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Kota Bima, BimaEkspres.-
Pemerintahan Kota Bima dibawah ken-

dali Lutfi-Fery lagi-lagi dihebohkan dan vi-
ral dengan "kebijakan unik" nya. Bayang-
kan saja, pengadaan dua unit TV LED saja,
ditenderkan dengan angka fantastis. Yakni
senilai Rp 90 juta untuk dua unit.

Pengadaan televisi ini tertuang untuk
kebutuhan LPBJ sendiri dan merupakan

Baca: Pengadaan... Hal 3

pengadaan langsung. Hanya saja, penga-
daan yang tertuang dalam aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan ber-
basis Web (Web based) atau yang biasa di-
sebut SiRUP.

Bagaimana tanggapan pihak Pemkot
terkait hal ini? Kepala Bagian LPBJ Setda
Kota Bima Iskandar Zulkarnain, memban-
tah hal ini. Karena katanya bukan penga-

Kok Pengadaan Dua Unit
TV LED Rp90 Juta?

Bima, BimaEkspres.-
Tahun 2021 mendatang, Rumah Sakit

Umum (RSU) Sondosia ditargetkan akan
ditingkatkan status dan kemampuanya.
Sehingga menjadi Rumah Sakit rujukan
bagi masyarakat Kabupaten Bima bagian
barat dan selatan.

Target tersebut merupakan inisiasi dan
komitmen bersama 11 anggota DPRD Pro-
vinsi NTB Dapil VI. Bahkan sudah disetujui
oleh Gubernur NTB untuk membantu pe-
rubahan status RSUD tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua
DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi SE
MCom saat turun survei melihat kondisi
RSU Sondosia bersama 10 anggota DP-
RD lainnya, Senin (4/11).

Kata dia, tujuan dijadikan RSU Son-
dosia menjadi RS rujukan. Karena me-
lihat kapasitas dan daya tampung RSUD
Bima di Kota Bima sudah tidak memadai.
Sehingga harus bangun RSU Sondosia ini
supaya terpecah konsentrasinya.

"Kita harap nantinya masyarakat Bima
barat dan selatan bisa dirujuk di RSU Son-
dosia ini. Sedangkan RSUD Bima mene-
rima rujukan masyarakat Kota Bima dan
Bima timur," tuturnya.

Baca: Ganti Status... Hal 6

2021, RSU Sondosia
Ditargetkan Ganti Status

Bima, BimaEkspres.-
Lantaran tidak mendapatkan jatah

bantuan pembangunan tower BTS Tahun
2019, Kepala Desa Ndano, Mulyadin HM
Syukur, protes.Dia menilai Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Bima tutup mata.

Pasalnya, sebelumnya melalui Dinas Ko-
minfo sudah meminta agar dibangun tower
BTS, namun diabaikan. "Kita sudah lama
meminta supaya dibangun tower BTS. Na-
mun diabaikan begitu saja, buktinya dari 22
tower BTS bantuan tahun 2019 ini, Desa
Ndano tak terkafer," kesalnya, Senin (4/11).

Sejak 2018 lalu pihaknya sudah lapor-
kan ke Pihak Diskominfo Kabupaten Bi-
ma. Bahkan berjanji akan memprioritas-
kan dibangun tahun 2019 ini. Begitu pula
janji anggota DPR RI, H Syafruddin agar
di Ndano bisa dibangun tower tersebut.

"Semua sudah komunikasikan terkait
tower tersebut. Agar akses jaringan di wi-
layah ini bisa lancar," tuturnya.

Kata dia, meskinya Pemkab harus mampu

Baca: Protes... Hal 4

daan yang sebenarnya, melainkan hanya
berbentuk uji coba oleh satuan kerja dimak-
sud.

"Jadi itu bukan pengadaan yang sebe-
narnya. Itu uji coba dan kami lalai untuk meng-
hapusnya," bantahnya.Iskandar mengaku,

BBGRM di Doro O'o Langgudu, Bupati dan Wabup Bima Jaring Aspirasi

11 Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil  6 meninjau kondisi RSUD Sondosia, Senin (4/11). Tahun 2021 statusnya dipastikan diubah.

Tidak dapat Tower BTS,
Kades Ndano Protes

Baca: Jaring Aspirasi... Hal 4

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

tri, SE dan Wakil Bupati Bima, Drs H Dah-
lan M Noer, M.Pd, menghadiri kegiatan

infrastruktur jalan dan pertanian.
"Kami meminta Pemerintah Daerah

memperbaiki jembatan Tatera perbata-
san Desa Laju dan Foto O'o, Kecamatan
Langgudu, sebab saat musim hujan akan
menghambat kelancaran air dari saluran
irigasi yang ada,"  ujar Sahlan, salah satu
perwakilan pemuda.

Selain itu, Sahlan juga menyampaikan
aspirasi terkait bantuan bibit jagung oleh
pemerintah tahun 2019. Petani jagung ta-
hun lalu sudah merasakan hasil produksi
yang maksimal.

"Bibit jagung jenis NK dengan DK
tahun lalu cukup sejahterakan petani de-
ngan hasil mencapai 20 ton, tapi kami
meminta Bibit jagung jenis Twin dan Pre-
mium untuk tahun 2019 di evaluasi kembaliBulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) ta-

hun 2019 di Desa Doro O'o, Kecamatan Lang-
gudu, Senin (4/11). Sejumlah pemuda me-
nyampaikan aspirasi terkait peningkatan
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CATATAN REDAKSI

ADA target yang disampaikan Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Bima untuk kunjungan
wisatawan di 2020. Yakni 1 juta kunjungan
wisatawan.

Mamatok target, tentu menjadi penting,
agar ada yang dicapai. Ini juga akan me-
nentukan rencana kerja dalam mewujudkan-
nya.

Selain itu, target juga harus dibuat re-
alistis. Jangan sampai angan tinggi, tetapi
kemampuan sumber daya dan sumber dana
rendah. Membangun pariwisata  muda, tapi
tidak dimudah-mudahkan, karena banyak
aspek yang harus diperhatikan.

Apalagi Kota Bima memiliki keterbata-
san potensi. Pun yang ada belum dioptimal-
kan dan dimaksimalkan. Perencanaan yang
dibuat tidak pernah matang, karena selalu
ada perubahan di jalan.

Maka sebaiknya Pemkot Bima membuat
perencanaan yang matang dan tidak diubah
dalam jangka lama. Selain itu harus berke-
sinambungan.

Lawata misalnya, penataannya terus di-
lakukan. Namun toh belum optimal. Dengan
kondisi sarana dan prasarana saat ini, masih
sangat sulit untuk mencapai target tersebut.
Apalagi Pemkot melalui Dinas Pariwsata ha-
nya mengandalkan Lawata dan Kolo seba-
gai Destinasi unggulan.

Pada dua obyek wisata andalan Kota
Bima ini, Pemkot Bima akan mengembang-
kan sejumlah aktifitas seperti olahraga air
dan jet ski. Selain itu juga mengembangkan
juga obyek wisata lain seperti diving di Pu-
lau Kambing dan sepanjang pantai Kolo.

Khusus menata obyek wisata di Kolo,
Dispar telah mengusulkan anggaran Rp3,1
miliar tahun 2020. Anggaran itu untuk pem-
bangunan dermaga wisata, gazebo, glass but-
tom boat, waterboom dan akses penunjang
lainny

Selain itu, Dispar menargetkan PAD dari
pengembangan wisata ini. pengembangan
wisata tidak hanya menghitung PAD yang
dapat diperoleh. Namun memikirkan baga-
imana memberikan efek ikutan (domino) yang
lebih besar.

Misalnya, akan mendorong usaha ma-
syarakat dan ekonomi kreatif. Karena jika
kesukseskan pengembangan  pariwisata ha-
nya dengan capaian PAD, maka keliru. Se-
lain itu, harus ada sinergi antar OPD untuk
mewujudkan itu.

Disamping itu, Destinasi Wisata yang
ada, harus menjadi primadona bagi masya-
rakat Bima sendiri, sebagai pemenuhan ke-
butuhan rekreasi. Apalagi sarana rekreasi
bagi masyarakat masih terbatas.

Perlu juga mendorong masyarakat un-
tuk ikut terlibat dalam pengembangan pa-
riwisata. Termasuk pemberdayaan masya-
rakat sekitar obyek yang akan dikembang-
kan.

Karena manfaatnya harus lebih besar
dirasakan oleh meraka, akan tidak memun-
culkan masalah sosial di kemudian hari.

Rencana pengembangan pariwisata
oleh Pemkot Bima patut diapresiasi, namun
tetap harus terencana dengan matang, agar
benar-benar maksimal. Sehingga target kun-
jungan wisatawan dapat dicapai. (*)

1 Juta Wisatawan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Menindaklanjuti laporan

masyarakat terhadap pemba-
ngunan kompleks Pasar Seng-
gol Kota Bima, gabungan Komi-
si II dan III DPRD Kota Bima,
Senin (4/11) peninjauan ke lokasi.

Mereka sekaligus menye-
rap aspirasi para pedagang
yang berjualan disekitar pasar
senggol tersebut. Para peda-
gang menginginkan adanya
saluran pembuangan air, kare-
na telah tertutup oleh bangu-

nan baru, apalagi sekarang me-
masuki musing hujan.

Menanggapi hal tersebut,
Ketua Komisi III DPRD Kota
Bima, Khalid berjanji akan me-
nindaklanjutinya. “Kami akan
segera memanggil dinas terkait

dalam rangka membahas ma-
salah ini, karena ini harus se-
gera dibenahi, kami berjanji se-
cepat mungkin akan menindak-
lanjuti apa yang menjadi aspira-
si dari para pedagang, “ ujar-
nya. (BE06)

Anggota Dewan Tinjau
Pembangunan Pasar Senggol

Bima, BimaEkspres.-
Saat ini, banyak masya-

rakat yang memanfaatkan
lahan produktif untuk me-
nanam  jagung. Namun, hal
itu jarang disorot. Justru yang
kerap dikritisi adalah  masa-
lah bantuan bibit jagung.

Hal itu disampaikan  Bu-
pati Bima, Hj Indah Dhama-
yanti Putri, SE, saat kegiatan
BBGRM di Desa Oo Keca-
matan  Langgudu, Senin.

"Seharusnya pemanfaatan
hutan produktif untuk tanam

jagung harus dikritisi juga, ja-
ngan hanya soal bibit jagung
yang dikritik pemuda dan ma-
syarakat," katanya.

Bupati mengaku, sudah
banyak lahan dibuka untuk
menanam jagung. Namun ti-
dak ada yang menyorot siapa
yang berbeuat, padahal akan
berakibat fatal bagi kehidupan.

“Sebagain besar wilayah
Kabupaten Bima belum men-
dapatkan hujan, karena po-
hon penyanggah pada hutan
produksi sudah tidak ada. Ru-

saknya hutan akan dirasakan
oleh diri kita sendiri nanti-
nya,” ungkapnya.

Bupati sangat menyesal-
kan adanya hutan produktif
dibuka hanya untuk tanam
jagung. Namun lebih menya-
kitkan, tindakan melanggar
ini tidak pernah mendapat so-
rotan dari masyarakat sen-
diri.

"Membuka lahan untuk
tanam jagung tidak ada yang
melarang, tapi jangan sampai
masuk dalam kawasan hu-

tan tutupan Negara, itu yang
dilarang dan mengancam ke-
selamatan jiwa kita kedepan,
" katanya.

Bupati berharap ada kesa-
daran masyarakat terhadap
kondisi hujan saat ini. Seha-
rusnya bulan November seper-
ti ini hujan sudah mulai mem-
basahi, namun kenyataan ma-
sih panas.

"Bagaimana bisa datang hu-
jan lebih awal, sudah tidak ada
hutan yang menjadi stimulus da-
tangnya hujan," katanya. (BE05)

Bupati Bima Kritisi Pemanfaatan Lahan Produktif

Bima, BimaEkspres.-
Sebanyak 11 anggota DP-

RD Provinsi NTB Dapil VI,
bertemu Bupati Bima, Hj In-
dah Dhamayanti Putri, SE,
Senin (4/11).

Hasil pertemuan tersebut,
disepakati peningkatan RS
Sondosia dan SPAM di Ka-
bupaten Bima menjadi prio-
ritas utama.

"Kami menerima reses 11

orang anggota DPRD Pro-
vinsi NTB dapil VI Bima dan
Dompu, dari banyaknya pro-
gram kami ajukan, dua pro-
gram Peningkatan RS Son-
dosia dan SPAM diprioritas-
kan," terang Sekda Bima Drs.
H Taufik, M. Si, usai rapat.

Kata Taufik, pertemuan
itu menghadirkan kepala OPD
lingkup Pemkab Bima, ma-
sing-masing Dinas menyam-

paikan program prioritas ke-
depan.

“Peningkatan rumah sakit
sondosia lebih kurang 100 M
dan SPAM irigasi masyara-
kat 40 M, kewajiban Pemda
adalah membuat DED dan
Amdal untuk 2020 baru nanti
2021 eksen," janji anggota
DPRD Provinsi dikutip Ta-
ufik.

Dia mengakui, dengan da-

na Rp100 miliar belum mam-
pu mengimbangi fasilitas di
RS Bima. Namun hal ini ada-
lah upaya Pemerintah dalam
peningkatan pelayanan ke-
sehatan kepada masyarakat.

"Pelayanan kesehatan
akan semakin dekat dan ini
adalah bukti bahwa peme-
rintah selalu memperhatikan
soal pelayanan kepada ma-
syarakat," katanya. (BE05)

Peningkatan RS Sondosia dan SPAM Jadi Atensi DPR Provinsi
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Dinas Perkim Raih Penghargaan
Pengelola Sanitasi Terbaik Wilayah Timur

Bima, BimaEkspres.-
Kiprah Dinas Perumahan

dan Permukiman (Perkim) Ka-
bupaten Bima dalam pengelola-
an sanitasi mendapatkan penga-
kuan dari Kementerian PUPR.

Kabid Cipta Karya Dinas
Perkim Kabupaten Bima, Syarif
H. Ndae ST, MT, mengatakan,
Kabupaten Bima mendapatkan
penghargaan terbaik bidang sa-
nitasi wilayah timur dalam pe-
ngelolaan dana alokasi khusus
(DAK) Tahun Anggaran 2019,”
ujar Syarif H. Ndae, Senin (4/11).

Keberhasilan diperoleh atas
kerja keras Tim Sanitasi Dinas
Perkim dalam pengelolaan Sis-
tem Pelaporan DAK Bima yang
terintegrasi.  “Penghargaan ter-
sebut diserahkan oleh Dirjen dan
Gubernur Sulawesi Selatan  pa-

Makassar,” jelasnya.
Dijelaskan Syarif, jumlah

paket DAK sanitasi  Kabupaten

tahun anggaran  2019  sejumlah
29 paket dengan realisasi ke-
majuan fisik  mencapai 100 per-
sen dan realisasi keuangan men-
capai 96 persen.

“Sistem pelaporan dana alo-
kasi khusus (DAK) dan e-moni-
toring dilakukan secara terin-
tegrasi dengan aplikasi monitor
MATAROA yang memungkin-
kan  aspek pelaporannya sangat
mudah diakses oleh seluruh ele-
men masyarakat,” tuturnya.

Ditambahkannya, meskipun
banyak kabupaten dan kota lain
yang ada di desa sisik dan keu-
angannya lebih baik tetapi pene-
rapan e-monitoring Kabupaten
Bima lebih bagus dan terinte-
grasi mendapatkan pengakuan
dari pemerintah,” pungkas Syarif.
(BE07)

Pengadaan... dari hal.1

pengadaan dua unit TV LED se-
nilai Rp 90 juta tersebut itu murni
kelalaian bagian LPBJ Kota Bima.

Iskandar juga menjelaskan, data
informasi pengadaan dua unit TV LED
itu diinput pada 5 Januari 2019 lalu pada
saat sosialisasi dan bimtek pengin-
putan SiRUP versi terbaru 2018.

Sehingga penginputan data
pengadaan di SIRUP tersebut,
digunakan untuk kebutuhan latihan
pengimputan pada saat sosialisasi
dan bimtek. Karena antara SiRUP
versi terbaru 2018 dengan yang
sebelumnya banyak perbedaan.

"Jadi ini hanya untuk uji coba

saja. Sebab SiRUP yang dulu pe-
nginputannya oleh admin SiRUP.
Dan yang versi terbaru langsung
diinput oleh PPK," jelas mantan
Lurah Tanjung ini.

Selain itu juga termasuk isi yang
termuat dalam informasi SiRUP
lebih detail terkait spesifikasi tek-
nis, waktu pelaksanaan pemilihan
penyedia, hingga waktu pelaksa-
naan pengadaan barang dan jasa.

"Pengadaan ini juga hal yang
tidak mungkin. Sebab bagian PBJ
dan LPSE juga tidak ada dalam satuan
kerja Pemkot Bima, yang ada hanya
bagian LPBJ," pungkasnya. (BE09)

Mataram, BimaEkspres.-
Di wilayah NTB dan sekitar-

nya pada Oktober telah terjadi
gempabumi sebanyak 368 keja-
dian yang didominasi oleh kejadian
dengan Magnitudo <3.0 dan ke-
dalaman dangkal <60 Km. Dari
368 kejadian tersebut terdapat 4
gempabumi yang dirasakan seki-
tar wilayah

Kepala Stasiun Geofisika Ma-
taram, Ardhianto Septiadhi, S.Si
dalam rilisnya menyampaikan, kej-
adian gempabumi terasa terutama
yang dirasakan di Wilayah Pulau
Lombok dengan Intensitas II-III
MMI terjadi sebanyak 3 kejadian.
Selain itu terdapat juga gempa
bumi dirasakan  di Kab. Bima, Ko-
ta Bima, Kab. Dompu III MMI,
dan Kab. Sumbawa II-III MMI
sebanyak 1 kejadian.

“Semua gempabumi tersebut me-
rupakan gempabumi dangkal dengan
kedalaman < 60 Km,” jelasnya.

Analisa gempabumi di wilayah
NTB dan sekitarnya Oktober 2019
dikelompokkan menjadi 3 bagian.
Yaitu gempabumi berdasarkan mag-

nitudo, frekuensi kejadian dan ke-
dalaman tiap kejadian gempabumi.
Adapun uraiannya, berdasarkan
Frekuensi Kejadian Gempabumi pa-
da bulan Oktober 2019, kejadian
gempabumi terbanyak pada tanggal
22 Oktober 2019 sejumlah 25 kejadian.

Berdasarkan besar magnitudo-
nya gempa dengan M < 3 seba-
nyak 264 kejadian, gempa dengan
3 = M = 5 sebanyak 103 kejadian
dan terdapat 1 kejadian untuk gem-
pa dengan M > 5. Berdasarkan ke-
dalaman gempabumi dengan keda-
laman < 60 km sebanyak 294 keja-
dian, gempabumi dengan 60 km =
D= 300 km sebanyak 72 gempa-
bumi dan terdapat 2 kejadian untuk
gempabumi untuk kedalaman >
300 Km.

Masyarakat dihimbau agar
tetap tenang dan tidak terpenga-
ruh oleh isu yang tidak dapat di-
pertanggungjawabkan kebenaran-
nya. Pastikan informasi resmi ha-
nya bersumber dari BMKG

yang disebarkan melalui kanal
komunikasi resmi yang telah ter-
verifikasi. (BE04)

368 Gempa Landa NTB Selama Oktober

da Konsultasi Program Dana
Alokasi Khusus (DAK) tahun
2020 dalam Pembinaan Infra-

struktur Wilayah Timur yang
berlangsung tanggal 4 sampai 6
November 2019 di Hotel Claro

pah. Selain itu, juga terlihat mobil
yang menyirami tanaman pada
teman-teman di Kota Bima.

Kepala DLH Kota Bima, Al-
wi Yasin MAP membenarkan hal
tersebut. Alwi mengatakan, pihaknya
sengaja menggunakan waktu malam
untuk membersihkan karena telah
berkurangnya aktivitas warga pada
malam hari.

"Termasuk menyiram tanaman
itu, kami lakukan malam hari. Se-
telah pagi harinya, kami juga sudah

Kota Bima, BimaEkspres.-
Waktu malam hari nampaknya

dimanfaatkan baik oleh Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota
Bima. Mereka memanfaatkan wak-
tu gelap ini untuk menata dan me-
nyiram tanaman yang ada pada
sejumlah taman di Kota Bima.

Aksinya dimalam hari itu di-
mulai sejak pukul 20.00 Wita hingga
larut malam. Nampak di ruas-ruas
jalan utama Kota Bima, pasukan
kuning yang membersihkan sam-

lakukan penyiraman, " ungkap Alwi.
Mantan Kadis Dikbud Kota

Bima ini juga mengatakan, bebe-
rapa hari terakhir bagian taman
juga konsen menanam tanaman
di sepanjang jalan protokol.

Penanaman ini juga, untuk lebih
menghijaukan lagi pusat Kota Bima.
Meskipun, dengan lahan yang se-
dikit tapi penghijauan yang dilaku-
kan maksimal. "Kita sangat ingin ko-
ta ini sejuk rasanya, " tandas Alwi.
(BE09)

DLH Manfaatkan Kerja Malam Untuk Bersihkan Kota

D I J U A L

10 unit PS dan TV
lengkap dengan kursinya

Alamat: Jl. Gajah Mada
sebelah timur POM BensinPenatoi

YANG BERMIAT HUBUNGI: HP 0821 3794 1976



SELASA, 5 NOVEMBER 20194

Kapal Penumpang Ikut Muat Barang Dikeluhkan
Kota Bima, BimaEkspres.-

Sejumlah kapal penum-
pang yang beroperasi di
Pelabuhan Bima, diduga
juga ikut mengangkut ko-
moditi barang dikeluhkan
kalangan pemilik usaha
kapal barang.

Pelni dituding tidak adil,
karena aksi ini dapat me-
rugikan pengusaha pemilik
kapal barang.

Informasi yang dihim-

pun dan diakui sejumlah
pemilik kapal, praktek
kapal penumpang yang
juga mengangkut komoditi
barang ini, sudah lama ter-
lihat. Terlebih ketika mu-
sim bawang, kapal penum-
pang turut mengangkut
berkarung-karung bawang
merah.

"Jika dengan cara se-
perti ini Pelni dan pihak
kapal, kami para pemilik

kapal barang dirugikan.
Karena hanya barang mi-
lik orang tertentu saja yang
dimuat," keluh salah satu
pengusaha kapal barang
yang enggan dipublika-
sikan identitasnya. Prak-
tek ini juga konon diamini
oleh beberapa kalangan
pemilik usaha kapal ba-
rang lainnya.

Bagaimana Pelni me-
nanggapi hal ini? Kepala

Pelni Cabang Bima, Pute-
ra Kencana yang dikonfir-
masi wartawan memang
mengakui kapal penum-
pang juga memuat barang
yang dimaksud. Hanya sa-
ja katanya, ada batasan
sesuai standar operasio-
nalnya.

"Hanya barang yang ada
dibagian palka yang diten-
tukan saja. Ya memang
ada, cuman ya sesuai ke-

tentuan muatan. Itupun
hanya 10 truk dan meme-
nuhi sejumlah pebisnis
atau tidak didominasi oleh
satu orang saja," jelas Pu-
tera.

Kapal penumpang kata-
nya tidak diperbolehkan
memuat lebih dari daya
muat yang ditentukan.

Termasuk daya muat
barang milik penumpang,
yang hanya maksimal 40

Jaring Aspirasi...  dari hal.1

dan kembalikan bantuan
bibit sebelumnya," usulnya.

Selain itu, Sahlan me-
nyampaikan jangkauan sa-
rana komunikasi (tower).
Selama ini belum dirasa-
kan sepenuhnya oleh ma-
syarakat.

"Kami mengharapkan
ada pemasangan tower,
supaya lancar komunika-
si," jelasnya.

Sementara itu, Bupati
Bima, Hj Indah Dhama-
yanti Putri, SE,  menjelas-
kan terkait bibit, dalam dua
tahun terakhir ini hanya
sebagai menyediakan ca-
lon penerima bantuan saja.

"Dua tahun terakhir ka-
mi hanya sebagai penyedia
penerima bantuan, semen-
tara pengadaan bibit ja-
gung oleh Dinas Provinsi
NTB, sehingga kami tidak
bisa menentukan bibit kua-
litas mana yang diberikan

kepada masyarakat," jelasnya.
Namun dengan adanya

penolakan bibit jagung saat ini,
Bupati mengharap KUPT
Pertanian mengajukan surat.

"DPRD sudah bersurat ke
Kementrian RI dan Dinas
Pertanian Provinsi NTB dan
tembusan ke kami, terkait
adanya pengadaan bibit ja-
gung hari ini yang ditolak
petani, kami harap surat dari
UPT juga mendorong untuk
diajukan,"katanya.

Dia juga menyampaikan,
berdasarkan reses anggota
DPRD Provinsi NTB Da-
pil 6  ada beberapa desa be-
lum mendapatkan sinyal un-
tuk komunikasi di Kabu-
paten Bima termasuk di
Desa Doro O'o.

"Kami sudah hadirkan
puluhan tower di Kabupa-
ten Bima, Insya Allah ko-
munikasi yang kami bangun
kembali dengan Kemen-

Dompu, BimaEkspres.-
Pimpinan DPRD Kabu-

paten Dompu, Senin (4/11)
dikukuhkan.Pengukuhan
melalui Sidang Paripurna.

Bupati Dompu, Drs H
Bambang M Yasin menga-
takan dengan dilantiknya
Pimpinan DPRD Dompu
yang definitif, langkah
awal  untuk  pengambilan
keputusan secara legal.
Antara eksekutif dan le-

gislatif diibaratkan dua sisi
mata uang.

“Kedua lembaga meru-
pakan mitra yang baik,” ujar-
nya saat acara pelantikan
pimpinan DPRD Dompu, Se-
nin (4/11).

Bambang  berharap, se-
moga DPRD Dompu mas-
sa bhakti 2019 - 2024 men-
jadi mitra pemerintah yang
baik. Sementara Ketua DP-
RD yang baru dilantik, Andi

Bahktiar A .Md .Par me-
nyampaikan ucapan teri-
ma kasih kepada masya-
rakat Dompu dan peme-
rintah atas amanahnya.

“Saya hanya sampai-
kan terima kasih yang men-
dalam atas kepercayaan ini,"
katanya usai pengambilan
sumpahnya  oleh rohania-
wan Ketua Pengadilan Ne-
geri Dompu, Mukhlasud-
din, SH, MH. (BE03)

trian akan dikoordinasikan
kembali supaya ada tahun
depan," katanya.

Untuk jembatan perba-
tasan kedua desa,  lang-
sung memerintahkan Ka-
dis Perkim untuk diatensi
bila perlu maksimalkan un-
tuk diselesaikan tahun 2019
ini.

"Saya akan cek apakah
masuk anggaran peruba-
han 2019 ini atau tidak, ka-
lau belum akan dipriori-
taskan 2020," tutupnya.

Kegiatan bulan bakti
gotong royong (BBGRM)
tahun 2019 di Desa Doro
O'o Kecamatan Langgudu
Kabupaten Bima meru-
pakan hari pertama.

Dihadiri pimpinan dan
anggota OPD lingkup Pem-
kab Bima, Camat dan ang-
gota Muspika, Pj Kepala
Desa dan masyarakat Keca-
matan Langgudu. (BE05)

Pimpinan DPRD Dompu Dilantik

kilogram saja. Tidak itu saja
jelas diakui Putera, waktu
muat dan antrean untuk ka-
pal penumpang tidak boleh
lebih dari dua jam.

"Termasuk pengang-
kutan Sembako atau ko-
moditi itu. Kami berterima-
kasih atas masukan dan
keluhan itu. Ini menjadi
atensi kami untuk menga-
wasi lebih ketat," urainya.
(BE09)

Protes... hal.1

melihat dan memperhatikan
kebutuhan masyarakat. Apalagi
Desa Ndano ini berada di jalan
negara. Sekaligus memiliki tem-
pat wisata yang luar biasa.

"Bagaimana potensi de-
sa mau dikembangkan. Ka-
lau akses jaringan itu tak me-
madai seperti ini," ungkapnya.

Selain itu, dalam pelak-
sanaan pemerintah desa pula,
pihaknya sangat kesulitan
mendapat informasi. Karena
di kantor desa tak mampu di-
jangkau oleh jaringan. Se-
hingga mereka harus mencari
wilayah sekitar agar bisa men-
dapat jaringan tersebut. "Kita

benar-benar kesulitan terkait
jaringan tersebut. Namun jus-
tru Pemerintah Daerah tak

mampu mengakomodir kebu-
tuhan di desa ini," pungkasnya.
(BE07)

Mulyadin HM Syukur
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Jaga Kantibmas, Calon Kades tidak
Hanya Tandatangani Pakta Integritas

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima Hj. Indah

Dhamayanti Putri, SE dan
Wakil Bupati Bima Drs.
H Dahlan M. Noer, M. Pd,
bertemu dengan 10 Calon
Kades dari Desa Doro O'o
dan Desa Laju, Kecamatan
Langgudu, Senin (4/11)
malam. Pertemuan itu usai
menghadiri pembukaan BB-
GRM tingkat Kecamatan
Langgudu.

"Saya berharap 10 or-
ang calon Kades dari De-
sa Laju dan Desa Doro O'o
ini, tidak hanya terucap atau
menandatangani pakta in-
tegritas Pilkades damai, na-
mun harus mengambil peran
penting dalam menjaga kon-
disi Kantibmas," pesannya.

Menurutnya, para calon
Kades adalah orang-orang
dipercaya sebagai tokoh ma-
syarakat. Untuk mencipta-
kan Pilkades yang aman da-
mai, ada peran aktif para
Calon Kades.

"Menjaga ketertiban
dan keamanan itu sangat
sulit, tapi mencetus keri-
butan itu sangat mudah,

saya berharap semua ca-
lon Kades ini bisa berkomit-
men untuk sama-sama
menjaga keamana masing-
masing," harapnya.

Dia juga meminta, ma-
syarakat mampu meredam
semua masalah. Sehingga
akan lahir pemimpin yang
diharapkan masyarakat.

"Pemimpin desa terpilih
nanti harus mampu me-
rangkul calon yang belum
terpilih serta pendukung

lainnya sebagai mitra," ka-
tanya.

Keberhasilan Pilkades,
kata dia, terlihat dari ting-
ginya partisipasi masyara-
kat. Tingkat partisipasi
sangat menentukan suk-
sesnya panitia dalam me-
laksanakan Pilkades.

"Pentingnya Pilkades
harus sukses, karena ta-
hapan Pilkada sudah dimu-
lai, di seluruh Kabupaten
dan Kota melaksanakan

Desainer Wignyo Rahadi Dukung
NTB jadi Pusat Fashion Muslim

Lombok, BimaEkspres.-
Untuk mendukung terwujudnya cita-cita bersama

seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni Indone-
sia sebagai pusat fashion muslim dunia di tahun 2020,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB)
telah mencanangkan program “NTB Goes to Moslem Fash-
ion Industry”.NTB tengah digiatkan sebagai sentra industri
kreatif sektor fashion muslim yang berbasis pada kerajinan
kriya yang menjadi keunggulan NTB. Dengan predikat yang
telah diraih NTB sebagai the world best Moslem tourist
destination”, maka NTB berpotensi sebagai fashion moslem
center. Namun, untuk mencapai target tersebut tentunya
diperlukan langkah strategis dalam mendorong peningkatan
mutu, jumlah produksi, dan pemasaran busana muslim di NTB.

Sejalan dengan target tersebut, maka Kantor Perwakilan
(KPw) Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat bersinergi
dengan Desainer Wignyo Rahadi menerapkan Program Fash-
ion Product Incubator (FPI) dan Fashion Design Incuba-
tor (FDI). Program FPI ditujukan untuk melatih dan mening-
katkan keahlian para lulusan SMK di NTB agar dapat menjadi
penjahit yang mandiri. Sedangkan  Lulusan Program FDI diarahkan
memiliki ketrampilan merancang busana muslim siap pakai (ready
to wear) yang mengangkat konten lokal dengan mengacu pada
tren global. “Dengan adanya Program FDI ini dapat menetaskan
para desainer bertalenta untuk mengolah kain tenun buatan
pengrajin tenun di NTB menjadi busana muslim siap pakai. Lulusan
FDI dapat berkolaborasi dengan lulusan FPI dan UKM tenun
untuk memproduksi busana muslim siap pakai. Kolaborasi ini
mendorong pengembangan pemakaian kain tenun NTB yang
tak hanya digunakan sebagai kain, namun juga sebagai busana
muslim siap pakai dengan ragam pilihan desain dan standar kualitas
yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar domestik,
nasional, hingga internasional,” papar Desainer Wignyo Rahadi.

Kerajinan kriya tenun dari NTB dikenal memiliki beragam
motif atau corak dan warna yang menarik sehingga potensial
digunakan sebagai keunggulan busana muslim dari NTB yang
tidak dimiliki oleh daerah atau negara lain. Bekerjasama dengan
KPw Bank Indonesia Provinsi NTB, Desainer Wignyo Rahadi
telah melakukan program pembinaan kepada pengrajin tenun
Pringgasela untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas
produksi tenun serta mendorong pemasaran tenun Pringgasela
ke tingkat nasional bahkan internasional. Desainer Wignyo
Rahadi telah mengaplikasikan tenun Pringgasela hasil
pengembangan dalam busana siap pakai (ready to wear), yakni
koleksi bertema “Selaras Garis” yang ditampilkan di Indonesia
Creative Week pada November 2017 dan koleksi bertema
“In-Lines” yang ditampilkan di Tokyo, Jepang pada April 2018.

 Dalam perhelatan “NTB Goes to Moslem Fashion
Industry” ini, Desainer Wignyo Rahadi menghadirkan pa-
rade koleksi busana muslim bertema “Tropical Vibes”
dengan menggunakan tenun Pringgasela. Keindahan
warna alami pulau tropis dipadukan secara harmonis
dengan warna alami tenun Pringgasela menjadi inspirasi
koleksi ini. Tenun Pringgasela dalam pilihan warna alami
seperti coklat muda, coklat tua, hijau, dan lime green,
dituangkan dalam desain berupa longdress, outer, blouse,
dan celana panjang. Tenun Pringgasela dikombinasikan
dengan tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) motif
sobi serta sentuhan motif full bintik dan benang putus.
Ornamen pita menjadi aksentuasi yang menciptakan kesan
playfull dan menarik perhatian. (BE04)

Bima, BimaEkspres.-
Melalui program padat

karya tunai desa dalam ben-
tuk intervensi kesling atau
perbaikin kesling, pemerin-
tah memberikan bantuan
pembangunan jamban di
enam desa di Kabupaten
Bima.

Kepala Seksi Penyeha-
tan Lingkungan Dinas Ke-
sehatan (Dikes) Kabupaten
Bima, Muhammad Farid,
mengatakan, enam desa
yang mendapatkan bantuan
jamban tersebut yakni Desa
MadawauKecamatan Ma-
dapangga, Desa Pusu Ke-

camatan Langgudu, Desa
Boro Kecamatan Sanggar,
Desa Buncu Kecamatan Sape,
Desa Ka'owa Kecamatan
Lambitu dan Desa Wadu Ruka
Kecamatan Langgudu. “Pro-
gram ini sudah mulai berjalan.
Kegiatannya ditangani oleh Ke-
lompok Komunitas Masyarakat
(KKM) yang direkrut oleh pu-
sat,” ujarnya, Senin (4/11).

Kata dia, masing-masing
desa mendapatkan bantuan
anggaran 100 juta untuk
membangun jamban mini-
mal 20 unit per desa. Total
unit jamban yang dibangun
dimungkinkan akan bertam-

bah jika partisipasi masya-
rakat di desa setempat ting-
gi. “Anggarannya masing-
masing 100 juta. Tapi ang-
garan itu bisa dibangun lebih
dari 20 unit kalau partisipa-
sinya tinggi,” katanya.

Dikatakannya, program
itu merupakan program Ke-
mentrian Kesehatan RI
untuk mengurangi angka
stunting di Kabupaten Bima.
Karena itu desa-desa yang
menerima bantuan ditentu-
kan oleh pusat juga berda-
sarkan data stanting.

“Kami di dinas hanya
sebagai fasilitator saja,” be-

Enam Desa di Kabupaten Bima
dapat Bantuan Pembangunan Jamban

Muhammad Farid

bernya
Farid menjelaskan, tujuan

utama dinas setempat meru-
pakan perubahan perilaku
warga. Yang dari semula
membuang air besar semba-
rangan berubah untuk mem-
buang air besar di jamban.
Bisa di jamban sendiri, atau
bahkan di jamban tetangga.
“Targetnya perubahan pe-
rilaku, soal unit bantuan itu
hanya perangsang agar ma-
syarakat tergerak untuk mem-
bangun sendiri juga, atau lewat
pemerintah desa melalui dana
desa,” jelasnya. (BE07)

Pilkada, kota harus gelo-
rakan Pilkada teraman,"
ujarnya.

Sebagai Bupati, peme-
rintah tidak akan memihak
pada calon manapun, ter-
masuk ASN, Kepsek dan
Camat.

"Kami beri kesempatan
para calon Kades untuk ber-
saing secara sehat untuk me-
raih simpati  masyarakat se-
banyak-banyaknya," kata-
nya.  (BE05)
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Bapedda Sosialisasi Analisis Standar Belanja

Ganti Status... dari hal.1

Kota Bima, BimaEkspres.-
Bappeda dan Litbang

Kota Bima sosialisasi ana-
lisis standar belanja (ASB)
tahun 2019. Tujuannya un-
tuk menentukan standar
harga bagi penyusunan ren-
cana anggaran kerja Kota
Bima.

Kegiatan digelar di aula
kantor Pemkot Bima, Ka-
mis (31/10) lalu.  Hadir Asis-
ten Administrasi Umum, Drs
H Sukri, MSi, Kepala pe-
rangkat daerah dan Kasu-
bag Program.

Sekretaris Bappeda dan
Litbang Kota Bima, Sya-

Selain itu, masyarakat
Bima tidak lagi dirujuk ke
Mataram. Sebab itu me-
makan biaya, jarak tempuh-
nya jauh. Sekaligus mereka
harus menunggu antrian
lama.

"Kita kasihan sama ma-
syarakat. Makanya kita
ingin menjadikan RSU Son-
dosia ini rumah sakit rujukan
untuk mendapatkan pelaya-
nan bagi masyakarat," te-
rangnya.

Dijelaskannya, terkait
dengan langkah-langkah
untuk mewujudkan itu se-
mua. Pihaknya sudah ber-
komunikasi dengan Bupati
Bima, Hj Indah Dhamayanti
Putri SE meminta komit-

rief Rustaman S.IP M.AP
menyampaikan, bahwa
analisis standar belanja
merupakan salah satu ins-
trumen yang digunakan me-
nganalisis kewajaran beban
kerja atau biaya setiap pro-
gram atau kegiatan pada pe-
rangkat daerah di lingkup
pemerintah daerah.

Juga untuk menetapkan
alokasi anggaran perang-
kat daerah  agar lebih mo-
derat dan mencegah dispa-
sitas.

Ini juga sebagai kerang-
ka acuan dan pedoman ba-
gi setiap perangkat daerah

mennya. Untuk segera me-
nyiapkan rencana besar
tersebut. Yakni studi kela-
yakan, amdal dan Desain
Interiol Engenering (DIE).

"Tiga rencana itu harus
segera dilakukan. Agar
2021 target itu mulai dilak-
sanakan. Sebab anggaran
yang dibutuhkan dalam pe-
laksanaan cukup besar," ung-
kap politisi Partai Gerindra
tersebut.

Diakuinya, dalam komu-
nikasinya dengan pihak
RSU Sondosia dan hasil
pengamatannya. Bahwa
kondisi RSU Sondosia ma-
sih banyak yang harus di-
benahi. Diantaranya ruang
operasi yang tak bisa dipa-

baik.
"Sesuai dengan pende-

katan kinerja yang menjadi
komitmen kita saat ini, ma-
ka setiap alokasi APBD
harus sesuai dengan pela-
yanan yang dicapai, hal ini
ASB berfungsi sebagai
acuan penetapan patokan
batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada pe-
rangkat daerah untuk se-
tiap program dan sebagai
platfon anggaran pada sa-
at penyusunan PPAS (Pri-
oritas Plafon Anggaran
Sementara) telah berda-
sarkan output, tolak ukur

dan indikator kinerja yang
diharapkan," ujarnya.

ASB juga menentukan
kewajaran biaya suatu pe-
laksana kegiatan dan me-
minimalisasi biaya yang ku-
rang jelas, dengan adanya
ASB asas keadilan berda-
sarkan beban kinerja agar
lebih optimal.

“Dalam penyusunan RKA-
SKPD tahun 2020 yang kini
tengah berlangsung, kita
wajib menggunakan ASB
agar tidak ada lagi ketimpa-
ngan beban kinerja dengan
anggaran minim," ujarnya.
(BE06)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk terus mengem-

bangkan industri tenun di
Kota Bima, Ketua Dekra-
nasda juga istri dari wali-
kota, Hj Ellya HM Lutfi
menyerahkan bantuan be-
nang tenun pada sejumlah
kelompok ibu-ibu di Kelu-
rahan Nungga.

Kegiatan digelar Jum’at
(1/11) itu dipusatkan lang-
sung di titik-titik kelompok
usaha tenun ada di kelurahan
masuk kecamatan Raba ter-
sebut. Sebelumnya Ketua
Dekranasda menyerahkan
bantuan benang tenun di ke-
lurahan Rabadompu.

Penyerahan bantuan
oleh istri walikota Bima
mendapatkan respon sangat

besar dari dari para pene-
nun. Berharap bantuan di-
berikan berkala termasuk
pemasaran hasil produk-
nya.

Kegiatan pemberian dan
penyerahan bantuan be-
nang bagi kelompok tenun
di Kota Bima dalam rang-
ka mendukung dan me-
rangsang pertumbuhan in-
dustri tenun. Termasuk un-
tuk terus mempertahankan
khasanah budaya Bima.

Selain membantu me-
lalui pemberian benang,
Pemkot Bima sebelumnya
telah berhasil menggelar
pawai rimpu menggunakan
kain khas Bima "Tembe Nggoli"
merupakan hasil kerajinan tenun
Bima. Bahkan sampai berhasil

memecahkan rekor muri de-
ngan peserta terbanyak.

Untuk penyerahan ban-
tuan di Kelurahan Ntobo,
ketua Dekranasda Kota
Bima Hj Ellya HM Lutfi
membagikan Benang Te-
nun kepada 30 orang yang
dibagi menjadi 3 Kelompok
pengrajin tenun yang terdiri
dari 10 orang per kelom-
pok. Adapun kelompok
tenun tersebut, Kelompok
Tenun Galendo, Kelompok
Tenun Filamin dan Kelom-
pok Tenun Busu.

Ellya berharap dengan
bantuan diberikan kede-
pan kelompok penenun
ada terus berkembang dan
mempertahankan apa men-
jadi tradisi dan Budaya.

Secara ekonomi pun
dapat membantu ekonomi
keluarga melalui usaha
tenun dan tentunya peme-
rintah tetap memberikan
dukungan dan bantuan gu-

na merangsang dan me-
majukan industri tenun se-
cara terus menerus.

Karena kain tenun Bi-
ma sudah menjadi bagian
dari kehidupan masyara-

kat Bima tak terpisahkan.
Pemerintah pun akan men-
dorong terjaganya warisan
budaya kita miliki bagi ge-
nerasi yang akan datang.
(BE06)

Dukung UKM Tenun, Ketua Dekranasda Serahkan Bantuan Benang

kai, ruang UGD tak layak,
tak adanya saluran irigasi
dan lainnya.

"Pokoknya kondisi ma-
sih banyak yang harus di-
benahi," katanya.

Dia berharap komit-
men yang besar ini terwu-
jud. Karena itu amat sa-
ngat membantu masyara-
kat yang ada di Kabupa-
ten Bima. Sebab sering
dia melihat bagaimana su-
sahnya masyarakat Bima
yang dirujuk ke Mataram.

"Semoga komitmen be-
sar itu terwujud. Yakni RSU
Sondosia ini statusnya di-
tingkatkan. Yakni menjadi
Rumah Sakit rujukan," pung-
kasnya. (BE07)

dalam menyusun ranca-
ngan kerja anggaran –
satuan kerja perangkat
daerah (RKA-SKPD).

"Penyusunan ASB me-
rupakan komitmen kepala
daerah yang ingin mene-
rapkan prinsip efisiensi
dalam pengelolaan ang-
garan daerah. Selain itu
juga berdasarkan reko-
mendasi KPK sehingga
penetapan ASB harus di-
laksanakan,"  jelasnya.

Asisten Administrasi
Umum Setda Kota Bima,
Drs H Sukri M.Si menyam-
paikan terima kasih dan

apresiasi kepada Bappeda
Litbang dan Tim Penyusun
ASB yang telah menyele-
saikan penyusun dalam wak-
tu singkat.

Asisten juga menyam-
paikan Keberhasilan pe-
laksanaan otonomi daerah
dapat dicerminkan dari pe-
ningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat,
keadilan, pemerataan, kea-
daan yang semakin maju.

Serta terdapat kesera-
sian antara pusat dan da-
erah serta antar daerah hal
ini dapat terwujud apabila
kegiatan dilakukan dengan

Mataram, BimaEkspres.-
Penjabat Sekretaris Dae-

rah (Sekda) Provinsi NTB,
Dr. Ir. H. Iswandi, terjun
langsung ke lokasi jalan Pusuk
yang rusak di Dusun Bentek,
Desa Pemenang Barat, Ke-
camatan Pemenang, Kabu-
paten Lombok Utara (KLU),
Senin (4/11/2019). Kondisi
jalan tersebut, saat ini me-
mang semakin parah setelah
rusak akibat longsor tahun
lalu.

Iswandi memastikan
Pemprov NTB akan sege-
ra memperbaiki bahu jalan
atau talud di KM 17,2 Jalan
Provinsi jurusan Rembiga
-Pemenang itu. "Jalan yang
rusak karena longsor sejak
gempa tahun lalu segera
ditangani," tegasnya disela-
sela meninjau lokasi.

Langkah sigap perbai-
kan jalan tersebut akan di-
lakukan dalam waktu de-
kat. Pemprov tidak perlu
menunggu tahun anggaran
berikutnya. Karena hal yang
dikhawatirkan, apabila terlam-
bat ditangani bisa memakan

korban jiwa.
Menurut Kepala Badan

Pengelolaan Pendapatan
Daerah (Bappenda) NTB
ini, penanganan perlu di-
segerakan karena musim
hujan juga akan segera ti-
ba. Apabila dibiarkan, ke-
rusakan bisa merembet dan
semakin parah. "Tidak tunggu
sampai tahun depan. Secepat-
nya diperbaiki," tandas Iswan-
di.

Terkait dengan sumber
dana, Iswandi menegas-
kan tidak perlu khawatir.

"Banyak cara untuk men-
siasati biaya perbaikan jalan
tersebut. Sumber dana tidak
ada masalah, segera akan di-
tangani," kata mantan Ke-
pala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) ini.

Untuk saat ini, pihaknya
memprioritaskan kesela-
matan para pengendara.
Pemerintah ingin memas-
tikan tidak ada kecelakaan
yang terjadi. Mengingat,
jalur tersebut cukup padat
kendaraan sehingga rawan

terjadinya kecelakaan lalu
lintas.

Berbagai langkah telah
dilakukan untuk penanga-
nan saat ini. Diantaranya,
Pemprov menyiapkan Pos-
ko pengamanan, barikade
dan petugas Pol-PP di se-
kitar lokasi.

"Petugas di sekitar loka-
si mengatur lalu lintas un-
tuk mencegah kemacetan
dan kecelakaan," terang-
nya.

Selain melakukan lang-
kah jangka pendek, upaya
jangka panjang tetap men-
jadi prioritas. "Selanjutnya
dilakukan penyelesaian
secara fisik, itu akan ditun-
taskan oleh dinas PUPR.
Penyiapan rencana secara
teknis dan anggarannya akan
diputuskan besok," ucap Is-
wandi.

Dalam inspeksi tersebut,
Pj. Sekda NTB didampingi
Kabid Binamarga, Sekre-
taris Dinas PU, Ahmadi, Ke-
pala Balai Pemeliharaan Ja-
lan, Syarifuddin dan Kepala
Biro AP, Sadimin. (BE08)

Pemprov NTB Segera Perbaiki
Jalan Rusak di Pusuk Lombok Utara
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Sedikitnya dua unit mo-

bil Pemadam Kebakaran
diterjunkan pihak Satuan
Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Ko-
ta Bima untuk membantu
mengatasi krisis air bersih
yang kian meluas di Kota
Bima saat ini.

Dua Unit Damkar Bantu Atasi Krisis Air Bersih
Damkar mengambil air
dari sumur bor yang ada
di Dinas Pol PP dan Dam-
kar. Termasuk, pada su-
mur-sumur bor yang diker-
jakan oleh pemerintah.

Sementara untuk teknis
penyaluran, tim Damkar mem-
prioritaskan suplai air bersih
berdasarkan permintaan atau

laporan yang masuk.
Sisanya lanjut Nor, tim

Damkar akan berkeliling me-
nyisir warga yang kesulitan
mendapatkan air bersih.

"Semoga ini bisa membantu.
Kondisi cuaca juga mulai ber-
sahabat, karena dibagian timur
kota sudah ada yang diguyur
hujan," pungkasnya. (BE09)

Dua unit mobil damkar
ini jelas Kasat Pol PP Kota
Bima, M Nor Majid, sabar
harinya

berkeliling di Kota Bima
untuk mengantarkan air bersih
ke berbagai kelurahan yang
terdampak krisis air bersih.

"Ini merupakan bentuk
dukungan Damkar terha-

dap upaya penyaluran air
bersih di Kota Bima," jelas
Majid kepada wartawan
Senin (4/11) kemarin.

Diakuinya saat ini pi-
haknya memiliki lima unit
mobil damkar. Namun tiga
unitnya, standby untuk ke-
jadian kebakaran dan dua
unit lainnya digunakan un-

tuk menyuplai air bersih.
"Tiap harinya, dinas Dam-

kar terus mendapatkan per-
mintaan air bersih dari ma-
syarakat. Terutama, dari
kelurahan yang berada di
bagian barat seperti Tanjung,
Dara, Sarata dan sekitar-
nya," tukas Nor.

Untuk saat ini, tim

Kota Bima, BimaEkspres.-
Rombongan tim dari

Badan Perencanaan Nasi-
onal (Bappenas) RI dan
Bank Dunia berkunjung di
Kota Bima, Ahad (3/11)
malam. Mereka dijamu Wali
Kota Bima dan jajarannya
dengan makan malam di
Pantai Lawata.

Kunjungan rombongan
dari Bappenas dan Bank
Dunia ini terkait program
bantuan teknis ketangguhan
kota terhadap banjir.

Adapun Bima Mission
team yang terdiri dari Mr.
Ewin Sofian Winata (Bape-
nas Pusat) Mr. Erbi Setia-
wan dari Direktorat Penga-
iran dan Irigasi Bappenas,
Ms. Adhilla Muthi Yasyafa
Taufik dari bagian Direk-
torat Perkotaan Peruma-

hantam banjir bandang. In-
siden telah menyisakan ba-

nyak pekerjaan rumah dan
bagi semua.

“Pekerjaan rumah kita
yang terpenting adalah me-
ngupayakan agar peristiwa
ini tidak terjadi lagi," ujarnya.

Hadirnya tim ini  di Kota
Bima  agar penanganan ma-
salah banjir ini ditangani se-
cara parsial, tersinergi dan
berkelanjutan.

Sementara dari Bappe-
nas, Ewin Sofian Winata
dalam sambutannya berikan
apresiasi kepada Pemerin-
tah Kota Bima atas sambu-
tannya yang begitu akrab.

"Insya Allah kita tetap men-
dukung, utamanya terhadap
kota yang pernah berdampak
musibah banjir, hal ini yang
tentunya demi lancarnya segala
pembangunan yang ada", pung-
kasnya. (BE06)

han, Pemukiman (PUPR)
Bappenas. Adapula Mr. Pe-
ter dari Worldbank, Ms Sil-
viana Puspira dari World
bank dan Ms Juwita Nirma-
la Sari.

Hadir pula Wakil Wali
Kota Bima, Feri Sofiyan,
SH, anggota FKPD Kota
Bima dan Sekda Kota Bima
beserta seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).

Wali Kota Bima, H Mu-
hammad Lutfi mengaku
bangga Kota Bima menjadi
salah satu dari tiga kota
yang terpilih  dalam program
ketangguhan terhadap ban-
jir. Program ini bekerjasama
dengan pemerintah Indone-
sia, Bank Dunia dan Peme-
rintah Swiss. Berdasarkan
hasil studi dan inventarisasi
awal Bappenas terpilih 3

kota untuk dikaji secara
mendalam.

Dijelaskannya, di tahun
2016 Kota Bima telah di-

Bappenas RI dan Bank Dunia Kunjungan di Kota Bima

Mataram, BimaEkspres.-
Pagelaran busana yang

bertajuk “NTB Goes to Mos-
lem Fashion Industry”, Sabtu
lalu merupakan langkah awal
NTB, dalam melebarkan sa-
yapnya pada industri busana
muslim.

Bukan hanya impian se-
mata, Wakil Gubernur NTB,
Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
sangat optimis, NTB menjadi
pusat industri busana muslim
yang terkemuka. Dengan
kerja keras segala elemen
yang ada di NTB, maka un-

Dekranasda Pusat yang telah
membantu melatih pengrajin
tenun dan para penjahit kita
untuk meningkatkan kualitas
menjahitnya,” tutur Bunda
Niken.

Sementara itu, Kepala Kan-
tor Perwakilan BI Provinsi
NTB, Achris Sarwani me-
nyampaikan bahwa konsum-
si belanja busana muslim di
Indonesia tahun 2017 menca-
pai US$ 20 miliar.

Dengan data tersebut,
Achris semakin optimis, untuk
bersama-sama mewujudkan

NTB, sebagai pemain utama
dalam industri busana muslim
di Indonesia, sehingga per-
kembangan ekonomi NTB
semakin menguat.

Pada giat ini, busana yang
ditampilkan merupakan hasil
karya 40 desainer muda dae-
rah, yang telah medapatkan
bimbingan cukup lama dari
Dekranasda.

Turut Hadir juga Ketua De-
kranasda Kalimantan Timur,
Wakil ketua PIPEBI Provinsi
Bali, Marayuna Nasution dan
Audi Marcelia. (BE04)

tuk meraihnya bukanlah hal
yang tidak mungkin.

“Dengan Ketua Dekra-
nasda yang luar biasa, de-
ngan ketua PKK di seluruh
kabupaten/kota yang luar
biasa dan desainer-desainer
dari 10 kabupaten/kota yang
sangat hebat, dan kita mampu
mengkolaborasikan semua
itu, maka Insya Allah kita bisa
meraihnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ummi Rohmi
juga mengapresiasi Bank In-
donesia (BI) karena capaian
kegiatan-kegiatan yang dila-

kukannya jelas. “Mudah-mu-
dahan BUMN kita yang lain
juga bisa mencontohkannya,
sehingga kegiatan-kegiatan
yang produktif, outcome-nya
jelas, memiliki keberlanjutan,”
lanjutnya.

Terakhir, sebelum mem-
buka acara secara resmi,
Ummi Rohmi mengajak agar
bersama-sama berjuang da-
lam mewujudkan NTB se-
bagai pusat industri busana
muslim di Indonesia dan du-
nia.

Ketua Dekranasda NTB,

Hj. Niken Saptarini Widya-
wati Zulkieflimansyah atau
Bunda Niken, menghaturkan
rasa terimakasihnya kepada
berbagai pihak yang telah
membantu menyukseskan
acara yang disebut sebagai
langkah awal NTB Goes to
Moslem Fashion Industry
tersebut.

“Terimakasih kepada se-
gala pihak yang telah banyak
membantu atas terwujudnya
acara ini, terutama Bank In-
donesia, atas segala support-
nya dari awal sampai hari ini,

NTB Bidik Potensi Industri Busana Muslim

Mataram, BimaEkspres.-
Lembaga Kajian Sosial

dan Politik M16 kembali
membahas calon Sekda NTB.
Sebelumnya, hasil seleksi calon
Sekda telah berhasil menjaring
tiga nama yang telah diserahkan
pada Gubernur NTB. Namun,
Gubernur enggan membuka
tiga nama tersebut.

Lima nama calon Sekda
yang sebelumnya ikut ber-
kompetisi masing-masing
adalah Asisten Setda NTB,
Dra. Hj. Baiq Eva Nurcah-
yaningsih, M. Si, Kepala Dis-
tanbun NTB, Ir. H Husnul
Fauzi, M. Si, Kepala Bap-
penda NTB, Dr. Ir. H. Iswan-
di, M. Si, Kepala DPMPTSP
NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi,
M.Si dan Asisten II Setda
NTB, Ir. H. Ridwan Syah,
MM, M.TP.

Direktur M16, Bambang
Mei Finarwanto, mengata-
kan kelima calon Sekda me-
miliki peluang yang sama
untuk menjadi Sekda, jika
dilihat dari rekam jejak ma-
sing-masing.

"Ada isu calon Sekda pri-

boleh menjadi 'tukang ketik' dalam
penempatan pegawai, karena dia
mengawal pengembangan karier
dan profesionalisme pegawai,"
tegasnya.

Akademisi sekaligus Penga-
mat Politik Universitas Mataram,
Dr Asrin, menjelaskan Sekda
ideal harus dapat meyakinkan
gubernur soal kebijakan yang akan
dikeluarkan, sehingga gubernur
tidak terjebak dalam kekeliruan
melahirkan kebijakan yang ber-
dampak pada publik maupun po-
litik.

"Bagaimana mampu meya-
kinkan gubernur bahwa kebija-
kan tidak berakibat fatal dengan
masyarakat dan berakibat fatal
secara politik. Sehingga gubernur
tidak salah arah dalam meng-
ambil keputusan, apalagi ketika
politik interes sangat tinggi," tutur-
nya.

"Jika Sekda hanya sebagai
tukang ketik, maka bangkrut
negara ini. Pemda ini bangkrut,"
katanya.

Sekda menurutnya dapat
memahami apa keinginan da-
erah sekaligus apa keinginan
masyarakat. Pada posisi tersebut

peran profesionalitas Sekda
dipertaruhkan, karena terkadang,
kepentingan daerah dipengaruhi
kepentingan politis, sehingga
berdampak pada masyarakat.

"Kita berharap Sekda NTB
ke depan cerah dan bisa mem-
berikan pertimbangan pada
gubernur," ucapnya.

Mantan Ketua Umum GPII
, Karman BM , Dia mencerita-
kan posisi Sekda pada suatu titik
akan mengalami dilema. Satu
sisi Sekda harus pasang badan
ketika gubernur dikritik, di sini lain
Sekda "tidak boleh" lebih pintar
dari gubernur, khususnya saat di
pemerintah pusat.

"Sekda di waktu tertentu
tidak boleh lebih pintar dari
pimpinan, tetapi ketika gu-
bernur dikritik yang pasang
badan adalah Sekda," katanya.

Sekda juga harus siap menjadi
pengawal bagi gubernur ketika
mendapat respon negatif terhadap
kinerjanya. "Sekda harus mampu
merespon dinamika di luar
sebelum masuk ke Pemprov.
Kemudian bisa menjadi body-
guard untuk gubernur," ucapnya.
(BE04)

oritas saya rasa belum dan
bisa jadi enggak. Bisa jadi
limanya berpeluang sama.
M16 tetap merasa calon
Sekda ideal dua laki-laki dan
satu perempuan," ujarnya.

Mantan Sekda NTB, HM
Nur, mengatakan kriteria
Sekda ideal ada tiga, yakni
kemampuan pada bidang
akademis, fungsional dan
manajerial. Dengan kemam-
puan tersebut maka akan
mewujudkan pemerintahan
yang baik.

"Kemampuan akademis,
kemampuan teknis fungsio-
nal bisa diukur dari jenjang
jabatan, kemudian kemam-
puan managerial. Namun
paling mendasar adalah na-
sionalisme, jika tidak memi-
liki nasionalisme maka se-
mua akan runtuh," ungkapnya.

"Nasionalisme hadir jika
memiliki rasa kebangsaan,
tidak membedakan bahasa
dan bangsanya. Perbedaan
yang mengikat kita untuk
bersatu. Konfigurasi tiga as-
pek itu melahirkan nasiona-
lisme," ucapnya.

Dia mengungkapkan pe-
ran Sekda juga sebagai ad-
ministrator pemerintahan,
pembangunan dan kema-
syarakatan, sehingga Sekda
harus netral dari segala ke-
pentingan diri, kelompok ma-
upun golongan.

"Sekda harus netral dari
segala kepentingan. Ketika
ada kepentingan personal
atau kelompok maka pasti
kebijakan tidak pada rakyat,"
ujarnya.

Akademisi, Dr Wildan
menjelaskan Sekda sangat
penting sehingga Mendagri
hingga presiden ikut menen-
tukan, karena Sekda dipan-
dang sebagai pengawal ke-
pentingan nasional.

"Proses rekrutmen Sekda
kenapa sampai Mendagri
dan presiden menentukan
karena posisi Sekda sebagai
pembina kepegawaian bah-
wa diharapkan dapat me-
ngawal kepentingan nasio-
nal," ujarnya.

Dr Wildan berharap Sek-
da NTB terpilih nantinya ti-
dak hanya memiliki integritas,

tapi juga kemampuan ko-
munikasi. Dia mencontoh-
kan, banyak dinamika yang
buntu antara pemerintah
daerah dengan dewan atau
DPRD, karena ketidakmam-
puan komunikasi Sekda sen-
diri.

"Sekda harus memiliki
kemampuan komunikasi,
karena banyak dinamika
dengan dewan kadang buntu
karena kemampuan komu-
nikasi," jelasnya.

Dia meminta Sekda harus
dapat membangun jaringan
dengan pemerintah pusat
maupun kementerian. "Orang
pintar dan jujur belum tentu
memiliki kemampuan jari-
ngan seperti itu," ujarnya.

Terkahir, dia berharap
Sekda tidak menjadi "tukang
ketik" penetapan pegawai.
Karena, Sekda memiliki tu-
gas mengembangkan pega-
wai secara profesional dan
jujur.

"Sekda harus memiliki ke-
mampuan khusus pengemba-
ngan pegawai, harus memiliki
perhatian lebih. Sekda juga tidak

Sekda NTB Harus Jadi Bodyguard Gubernur Hingga Pintar Komunikasi
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Sosialisasikan RPP Lawata, KPU Kota Bima Turun ke Sekolah

kan oleh Ketua Divisi, So-
sialisasi, Partisipasi Ma-
syarakat dan SDM, Yety
Safriati. Dan di SMAN 5
Kota Bima, materi sosiali-
sasi disampaikan oleh Mur-
salin.

Materi sosialisasi yang
disampaikan meliputi, pe-
ngertian dari Rumah Pintar
Pemilu (RPP), tujuan di-
dirikannya RPP, sasaran
RPP dan Lingkup Materi
RPP.

“Kami juga sampaikan
bahwa materi RPP itu
meliputi Sejarah Pemilu,
pengertian serta penting-
nya Pemilu dan Demokra-
si, Sitem Pemilu, Tahapan
Pemilu dan juga Peserta
Pemilu. Profil penyeleng-
gara Pemilu mulai dari
KPU RI, KPU Provinsi
NTB dan KPU Kota Bima
ikut kami sampaikan juga,”
jelas Ketua Divisi Sosiali-
sasi, Partisipasi Masyara-
kat dan SDM KPU Kota
Bima, Yety Safriati.

Dijelaskan Yety, RPP
merupakan sebuah kon-
sep pendidikan pemilih
yang dilakukan melalui
pemanfaatan ruang dari
suatu bangunan atau ba-
ngunan khusus untuk me-
lakukan seluruh program/
aktifitas project edukasi
masyarakat. Pada fungsi
lebih luas, Rumah Pintar
Pemilu bisa menjadi se-

macam Museum Pemilu,
sehingga bisa menjadi wi-
sata edukasi bagi masyara-
kat, terutama untuk nilai-
nilai demokrasi dan kepe-
miluan.

Lanjut Yety, KPU Kota
Bima memiliki Rumah Pin-
tar Pemilu yang diberinama
RPP Lawata. Rumah Pin-
tar Pemilu tersebut diresmi-
kan pada tanggal 26 April
2017 oleh Ketua KPU NTB,
Lalu Aksar Ansori. RPP La-
wata memiliki pengertian,
pintu pengembangan de-
mokrasi dan Pemilu di Ko-
ta Bima.

Secara Umum, tujuan
didirikannya RPP adalah
untuk, meningkatkan par-
tisipasi pemilih, baik secara
kualitas maupun kuantitas
dalam seluruh proses pe-
nyelenggaraan Pemilu.

Serta menjadi pusat in-
formasi kepemiluan. Semen-
tara secara khusus, tujuan
didirikannya RPP adalah un-
tuk mengedukasi masyara-
kat akan pentingnya Pemilu
dan demokrasi, dengan cara
memperkenalkan nilai-nilai
dasar Pemilu dan demokrasi
(Pra Pemilih). Meningkatkan
pemahaman pentingnya de-
mokrasi (seluruh segmen),
dan menanamkan kesadaran
nilaiu-nilai berdemokrasi (se-
luruh segmen).

“Sasaran RPP adalah ma-
syarakat umum dan seluruh
segmentasi yang terdapat
dalam masyarakat,” tegas
Yety.

Kegiatan sosialisasi ter-
sebut diharapkan bisa me-
ningkatkan minat pelajar
dan masyarakat umum la-
innya untuk berkunjung ke
RPP Lawata KPU Kota
Bima. Selain kegiatan RPP
“Out”, KPU Kota Bima ju-
ga akan menerima kunju-
ngan balasan dari pelajar-
pelajar tersebut, yang dike-
mas dalam kegiatan RPP
“In”.

“Maksudnya, RPP “Out”
itu kami yang berkunjung ke
sekolah-sekolah. Sementara
RPP “In”, sekolah yang akan
berkunjung ke RPP Lawata,”
pungkasnya. (BE04)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk mensosialisasi-

kan keberadaan Rumah Pin-
tar Pemilu (RPP) Lawata,
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Bima gencar
melakukan kegiatan sosiali-
sasi. Seperti yang dilaksana-
kan pada Senin (4/11). Ada
empat Sekolah Menengah
Atas Negeri (SMAN) di
Kota Bima yang menjadi
target kegiatan sosialisasi.
Diantaranya, SMAN 1 Kota
Bima, SMAN 3 Kota Bima,
SMAN 4 Kota Bima dan
SMAN 5 Kota Bima.

Kegiatan sosialisasi itu
diikuti oleh siswa/siswi
yang ada di empat sekolah
tersebut. Kegiatan sosiali-
sasi tersebut disesuaikan
dengan kelas yang memi-
liki jadwal mata pelajaran
PPKN di hari itu. Sehing-
ga tidak mengganggu akti-
vitas Kegiatan Belajar Me-
ngajar (KBM) di sekolah

tersebut. Seperti di SMAN
4 Kota Bima, peserta so-
sialisasi adalah siswa/siswi di
kelas X IPA I.

Materi sosialisasi disam-
paikan oleh Ketua dan ang-

gota KPU Kota Bima. Di
SMAN 1 Kota Bima, ma-
teri sosialisasi diberikan
oleh Ketua Divisi Data dan
Informasi, Bukhari.

Sementara di SMAN 3

Kota Bima, materi sosialisa-
si disampaikan oleh Ketua
Divisi Hukum dan Pengawa-
san, Agussalim.

Di SMAN 4 Kota Bima,
materi sosialisasi disampai-

Kegiatan sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Lawata KPU Kota Bima ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bima.

Bima, BimaEkspres.-
Kapolsek Bolo, IPTU

Juanda mengimbau war-
ga jaga Kamtibmas. Hal
itu disampaikan Kapolsek
mengingat sukses Pilka-
des sebentar lagi akan di-
laksanakan di delapan de-
sa yang ada di Bolo.

“Pilkades tidak lama la-
gi. Untuk itu mari kita jaga
Kamtibmas,” tuturnya, Senin
(4/11).

Kata Kapolsek, sejauh ini
Kamtibmas di Bolo aman
terkenali, walau pun demiki-
an kita tidak boleh lengah.

Karena kapan dan dimana
pun instabilitas wilayah bisa
saja terjadi.

“Kita harap semua lintas
yang ada saling koordinasi.
Sehingga Kamtibmas bisa ter-
pantau hingga suksesi Pilka-
des dilaksanakan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak akan
maksimal dalam menjalan-
kan tugas tanpa ada bantu-
an warga. Untuk itu, sela-
ku Kapolsek berharap agar
melaporkan semua insiden
yang terindikasi muncul.

“Warga tidak usah sungkan
untuk melaporkan semua yang

Warga Bolo Diimbau Jaga Kamtibmas

Atlet Difabel Asal Dompu, Berpeluang Rebut Emas di Peparpenas 2019

Mataram, BimaEkspres.-
Atlet atletik berkebutu-

han khusus, M. Fadliansyah
Putra, asal Dompu, memiliki
peluang besar merebut satu
medali emas di Pekan Para-
limpik Pelajar Nasional (Pe-
parpenas) di Jakarta, 7-13
Nopember 2019. Target yang
dipasang dinilai cukup berala-
san, karena kecepatan waktu
Fadliansyah disebut makin
meningkat.

"Di cabor Atletik kita

target satu medali emas.
Target ini kita tujukan ke-
pada Fadliansyah di nomor
100 meter putra," ungkap
pelatih atletik Peparpenas
NTB, Muhtar.

Dikatakannya, remaja
yang berasal dari SLB Ne-
geri 1 Dompu itu, bakal tu-
run di dua nomor, yakni 100
meter dan 200 meter putra.
Adapun keyakinan pen-
damping Fadliansyah bisa
mengamankan satu emas,

lantaran sebelumnya su-
dah melewati sejumlah tes
dan seleksi yang cukup
ketat. Dimana pada pro-
ses seleksi yang diseleng-
garakan pihak Dispora NTB
terbilang cukup ketat.

Sehingga ini juga dija-
dikan salah satu dasar me-
ngapa atlet ini diandalkan
pada Peparpenas nanti.

Untuk Cabor atletik sen-
diri, NTB pada ajang Pe-
parpenas bakal menurunkan

tujuh atlet, yakni lima putra dan
dua putri. Atlet putra dianta-
ranya, M. Fadliansyah Putra,
Muhammad Alwi Rahman,
Afriadi Nurfirmansyah, I
Gede Suarjana, dan Abdul Ha-
lid. Sedangkan dua atlet putri,
yaitu Meri Anggriani dan La-
ilatul Imtihani.

Soal peluang atlet atletik
lainnya, dijelaskan Muhtar
rata-rata memiliki peluang
mempersembahkan medali
untuk NTB. Namun pelu-
ang terbesar ada di pundak
Fadliansyah yang kategori
tuna grahita di nomor 100
meter putra, karena dia su-
dah teruji.

Bahkan melalui TC yang
dilalui selama enam hari ke
depan, remaja 16 tahun ter-
sebut dipastikan kecepatan-
nya bakal semakin mening-
kat. Namun yang tetap di-
antisipasi adalah konsistensi
Fadliansyah. "Cuma yang ki-
ta harapkan, semoga Fadli-
ansyah tetap konsisten. Kare-
na hati pengidap tuna grahita
suka berubah-ubah, itu yang
kita khawatirkan," katanya.
(BE08)

terjadi di lapangan,” pintanya.
Dijelaskannya, dari delapan

desa yang akan melaksanakan
Pilkades yaitu, Desa Tambe,

Rasabou, Kananga, Tumpu,
Nggembe, Bontokape, Sanolo

dan Leu. “Delapan desa itu
akan melaksanakan Pilkades
pada Senin (16/12) menda-
tang,” bebernya.

Perbedaan pilihan itu hal
yang lumrah, sehingga me-
nurutnya, warga tidak usah
menjadikan hal itu sebagai
sarana untuk saling sikut ke-
mudian berujung terjadinya
perselisihan.

“Pilkades harus disukses-
kan bersama. Untuk itu mari
kita sisingkan baju untuk ba-
hu membahu dalam rangka
menjaga konduktifitas wila-
yah,” tutupnya. (BE07)
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