-Dompu te-
pat di RSUD Sondosia Kecamatan Bolo,
Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu.

Pemusnahan berlangsung di Ruang Tam-
bora Polres Bima. Hadir Kepala Sat Res-
narkoba Polres Bima, IPTU. Wahyudin, Ka-
subbag Humas Polres Bima, IPTU. Hanafi,
Kepala Kejaksaan Raba Bima.

Kasat Resnarkoba IPTU. Wahyudin, me-
ngatakan, pemusnahan Narkoba dilakukan
untuk menghindari penyimpangan BB yang
disita. Juga  sebagai bentuk transparansi tugas
Polri dan BNN.

"Sehingga masyarakat tahu Barang Bukti
(BB) Narkoba yang disita petugas benar di-
musnahkan," ujarnya.

Menurutnya, sejumlah BB yang dimus-
nahkan berdasarkan penetapan dari Kejak-
saan Negeri Bima, yaitu satu bungkus sabubu, Selasa (26/11). BB tersebut diduga mi-

lik, EM, warga RT 02 RW 01 Desa Soro,
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

Sebelumnya terduga dan BB  diaman-

Pemusnahan barang bukti oleh Sat Narkoba, Selasa.
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CATATAN REDAKSI

SENIN 25 November 2019 diperingati Ha-
ri Guru Nasional.Beragam cara untuk meme-
ringatinya. Mulai dari upacara, hingga aca-
ra  yang digelar sekolah.

Ada yang menarik dari sambutan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik In-
donesia, Nadiem Anwar Makarim.

Disampaikannya, sejatinya tugas guru
adalah yang termulia sekaligus yang tersulit.
Sebab ditugasi untuk membentuk masa de-
pan bangsa.

Nadiem meminta agar guru tidak menung-
gu aba-aba dan perintah untuk melakukan
perubahan kecil di ruang kelas. Misalnya me-
ngajak kelas berdiskusi, bukan hanya men-
dengar.

Selain itu, memberikan kesempatan kepa-
da murid untuk mengajar di kelas. Mence-
tuskan proyek bakti sosial yang melibatkan
seluruh kelas. Menemukan bakat dalam diri
murid yang kurang percaya diri hingga pa-
da menawarkan bantuan kepada guru yang
sedang mengalami kesulitan.

Apapun perubahan kecil itu, jika setiap
guru melakukannya secara serentak, kapal
besar bernama Indonesia ini pasti akan ber-
gerak.

Sudah seharusnya, guru dapat membuat
inovasi pembelajaran untuk mendukung
kegiatan belajar mengajar. Perkembangan
teknologi informasi, telah mendorong per-
kembangan pesat. Tidak hanya bagi guru,
namun anak-anak juga sudah bisa mengak-
ses informasi.

Maka, pola pengajaran tentu juga harus
berubah. Tidak bisa lagi secara konvensio-
nal. Sehingga dibutuhkan interaksi aktif an-
tara guru dan murid.

Namun, harus disadari bahwa mutu dan
kualitas pendidikan di Indonesia, tidak me-
rata. Di daerah terpencil umumnya masih
mengalami hambatan untuk berkembang, ka-
rena berbagai keterbatasan.

Guru di daerah terpencil untuk memiliki
tantangan lebih besar. Karena murid tentu
terbatas engetahuan, pengalaman dan akses
informasi yang diperolehnya.  Berat dan besar-
nya tugas yang diemban guru harus diapresi-
asi.

Tantangan yang dihadapi guru saat ini,
berbeda dengan sebelumnya.Ada banyak ka-
sus kekerasan yang dialami guru, baik dari
murid atau  orang tua siswa.

Baik dan buruknya murid pun, guru yang
dianggap bertanggungjawab. Padahal tugas
mendidik anak, tidak hanya di sekolah, na-
mun lebih besar di lingkungan keluarga. Di-
samping pengarus lingkungan sosial anak.

Semoga melalui momentum  Hari Guru Na-
sional 2019 dan Menteri Pendidikan yang ba-
ru,  Nadiem Anwar Makarim dapat memberikan
warna baru dan perubahan lebih baik bagi
dunia pendidikan. Termasuk bagu guru, baik
dalam peningkatan kualitas maupun kesejah-
teraan.

Selamat Hari Guru Nasional. (*)

Guru Termulia
Kota Bima, BimaEkspres.-

Di tahun 2019 ini, Kota
Bima mengalami peningka-
tan predikat indeks inovasi
daerah dari tahun sebelum-
nya. Indek inovasi daerah ini
dinilai berdasarkan implemen-
tasi Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pe-
merintahan Daerah sebagai-
mana tertuang dalam pasal
389.

Pemerintah Daerah dimin-
ta untuk meningkatkan daya
saing daerah dan perbaikan
pelayanan publik.  Pada tahun
2019, Kementerian Dalam
Negeri melalui Bappeda Lit-
bang atau BPMD daerah me-
lakukan penjaringan dan pe-
ngukuran Indeks Inovasi.

Selanjutnya akan dijadi-
kan acuan dalam penilaian
dan pemberian penghargaan
Innovation Government
Award (IGA) kepada peme-
rintah daerah inovatif.

Kepala Bapedda dan Lit-
bang Kita Bima, Drs HM Fakh-
ruranji, ME mengatakan, tin-
dak lanjut program tersebut,
Bidang Penelitian dan Pe-
ngembangan Bappeda Litbang
Kota Bima telah mengajukan

4 inovasi melalui aplikasi In-
deks Inovasi Daerah Tahun
2019.

Empat  program inovatif
yang dinilai baik oleh Kemen-
dagri tersebut, yaitu aplikasi
monitoring dan evaluasi pada
Bidang Litbang Bappeda Lit-

bang Kota Bima serta Beng-
kel Alkes, Siupin Capek Uber
Rusa (Aksi Ketuk Pintu Pe-
lacakan Suspect Tubercolosis
di Masyarakat), dan Siadol (aksi
anti tramadol) pada Dinas Ke-
sehatan.

Berdasarkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri No-
mor 002.6-415 Tahun 2019
tentang Penyusunan Hasil
Pengukuran Indeks Inovasi
Daerah pada Pusat Peneli-
tian dan Pengembangan Ino-
vasi Daerah Badan Peneli-
tian dan Pengembangan Ke-
menterian Dalam Negeri Ta-
hun Anggaran 2019,  Kota Bi-
ma berada pada urutan ke-
113 dengan predikat inova-
tif, dari 514 Kota/Kabu-
paten se-Indonesia.

Tahun sebelumnya Kota
Bima masih berpredikat
kurang inovatif dan berada
pada urutan 400-an.

Lanjut Fakhrunraji, pi-
haknya akan terus mendo-
rong Bidang Litbang untuk
aktif melakukan penjaring-
an inovasi ke Perangkat
Daerah dan terus meng-
update data pada Kemen-
dagri.

“Peningkatan inovasi ini
penting untuk daerah, ka-
rena daerah-daerah dengan
predikat terbaik atau men-
jadi pemenang IGA, akan
mendapatkan insentif dari
pemerintah pusat,” kata  Fakh-
runraji. (BE06)

Predikat Indeks Inovasi
Daerah Kota Bima, Meningkat

Bima, BimaEkspres.-
BPD Nggembe Kecama-

tan Bolo yang dilantik be-
berapa waktu lalu mulai be-
kerja. Tugasnya sesuai Bab II
pasal I tentang Penggalian
Aspirasi Masyarakat. Serta
dalam  Bab III pasal II men-
jelaskan tentang Menampung,
Mengelola, Menyalurkan as-
pirasi Masyarakat.

BPD Nggembe menam-
pung Aspirasi Masyarakat
dengan membuat kegiatan
yang diberi nama “Tune As-
pirasi”. Kegiatan itu dikoor-
dinir Solud NTB bekerja sa-
ma dengan Kompak dan Sek-
nar FITRA Indonesia yang di
dukung Oleh Pemerintah Ka-
bupaten Bima.

Tune Aspirasi bertujuan
untuk menampung aspirasi
dari semua kalangan baik Anak-
anak, perempuan, Nenel-nenek
maupun Distabilitas, agar suara
mereka juga dapat di dengar
oleh pemerintah.

Kata Pj Kades Nggembe,
Adnan, S. Sos, seperti me-
nyampaikan, aspirasi sangat
bermanfaat buat masyarakat.
Karena  aspirasi yang telah di
tulis bisa dibacakan tiap tahun-
nya dan dimintai pertanggung-

jawaban.
“Tune Aspirasi ini di lak-

sanakan oleh BPD selama
3 hari mencatat Aspirasi warga
minimal 90 aspirasi di setiap
wilayah masing masing. yang
di bantu oleh Kepala Dusun
(Kadus) setempat dan akan di
bacakan setiap Musdes,” ujar-
nya, Selasa (26/11).

“BPD sudah melakukan

sebaik mungkin  mencari as-
pirasi pada masing masing
wilayah sehingga aspirasi
masyarakat mencapai 800
aspirasi di seluruh Desa
Nggembe,” terangnya.

Dengan adanya Tune
Aspirasi harapanya dapat
memberikan kemajuan bagi
masyarakat maupun peme-
rintah dalam mendukung

ekonomi desa, baik dalam
bidang pemerintahan, pem-
binaan, pembangunan ma-
upun pemberdayaan.

“Tune Aspirasi ini sangat
membuat warga saya bahagia
karna warga saya yang tak
pernah ke kantor desa dapat
memberikan suaranya tanpa
harus ke kantor,” ungkapnya.
(BE07)

800 Aspirasi Warga Nggembe akan Sambut Kades Terpilih

Pj Kades Nggembe, Adnan, S. Sos bersama Cakades.

Drs HM Fakhruranji, ME
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Sat Narkoba Gencar Buru Para Pengguna
Bima, BimaEkspres.-

Satres Narkoba Polres Bima
terus menggencarkan perburuan
terhadap bandar,  pengedar dan
pengguna Narkoba. Kasat Nar-
koba, IPTU Wahyudin, bersama
anggota terus melakukan peman-
tauan.

Kamis pekan kemarin misal-
nya, berhasil menggerebek dan
menangkap empat orang sedang
pesta sabu. Penangkapan  di
Desa Belo, Kecamatan Palibelo,
Kabupaten Bima pekan lalu.

"Kami menangkap M.HD (32)
Desa Karumbu Kecamatan Lang-
gudu, RL (39) Desa Roi Kecama-
tan Palibelo, AR (30) Desa Ngali
Kecamatan Belo dan AT (29) De-
sa Belo Kecamatan Palibelo Ka-
bupaten Bima," ujarnya, Selasa
(26/11).

Kata dia, penangkapan itu saat
hari kelima pelaksanaan Operasi
Antik Gatarin 2019. Pihaknya ber-
hasil mengungkap dan mengaman-
kan empat orang laki-laki sedang

Bekuk... dari hal.1

bahwa terduga pelaku konon ke-
rap mengedarkan dan menggu-
nakan Narkotika Jenis Sabu di-
tempat tinggalnya. Kemudian Tim-
nya katanya yang dipimpin langsung
oleh Kasat Resnarkoba Iptu Mas-
didin, S.H beserta Anggota Team
Opsnal langsung menuju TKP un-
tuk melakukan pengintaian.

"Setelah mendapat informasi
A1 bahwa terduga sedang tidur

pesta Narkoba. Mereka adalah
non target operasi dan diduga me-
ngedarkan, memiliki, menyimpan,
menguasai dan menyediakan nar-
kotika jenis sabu di Desa Belo.

"Kami amankan enam poket
besar narkotika jenis sabu, satu
poket kecil narkotika jenis shabu,
dua linting ganja dan 1 buah bong,"
sebutnya.

Wahyudin menjelaskan,  penang-
kapan terduga pelaku ini berawal
dari informasi masyarakat. Para ter-
duga pelaku sering mengedarkan
dan menggunakan narkotika jenis
sabu di TKP.

"Setelah di TKP, kami melihat
terduga pelaku sedang duduk ber-
sama teman-temannya di dalam
kamar sebuah rumah yang diduga
sedang pesta Narkoba," katanya.

Tim menghampiri terduga pe-
laku dan langsung mengaman-
kan. Saat itu terduga berusaha me-
larikan diri dan membuang barang
bukti di sekitar halaman rumah.

“Ketua RT setempat ikut me-

D I J U A L
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nyaksikan proses penggeledahan
terduga pelaku," katanya.

Setelah menggerebek dan me-
ngamankan BB, Pihaknya mengge-
landang keempat terduga pelaku

dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba
Polres Bima guna pemeriksaan dan
penyidikan lebih lanjut.

"Kami sampaikan terima kasih
kepada masyarakat yang memban-

di dalam rumahnya dan tim lang-
sung melakukan upaya paksa ma-
suk ke dalam rumah. Kemudian tim
melakukan interogasi terhadap ter-
duga dan terduga mengaku menda-
pat barang bukti narkotika dari pria
berinisial AN," bebernya.

Polisi pun langsung bergerak
cepat dengan langsung menggele-
dah rumah terduga kedua yang
berada di RT 13 RW 07 Dusun Ko-

tu memberikan informasi yang po-
sitif sehingga kami berhasil menga-
mankan keempat terduga pelaku
beserta barang bukti," ujarnya.
(BE05)

Bee Optical
Your Vision is Our Priority

Barang bukti yang diamankan dari tiga pengguna Narkoba

Mataram, BimaEkspres.-
Gempabumi  terjadi Selasa (26/

11) sekitar  pukul 14.15.25 WITA,
di wilayah Lombok Utara dan
Lombok Timur.  Hasil analisa BM-
KG menujukkan bahwa gempabu-
mi ini berkekuatan M=3,8. Epi-
senter terletak pada koordinat 8,30
LS dan 116,56 BT, atau tepatnya
berlokasi di laut pada jarak 39 km
Timur Laut Lombok Timur, NTB
pada kedalaman 10 km.

Gempa 3.8 Dirasakan di Lombok Utara dan Lombok Timur
Kepala Stasiun Geofisika Ma-

taram, Ardhianto Septiadi, S.Si
mengatakan, dengan memperha-
tikan lokasi episenter dan keda-
laman hiposenter, gempabumi
yang terjadi merupakan jenis
gempabumi dangkal akibat akti-
fitas Sesar Naik Busur Belakang
(Back Arc Thrust)

Kata dia, berdasarkan laporan
masyarakat, Gempabumi ini di-
rasakan di daerah Lombok Uta-

ra dan Lombok Timur III MMI (Ge-
taran dirasakan nyata di dalam ru-
mah. Terasa getaran seakan-akan
ada truk berlalu).

Hingga pukul 14.33 WITA, hasil
monitoring BMKG belum menun-
jukkan adanya aktivitas Gempabumi
susulan.

Masyarakat dihimbau agar tetap
tenang dan tidak terpengaruh oleh
isu yang tidak dapat dipertanggung-
jawabkan kebenaranya. (BE04)

re Desa Naru Kecamatan Sape
sekitar pukul 05.30 Wita.

“Di tangan AN ini kita sita ber-
bagai barang bukti seperti, 14 plas-
tik klip bening berisi sabu dengan
Netto 0,99 gram, 1 buah dompet
hitam, 1 buah rangkaian bong, 1
buah korek api gas, 3 buah HP
Android, 10 buah berbagai Merk
HP ukuran Kecil serta uang tunai
tunai Rp. 2.000.000," ucapnya.

Pria 29 tahun tersebut menga-
ku, mendapatkan barang haram
tersebut di rekannya berinisial SA
hingga tim kemudian kembali me-
lakukan penggeledahan ke rumah
SA dan kembali membekuknya
tepatnyadi RT 02 RW 01, Dusun
Amba Desa Naru Kecamatan Sa-
pe.

Pada terduga pengguna berusia
42 tahun yang merupakan petani
tersebut, juga mengamankan ber-
bagai barang bukti. "Seperti 1 plastik
klip ukuran besar berisi sabu de-
ngan Netto 28,44 gram, 1 buah ko-
tak Rokok Surya berisi 3 plastik
Klip berisi sabu dengan Netto 2,79
gram, 1 buah kotak rokok surya be-
risi 1 plastik klip berisi sabu dengan
Netto 0,66 gram hingga total BB
Narkotika dengan Netto 31,89 gram,"
pungkasnya. (BE09)

Mataram, BimaEkspres.-
10 Finalis NTB Gemilang PR

Ambassador ini juga bersilatur-
rahim ke Dinas Perindustrian,
Badan Penanggulangan Benca-
na Daerah (BPBD) dan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehuta-
nan Provinsi NTB.

Di Dinas Perindustrian, mere-

ka mendengar dan mendalami pro-
gram industrialisasi yang dipapar-
kan Kepala Dinasnya, Nuryanti,
SE, ME

Sedangkan di BPPD, finalis
ini mendengar dan berdialog de-
ngan Kalak BPBD, Ahsanul Kha-
lik, S. Sos., MH tentang program
NTB Tanggguh dan siaga bencana.

Di Dinas LHK, para finalis be-
lajar tentang program Zero Waste
yang disampaikan kepala Dinas
LHK, Ir. Madani Mukarom, B.SC.F,
M.Si

Sebagai duta NTB Gemilang,
meraka akan menggalakkan pro-
gram unggulan pemerintah pro-
vinsi kepada masyarakat.

Sebelumnya mereka mene-
mui Ketua TP. PKK NTB, Hj. Ni-
ken Saptarini Widyawati Zulkie-
flimansyah, SE., M. Sc untuk
mendengar dan belajar secara
mendalam program tersebut.

Hj. Niken sangat menarik bagi

para finalis. Mereka berjanji akan
mengkampanyekan program itu me-
lalui komunitas serta media sosialnya.

Dia menerima dan memberi-
kan penjelasan kepada duta NTB
Gemilang tentang revitalisasi Pos-
yandu. (BE04)

10 Finalis NTB Gemilang Temui BPBD dan DLH NTB
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Pecatur NTB, Yeyen Raih Tiket PON 2020
Bima, BimaEkspres.-

Pecatur Kabupaten Bi-
ma, Yeyen Rara Bafah alias
Yeyen, berhasil meraih tiket
ke Pekan Olahraga Nasi-
onal (PON) 2020 di Provinsi
Papua. Kepastian itu dipe-
roleh Yeyen setelah berbagi
angka setengah saat berha-
dapan dengan pecatur se-
nior Jawa Barat, Master In-
ternasional (IM) Irene pada
partai terakhir Pra PON dari
sistem Swiss sembilan ba-
bak di Hotel Micke Holiday
Brastagi Kabupaten Karo
Sumatra Utara, Selasa (26/
11).

Yeyen yang pernah me-
nyumbang medali emas pa-
da Pekan Olahraga Provin-
si (Porprov) NTB 2018 ini,
berhasil mengoleksi 5,5 Vic-
tory Point (VP) dari sem-
bilan babak dari 24 pecatur
yang mengikut Pra PON
itu, sedangkan lawan terak-

hir IM Irene mengoleksi (7,5
VP). Pada Pra PON itu
sembilan pecatur lolos PON,
sementara 15 pecatur lainnya
gagal meraih tiket PON.

Pecatur yang berhasil
sesuai hasil akhir adalah pe-
catur Jawa Barat, IM Ire-
ne K Iskandar (7,5 VP) di-
susul pecatur dari Kaliman-
tan Timur (Kaltim) Master
Internasional Wanita (WIM)
Chelsie Monica Sihlte (7 VP).
Urutan ketiga diraih pecatur
Jawa Timur, Master Fide Wa-
nita (WFM) Retno Wijayanti
(6 VP), WFM Tiara Nugra-
heni Eka Susanti (Jateng),
disusul WFM Regita Desyari
Putri (Kalteng), WNM Alivia
Novyansari (Sumsel), Yeyen
Rara Bafa masing-masing
meraih (5,5 VP).

Dua putri lainnya adalah
duta dari Sulut, Unarti Pa-
putungan dan Theodora Wa-
lukom dari DKI Jakarta yang

meraih (5 VP). Orang tua
Yeyen sekaligus pelatih, Mas-
ter Percasi (MP), Ramli, me-
ngaku lega dengan keberha-
silan putrinya.

Pada babak awal dari
sembilan babak yang dipertan-
dingkan kerap mengalami
kekalahan. Apalagi, lawannya
merupakan pecatur yang su-
dah memiliki jam terbang yang
banyak dan Master Internasi-
onal, tetapi lima babak terakhir
kembali menemukan perfor-
ma terbaiknya, sehingga ber-
hasil meraih poin sempurna
hingga bisa menempati papan
pertama pada babak terakhir.

IM Irene sebagai lawan
terakhir cukup alot, tetapi ti-
dak ada yang berani meng-
ambil resiko dan tawaran re-
mis merupakan pilihan bijak
bagi kedua pecatur.

“Saya bersyukur dan ba-
hagia anak saya bisa ber-
kompetisi dengan pecatur-

Sabu...  dari hal.1

seberat 98, 23 gram.
Perinciannya, satu bung-

kus plastik klip kecil yang
diduga jenis sabu-sabu
dengan berat bersih 97,73
gram, disisihkan 0,10 untuk
keperluan BPOM Mata-
ram, disisahkan berat ber-
sih 0,10 gram, untuk keper-

luan pembuktian di persida-
ngan.

"Sisanya sebesar 98,03
gram, dimusnahkan dengan
cara dilarut dalam air yang
turut disaksikan langsung
oleh personel Polres Bima
dan awak media," terang-
nya.

pecatur kelas dunia dan
berhasil lolos PON Papua
2020. Semoga di Papua nanti
bisa belajar banyak dari pe-
catur-pecatur senior dan mem-
perbaiki kesalahan yang di-
alami pada Pra PON ini,”
ujarnya via telepon seluler
usai pertandingan di Hotel
Micke Holiday Brastagi Ka-
bupaten Karo Sumatra Uta-
ra, Selasa (26/11).

Bima, BimaEkspres.-
Rumah Sakit Umum Da-

erah (RSUD) Bima, selama
empat hari ini sejak Senin
(25/11) hingga Kamis esok,
mendapatkan kehormatan
dengan dinilai tim Surveior
Komisi Akreditasi Rumah
Sakit (KARS). Penilaian ini
dilakukan oleh tiga orang tim
yang menilai segala macam
yang ada di RSUD Bima.

"Jadi tim ini akan bertugas
selama empat hari mulai
Senin 25 hingga 28 Novem-
ber ini.

Tim ini terdiri dari Prof.
Dr. dr. H. Zainal Musthafa
M.Si, Mh.Kes, SpJP(K),
FIHA, FAsCC, kemudian
dokter Bernadette Eka
A.Wahjoeni,M.Kes dan I
Dewa Putu Alit Panca
Gunawan S.Kep.NS," jelas
Direktur RSUD Bima, drg
H Ihsan M PH kepada
media ini kemarin.

Para tim Surveior ini
lanjut Ihsan, disambut Wakil
Bupati Bima Drs.H.Dahlan
M.Noer, Ketua Komisi IV
DPRD Kab Bima, Asisten
III dan beberapa pejabat
Lingkup Pemkab Bima, di
RSUD Bima Senin lalu.

Dalam kesempatan ini

urainya, Wabub menyam-
paikan terima kasih kepada
Tim KARS.

"Ini juga sebagai komit-
men Pemerintah Daerah
untuk selalu meningkatkan
pelayanan kesehatan kepa-
da masyarakat dari segala
aspek," tukasnya di RSUD
kemarin.

Wabub juga katanya
memberikan apresiasi ke-
pada seluruh pegawai serta
karyawan pada instansi yang
dipimpinnya selama beberapa
tahun lalu tersebut.

"Tentunya yang telah
memberikan pelayanan ke-
sehatan yang baik kepada
masyarakat. Dan semoga
kita bisa terus bekerja se-
cara profesional dan disiplin
waktu sehingga tidak ada
masyarakat yang teraba-
ikan dalam pelayanan kese-
hatan,’’ tekannya mengu-
lang pernyataan Wabub.

Lebih lanjut diucapkan
Ihsan, penilaian akreditasi
tersebut dilakukan karena
masa berlaku Penilaian
Akreditasi sebelumnya
akan berakhir 30 Novem-
ber 2019, sehingga harus
dilakukan Penilaian Akredi-
tasi Ulang.

"Insya Allah pada saat
ini RSUD  Bima siap untuk
dinilai memenuhi ketentuan
dan standard dari KARS,’’
tukasnya.

Kata dia, saban tiga tahun
sekali rumah sakit akan di-
adakan penilaian akreditasi
sebagaimana ketentuan. Un-
tuk RSUD Bima telah dia-
kreditasi terakhir tahun 2016
dengan sistem yang lama.
Sementara untuk tahun 2019,
menggunakan sistem baru
yaitu sistem SNARS edisi
pertama.

"Yang akan dinilai oleh
tim surveyor adalah mulai
dari manajemen, medis dan
keperawatan meliputi visi
misi, program, sarana pra-
sarana, SDM serta Alat ke-
sehatan dan implementasi
yang sudah dilaksanakan,"
akunya.

Dari hal semata-mata
tujuannnya untuk mening-
katkan mutu dan kualitas
pelayanan serta keamanan
untuk pasien, petugas dan
lingkungan. "Semoga sete-
lah disurvei, nanti akan diberi
sertifikat akreditasi yang
akan berdampak baik pada
pelayanan," pungkasnya.
(BE09)

RSUD Bima Dinilai Tim Akreditasi Nasional

Ketua Percasi NTB, Ab-
dullah Zais, SH, mengaku lega
dengan keberhasilan pecatur
NTB bisa meloloskan atlet catur
perseorangan putra-putri dan
beregu pada PON 2020 di Pa-
pua. Capaian ini harus disyukuri
oleh seluruh masyarakat NTB
karena baru kali ini bisa melo-
loskan cabang catur pada per-
helatan PON.

“Kita berharap atlet yang

berhasil ini terus berbenah
diri karena kesempatan
emas untuk meraih yang
terbaik di PON 2020 Pa-
pua,” katanya Via WA Ca-
tur Sasambo, Selasa.

Capaian ini, katanya, me-
rupakan perjuangan bersama
dengan semua pihak, semoga
ke depan perhatian terhadap
Cabang Catur tidak lagi dise-
pelekan. (BE02)

Kata dia, BB ini meru-
pakan hasil tangkapan Tim
Buser Narkoba, setelah
mendapat informasi bahwa
barang haram itu hendak
didistribusikan ke wilayah
Bima dengan pengendalian
salah satu bandar di dalam
tahanan Polres Dompu. (BE05)
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Pol PP Amankan Siswa
Berkeliaran Luar Sekolah

Kota Bima, BimaEkspres.-
Sejumlah siswa diaman-

kan petugas Sat Pol PP sa-
at monitoring dibelakang
Kantor KB Kota Bima, Ke-
lurahan Lewirato, Selasa (25/
11). Petugas siswa saat du-
duk dan diketahui sengaja
tidak mengikuti jam pelaja-
ran.

Mereka kemudian dibe-
rikan pembinaan oleh pe-
tugas, sebelum dikembali-

kan ke orang tua masing-
masing.

Kepala Dinas Pol PP
Kota Bima, M Nur Madjid
mengaku, monitoring dila-
kukan dimulai pukul 08.00
Wita. Saat hendak melun-
cur ke SMKN 2 Kota Bima,
Pol PP melihat tiga siswa
bolos belajar.

"Siswa yang diamankan
dari SMKN 2 Kota Bima.
Mereka diamankan di depan

rumah warga di Sadia dan
bolos sekolah," katanya.

Diakuinya, siswa terse-
but kemudian diberikan pem-
binaan dan diminnta untuk
tidak mengulangi lagi per-
buatannya. Lalu  dikemba-
likan ke sekolah.

Bersama jajaran kepo-
lisian juga melakukan pe-
ngamanan di SMAN 4 un-
tuk  mencegah terjadi tawu-
ran lanjutan para siswa.

Pemilik Kolam Ikan Asal
Tambe dapat Perhatian Aktivis

Bima, BimaEkspres.-
Pemilik kolam ikan asal Desa Tambe, Kecamatan

Bolo, Yasin Ahmad, bosan menagih janji Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP). Pasalnya, beberapa
tahun lalu dinas tersebut sempat berjanji akan mem-
bantu memberikan bantuan bibit ikan.

Bibit yang dijanjikan yakni ikan lele, mujair dan
lainnya. Akan tetapi, janji itu tidak kunjung direalisa-
sikan. Pemilik kolam ikan tersebut meminta uluran
tangan aktivis Kapak NTB, Syamsurizal. Alhasil, pe-
milik kolam ikan asal Tambe itu mendapat bibit ikan
Nila sebanyak 10 ribu ekor. “Alhamdulillah walau pun
pemerintah tutup mata. Masih ada aktivis yang mau
membantu,” kata Yasin Ahmad, Selasa (26/11).

Yasin Ahmad, mengatakan, kolam ikan miliknya
sempat ditinjau langsung oleh Kepala DKP. Saat itu
menyuruh membuat proposal untuk diajukan. “Propo-
sal sempat diajukan oleh anak saya (Imam, red). Tapi
hingga saat ini, realisasi bantuan tidak ada. Tapi syukur
ada pemerhati,” ujarnya.

Dijelaskannya, kolam ikan miliknya luasnya sekitar
2 are, didirikan sejak 10 tahun silam. Saat ini sudah
dilepas bibit ikan sebanyak 10 ekor. “Semoga dengan
budi daya ikan ini mampu menambah pendapatan
sehingga kebutuhan ekonomi tercukupi,” harapnya.

Aktivis Kapak NTB, Syamsurizal membenarkan telah
membantu pemilik kolam ikan yakni memberikan  bibit ikan
Nila sebanyak 10 ribu ekor. “Ini bantuan pribadi saya. Karena
tidak tega melihat warga mengeluh karena tidak mendapat
perhatian pemerintah,” jelas Rizal sapaannya.

Kata dia, mestinya pemerintah tidak boleh apatis ter-
hadap keluhan warga. Apalagi sebelumnya sempat mem-
ber harapan untuk merealisasikan bantuan. “Masyarakat
kecil jangan diberikan harapan palsu. Kalau tidak mampu
merealisasikan bantuan, jangan suruh masukan proposal,”
kesalnya. (BE07)

Pasalnya sempat terjadi
tawuran antara siswa dan
berlanjut. Sehingga petugas
gabungan melakukan penga-
manan guna mencegah hal-
hal tidak diinginkan.

Nur menambahkan, mo-
nitoring ini merupakan agen-
da rutin yang dilakukan Pol
PP. Untuk menjamin kea-
manan daerah dan mene-
gakkan peraturan daerah.
(BE06)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Tawuran terjadi di de-

pan SMAN 4 Kota Bima,
Selasa (26/11). Akibat ke-
jadian tersebut kaca ruang
laboratorium pecah. Satu
siswa diamankan oleh po-
lisi.

Mengantisipasi tawur-
an lanjutan, personel ga-
bungan dari kepolisian dan
sat pol PP berjaga-jaga di-
sekitar sekolah.

“Satu siswa diamankan,
siswa itu dari STM 45,"
ungkap Kabid Ketentram-
an dan Ketertiban Umum
Dinas Pol PP Kota Bima,
Abdurrahman.

Dia mengaku, kaca se-
kolah yang pecah ada di ru-
angan laboratorium. Kejadi-
an tersebut sangat menggang-
gu aktivitas belajar siswa.

Abdurrahman meng-
ungkapkan, tawuran kali ini

terjadi lanjutan dari sehari
sebelumnya. SMAN 4 di se-
rang oleh sejumlah siswa
dan berlanjut.

"Belum tahu siswa ma-
na saja yang menyerang
kemarin," katanya.

Tambah Abdurahman,
Untuk memastikan kondisi
aman dan terkendali, Pol PP
dan aparat kepolisian masih
berada di sekitar SMAN 4
Kota Bima. (BE06)

Akibat Tawuran Siswa, Kaca Laboratorium SMAN 4 Pecah

Penyerahan bibit ikan.

Siswa yang diamankan Sat Pol PP.
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Ketua TP PKK Kota Bima Gencar Sosialisasi Bahaya Narkoba
Kota Bima, BimaEkspres.-

Ketua TP PKK Kota
Bima yang juga selaku Ke-
tua Majelis Taklim Uswatun
Hasanah Kota Bima, Hj
Ellyana HM Lutfi gencar
Melakukan kampaye anti
narkoba. Kali ini  di SMAN
1 Kota Bima.

Ketua TP PKK, Hj Ellyah
menyampaikan ucapan teri-
ma kasih kepada kepala se-
kolah dan seluruh dewan guru
serta siswa SMAN 1 Kota
Bima yang telah meluangkan
waktu.

"Kita semua tahu bahwa
LGBT prilaku menyimpang
merusak moral dan menye-
babkan penyakit, untuk
menghindari hal-hal yang
tidak kita inginkan sebagai
orang tua kita harus membe-
rikan perhatian ekstra kepada
anak-anak kita agar terhindar
dari perbuatan menyimpang
dan pergaulan bebas,” ujar-
nya.

Diharapkannya siswa sis-
wi yang hadir untuk menja-

Bima, BimaEkspres.-
Setelah rumput laut ber-

hasil di ekspor ke Negara
Cina Dinas Keluatan dan
Perikanan Kabupaten Bi-
ma, akan menargetkan eks-
por ikan Tuna, Mutiara dan
Udang. Ekspor pertama
rumput  laut berkat kerjasa-
ma BKIPM Bima dan Ke-
menterian Kelautan dan Pe-
rikanan RI.

"Alhamdulillah tahun ini
Kabupaten Bima bisa eks-
por komoditas rumput laut
dalam kapasitas banyak,
kedepan kami juga menar-
getkan Ikan Tuna, Mutiara
dan Udang untuk diekspor

DKP Targetkan Ekspor Ikan Tuna, Mutiara dan Udang
lanjutan," jelas Ir. Hj. Nurma,
M. Si, di Woha, Jumat (22/
11).

Kata Nurma, selama ini
komoditi rumput laut hanya
dikirim atas nama pulau Ja-
wa. Namun eksport  pertama
dari Kabupaten Bima ini lang-
sung sasaran ke China. Eks-
por ini dapat dilakukan atas
kerjasama dan upaya keras
dari BKIPM Bima dan Dinas
Kelautan dan Perikanan Ka-
bupaten Bima.

"Semoga berikutnya akan
menyusul ekspor lainnya be-
rupa ikan Tuna. mutiara dan
udang yang juga menjadi tar-
get kami bersama kepala

uhkan diri dan menghindari
pengaruh Narkoba, pergau-

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Dhamayanti Putri, SE, me-
minta perhatian dukungan
fasilitas perikanan dan ke-
lautan Kepala Menteri Ke-
lautan dan Perikanan, Edhy
Prabowo. Permintaan itu  di-
sampaikan langsung Bupati
Bima melalui Video Con-
ference pada acara Ekspor
Raya Hasil Perikanan tahun
2019 di Kecamatan Woha,
Jumat (22/11).

Kepala BKIPM Bima
Ridwan, SSTPi, memberi-
kan kesempatan kepada
Bupati Bima Hj. Indah Da-
mayanti Putri, SE, untuk ber-
komunikasi langsung dengan
Menteri Kelautan dan Pe-
rikanan.

"Kami mengharapkan
Kepala Kementrian, mem-
berikan dukungan fasilitas
yang lebih baik kepada pe-
tani dan nelayan, Alham-
dulillah Kabupaten Bima
merupakan salah satu Kabu-
paten di NTB memiliki bera-
gam produksi hasil perika-
nan," ujarnya.

Bupati juga menyampa-
ikan terima kasih kepada

Kementerian Kelautan,  atas
bantuan selama ini. Terutama
untuk sentra produksi garam
dalam beberapa tahun ter-
akhir.

“Kami berharap Bapak
Menteri berkenan berkun-
jung ke daerah kami untuk
melihat secara langsung ha-
sil produksi yang dimiliki
oleh masyarakat kami di
Kabupaten Bima," pinta-
nya.

Penyampaian Bupati
Bima itu mendapat tangga-
pan positif dari Menteri Pe-
rikanan dan Kelautan. Di-
nas teknis  diminta menyu-
sun perencanaan program
agar dipelajari.

"Kami berharap ada pro-
gram perencanaan yang
segera diajukan Kementri-
an oleh Pemerintah Dae-
rah Kabupaten Bima, su-
paya kami akan mempela-
jari program tersebut," ja-
wab Kepala Kementrian
Kelautan dan Perikanan
Indonesia Edhy Prabowo.

Sementara Kepala BK-
IPM Bima Ridwan S. ST.
Pi, menyampaikan rumput
laut yang diekspor seba-

nyak 154 ton dengan nilai
sebesar 123.200 dolar atau
kurang dari Rp2 miliar.

"Komoditi ekspor terdi-

ri dari jenis rumput laut ber-
jumlah 3 kontener, ekspor
pertama ini tujuan Negara
China," katanya. (BE05)

Bupati Minta Dukungan Fasilititas dari Menteri Kelautan

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.

Acara dilanjutkan dengan
penyampaian materi oleh Is-
nawi tentang pengaruh LG-
BT dan Dampak Pergaulan
Bebas dari sisi hukum. Ma-
teri kedua disampaikan oleh
Ustadz Islahudin tentang
bahaya Narkoba dan perga-
ulan bebas dari perspektif
agama.

Diakhir acara Ketua TP
PKK sekaligus Ketua Majelis
Taklim Uswatun Hasanah
memberikan doorprize ke-
pada siswi yang bernama
Uswatun Hasanah yang mem-
berikan pertanyaan tentang
peran pemerintah dalam me-
manage masuknya narkoba
di Kota Bima. Siswi tersebut
mendapatkan hadiah dan
suvenir karena memiliki na-
ma yang sama dengan ma-
jelis taklim. (BE06)

BKIPM Bima untuk terus
berjuang ditingkat Kemen-
trian," harapnya.

Nurma juga menjelas-
kan, Pemerintah Daerah
sangat berkomitmen da-
lam mengembangkan bi-
dang perikanan dan kelu-
atan. Hal itu disampaikan
langsung Bupati Bima sa-
at telewicaranews dengan
Menteri Kelautan dan Pe-
rikanan RI.

"Bupati berharap ke-
pada Menetri agar dapat
membantu program-pro-
gram yang di Kabupaten
Bima, terutama keterkai-
tan dengan garam yang be-

Suasana sosialisasi yang diikuti siswa SMAN 1 Kota Bima.

gitu besar produksinya tetapi
masih murah harganya," je-
lasnya.

Kata Nurma, sebagai ben-
tuk keseriusan Bupati Bima
meningkatkan harga garam,
beberapa kali sudah dilaku-
kan komunikasi dan koor-
dinasi baik ditingkat provinsi
maupun pusat. Namun hal itu
belum bisa maksimal, karena
koordinasi yang dibangun
saat kabinet lama.

"Saya bersama Bupati
Bima tetap akan koordinasi
lanjutan ke Pusat soal har-
ga garam yang tidak maksi-
mal ditingkat petani," ujarnya.
(BE05)
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Tugas Inspektorat Bukan Mencari-cari Kesalahan
Mataram, BimaEkspres.-

Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah, bersama
Inspektur Jenderal Kemen-
terian Dalam Negeri, Tum-
pak Haposan Simanjuntak
dan Inspektur Provinsi NTB,
Ibnu Salim, membuka Ra-
pat Koordinasi Pengawasan
Daerah (Rakorwasda) Ting-
kat Provinsi NTB Tahun 2019,
di Hotel Astoria Lombok,
Selasa (26/11/2019).

Dihadapan Inspektur
Kabupaten/Kota se NTB
dan Forkompinda Provinsi
NTB, Gubernur mengata-
kan bahwa tugas inspek-
torat bukan untuk mencari-
cari kesalahan. Akan tetapi
lebih kepada pembinaan de-
ngan upaya dini untuk me-
nangkap sinyal awal adanya
indikasi-indikasi kesalahan,
agar bisa dengan cepat me-
lakukan pencegahan terha-
dap tindakan penyimpangan
lebih dini.

Gubernur mengingatkan
sifat manusia ini tidak se-
penuhnya rasionalitas. Oleh

karena itu dalam hal upaya
pengawasan, Inspektorat
Provinsi dan Kabupaten/Kota
diminta untuk lebih menge-
depankan kebijaksanaan
mencari solusi daripada men-
cari-cari kesalahan.

Gubernur meminta penting-
nya membangun relasi perso-
nal. Agar segala kendala dan
permasalahan dapat dibicara-
kan dan didiskusikan dengan
baik untuk kemajuan bersama.

Tentang pengawasan, Gu-
bernur sangat berterimakasih,
karena hal ini sejalan dengan
arahan dari Presiden untuk
mempermudah hadirnya du-
nia investasi di Indonesia.

"Tidak mungkin negara akan
maju tanpa adanya invstasi,
sangat simpel formula ekono-
minya," ujarnya.

Begitu juga dengan di da-
erah, aparat penegak hukum
diminta apabila ada investasi
yang berkaitan dengan eks-
por, promotion dan impor sub-
mission, aparat penegak hu-
kum diminta untuk mengawa-
sinya dengan baik.

"Karena betapa penting-
nya investasi itu untuk per-
tumbuhan ekonomi kita di
Indonesia ini," ungkapnya.

Sebelumnya Irjen Ke-

mendagri dalam sambutan-
nya mengatakan, Gubernur
memiliki fungsi pembina-
an dan pengawasan di da-
erah.

Agar fungsi itu berjalan
dengan baik, dan pelaksa-
naannya efektif dan efisien,
ia mewajibkan daerah untuk
selalu berkoordinasi dengan

pemerintah pusat, dalam hal
ini Kemendagri.

Selain itu untuk optima-
lisasi pembinaan dan penga-
wasan di daerah, akan dila-
kukan upaya penataan  dan
kebijakan pemerintah, dalam
merefungsionalisasi aparat
Pengawasan Internal Peme-
rintah (APIP).

Karena keberadaan APIP
di daerah dinilai sangat efektif
dalam melakukan pembinaan
dan pengawasan untuk men-
cegah terjadinya penyimpa-
ngan.

Ia meminta APIP untuk
terus mengoptimalkan koor-
dinasi dengan aparat pene-
gak hukum, untuk mening-
katkan kemampuan penga-
wasan dan ilmu intelegensi
sebagai upaya pembinaan
dan pencegahan penyimpa-
ngan di daerah.

"APIP harus mengopti-
malkan koordinasi dengan
parat penegak hukum. Man-
faatkan APIP dalam men-
cegah korupsi di daerah," pin-
tanya. (BE08)

Mataram, BimaEkspres.-
Gubernur Nusa Tengga-

ra Barat, Dr. H. Zulkiefli-
mansyah, menyerahkan
secara simbolis Daftar Isi-
an Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran
2020 kepada Pemerintah
Daerah se-Nusa Tenggara
Barat, di Whyndam Hotel,
Sekotong, Lombok Barat,
Selasa (26/11/2019).

Acara penyerahan DI-
PA petikan tahun angga-
ran 2020 tersebut, dihadiri
Forum Komunikasi Pimpi-
nan Daerah (Forkopimda)
Provinsi NTB, perangkat
daerah serta instansi ver-
tikal Provinsi NTB serta Bu-
pati/Walikota se-Provinsi
NTB.

Gubernur yang akrab
disapa Bang Zul, menyam-
paikan bahwa Presiden te-
lah melakukan transfer ang-
garan kepada Gubernur se
Indonesia pada 14 Novem-
ber 2019. Selaku wakil pe-
merintah pusat di daerah,
Gubernur bertugas menye-
rahkan DIPA APBN kepa-
da seluruh satuan kerja dan

instansi vertikal, pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi
NTB.

"Kemarin, saat arahan di
Istana, Presiden berpesan
agar lelang-lelang tidak lagi
dilaksanakan pada akhir ta-
hun," ujar Bang Zul.

"Kita harus berani mele-
lang di awal tahun, sehingga
semua proyek di kabupaten/
kota bisa segera dilaksana-
kan," tambahnya.

Gubernur optimis, dengan
lelang di awal tahun, penge-
lolaan keuangan di Pemerin-
tah Daerah akan jauh lebih
baik. "Saya yakin, kita harus
berani mencoba. Mudah-mu-
dahan dengan terus kita ber-
sama dan kita berjumpa, NTB
yang lebih baik senantiasa
mampu kita wujudkan," tutup
Gubernur.

Bagian dari Belanja Ne-
gara Tahun 2020 yang akan
direalisasikan di wilayah Pro-
vinsi NTB mencapai Rp 26,08
triliun. Angka ini meningkat
5,46% dari tahun 2019 (Rp
24,73 triliun).

Dari anggaran untuk NTB
tersebut, sebesar Rp 9,78

Kabupaten/Kota se-NTB Terima DIPA 2020

triliun merupakan Belanja
Pemerintah Pusat. Angka
Rp 9,78 triliun ini me-
ningkat 8,91% dari tahun
2019. Anggaran tersebut
dialokasikan kepada Ke-
menterian Negara/Lem-
baga. Sementara, Rp 16,31
triliun dialokasikan untuk
Dana Transfer ke Dae-
rah dan Dana Desa (TK-
DD).

Dana Desa Tahun
2020 untuk desa-desa di
Provinsi NTB dialokasi-
kan sebesar Rp 1,23
triliun (meningkat 4,40%
dari alokasi APBN 2019
Rp 1,18 triliun). Alokasi
yang meningkat tersebut
telah sejalan dengan tren
peningkatan secara na-
sional.

Khusus TKDD, alo-
kasi terbesar diterima
Pemerintah Provinsi NTB
sebesar Rp 3,8 triliun  dan
terendah di Kota Bima se-
besar Rp 691.6 miliar.

Komponen TKDD ter-
besar adalah DAU de-
ngan total alokasi Rp 9,08
triliun dan terendah adalah

Mataram, BimaEkspres.-
Salah satu tantangan di

Nusa Tenggara Barat (NTB)
ini adalah peningkatan Sum-
berdaya Manusia (SDM).
Untuk meningkatkan SDM,
tentunya perlu asupan gizi
yang tinggi.

Oleh karena itu, Ketua
TP-PKK Provinsi NTB, Hj.
Niken Saptarini Widyawa-
ti.,M.Sc meminta kepada ma-
syarakat untuk terus mening-
katkan konsumsi ikan yang
memiliki protein tinggi.

"Mulai sekarang, kita akan

lebih banyak memberikan pe-
ngetahuan tentang penting-
nya mengkonsumsi ikan ke-
pada anak-anak dan orang
tua yang ada di PAUD," kata
Hj. Niken saat Road Show
TP-PKK Provinsi NTB di
Desa Medana Kabupaten
Lombok Utara, Selasa (26/
11/2019).

Alasan mengapa sosia-
lisasi gemar makan ikan
dilaksanakan di PAUD-
PAUD adalah, karena di
PAUD terdapat generasi-
generasi masa depan bang-

sa yang sedang menimba
ilmu dasar.

"Perhatian PAUD ada-
lah sangat penting, dan kita
akan terus meningkatkan
kualitas guru-guru PAUD
kita, agar mereka lebih
baik, lebih cerdas, dan lebih
memahami bagaimana men-
didik anak PAUD hingga
mereka berkembang men-
jadi anak-anak yang baik"
terang Bunda Niken yang
semoat meraih penghar-
gaan Bunda PAUD terbaik
se-Indonesia. (BE04)

Tantangan NTB adalah Peningkatan SDM

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2020 kepada
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri.

Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati.,M.Sc.

DBH SDA sebesar Rp 358,5
miliar.

Sedangkan untuk Alo-
kasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 sebesar
Rp 1,2 triliun, dengan alo-
kasi terbesar di Kabupaten
Lombok Timur sebesar Rp
316,3 miliar dan terendah
di Kabupaten Sumbawa
Barat sebesar Rp 62,5 mi-
liar.

Berikut rincian alokasi
transfer ke daerah dan da-
na desa (TKDD) di Provinsi
NTB Tahun 2020:  Provinsi
NTB Rp.3.848.042.987
Triliun, Kabupaten Bima
Rp.1.582.716.411 Triliun.
Kabupaten Dompu Rp.910.-
862.902 Miliar, Kabupaten
Lombok Barat Rp. 1.398.-
722.940 Triliun. Kabupaten
Lombok Tengah Rp.1.828.-

847.123 Triliun. Kabupaten
Lombok Timur Rp.2.089.-
474.865 Triliun.

Kabupaten Sumbawa Rp.
1.451.631.116 Triliun. Kota
Mataram Rp. 919.256.697
miliar. Kota Bima Rp. 691.650.
423 miliar. Kabupaten Sumba-
wa Barat Rp. 848.386. 635
Miliar. Kabupaten Lombok
Utara Rp. 736.420.534 Miliar.
(BE08)
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Kodim 1608/Bima Bantuan Korban Kebakaran di Teke
Bima, BimaEkspres.-

TNI Kodim 1608/Bima
jajaran Koramil Woha
dipimpin oleh Danposramil
Belo, Pelda Hamdon, ker-
ja bakti dan memberikan
bantuan kepada warga kor-
ban kebakaran di RT. 19 RW.
10 Desa Teke Kecamatan
Palibelo, Kabupaten Bima,
Selasa (26/11).

Komandan Kodim 1608/
Bima Letnan Kolonel Inf
Bambang Kurnia Eka Putra,
mengapresasi kerja keras
Babinsa Teke Sertu Kus-
nadi.

Saat kejadian, sedang
berada di wilayah teritorial,
sehingga ikut memadam-
kan api.

"Para Babinsa dibina
untuk selalu ada diwilayah
teritorial memberikan pe-
layanan kepada masya-
rakat, hal ini mampu dibuk-
tikan oleh anggotanya,"
ujarnya.

Bambang mengingat-
kan warga untuk tetap was-

pada terhadap kebakaran.
Karena beberapa kasus per-
nah terjadi dan diduga akibat
korslet arus listrik.

"Saya mengimbau kepa-
da masyarakat melalui Ba-
binsa, untuk selalu waspa-
da terhadap sumber keba-
karan, sebagian besar ter-
jadi karena arus pendek,
kita harus menghindari,"
pesannya.

Bambang menginstruk-
sikan jajarannya untuk te-
rus aktif mengunjungi war-
ga binaannya, dengan me-
lakukan komunikasi dan
koordinasi.

Sehingga sekecil apapun
permasalahan di desa bina-
annya cepat diketahui dan
minimal bisa memberikan
solusi yang tepat untuk me-
nyelesaikannya.

"Komunikasi dan koor-
dinasi yang baik dengan
masyarakat binaan itu per-
lu, supaya setiap masalah
yang terjadi dapat diselesa-
ikan secara bersama," ka-

tanya.
Setelah menggelar kar-

ya bhakti, Dandosramil Belo
kemudian menyerahkan ban-

Antisipasi Banjir, Pemdes Ndano Membuat SpalSelamatkan Diri, Biarkan Rumah Terbakar

pemberdayaan masyara-
kat," ujarnya.

Untuk pengadaan ba-
han material seperti batu,
pelaksana membeli pada
masyarakat. Hal itu supa-
ya sisi pemberdayaan be-
tul-betul terwujud.

"Tapi bahan material pasir
kita mengambil di Tambora
karena dinilai sangat bagus.
Sedangkan bahan material
semen dibeli di toko yang
ada di desa setempat," ter-
angnya.

Sambung Kades, pem-
buatan Spal ini berdasarkan
pengusulan masyarakat me-
lalui Musyawarah Dusun
(Musdus). Yakni dengan tu-
juan supaya aliran air pada
saat musim hujan tidak ma-
suk dipermukiman warga.

"Spal ini sangat diha-
rapkan warga. Karena pa-
da musim hujan air menga-
lir ke permukiman warga,"
jelasnya.

Dirinya berharap, sete-
lah Spal ini selesai diker-
jakan, warga harus menja-
ga dan merawatnya supa-
ya azas manfaatnya bisa
dirasakan dalam waktu yang
lama," tutupnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Musibah kebakaran

rumah kembali terjadi, kali
ini menimpa, M Said (70)
warga RT 19 Dusun Lewi
1 Desa Teke, Kecamatan
Palibelo, Kabupaten Bima,
Senin (25/11) malam sekitar
pukul 23.30 WITA. Said
bersama istrinya Nurseha
dan dua anaknya menyela-
matkan diri setelah melihat
api membakar rumah.

"Satu unit rumah pang-
gung milik M Said (70) ha-
ngus terbakar, saat itu dia
sedang tidur bersama istri
dan dua orang anaknya,"
jelas Ibrahim warga Desa

Teke, Selasa (26/11).
Berdasarkan cerita M.

Said, saat itu dia sedang tidur
bersama dengan istri dan
dua anaknya. Tiba-tiba di-
bagian dalam kamar, api su-
dah membumbung tinggi ke
atap rumah.

"Tidak ada korban jiwa
dalam kebakaran tersebut,
saat kebakaran terjadi kor-
ban berhasil selamatkan diri,
namun semua barang dan isi
rumah tidak ada yang disela-
matkan," katanya.

Kata dia, belum diketahui
pasti penyebab kebakaran,
namun perkiraan akibat arus
pendek listrik. "Korban ter-

golong warga sangat miskin
dan tingggal di rumah yang
hampir reyot, kerugian harta
benda diperkirakan menca-
pai Rp30 juta," jelasnya.

Pihak desa sudah mela-
porkan ke Dinas Sosial Ka-
bupaten Bima. Warga bersa-
ma TNI dan Polri membantu
memadamkan api sehingga
tidak merembet ke rumah lain.

"Sekarang korban kebaka-
ran ini numpang di rumah
tetangga, tidak ada rumah
untuk kembali, melainkan
mengharapkan bantuan dari
Pemerintah untuk membangun
kembali rumah seala kadar,"
ujarnya. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Untuk mengantisipasi

banjir di Musim Hujan (MH),
Pemdes Ndano Kecamatan
Madapangga membuat Spal
di RT 01 dan 02 dengan vol-
ume 160 meter. Namun ter-
kait kegiatan tersebut akan
dilakukan pengembangan
sepanjang 20 meter.

Kepala Desa (Kades)
Ndano, Mulyadin H. M.
Syukur, mengatakan, se-
lain antisipasi banjir. Spal
juga dibuat untuk aliran pem-
buangan limbah warga.

"Spal ini selain antisipasi
banjir. Juga sebagai pembu-
angan limbah warga," tutur
Kades, Selasa (26/11).

Sumber anggaran pem-
buatan Spal sebesar Rp. 58
juta lebih. Yakni bersumber
dari Dana Desa (DD) tahap
III Tahun 2019.

"Mulai pekerjaan Senin
(25/11), rencana pekerjaan
empat hari selesai," ung-
kapnya.

Untuk pemberdayaan,
pelaksana diarahkan meng-
gunakan tukang warga se-
kitar sebanyak 10 orang.

"Semua tukang warga
sekitar yakni sekaligus

Bima, BimaEkspres.-
Desember mendatang

Pemerintah Desa (Pem-
des) Tonda akan melaku-
kan penjaringan atau se-
leksi perangkat desa. Ka-
rena ada jabatan lowong,
yakni Kasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Ma-
syarakat. Selain itu tiga ja-
batan Kadus Karama Lem-
bo, Ratu Rate dan Kadus
Tonaga juga akan diseleksi.

Sekretaris Desa (Sek-
des) Tonda, Subhan, SPdI,
menyampaikan, Kasi Pem-
bangunan dan Pemberda-
yaan Masyarakat sebe-
lumnya dijabat oleh Luk-
man Mansyur yang sudah
meninggal dunia sekitar
bulan September 2019.

Selain itu, Kadus Kara-
ma Lembo, sebelumnya
dijabat oleh Yakub Abdul-
lah tapi karena melanggar
aturan diberhentikan pada
bulan Juli 2018.

“Sedangkan Kadus Ra-
tu Rate merupakan dusun
pemekaran bulan Agustus
2018 yakni sesuai Perda Ka-

bupaten Bima nomor 06 Ta-
hun 2018 tentang penatapan
desa di wilayah Kabupaten
Bima," tutur Subhan, saat
dikonfirmasi, Selasa (26/11).

Kemudian Kadus Tona-
ga saat ini dijabat oleh Hu-
sain M. Ali. Tapi karena ma-

Jabatan Lowong, Pemdes Tonda Seleksi Perangkat Desa

tuan dari Kodim 1608/Bi-
ma kepada korban keba-

karan berupa Sembako.
(BE05)

Kades Ndano, Mulyadin H. M. Syukur memantau pembangunan Spal.

sa jabatannyan berakhir pada
Desember 2019 mendatang.
Akan dilaksanakan penjari-
ngan secara serentak dengan
jabatan yang lowong.

"Selain jabatan lowong
karena pejabat meninggal
dunia. Seleksi perangkat de-

sa juga karena alasan lain,"
terangnya.

Terkait masalah itu telah
disampaikan secara resmi
oleh Kapala Desa (Kades)
pada saat kegiatan kemasya-
rakatan beberapa waktu lalu.

"Saya hanya meneruskan
penyampaian Kades," beber-
nya.

Terkait hal itu, dalam waktu
dekat Kades akan melakukan
pembentukan panitia pelaksana
penjaringan perangkat desa.

"Yakni melibatkan unsur
Pemdes, Lembaga Desa dan
tokoh masyarakat," ungkapnya.

Sesuai rencana, seleksi penja-
ringan akan digelar selambat
lambatnya pada Rabu yakni
tanggal 25 Desember 2019.

"Penjaringan tetap dilaksa-
nakan sebelum tahun 2020,"
terangnya.

Khusus jabatan Kadus
Tonaga, masa jabatan berakhir
dengan usia 60 tahun dan hal
itu berdasarkan aturan. "Untuk
Kadus Tonaga masuk masa
pensiun. Sehingga harus dila-
kukan penjaringan," jelas Sub-
han. (BE07)

Sekdes Tonda, Subhan, SPdI


