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Nomor: 5382/Tahun XIX

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Operasi Zebra, Dominan
Pelanggaran Helm

Petugas saat kegiatan operasi Zebra di Dompu.

Dompu, BimaEkspres.Hasil Operasi Zebra Gatarin Polres
Dompu selama 14 hari, dimulai 23 Oktober - 5 November dominan pelanggaran
helm. Kasadaran pengendara untuk mengenakan 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 Polres Dompu.
Selain itu, kata dia, pelanggaran karena
tidak lengkap surat kendaraan. Termasuk
banyak kendaraan yang belum membayar pajak, tidak memiliki SIM. Disamping
itu, pengendara roda empat banyak tidak
Baca: Dominan Helm... Hal 6

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah
Bima, BimaEkspres.Pengklaiman lahan perbatasan Desa
Doro O'o dan Desa Wadu Ruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, masih menjadi persoalan. Pemerintah Daerah meminta tokoh masyarakat kedua
desa harus duduk bersama menyelesaikannya.
Salah satu pemuda Desa Doro O'o Sahlan, mengungkapkan permasalah antardua
desa karena karut marut soal pengklaiman
batas wilayah.
"Belakangan ini kami dihadapkan dengan masalah batas wilayah, wilayah dari
dulu masuk areal Doro O'o namun lebih
banyak diklaim oleh masyarakat Waduruka," jelas Sahlan dihadapan Bupati Bima, Senin.
Apa yang disampaikan Sahlan dibenarkan oleh masyarakat yang hadir pada acara pembukaan BBGRM tingkat Kecamatan Langgudu. Dikuatirkan akan terjadi masalah lebih besar bila tidak ada penyelesaiBaca: Bermasalah... Hal 4

E-mail: redaksibimeks@yahoo.co.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, menggelar berbagai lomba dalam rangka menyambut HUT
ke-75 Bakti PUPR tahun 2019. Berita di halaman 5.

DKPP Putuskan Komisioner KPU
Kota Bima tidak Bersalah
Kota Bima, BimaEkspres.Sidang putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan teradu Komisioner KPU Kota Bima, tidak bersalah. Sebelumnya, KPU Kota Bima diadukan melanggar terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
di TPS 29 Kelurahan Jatiwangi.
Keputusan itu disampaikan DKPP di Ja-

karta, Rabu (27/11). Aduan pengadu, Al
Imran, SH ditolak secara keseluruhan.
Selanjutnya merehabilitasi nama baik lima
komisioner KPU Kota Bima.
Ketua KPU Kota Bima, Mursalin, SPdI,
membenarkan keputusan tersebut. Dikatakannya, sidang putusan yang berlangsung
Rabu, menolak semua aduan pengadu.
“Alhamdulillah, amar putusan DKPP

merehabilitas lima komisioner KPU Kota
Bima,” ujarnya dari Jakarta via handphone.
Namun, kata dia, pihaknya belum menerima salinan amar putusan yang dibacakan
oleh majlis hakim DKPP.
“Besok (hari ini, red) akan kami terima,”
Baca: Tidak Bersalah... Hal 3

Sekda Sebut Bupati Serahkan Tanah Tukar Guling Taman Kodo ke Pemkot Bima

Taman Kodo saat dikerjakan.

Kota Bima, BimaEkspres.Nasib tanah tukar guling untuk pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP)
taman Kodo, hingga kini masih belum jelas

arahnya. Sementara pemilik lahan menginginkan, tanah tukar guling aset milik
Pemerintah Kabupaten Bima oleh Pemerintah Kota Bima memiliki legalitas

yang jelas.
Sekda Kota Bima Drs H Muhtar Landa MH yang dihubungi wartawan mengaku, bahwa lahan yang dipakai untuk
taman kodo, telah ditukar guling dengan
tanah sawah milik Pemkab Bima pada
kepemimpinan mendiang HM Nur Latif
tahun 2004 lalu silam.
Sementara pada pemerintahan LutfiFeri ini, diakuinya sudah tiga kali meminta
kepada Pemerintah Kabupaten Bima
agar tanah yang digunakan untuk tukar
guling itu diserahkan ke Kota Bima.
"Hanya saja belum ada jawaban resmi
sampai dengan sekarang," ungkap Sekda
saat rapat dengan pendapat dengan mahasiswa di DPRD Kota Bima, Selasa (26/11).
Bahkan lanjutnya, Wali Kota Bima HM
Lutfi yang didampingi olehnya juga telah
Baca: Tukar Guling... Hal 4
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CATATAN REDAKSI

Sumpah Meninggal
CALON Kepala Desa Maria, Kecamatan
Wawo, Kabupaten Bima, NTB, sepertinya gregetan dengan aksi politik uang saat kontestasi Pilkades. Dimomen politik lainnya pun
politik uang sulit dihindari.
Bisa jadi karena itu, ada calon kepala desa (Kades) Maria Kecamatan Wawo yang berkontestasi pada Pilkades serentak 16 Desember
mendatang gregetan. Salah satu calon Kades
Maria itu, Nasrun H Yusuf. Dia menginginkan Pilkades kali ini harus bebas dari politik
uang.
Caranya, bersumpah dan siap meninggal
tujuh hari, jika melakukannya. Tentu saja pernyataan itu sangat mengejutkan, karena tidak
lazim dilakukan.
Karena biasanya membuat pernyataan di
atas materei sebagaimana dilakukan selama
ini. Tetapi bersumpah menggunakan Kitab
Suci Al Quran.
Kelima calon Pilkades yang berkontestasi,
Drs Lutfi, Nasrun, Didi Darmadi, Imran, dan
Irfan, harus berjanji jika melakukan politik
uang, maka siap menanggung akibat meninggal dalam tujuh hari.
Meski usulan ini mendapat penolakan dari
keempat calon lainnya, namun Nasrus mengaku memiliki pengalaman yang terjadi
selama ini tidak ditanggapi serius oleh calon
dan pemilih.
Bagi Lutfi, jika Pilkades tidak bebas dari
politik uang, maka akan sulit mewujudkan
demokrasi yang bersih. Buang-buang waktu
dan sama saja bohong.
Meski keinginan itu tidak dapat disetujui,
namun setidaknya ada komitmen besar semua
calon untuk memberikan hak pilih secara
bebas kepada warga tanpa iming apapun.
Jika ada calon yang membayar suara warga, maka dapat dipastikan, akan ada kemungkinan melakukan penyimpangan.
Karena jika dihitung secara matematis,
biaya politik yang dikeluarkan cukup besar,
sehingga dari gaji tidak mencukupi.
Karena banyak kasus dimana terjadi dugaan penyimpangan anggaran oleh oknum kepala desa.
Padahal, sejatinya anggaran yang digelontorkan ke desa untuk kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat.
Untuk mewujudkan itu, harus dimulai dengan proses politik yang fear, yakni menghindari politik uang.
Kita berharap Pilkades serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Bima, Desember
2019, akan melahirkan pemimpin desa yang
berintegritas, jujur dan amanah. Serta munculnya kesadaran politik masyarakat untuk
memilih tanpa tekanan, iming-iming.
Namun menentukan pilihan berdasarkan
penilaian latar belakang calon dan penyampaian visi-misi serta programnya. Terpenting
juga, proses pemilihan berlangsung lancar
dan aman.
Pilkades berkualitas, hanya terwujud dari
situasi yang aman.(*)
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Pemkot Bima, BNN dan Perdani
Gelar Operasi Katarak Gratis
Kota Bima, BimaEkspres.Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bekerja sama
BNN Bima, Perdami NTB,
dan FHF NTB menggelar
kegiatan operasi katarak gratis. Kegiatan digelar Rabu
(27/11), dipusatkan di RSUD Kota Bima.
Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat Kota
Bima di lima kecamatan.
Kegiatan operasi katarak
difasilitasi oleh Bagian Kesra Setda Kota Bima dan RSUD Kota Bima.
Untuk operasi katarak dilakukan di RSUD Kota Bima. Bahkan di tahun ini sudah tiga kali.
Hadir Direktur Rumah
Sakit, Kepala BNN Bima,
Kepala Dinas Kesehatan,
Kabag Kesra, Camat dan
Lurah lingkup Kota Bima.
Kadis Kesehatan Kota Bima, Drs H Azhari menyampaikan, jumlah penderita katarak di Kota Bima sekitar 5
ribu orang. Namun peserta yang
mendaftar sekarang sekitar
200 orang.
Setiap tahunnya pemerintah akan terus berusaha
melakukan operasi gratis kepada penderita katarak. Sehingga ke depannya Kota Bima akan bebas dari penderita
katarak.
Sebanyak 15 tim dari RS
Mata Mataram melayani pa-

ra lansia. Kemudian di ruangan operasi, 4 orang dokter
menjalankan tugas.
Tambah Azhari, operasi
katarak ini bekerja sama dengan BNNK Bima, RS Mata
Mataram, Perdami, FHF
NTB dan didukung penganggarannya dari Bagian Kesra
Setda Kota Bima. Sementara
peserta tersebar di seluruh kecamatan yang sudah mendaftarkan diri di 7 Puskesmas.
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE berharap
kegiatan berjalan lancar. Warga

Kota Bima yang menderita
katarak dan menjalani operasi
katarak bisa sembuh dan kembali beraktifitas seperti biasa.
"Operasi gratis ini digelar
hari ini sampai besok. Setelah dioperasi, peserta diharapkan bisa kembali ke RSUD Kota Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut," pesannya.
Lebih lanjut dijelaskannya,
operasi katarak gratis ini dilaksanakan secara berkala
hingga Kota Bima bisa bebas

dari Katarak.
Salah seorang warga yang
menjadi pasien operasi katarak, M Amin mengucap terimakasih untuk pelayanan
yang diberikan penyelenggara kegiatan tersebut. Dirinya
bersama istri yang menjalani
operasi merasa sangat bahagia. Sebab, sudah beberapa
tahun terakhir ini sudah tidak
bisa melihat dengan jelas.
"Mata saya semuanya
sudah kabur, hari ini dioperasi sebelah, semoga lancar,"
harapnya. (BE06)

Cakades Rasabou Tanda Tangani Berita Acara Teknik Pelaksanaan Kampanye
Bima, BimaEkspres.Empat Calon Kepala Desa (Cakades) Rasabou Kecamatan Bolo menandatangani berita acara teknik pelaksanaan kampanye. Penandatanganan berita acara tersebut dilakukan di aula kantor
desa setempat, Rabu (27/11).
Hadir pada kesempatan tersebut, Pj Kades Rasabou, unsur pimpinan dan anggota BPD,
Ketua panitia Pilkades serta
anggota, para Cakades dan
saksi.
Ketua Panitia Pilkades Rasabou, JunaidiAhmad, menyampaikan, waktu kampanye dimulai sejak pukul 08.00 hingga
pukul 17.00 Wita. Sedangkan
lokasinya, Cakades harus melewati tiga jalur gang utama
yang ada di sebelah selatan dan
utara desa.
“Waktu dan lokasi kampanye sudah disepakati bersama oleh para Cakades,” ujarnya.

Ketua Panitia Pilkades Rasabou, Junaidi Ahmad

Lanjutnya, selain itu masing-masing calon diperbolehkan menyediakan dua juru kampanye.
“Tidak boleh mengambil
juru kampanye dari luar de-

sa,” jelasnya.
Sebut dia, ada tujuh larangan
yang disepakati bersama. Yakni
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan.

Tak hanya itu, saat kampanye tidak diperkenankan
membawa kendaraan roda
dua maupun roda empat.
“Termasuk dilarang membawa mesin pemotong kayu
(senso) karena bisa mengganggu jalannya kampanye
akbar,” tuturnya.
Pada waktu kampanye,
simpatisan juga dilarang menghina, menghasut, mengadu
domba dan lainnya.
“Lebih utama dilarang
merusak alat peraga kampanye calon lain,” terangnya.
Dirinya berharap, apa
yang sudah disepakati bersama ini bisa dijaga sekaligus tidak langgar. Hal itu
perlu dilakukan supaya tidak muncul masalah.
“Saya harap para Cakades bisa sampaikan kesepakatan ini dihadapan para
simpatisannya. Sehingga marwah demokrasi Pilkades tidak
tercoreng,” tutupnya. (BE07)
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UMK Dompu Tahun 2020 Naik 8,51 Persen
Dompu, BimaEkspres.Upah Minimum Kabupaten
Dompu (UMK) tahun 2020 naik
8,51 persen. Kenaikan itu setelah
ditetapkan pada 14 November Tahun 2019 lalu.
Hal itu dikatakan oleh Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dompu melalui Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sadarudin, SE , Rabu (27/11).
Kenaikan itu katanya mengacu
pada pertumbuhan ekonomi dan

inflasi nasional serta ketentuan PP
78 Tahun 2015 . Adapun dasar perhitungan UMK sebesar 8,51 persen,
dengan adanya inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.
“Saat penetapan UMK telah mem-

perhatikan rekomendasi dari dewan
pengupahan kabupaten," katanya.
Bahkan UMK itu, kata dia, sudah
ditetapkan dan dibuatkan rekomendasi bupati. Rekomendasi itu sudah
dibawa ke provinsi untuk diterbitkan
SK oleh Gubernur NTB.

Diakuinya UMK itu mulai berlaku Januari 2020. Namun diakuinya
persoalan UMK ada yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Masalah ini bukan saja terjadi
di Dompu tapi juga daerah lainya di
Indonesia," katany. (BE03)

Menteri Pariwisata akan jadikan Event MotoGP Mandalika Bergengsi

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mendampingi Menteri Pariwisata, Wishnutama Kusubandio dan Wakil Menteri Pariwisata Angela Herliani Tanoesoedibjo.

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

mansyah mendampingi Menteri Pariwisata, Wishnutama Kusubandio

dan Wakil Menteri Pariwisata Angela HerlianiTanoesoedibjo, meninjau

Anggota Komisi II DPRD Dompu Minta FPT Dikaji Ulang

progres pembangunan kawasan
ekonomi khusus (KEK) Mandalika,
khususnya progres pembangunan
Sirkuit MotoGP Mandalika, Rabu
(27/11/2019).
Dalam kunjungan itu, Menpar
berkomitmen akan menjadikan
event MotoGP tahun 2021 di Mandalika menjadi event paling bergengsi di Indonesia.
Terkait pembangunan Pariwisata
Mandalika, Menpar mengingatkan
bahwa fungsinya tempat pariwisata

itu harus punya dampak secara
langsung kepada masyarakat,
khususnya di sektor ekonomi kreatif.
Pembangunan yang ada seperti sekarang ini harus punya dampak
terhadap lapangan pekerjaan, job
creation, itu yang penting, itu baru
akhirnya menjadi kesejahteraan
buat masyarakat.
"Jangan sampai pembangunan infrastruktur itu tidak dirasakan oleh masyarakat di daerah
tersebut," ujarnya. (BE04)

BERITA PANGGILAN
Ditujukan kepada saudara SAIFUL bin AHMAD dahulu tinggal di RT.16 RW.07 Desa
Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima sekarang tidak diketahui alamatnya (ghaib).
Diminta kehadiran saudara hadir pada persidangan di Kantor Agama (PA) Bima pada:
Hari/Tanggal
: Kamis, 28 November 2019
Jam
: 09.00 WITA
Sehubungan sidang perkara perdata dengan Masah binti H. Ahmad (Penggugat). Demikian
berita panggilan ini untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Jurusita Pengganti

Komisi II DPRD Dompu bersama pelaku pariwisata.

Dompu, BimaEkspres.Anggota Komisi II DPRD Dompu, Suharlin, ST meminta agar Festival Pesona Tambora (FPT) tinjau
ulang. Alasanya kata duta PAN ini
bahwa pelaksanaan FPT selama ini
belum memberikan dampak positif
bagi kunjungan wisatawan di Kabupaten Dompu.
Hal itu diungkapkan Suharlin
pada acara tatap muka dengan
pelaku usaha Pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Lakey, Rabu
(27/11).
Anggota Komisi II lainnya,

Syarifudin, STp mengakui Festival
Tambora merupakan agenda nasional yang ditetapkan oleh pemerintah guna membangun industri
pariwisata Kabupaten Dompu.
Karena itu diharapkannya pemerintah Kabupaten Dompu untuk
menjemput anggaran pusat, sehingga bisa memacu dan memajukan pembangunan infrastruktur
yang mendorong industri pariwisata.
Anggota Komisi II lainnya,
Iskandar mengatakan, kunjungan itu dimaksudkan untuk men-

FeniFardiansih, S.Sy

jaring aspirasi dan informasi dari
para pengusaha Wisata di Lakey. Apa saja yang menjadi program untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Dompu.
“Kita inginkan agar pariwisata Dompu dapat berkembang
dengan pesat," ujarnya.
Saat ini, pariwisata Dompu
masih belum berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya
di Pulau Lombok. Apalagi wisata Lakey sudah mendunia dengan
ombaknya yang terbaik kedua.
(BE03)

Tidak Bersalah... dari hal.1
ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya,
pengadu Partai Hanura melalui
kuasanya Al Imran, SH melaporkan
ke lima komisioner KPU Kota Bima, atas pelaksanaan PSU di TPS
29 Jatiwangi. Pengadu menduga
ada pelanggaran etik yang dilakukan, dimana penyelenggara di tingkat TPS diarahkan untuk membuka
peti surat suara.
Pembukaan peti surat suara pada

Pemilu Legislatif lalu, karena ada
surat suara tertukar. Seharusnya,
surat suara tersebut dapat dinyatakan sah.
Sementara ittu, Al Imran, SH,
mengaku dapat menerima putusan tersebut. Meskipun ada fakta, bahwa pelanggaran terjadi, meski
hanya disebutkan oleh KPPS.
Sementara dugaan adanya arahan
dari KPU tidak terbukti menurut
hakim DKPP.

Bee Optical

Your Vision is Our Priority

Frame Gallery:
Jl. Manggemaci 29 RT 02/01 Mpunda, Bima, NTB

HP/WA: 0822 4048 7149
Instagram: Bee Optical
Facebook: Bee Optical
Member TDA Bima www.passport.tangandiatas.com

“Saya menyaksikan sendiri melalui siaran langsung di Facebook.
Saya menghargai apa yang menjadi
putusan hakim,” ujarnya.
Namun, kata dia, masih akan
mendalami lagi. Pasalnya tidak melihat ada tindaklanjut dari pelanggaran
PSU tersebut, baik secara administrasi maupun pidana. “Mestinya ada
tindaklanjut dari Bawaslu atas unsur
pelanggaran administrasi dan pidana,” pungkasnya. (BE04)

DIJUAL
10 unit PS dan TV
lengkap dengan kursinya
Alamat: Jl. Gajah Mada
sebelah timur POM Bensin Penatoi
YANG BERMIAT HUBUNGI: HP 0821 3794 1976
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Dinas Dikbud Gelar LCC Tingkat Kota Bima
Kota Bima, BimaEkspres.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima, menggelar Lomba Cerdas Cermat (LCC) tingkat

Kota Bima bagi siswa SD/
MI. Kegiatan digelar atas
kerjasama Dikbud dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di SDN 40 Lewi-

rato, Rabu (27/11).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bima, Dr Ir Syamsuddin, MS
menyampaikan, LCC tingkat

Lomba Cerdas Cermat Harus Rutin

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE

Kota Bima, BimaEkspres.Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE membuka
Lomba Cerdas Cermat (LCC) tingkat SD/MI se Kota
Bima. Diharapkannya agar
kegiatan ini rutin setiap tahunnya untuk mengasah dan
melihat
Wali Kota menyampaikan
terima kasih kepada Dinas
Dikbud atas kegiatan luar
biasa yang diadakan tersebut. Lomba cerdas cermat
akan mampu menampilkan
suatu keberanian dan citacita siswa. Sebab bangsa yang
hebat adalah bangsa yang
ditumbuhkan rasa percaya
dirinya.
Dikatakannya, Kota Bima
menganggarkan lebih dari 20
persen Anggaran Pendapa-

tandan BelanjaDaerah(APBD)
nyauntukduniapendidikan. Hal
tersebut merupakan bentuk
perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan yang
ada di Kota Bima.
“Saya yakin bahwa dunia
pendidikan hari ini berbeda
dengan yang lalu, karena sekarang teknologi telah masuk sebagai kombinasi didalamnya. Dengan adanya dunia maya lonjakan cara berfikir anak telah jauh kedepan,
maka kita sebagai pengajar
mau tidak mau harus mengikuti dan menyesuaikan
semangat jaman yang ada,”
ujarnya.
Walikota berharap baik
kepada Dinas Dikbud maupun pengajar agar senantiasa memotret perkemba-

ngan siswa. Senantiasa memberikan motivasi yang lebih
baik dan tajam.
Sebab untuk mengubah
cara berfikir masyarakat semuanya dimulai dari guru.
Perubahan bisa dimulai dari
dunia pendidikan.
“Saya ucapkan selamat
kepada anak-anakku yang
mengikuti Lomba cerdas
cermat tingkat SD/MI. Mudah-mudahan kegiatan ini
dapat berjalan dengan lancar
dan semakin memacu motivasi serta semangat belajar,”
tutupnya.
LCC digelar Dinas Dikbud Kota Bima, Rabu (27/
11) diperuntukan bagi siswa
Tingkat SD/MI. Diselenggarakan bersama Kelompok
Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang bertempat di SDN
40 Lewirato.
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Walikota Bima Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM Drs H
M Farid M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Drs Supratman
M.AP, Pimpinan Perangkat
Daerah Kota Bima, Ketua
Dewan Pendidikan Kota Bima beserta jajaran, Pengawas dan Pembina, Kepala
Sekolah SD/MI Kota Bima,
Pejabat Pemerintah Kota
Bima dari berbagai tingkatan, Guru beserta Siswa/Siswi
SD/MI Kota Bima. (BE06)

Integrasi Kegiatan Dukung Perbup Gerakan Literasi Dibahas
Bima, BimaEkspres.Pertemuan diseminasi
Peraturan Bupati Nomor 35
tahun 2019 tentang gerakan
literasi Kabupaten Bima
yang merupakan kemitraan
Bappeda dan Litbang, Dinas Dikbudpora dan Program
INOVASI dipimpin oleh Sekretaris Bappeda dan Litbang
Selasa (26/11) di ruang Rapat Bupati Bima membahas
sejumlah tahapan penting
terkait diseminasi yang akan
ditindaklanjuti para pemangku kepentingan gerakan literasi.
Pertemuan dipandu Dr.
Karyadin tersebut, Kepala
Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima yang diwakili
Sekretaris H. Fahrudin S.
Sos., M.Ap mengatakan
gerakan literasi merupakan
langkah strategis yang diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
karakter anak serta menumbuhkan minat dan budaya
baca di satuan pendidikan
keluarga dan masyarakat
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam implementasinya gerakan literasi
Kabupaten Bima melibatkan semua unsur baik dari
pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, satuan pendidikan dan kalangan dunia usaha serta industri.
Gerakan literasi harus
tercakup dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran agar bisa direalisasikan.
"Semua harus dijabarkan
di dalam indikator utama
rencana dan program di
tingkat unit kerja dan disusun
se realistis mungkin. Oleh
karena itu, semua dokumen
yang ada harus dihubungkan
dengan dokumen induk yaitu RPJMD," jelas H. Fahrudin.
Moh. Aminullah, Education Coodinator INOVASI
NTB mengatakan, "gerakan
literasi harus dilakukan oleh
semua komponen baik di
tingkat desa dan masuk ke
semua lini. Disamping itu,
perlu memastikan bagaimana inisiatif kegiatan literasi

dari desa yang selama ini
sudah ada dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Ditambahkan Aminullah,
Program INOVASI sudah
melakukan beberapa upaya
pendampingan praktek guru baik. Sudah ada beberapa desa yang telah menganggarkan kegiatan literasi
melalui Dana Desa untuk
perpustakaan desa seperti
Desa Teke, Desa Leu, Desa Darussalam, Desa Wane dan Desa Tenga,” terangnya.
Pertemuan tersebut mengundang para pejabat terkait dari Bappeda, Dinas
Dikbudpora, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, Dinas Kominfostik, Kabag Hukum, Kabag Pemdes dan tim Inovasi
Kabupaten Bima.
Selanjutnya dibahas rencana tindak lanjut berkaitan
dengan diseminasi dan sosialisasi gerakan literasi,
baik pada satuan pendidikan, sekolah maupun masyarakat. (BE04)

Tukar Guling... dari hal.1
bertemu langsung dengan
Bupati Bima saat acara pisah sambut Kapolres Bima
dan Kota di kantor Pemkab
Bima.

"Dari pembicaraan itu,
secara pribadi Bupati Bima menyetujui aset Pemkab dimaksud diserahkan
ke Kota Bima," jelasnya.

Sekda mengaku sangat
optimis jika tanah yang akan
ditukar guling itu akan disetujui
secara kelembagaan dalam
waktu dekat ini. (BE09)

Dr Ir Syamsuddin, MS

kecamatan telah dilaksanakan sejak bulan Juli-Agustus
2019 yang diikuti oleh 79 sekolah SD/MI Se-Kota Bima.
Saat ini diadakan LCC

tingkat Kota Bima yang diikuti 45 peserta dan merupakan perwakilan sekolah dari
5 kecamatan. Sedangkan tuan rumah tahun ini yaitu K3S

Kecamatan Mpunda.
“LCC merupakan wujud sejauh mana daya serap
mata pelajaran oleh peserta
didik,” ujarnya. (BE06)

KAMIS, 28 NOVEMBER 2019

BPD Tambe Gelar Musdes
Pemuktahiran Basis Data Terpadu

Bima, BimaEkspres.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambe
Kecamatan Bolo menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait pemuktahiran
Basis Data Terpadu (BDT)
di aula kantor desa setempat, Rabu (27/11).
BDT merupakan program perlindungan sosial
yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem
yang dapat digunakan un-

tuk perencanaan program
dan mengidentifikasi nama
dan alamat calon penerima
Bantuan Sosial (Bansos).
Hadir unsur Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Sosial, Pemerintah
Kecamatan, unsur Pemerintah Desa (Pemdes), pendamping PKH, tokoh pendidikan
dan tokoh masyarakat.
Ketua BPD Tambe, Buyung, SPd, menyampaikan,
pemutakhiran BDT ini sangat
penting dilakukan. supaya
penerima manfaat Bansos

tepat sasaran yakni sesuai
kriteria yang ditentukan pemerintah.
"Data sebelumnya tidak
valid lagi. Sehingga harus dilakukan verifikasi ulang sesuai tingkat atau kelas ekonomi masyarakat saat ini," ujar
Buyung.
Kata dia, masih banyak
warga yang hidup dibawah
garis kemiskinan yang belum tersentuh Bansos. Sehingga melalui pemutakhiran BDT ini diharapkan semua warga tidak mampu

bisa merasakan bantuan
pemerintah pusat maupun
Provinsi dan Kabupaten.
Staf Pemberdayaan Sosial
dan Fakir Miskin Dinas Sosial
Kabupaten Bima, Wahyu,
mengungkapkan, pemutakhiran BDT ini adalah kebutuhan
bersama mulai dari Pemdes
hingga Pemkab Bima.
“Di tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
daerah sudah dua tahun
mencari pola untuk percepatan falidasi dan verifikasi
BDT dan Alhamdulillah Desa Tambe yakni desa yang
kedua setelah Desa Rasabou
yang melaksanakan Musdes seperti ini. Semoga output nya bisa menjadi kesepakatan bersama," terangnya.
Data ini, kata dia, sangat
sentitif karena warga yang
terkafer di BDT bisa saja
mendapatkan Bansos. Pada
hakikatnya, aliran dana Bansos bukan saja di Dinas Sosial,
tapi dinas lain juga ada.
"Data ini akan diinput lewat
aplikasi kemudian oleh Pusdatin baru data final bisa diupdate. Kemudian data ini siklus yakni berputar terus, sehingga kalau ada perubahan
bisa dilakukan perbaikan," tutupnya. (BE07)

Laga Final Liga 3 Lawan Perseden, Persebi Optimis Menang
Bima, BimaEkspres.Laga final Liga 3 Zona
Bali Nusra antara Persebi
Bima vs Perseden Denpasar dihelat di Gelora Bou
Lanta (GBL) Desa Lanta,
Kecamatan Lambu, Kamis
(28/11). Persebi Bima optimis meraih kemenangan.
Hal itu disampaikan Pelatih Persebi Bima, Syafruddin SPd melalui WhatsAppnya, Rabu malam (27/
11).
Kata Syafruddin, meski
Abdul Hakim harus absen
karena sakit usai melakoni
laga lawan PS Malaka,
NTT, tiga hari lalu, mengaku
ada alternatif lain. Memasang pemain andal lainnya.
“Tapi kalau Abdul Hakim
kondisinya pulih. Tidak menutup kemungkinan akan
dipasang untuk memperkuat
kubu pertahanan Persebi Bima,” jelasnya.
Karena ini laga kandang,
sebut dia, harus bermain
serang dan berusaha mencetak gol tanpa kebobolan.
Jika di leg pertama menang,
otomatis Persebi punya modal di leg kedua saat ber-

mencret. Tapi sekarang sudah normal dan kondisi dalam pemulihan,” ungkapnya.
Dirinya berharap, saat
melawan Perseden Denpasar di GBL, dirinya dipercaya oleh pelatih untuk bermain. Karena menurutnya,
kondisi saat ini sudah pulih.
“Saya sangat berharap
bisa bermain lawan Perseden. Tapi hal itu tergantung
sungguh pada pelatih dan
tim medis,” tutup Limbo sapaannya. (BE07)
Bek Persebi, Abdul Hakim

main tandang di Bali.
“Kita harap semua elemen memberikan doa dan
dukungan. Sehingga dewi
fortuna berpihak pada Persebi Bima,” harapnya.
Sementara itu, bek tangguh asal Desa Rato Kecamatan Bolo, Abdul Hakim,
mengungkapkan, dirinya
sudah sembuh dari sakit.
Hingga saat ini tahap pemulihan.
“Pulang dari Malaka
Senin siang (25/11) langsung
pasang cairan di rumah sebanyak satu botol. Setelah

itu pindah ke Puskesmas
Bolo untuk mendapat
perawatan lebih lanjut dan
nginap satu malam. Namun
Selasa siang (26/11) keluar
dari Puskesmas. Saat ini
alhamdulilah kondisi
membaik dan menunggu
pemilihan saja,” tuturnya.
Cerita dia, mulai keluhkan sakit yakni sebelum bertanding melawan PS Malaka di NTT. Tapi saat itu
alhamdulillah bisa main full.
“Mungkin pengaruh cuaca dan kecapean. Sehingga alami demam, batuk,
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Sambut HUT Bakti,
PUPR Gelar Berbagai Lomba

Ir. H Nggempo, M. Mt

Bima, BimaEkspres.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Bima, menggelar berbagai
lomba di lingkungan Kantor setempat. Kegiatan melibatkan berbagai bidang, UPT, Darma Wanita, Karyawati Dinas PUPR dan UPT itu. Lomba dalam
rangka menyambut HUT ke-75 Bakti PUPR tahun
2019.
Kadis PUPR Ir. H Nggempo, M. Mt, menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka menyambut dan
memeriahkan HUT Bakti PUPR tahun 2019. Berbagai lomba digelar untuk memeriahkannya.
"Kami adakan lomba voli antar bidang, UPT,
Darma Wanita, Karyawati Dinas dan UPT, tenis
meja, Lomba catur antar person bidang dan lomba
domino," jelasnya, Rabu (27/11).
Kata dia, lomba digelar dengan tidak menggangu
jam kantor. Pihaknya tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
"Kegiatan ini ada dilaksanan sebelum jam masuk
kantor, dan sore hari maupun malam hari namun
tidak menggangu jam kerja," katanya.
Nggempo mengatakan, perlombaan yang digelar
dinasnya selain memeriahkan hari bersejarah PUPR, juga ajang silaturahmi dan kekompakan pegawai.
"Kegiatan ini setiap tahun kita gelar, panitia dan
peserta merupakan para PNS dan Honorer, yang
kerja di internal dinas PUPR sendiri," jelasnya.
Selain itu, lomba masak akan digelar 22 Desember 2019 dan tanggal 3 akan digelar upacara sekaligus dirangkaikan dengan pembagian hadiah berbagai
lomba. (BE05)
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Pemuda Bajo dan Nggembe Bersitegang
Bima, BimaEkspres.Usai main bola, dua warga Desa Bajo Kecamatan
Soromandi, Fahrin (26) dan
Muma (18) mendapat ancaman dari oknum warga
Desa Nggembe, TJ, Selasa (26/11) di lapangan Desa Lewintana. Akibatnya,

kejadian itu memicu ketegangan antar dua kelompok pemuda.
Kapolres Bima melalui
Kasubag Humas Polres Bima IPTU Hanafi mengatakan, awalnya kedua korban
keluar dari lapangan sepak
bola Desa Lewintana dengan

tujuan ingin kembali Desa
Bajo. Namun, tiba-tiba datang 10 pelaku yang dipimpin
oleh TJ menarik motor korban. Korban lari meninggalkan motornya. "Korban tibatiba ditarik motornya oleh
para terduga pelaku," ujarnya
Tidak hanya itu, kedua

korban lalu dikejar oleh para
terduga pelaku. Namun kedua
korban berhasil mengamankan
diri di rumah salah satu warga
desa setempat. Saat lari, korban
sempat dibacok oleh para terduga pelaku, namun tidak mengenai para korban. Sehingga
para pelaku melempari para

korban menggunakan batubata dan mengenai punggung
korban. "Lemparan itu mengenai punggung kanan korban," ujarnya.
Mendengar informasi itu,
sekitar pukul 16.20 Wita, warga Desa Bajo menyerang para pelaku.

Namun polisi berhasil datang dan mengahalau kedua
kubu itu.
"Merasa tidak puasa, warga Desa Bajo lalu merusak 1
unit motor," beber Hanafi.
Saat ini, kedua kubu sudah
kembali ke desa mereka masing-masing.(BE07)

Polisi Cegah Bentrok Pemuda Nggembe–Bajo

Kapolres Bima, AKBP. Gunawan Tri Hatmoyo, SIK memberi arahan kepada warga Nggembe.

Bima, BimaEkspres.Buntut pengancaman
warga Desa Nggembe
oleh pemuda Desa Bajo,
Kecamatan Soromandi,
nyaris terjadi penyerangan. Beruntung aparat cepat bertindak dengan menghadang warga.
"Warga Nggembe hendak menyerang warga Bajo. Tapi polisi cepat mengambil sikap dan akhirnya suasana bisa diredam," ujar

Kapolres Bima melalui Kasubag Humas, IPTU. Hanafi,
Selasa (26/11).
Kata Hanafi, sekitar pukul 18.30 Wita, Kanit IK
dan KSPKT bersama anggota IK Bolo memberikan
imbauan agar warga kembali ke rumah masing-masing. Tidak hanya itu, polisi
mengembalikan motor salah warga Nggembe yang
diduga disandera.
Sekitar pukul 18.35 Wita

Kapolsek Bolo, IPTU. Juanda bersama anggota tiba di lokasi dan mengimbau menjaga Kamtibmas.
Meminta warga menahan emosi dan tidak melakukan blokade jalan
Tidak lama kemudian,
Kapolres Bima, AKBP. Gunawan Tri Hatmoyo, SIK
bersama Rainmas dan Dalmas tiba di lokasi sekaligus
menuntun warga Nggembe
menuju kediaman masing-

masing.
"Saat itu Kapolres Bima
langsung melakukan penggalangan terhadap pemuda. Sekaligus memberikan
kepercayaan untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas," ujarnya.
Sekitar pukul 19.10 Wita, Kapolres Bima Sholat
Isya berjamaah di Masjid
Desa Nggembe. Usai salat
langsung silaturahmi dengan
tokoh masyarakat dan mem-

Yuk, Gemari Makan Ikan
Lombok Utara, BimaEkspres.Salah satu tantangan di
Nusa Tenggara Barat (NTB)
ini adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk meningkatkan SDM,
tentunya perlu asupan gizi
yang tinggi. Oleh karena itu,
Ketua TP-PKK Provinsi
NTB, Hj. Niken Saptarini
Widyawati, M.Sc meminta
kepada masyarakat untuk
terus meningkatkan konsumsi
ikan yang memiliki protein
tinggi.
“Mulai sekarang, kita
akan lebih banyak memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengonsumsi ikan kepada anakanak dan orang tua yang
ada di PAUD,” kata Hj. Ni-

ken saat Road Show TPPKK Provinsi NTB terakhir di Desa Medana Kabupaten Lombok Utara,
Selasa (26/11/2019).
Alasan mengapa sosialisasi gemar makan ikan
dilaksanakan di PAUDPAUD adalah, karena di
PAUD terdapat generasigenerasi masa depan bangsa yang sedang menimba
ilmu dasar.
“Perhatian PAUD adalah sangat penting, dan kita
akan terus meningkatkan
kualitas guru-guru PAUD
kita, agar mereka lebih
baik, lebih cerdas, dan lebih
memahami bagaimana mendidik anak PAUD hingga
mereka berkembang men-

jadi anak-anak yang baik,”
terang Bunda Niken yang
baru saja meraih penghargaan Bunda PAUD terbaik
se-Indonesia.
Mengingat Kabupaten
Lombok Utara adalah kabupaten yang memiliki jumlah PAUD terbanyak di NTB,
dengan jumlah PAUD yang
banyak ini, pastilah memerlukan perhatian yang lebih
dari segi kualitas.
“Saya meminta kepada
PKK Lombok Utara untuk terus ikut berperan dalam meningkatkan kualitas PAUD yang ada di
Lombok Utara ini,” tambah
Bunda Niken.
Di akhir penyampaiannya, ia berpesan kepada ma-

syarakat agar menjalankan
program revitalisasi Posyandu.
“Dalam PKK ada Pokja
4 yang turut mendukung program revitalisasi Posyandu,
yaitu menjadikan Posyandu
bukah hanya sebagai tempat
pemeriksaan ibu hamil dan
Balita, melainkan menjadi
Posyandu yang dapat melayani keluarga,” tuturnya.
Turut hadir dalam acara
tersebut, asisten 1 Kabupaten
Lombok Utara, Kawit Sasmita SH, Ketua TP-PKK
Lombok Utara, Hj. Rohani
Najmul Akhyar, Kepala Dinas P2KBPMD Lombok Utara, Drs. H Holidi, Camat Tanjung, Syamsul Bahri, Sos, MM.
(BE04)

berikan pesan-pesan Kantibmas.
Sekitar pukul 20.00 Wita, polisi masih siaga di Desa Nggembe dan situasi masih terkendali. Pukul 20.35
Wita Kapolres Bima bersama Camat Bolo,Toga Desa
Nggembe berkoordinasi dengan salah satu korban yang
memiliki motor diduga di-

sandera warga Bajo.
Selain Kapolres Bima
AKBP Gunawan Tri Hatmoyo, S.IK, pada kesempatan itu, hadir pula Kasdim
Kodim 1608 Bima, Kasat
Intelkam Res Bima, Camat
Bolo, Kapolsek Bolo, Kapolsek Donggo serta tokoh
yang ada di desa setempat.
(BE07)
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Dulu Terburuk, Sekarang Lombok Barat Terbaik
Mataram, BimaEkspres.Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat telah mengentaskan diri dari status
zona merah (kondisi buruk,
red) dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan
publik untuk level Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tahun lalu ditetapkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB sebagai Kabupaten terburuk dalam pelayanan publik.
Kini Lombok Barat melejit
menjadi terbaik di Provinsi
NTB. Bahkan menduduki posisi ketiga terbaik secara nasional dengan nilai skor mencapai 98,30. Pemkab Lombok
Barat hanya kurang skor dari
Kabupaten Mojokerto di ranking satu dengan skor 99,63 dan
di posisi kedua Kabupaten
Lamandau dengan perolehan
skor 98,60.
Hal itu didapatkan berdasarkan survei oleh Ombudsman RI pada periode Bulan
April-Agustus 2019 yang dilakukan secara independen
terhadap 7 Kementerian/ Lembaga, 6 Provinsi dan 215 Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Untuk diketahui, tahun lalu

Lombok Barat berada pada
zona merah dengan nilai 44,68
dan hanya mampu menempati urutan ke-162 secara
nasional yang berarti lompatan yang dilakukan Lombok
Barat tahun ini sangat fantastis.
Penegasan tersebut didapatkan saat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Taufiq menerima
Anugerah Pelayanan Publik
pada acara yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Hotel JS
Luwansa Kuningan Jakarta
Selatan, Rabu (27/11).
H. Moh. Taufiq saat dihubungi via telpon memastikan
bahwa zona hijau (terbaik,
red) adalah kerja keras seluruh aparatur dan Perangkat
Daerah pasca hasil survei
tahun lalu berada pada zona
paling bontot di NTB.
“Raihan penghargaan ini
merupakan wujud dari implementasi visi kita. Kita melakukan perbaikan menyeluruh
terhadap seluruh komponen
yang dituntut dalam pelayanan publik,” terang Taufiq.
Kedepan, kata Taufiq, kepatuhan terhadap standar

pelayanan publik akan dilakukan secara paralel dengan
Reformasi Birokrasi , Sistem
Pengawasan Intern Pemerintahan, pembentukan mental kerja melalui Sekolah Perjumpaan, penetapan Zona
Integritas, dan Whistleblower System di mana system
bisa menghimpun dan menindak lanjuti aduan masyarakat.
Taufiq berkeyakinan
bahwa mental aparatur di
Lombok Barat bisa berubah menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas serta mengedepankan
ketaatan pada hukum.
Di kesempatan terpisah, Kepala Ombudsman
RI Perwakilan NTB, Adhar
Hakim melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa
observasi kepatuhan ini
adalah tools untuk melihat
kesiapan Pemerintah Daerah dalam membangun proses pelayanan yang sesuai
dengan undang-undang.
“Karena itu, sebaiknya
capaian ini harus dilihat sebagailangkah awalperbaikan
pelayanan kepada publik agar
mudah terkontrol bagi

capaian kepuasan publik atas
pelayanan yang diberikan.
Sayasampaikanucapanselamat
kepada Pemda Lombok Barat
atas capaiannya. Semoga pelayanan publiknyasemakin membaik,” tegas Adhar.
Senada dengan Adhar,
Bupati Lombok Barat H.
Fauzan Khalid menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh jajarannya atas
capaian anugerah tersebut.
Namun baginya, capaian
tersebut adalah juga merupakan tolok ukur kewajiban
pemerintah selaku pelayan
masyarakat.
"Perubahan dari zona
merah menjadi zona hijau
sesungguhnya bukan prestasi, namun menjadi sebuah
kewajiban. Kita harus berkomitmen terhadap indikasi
pelayanan publik yang baik
di mana ke depan jangan
sampai ada komplain atau
pengaduan masyarakat.
Kalaupun ada, segera ditindak lanjuti" tegas Fauzan.
Dalam melakukan penilaian saat survei, Ombudsman menetapkan 18 indikator penilaian, yaitu sistem
mekanisme prosedur, tarif

biaya, syarat-syarat, maklumat layanan, produk layanan, sistem informasi pelayan publik seperti web, brosur, running text, atau videotron.
Berikutnya ada tidak ruang tunggu yang nyaman,
loket atau meja layanan, toilet, kartu identitas petugas,
sarana pengaduan, mekanisme pengaduan, dan petugas pengaduan.
Hal tersebut ditambah
lagi dengan harus ada visi
misi dan motto, sarana yang
membantu untuk penyandang difabel, sarana ramah
ibu dan anak, serta indeks
kepuasan masyarakat.
Seluruh indikator tersebut adalah cara mengukur
efektivitas dan kepuasan
masyarakat sebagai sasaran
pelayanan.
Oleh karena pentingnya
indikator yang dipergunakan
oleh Ombudsman, maka
dalam arahannya, Menteri
Koordinator Politik Hukum
dan HAM, Mahfudz MD
menyampaikan agar hal itu
dipandu oleh seluruh entitas
dalam pemerintahan.
Mahfudz MD pun me-

nyitir latar belakang mengapa Ombudsman layak diperhitungkan oleh seluruh entitas dalam pemerintahan.
“Ombudsman adalah
anak kandung reformasi
yang dilatar belakangi oleh
birokrasi yang koruptif. Untuk itu Ombudsman harus
dipandang sebagai institusi
yang membantu pemerintah,” tegas Mahfudz MD.
Untuk itu, imbuhnya,
seluruh entitas pemerintahan
harus meningkatkan kualitas
pelayanannya kepada masyarakat.
“Jika ada kesewenangan
pemerintah kepada warga,
maka warga lapor kepada
Ombudsman dan Ombudsman akan memanggil pemerintah untuk penyelesaiannya,” tegas Mahfudz MD.
Dalam acara tersebut,
hadir Ketua Ombudsman RI
Amzulian Rivai, Menko Polhukam Mahfudz MD, Duta
Besar Kerajaan Belanda H.E
Lambert Grijns, dan beberapa
jajaran pejabat kementerian,
lembaga, dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Indonesia.
(BE04)

Penting Penggunaan Teknologi Informasi untuk Kemajuan Pariwisata
Lombok Tengah, BimaEkspres.Wakil Gubernur NTB,
Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
memberikan arahan pada
kegiatan pelatihan digital
marketing dalam penguatan pengelolaan desa wisata bertempat di Kantor Desa
Bonjeruk Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah,
Selasa (26/11/2019).
Turut hadir mendampi-

ngi Wakil Gubernur, diantaranya Asisten I dan Asisten
III Setda NTB serta Kepala
Dinas Pariwisata Provinsi
NTB. Kegiatan ini diikuti pula
oleh tim maskapai Air Asia Indonesia.
Wagub mengungkapkan
pentingnya informasi dan teknologi dalam mempromosikan
pariwisata. Ia meminta para peserta agar memanfaatkan pe-

latihan digital marketing
tersebut sebaik-baiknya.
“Kalau adik-adik semua,
bapak, ibu dari desa Bonjeruk menguasai informasi
dan teknologi maka akan
sangat gampang memanfaatkannya untuk kemajuan
desa wisata ini,” tutur Wagub.
Umi Rohmi sapaan
akrab Wakil Gubernur,

Gubernur Safari Subuh di Gomong

Mataram, BimaEkspres.Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah, melaksanakan
Safari Subuh, di Masjid Jami’
Al-Awwabin, Gomong Lama,
Kota Mataram, Rabu (27/11).
Safari Subuh ini menjadi
salah satu dari sekian banyak program keummatan
di masa kepemimpinan Gubernur untuk menyapa masyarakat sekaligus menggi-

atkan masjid, yang diharapkan
mampu mencetak seribu pengusaha baru demi terwujudnya NTB Gemilang.
Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur atas
nikmatdanhidayahyangdiberikan
Allah SWT. Sehingga, nilai-nilai
moral, dan sosial kemasyarakatan masih dimiliki masyarkat Indonesia pada umumnya, demi

mengejarBaldatunThayyibatun
WARabbunGhafur,yaitunegeri
yang aman, damai, makmur
yang menjadi impian semua
ummat.
“Kalo sudah salat subuh berjamaah dan majelis taklim sudah hidup, Insya Allah dalam mewujudkan NTB Gemilang akan
berjalan dengan lancar dan
berkah," jelasnya. (BE04)

mengajak seluruh elemen
masyarakat bersamasama menggali potensi dan
membangun desa. Ia juga
berpesan agar masyarakat
untuk tidak meninggalkan
kearifan lokal dan budaya
di desanya. Menurutnya,
kearifan lokal justru dapat
menjadi daya tarik dan
kelebihan tersendiri bagi
desa tersebut.
“Kalau destinasinya
sudah dikemas dengan
baik, seluruh masyarakatnya kompak bersama-sama membangun desa Bonjeruk ini, apa kelebihan kita,
kita cari, kita tonjolkan, kearifan lokalnya juga dijaga,”
lanjutnya.
Terakhir, Umi Rohmi
berharap agar masyarakat,

khususnya anak-anak muda desa Bonjeruk agar mampu menguasai teknologi dan
memanfaatkannya dengan
baik.
“Tidak ada artinya kita
bagus, tetapi kalau marketing-nya tidak bisa memanfaatkan informasi dan teknologi,” tutup Umi Rohmi.
Pada kesempatan yang
sama, CEO Air Asia Indonesia, Veranita Yosephine
Sinaga menyampaikan berbagai perkembangan pariwisata, terutama dari sisi transportasi dan akses ke daerah
wisata.
Ia mengapresiasi seluruh
elemen yang telah bahu membahu dalam membangun pariwisata di Nusa Tenggara
Barat.

“Kita patut bersyukur
atas apa yang telah kita
capai selama ini bersamasama,” kata Vera.
Mewakili tim Air Asia Indonesia, Vera mengungkapkan
rasa senangnya berkesempatan untuk bergabung dengan
komunitas Lombok.
Kesempatan tersebut diharapkan dapat menjadi ajang
untuk berkontribusi dalam hal
akses, konektifitas dan juga
perekonomian.
“Pada hari ini juga, saya
berkesempatan untuk meninjau, melihat dan juga mencari elemen-elemen pendukung berikutnya untuk pembinaan Bonjeruk, dan ini merupakan inisiatif pertama Air
Asia di Indonesia,” pungkasnya. (BE04)
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Motor Warga Sondosia Digasak Maling Saat Simpan di Teras
Kata Erni, mengetahui motor digasak maling sekitar pukul 02.30 Wita. Saat itu kata
dia, dirinya bergegas untuk
pergi ke Pasar Sila.
"Saat gegas ke Pasar Sila
kaget tidak melihat motor satu
unit.Namunsatu unitmotorVario
hanya digeser pelaku supaya
bisa mengeluarkan motor yang

dibawa kabur," jelasnya.
Sebelumnya kita biasa
simpan motor di teras, selain
motor ada satu unit mobil.
"Kita sudah biasa simpan
motor di teras. Bahkan pintu
pagar tidak digembok tapi
diikat dengan tali," tuturnya.
Berdasarkan keterangan
warga sekitar, sebelum pe-

ristiwa nahas itu terjadi, ada
seseorang yang mencurigakan jalan di depan rumah tapi
tidak mengenal ciri ciri orang
misterius itu.
"Informasi dari warga ada
orang mencurigakan jalan
depan rumah. Tapi ciri-ciri tidak dikenal," ungkapnya.
(BE07)

Pekerjaan Paruga Desa Pandai
dan Bronjong Tunggu Termin Terakhir

Korban Curanmor, Erni Suharti

Bima, BimaEkspres.Nahas dialami Erni Suharti
(50) warga RT 10 Desa Sondosia Kecamatan Bolo. Pasalnya, sekitar pukul 02.00

Wita, sepeda motor Yamaha
jenis Mio Soul nomor plat L
4145 CO, warna biru campur
hitam, nomor rangka MH
314DOO3AK718501 raib

digasak maling.
"Motor disimpan di teras.
Sekitar pukul 02.00 Wita digasakmaling,"ujarErniSuharti,
saatdikonfirmasi, Rabu (27/11).

Kapolsek Woha Tatap Muka
dengan Lima Calon Kades Donggobolo

Bima, BimaEkspres.Pemerintah Desa Pandai,
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, belum mengerjakan
dua program fisik sesuai APBDes tahun 2019. Dua item
pekerjaan ini direncanakan
akan dikerjakan dalam waktu
dekat setelah pencairan ADD
dan DDA tahap terakhir.
"Dari sekian banyak program fisik dan non fisik, tinggal
dua program yang belum kami kerjakan sampai sekarang,
yaitu program pembangunan
lanjutan Paruga Desa dan Bronjong, kami menunggu pencairan terakhir ADD dan DDA
tahun 2019," jelas Kades Pandai H.Puasa di Kantornya, Rabu (27/11).
Kata dia, sesuai rencana
anggaran di APBDes, pembangunan lanjutan Paruga Desa menggelontorkan dana bersumber dari ADD sebesar Rp195 juta. Sementara Bronjong
Kuta Nae sepanjang 600 meter dengan kisaran dana Rp50
juta.
"Bronjong di kerjakan di so
Temba Sawe dan So Sambanta Desa Pandai menggunakan
rancanangan anggaran bersumber dari ADD sebagai-

Kades Pandai H. Puasa

mana tertuang dalam APBDes Rp50 juta rupiah," katanya.
Lanjutnya,ADD dan DDA
tidak semua diperuntukan
untuk program fisik, namun
banyak item pemberdayaan dan pengadaan dikerjakan, sehingga untuk tahun
ini, dana masih dianggap
kurang untuk peningkatan
Pembangunan di Desa.
"Kami berharap tahun
depan ADD bisa bertambah sehingga bisa mempercepat peningkatan infrastruk-

tur pembangunan di Desa,"
jelasnya.
Kata dia, item program yang
tertuang dalamAPBDes tahun
2019 seperti pembangunan,
pemberdayaan dan pengadaan.
Pihaknya telah mengerjakan
sesuai peruntukan masing-masing.
"Kami sudah selesai mengerjakan semua program sebagaimana yang tertuang dalam
APBDes, dikerjakan dengan
pengawasan BPD dan Pemerintah Kecamatan," katanya.
(BE05)

Langkah Menuju BABS, Desa Kara Deklarasikan ODF
Pertemuan Kapolsek Woha dengan lima calon Kepala Desa Donggobolo.

Bima, BimaEkspres.Kapolsek Woha, IPTU
Edy Prayitno, bertemu dengan lima calon Kades Desa Donggobolo, Kecamatan
Woha, Kabupaten Bima, di
aula Kantor Desa setempat,
Rabu (27/11). Pertemuan itu
jelang tahapan penyampaian
visi misi para calon Kades.
Mreka diminta menjadi
pioner menjaga kantibmas
masing-masing pendukung.
“Menciptakan kondisi
Kantibmas bukan hanya
tanggungjawab TNI maupun Polri, namun ini semua
juga tanggungjawab masyarakat. Calon Kades harus menjadi pioner yang mengendalikan pendukung masing-masing," ujarnya.
Kata dia, sebagai tokoh
yang sudah memilih maju
berkompetisi pada Pilkades, tentu menjadi panutan. Lebih awal sudah harus memikiki sikap sportif
menerima kekalahan dan
menang.
“Setiap pertandingan
pasti ada kalah dan menang,
semua para calon harus mem-

persiapkan diri untuk menerima baik itu kekalahan maupun menang,” katanya.
Berdasarkan catatan keamanan di Polsek Woha,
selama pemilihan Pilkadas di
Desa Donggobolo, belum
ada kerawanan. Aparat kepolisian meminta untuk terus
mempertahankan dan menjaga prestasi ini.
"Jangan sampai prestasi
buruk akan terukir di Pilkades tahun ini, lima calon Kades dan masyarakat harus
berkomitmen menjaga hubungan baik dan kerja sama menjaga Kantibmas," ujarnya.
Bagi yang kalah, kata
dia, harus mendukung program pembangunan Kepala Desa terpilih. Hal itu sangat membantu Pemerintahan Desa dalam membangun dan menata kehidupan bermasyarakat.
"Lima calon Kades memiliki visi misi membangun Desa, tidak semua bisa menjadi
Kepala Desa, empat orang
yang tidak terpilih harus membantu Kades terpilih," jelasnya.
Edy juga menyampaikan,

aparat TNI dan Polri harus
menjaga netralitas, tidak
boleh berpihak pada salah
satu calon Kepala Desa. Sebab itu akan melanggar, terutama Plt Kepala Desa, aparat Desa serta BPD.
"Biarkan masyarakat memilih sesuai hati nurani, TNI,
Polri, Kades jangan arahkan
pemilih untuk mendukung
salah satu calon Kepala Desa," terangnya.
Di Kecamatan Woha
ada 11 Desa yang melaksanakan Pilkades, jadi tidak
cukup TNI Polri yang jumlahnya sedikit menjaga keamanan, melainkan masyarakat itu sendiri yang ikut peduli menjaga keamanan dan
ketertiban.
"Tolong bantu kami menjaga kondisi keamanan dan
ketertiban, cita ciptakan Pilkades damai," harapnya.
Pertemuan Kapolsek
dengan lima calon kepala
Desa itu dihari oleh plt Kades Donggobolo serta perangkat Desa, Ketua dan
anggota BPD, Babinsa dan
Babinkantibmas. (BE05)

Bima, BimaEkspres.Demi terwujudnya langkah
menuju Kecamatan Bolo
Bebas Buang Air Sembarangan (BABS). Desa Kara
deklarasikan Open Defacation Free (ODF). Kegiatan tersebut dilaksanakan di
depan kantor desa setempat,
Rabu (27/11). Hadir pada kesempatan itu, Camat Bolo dan
lintas sektor, perangkat desa,
tokohAgama dan warga sekitar.
Kepala Puskesmas Bolo,
Nurjanah, S. Kep, mengatakan, setelah dilakukan proses
verifikasi dan lain sebagainya,
Desa Kara menjadi satu diantara desa yang telah mendeklarasikan ODF atau stop
BABS.
"Langkah ini adalah upaya
menuju perubahan perilaku sehat
bagi warga Kecamatan Bolo pa-

da umumnya,"jelasnya.
Kata dia, hal ini patut diberikan apresiasi sebab setiap individu dalam komunitas sudah tidak lagi ada
yang buang air besar sembarangan.
"Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap
derajat kesehatan masyarakat adalah lingkungan dan
perilaku," tutur Nurjanah.
Perubahan perilaku sehat
ini sangatlah sulit apabila kita
tidak mempunyai keinginan
untuk merubahnya. Perubahan ini, lanjut dia harus
dimulai dari hal hal yang
terkecil, dimulai dari diri
sendiri dan dimulai dari sekarang juga.
"Sehingga menjadi yang
terbiasa untuk melakukan
kegiatan yang lebih besar

dalam rangka menuju pola
hidup sehat," ujarnya.
Melalui Program Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat
(STBM), berbagai proses
sudah terlewati dengan sejumlah tahapan tahapan kegiatan seperti pendampingan
program serta pelatihan bagi
kader desa sampai kepada
mengadvokasi.
"Kita harap Pemerintah
Desa (Pemdes) untuk terlibat langsung dalam pembangunan WC sehat di masyarakat, sebab dari itu kegiatan
ini akan menjadi contoh bagi
desa desa lain di kecamatan
bolo," katanya.
Kepala Desa (Kades)
Kara, Asikin, SE, menyampaikan, deklarasi desa ODF
menjadi penanda perubahan
perilaku dan komitmen warga desa untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan melalui kebiasaan buang
air besar sembarangan.
"Kita berkomitmen mensukseskan program ini. Tentu dengan memberikan pemahaman lanjutan kepada
warga," janjinya.
Dirinya berharap, apa yang
menjadiprogrampemerintah ini
mendapatdukungan penuh dari
semua lintas yang ada di Kara.
"Program iniwajib disukseskan karena berdampak positif
bagi warga pada umumnya,"
tutupnya. (BE07)

