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Kota Bima, BimaEkspres.-
Pemkot Bima berkomitmen meningkat-

kan sarana dan prasarana serta pelayanan
tempat layanan kesehatan, termasuk alo-
kasi anggarannya. Hal itu disampaikan Wa-
kil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, saat
menerima tim Komisi Akreditas di Labkes-
da dan Pemeliharaan Alat Kesehatan, Se-
lasa (6/10).

Baca: Tidak Memadai... Hal 3

Dikatakannya, Pemkot Bima melalui
Dinas Kesehatan tahun 2019 ini telah men-
canangkan tahun akreditasi bagi tempat
pelayanan kesehatan. Ini juga sesuai Ke-
inginan keras pemerintah untuk terus me-
ningkatkan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat.

“Kami selaku pimpinan daerah sangat
menyadari pentingnya kesehatan. Apalah

Apa Gunanya Ekonomi Tumbuh,
Tapi Layanan Kesehatan tidak Memadai

Bima, BimaEkspres.-
Pengadilan Tinggi Negeri Mataram me-

mutuskan bebas terhadap Aparatur Sipil
Negara (ASN), Ir Heru Priyanto, Mantan
Kadis Perkebunan Kabupaten Bima. Na-
mun sejak diputus bebas oleh pengadilan
Tipidkor dan hakim memerintahkan Pem-
kab Bima memulihkan statusnya, namun be-
lum juga dilakukan.

Heru Priyanto merupakan ASN Pem-
kab Bima yang diduga terlibat dalam ka-
sus Tipikor Kopi Tambora. Namun akhir-
nya Pengadilan Tinggi (PT) Mataram men-
jatuhkan vonis bebas dan menyatakan Heru
tidak bersalah. Hanya saja, pembebasan ter-
sebut belum disambut dengan pemulihan
status dan haknya sebagai seorang pejabat
dan ASN Pemkab Bima.

Heru mengaku, sejak dinyatakan tidak
bersalah dan divonis bebas Juni lalu, hing-
ga saat ini dirinya tidak pernah berkantor
lagi. Yang memilukan lagi, gajinya pun ti-
dak diterima lagi. Padahal katanya putu-
san PT inkrah, sejak Agustus 2019 lalu.

"Selama divonis saya hanya berada di
rumah saja. Tidak tahu berkantor di mana
karena tidak ada petunjuk dari Pemkab,"
ungkapnya. Heru menjalani proses kasus

Baca: Abaikan... Hal 6

Bebas, Pemkab Kok
Abaikan Putusan Pengadilan?

Bima, BimaEkspres.-
Pengklaiman lahan perbatasan Desa

Doro O'o dan Desa Wadu Ruka, Keca-
matan Langgudu, Kabupaten Bima, ma-
sih menjadi persoalan. Pemerintah Dae-
rah meminta tokoh masyarakat kedua
desa harus duduk bersama menyelesa-
ikannya.

Salah satu pemuda Desa Doro O'o Sah-
lan, mengungkapkan permasalah antardua
desa karena karut marut soal pengklaiman
batas wilayah.

"Belakangan ini kami dihadapkan de-
ngan masalah batas wilayah, wilayah dari
dulu masuk areal Doro O'o namun lebih
banyak diklaim oleh masyarakat Wadu-
ruka," jelas Sahlan dihadapan Bupati Bi-
ma, Senin.

Apa yang disampaikan Sahlan dibenar-
kan oleh masyarakat yang hadir pada aca-
ra pembukaan BBGRM tingkat Kecama-
tan Langgudu. Dikuatirkan  akan terjadi ma-
salah lebih besar bila tidak ada penyelesai-

Baca: Bermasalah... Hal 4

artinya ekonomi tumbuh dan kecerdasan
masyarakat tumbuh, tanpa didukung kese-
hatan memadai,” ujarnya.

Diungkapkannya, aturan alokasi APBD
minimal 10 persen untuk bidang kesehatan.
“Tetapi  kami di tahun 2019 sudah alokasikan

Berkali Kali Ajukan Proposal, SMPN 3 Tambora Masih Dicuekin

Anggota TNI Kodim 1608 Bima terlibat dalam pembukaan jalan tani di Desa Lewinta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Selasa.
Berita di halaman 4.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Masih Dicuekin... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Kondisi bangunan sejumlah sekolah di

Kabupaten Bima masih masih memeriha-
tinkan. Hal ini dapat dilihat dari banyak-

merintah daerah. Walau selama ini sudah
berkali kali mengajukan proposal melalui
Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Tapi,
hingga saat ini belum pernah dilirik oleh
pemerintah.

Kepala SMPN 3 Tambora, Husnin, SPd,
membenarkan sering mengajukan proposal
untuk mendapatkan bantuan. Namun tidak
pernah mendapatkan perhatian dari Peme-
rintah Kabupaten (Pemkab) Bima.

"Sudah puluhan kali kami ajukan pro-
posal. Tapi, tidak satupun ditanggapi oleh
Dinas Dikbupora," ujarnya, Senin,  (4/11).

Selama ini, kata dia, sering kali ke Ibu
Kota Kabupaten Bima, bahkan mengi-
nap untuk menyampaikan keluhan sisiwa
dan guru selama ini. Tapi,  perjuangan itu
sia-sia saja.nya bangunan sekolah yang rusak dan

nyaris roboh.
Seperti halnya SMPN 3 Tambora. Se-

jak 2016, tidak pernah perhatikan oleh pe-

Lingkungan SMPN 3 Tambora.
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CATATAN REDAKSI

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupa-
ten Bima, Sabtu (2/11) malam lalu, menggelar
Diskusi Bareng Pemuda. Kegiatan yang dige-
lar di Sekretariat KNPI tersebut mengangkat
tema “Diskursus Penuda dan Pembangunan
Daerah”.

Diskusi ini mencoba untuk menyatukan
gagasan pemuda di Bima. Agar gagasan itu
dapat disampaikan kepada pemerintah dan
menjadi sumbangsih bagi daerah.

Mode dialog yang dilakukan KNPI ini
patut diapresiasi. Apalagi forum untuk pemuda
cukup jarang ada, sehingga ruang dialog
kerap memanfaatkan media sosial.

Dialog dalam rangka refleksi Hari Sumpah
Pemuda itu diharapkan menjadi titik awal,
bagaimana pemuda menyatukan energy untuk
daerah. Jika energy gagasan yang dimiliki ti-
dak disalurkan,  maka akan menjadi mubazir.

Seharusnya pemerintah mengajak pemuda
untuk membangun daerah melalui ruangd dia-
log. Mendengarkan apa yang menjadi pan-
dangan mereka dalam membangun daerah.

Tidakkah Soekarno, Presiden RI pertama,
dalam pidatonya meminta 10 pemuda hebat
untuk mengguncang dunia. Itu menujukkan,
jika pemuda memiliki energi besar dan tulus
dalam membangun bangsa, asal diberikan ru-
ang dan kesempatan.

Bagi pengurus KNPI sendiri, dialog yang
dilakukan ini menjadi pertukaran ide dan
gagasan. Diskusi  juga dapat mengakomodir
berbagai pandangan konstruktif sebagai wujud
partisipasi pemuda untuk pembangunan dae-
rah. Mendorong pemuda untuk melahirkan
gagasan inovatif yang diperlukan bagi ter-
capainya visi pembangunan Kabupaten Bima.
Mendorong pemuda dalam ikut memecahkab
berbagai persoalan di daerah.

Ruang seperti ini, harus dibuka untuk men-
jawab problematika kepemudaan. Pemuda ja-
ngan sampai hanya menjadi kelompok yang
dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

Pemuda juga diharapkan menjadi mata
air perubahan. Selama ini banyak pemuda Bi-
ma menjadi objek mobilisasi kepentingan poli-
tik.

Selain itu, ada yang menyorot bagaimana
dialegtika di media sosial. Banyak yang kehi-
langan etika dan estetika, mestinya dapat men-
cerminkan jati diri sebagai Dou Mbojo yang
religius. Pemuda tidak mampu mengontrol in-
formasi yang diterima.

Penetrasi Internet yang tinggi, tidak diim-
bangi dengan dengan kemampuan bersikap
kritis terhadap informasi yang beredar di in-
ternet. Untuk itu, penetrasi internet harus diba-
rengi dengan literasi media.

Besarnya penetrasi informasi melalui me-
dia sosial perlu direspon oleh generasi  muda,
sebagai bagian dari pengguna internet aktif.
Memanfaatkan media sosial untuk memba-
ngun daerah dan bangsa, bukan sebagai ins-
trumen untuk bertikai, saling menjelek-jelek-
kan, dan menyebar fitnah.

Cukup menggelisahkan, ketika beranda
di media sosial belakangan ini dipenuhi kata-
kata “sampah”.  Maka, jika melihat informasi yang
terpampang di media sosial, lebih dulu dianalisa
pesan dan beritanya. Apakah mengandung nuansa
perpecahan dan adu domba, karena begitu
banyaknya informasi bertujuan merusak sendi-
sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan
bernegara. (*)

Pemuda Berdialog

Bima, BimaEkspres.-
Lantaran kesal dengan

pelayanan di Dinas Sosial
(Dinsos) Kabupaten Bima,
seorang pemuda yang dike-
tahui bernama Leo warga
Desa Cenggu, Kecamatan
Belo mengamuk di kantor se-

tempat, Selasa (5/11).
Leo yang dikonfirmasi me-

ngaku kesal karena merasa
dipimpong oleh staf yang ada
di Dinas Sosial. Dikatakannya,
sudah capek bolak balik untuk
mengurus keperluannya, na-
mun tidak ada tanggapan serius.

“Sebagai warga harus
dilayani dengan baik bukan
dipimpong,” tuturnya.

Berdasarkan keterangan
yang dihimpun di TKP, kro-
nologisnya, pemuda tersebut
merasa kesal dengan ketera-
ngan yang diberikan staf dinas

yang menganjurkan klarifikasi
persoalannya kepada Kabid
atau kepala dinas. Sementara
kedua pejabat yang dimaksud
tidak masuk kantor.

Insiden ini tidak berlang-
sung lama karena banyak staf
lain yang ikut melerai. (BE07)

Kesal Dengan Pelayanan Dinsos,
Seorang Pemuda Ngamuk

Bima, BimaEkspres.-
Desa Donggobolo, Keca-

matan Woha Kabupaten Bi-
ma, mendapat bantuan penim-
bunan jalan tani sepanjang 600
Meter di So Temba Ta'a Desa
setempat. Bantuan tersebut
bersumber dari APBD Ka-
bupaten Bima melalui Dinas
Pertanian.

"Alhamdulillah, diakhir ta-
hun ini ada bantuan dari Di-
nas Pertanian Kabupaten Bi-

ma terkait penimbunan jalan
tani di So Temba Ta'a,” jelas
Sekretaris  Desa Suryadin, S.
Pd, Selasa (5/11).

Kata dia, jalan tani di So
Temba Ta'a dibuka tahun lalu
menggunakan dana dari ADD,
namun masih belum maksimal.
Karena saat musim hujan ter-
genang air diakibatkan luapan
dari drainase.

"Kita mengajukan propo-
sal ke Dinas Pertanian, Al-

hamdulillah mendapat respon
dan dikerjakan bahkan sudah
selesai," jelasnya.

Sementara Rahmat Hida-
ya pemilik CV Aman Karya,
selalu pelaksana proyek
menjelaskan, pekerjaan ini
menggunakan dana seba-
nyak Rp90 juta bersumber
dari ABPD Kabupaten Bima.

"Panjang pekerjaan dalam
RAB 570 meter namun di-
kerjakan 600 meter lebih ka-

rena permintaan warga," je-
lasnya.

Penimbunan jalan ini de-
ngan lebar 3,5 meter dan
tinggi 2,5 cm, pihaknya mem-
perdayakan masyarakat
untuk memperjakan ini.

"Ada juga pekerjaan yang
kami lakukan diluar RAB,
yaitu pemasangan dua pipa
untuk saluran ain memotong
jalan,serta deker," ujarnya.
(BE05)

Desa Donggobolo dapat Bantuan Penimbunan Jalan Tani

Suasana kericuhan di Kantor Dinsos Kabupaten Bima, Selasa.
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Polisi Tilang 1494 Kendaraan Selama Operasi Zebra
Kota Bima, BimaEkspres.-

Operasi Zebra yang digelar
serentak diseluruh Indonesia
selama 14 hari hingga 5 Novem-
ber kemarin, Sat Lantas Polres
Bima Kota menilang sedikitnya
1.494 kendaran.

Kendaraan yang ditilang jelas
Kapolres Bima Kota melalui Ka-
sat Lantas IPTU Risqi Ardian,
S IK, didominasi kendaraan roda
dua, yakni jenis sepeda motor.

"Sedangkan roda tiga 2 unit
dan roda empat sebanyak 13 unit.
Operasi zebra berakhir hari ini
Selasa," ungkapnya kepada war-
tawan Selasa (5/11) kemarin.

Dijelaskannya, kendaraan
yang ditilang sebanyak 1494 ter-

menggunakan knalpot racing.
"Selain ditilang, ada juga yang

diberi teguran yaitu sebanyak 348,"
jelasnya. Dalam operasi Zebra
tukasnya, ada juga kendaraan
dinas yang ditilang dan ditahan
kendaraannya yaitu 1 unit roda
dua dan 2 unit roda tiga (motor
sampah).

"Kendaraan dinas ini milik
Pemkot Bima," tuturnya. Diakui
Kasat, pelanggaran dalam ber-
lalulintas tahun ini ada penurunan
dari tahun sebelumnya.Tahun la-
lu sebanyak 1892 kendaraan yang
ditilang.

"Ini bukti masyarakat sudah
ada kesadaran dalam meleng-
kapi surat-surat dan lainnya
dalam berkendara," tutupnya.
(BE09)

Tidak Memadai... dari hal.1

11 persen dan tahun 2020 naik
menjadi 13 persen,” terangnya.

“Ini menunjukan komitmen
kami terus tingkatkan sarana dan
prasarana dan pelayanan sehing-
ga tingkat kesehatan meningkat
dapat terlayani dengan baik. Saya
pribadi dan pemerintah mem-
berikan apresiasi pada Kepala
Dikes dan jajarannya yang sudah
mencanangkan tahun ini tahun
akreditasi. Ini kelima kali dan se-
lalu saya menerima tim akreditas,"
lanjutnya.

Diakuinya saat ini masih ba-
nyak kekurangan dan harus dibe-
nahi. perjalanan masih panjang
untuk mewujudkan itu semua.

Dia juga meminta agar jajaran
Dikes tidak cepat puas hati dan
bangga atas capaian ini. “Namun
ini terus ditingkatkan dan diperta-
hankan. Karena ini juga tanggung
jawab moral kita semua, sehingga
kedepan akan dapat akreditas pa-
ripurna dan pelayanan terbaik da-
pat dirasakan masyarakat,” pung-
kasnya. (BE06)

sebut, dengan jenis pelanggan
beragam. Mulai kelengkapan su-

rat-surat, kelengkapan berken-
dara maupun kendaraan yang

Bima, BimaEkspres.-
Proses penentasan sanitasi

terus digenjotkan. Tidak saja oleh
pemerintah pusat dan daerah,
bahkan pemerintah desa juga
ikut mengambil peran agar tidak
ada lagi warga yang buang air
besar sembarangan.

Untuk mewujudkan itu, pe-
merintah Desa Kananga Keca-
matan Bolo membangun 23 unit
jamban untuk 23 kepala keluar-
ga di desa setempat.

Pj Kepala Desa Kananga, Su-

Pemdes Kananga Bangun 23 Unit Jamban

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

Feri Sofiyan, SH

herman, mengatakan, hingga sa-
at ini pihaknya telah membangun
8 unit jamban dari total23 jamban
yang akan dibangun. Pembangu-
nan jamban itu merupakan salah
satu program pembangunan de-
sa setempat yang menggunakan
dana desa tahap kedua tahun 2019.

“Kami targetkan akan ram-
pung dalam bulan ini,” ujarnya,
Selasa (5/11)

Kata dia, saat ini semua mate-
rial yang dibutuhkan untuk pemba-
ngunan jamban tersebut telah disa-

lurkan. Sehingga pembangunan
siap dilaksanakan secara terus me-

nerus. “Pasir dan material lain se-
dang kami bagikan kepada semua

penerima manfaat,” katanya.
Dia  menjelaskan, pembangu-

nan jamban tersebut memang
molor dari waktu yang dijadwal-
kan. Namun, hal itu terjadi ka-
rena ada kendala teknis yang di-
temukan oleh petugas di lapa-
ngan. “Pendistribusian material
terkendala karena kondisi di la-
pangan kemarin,” jelasnya.

Suherman berharap, semoga
dengan adanya bantuan 23 unit
jamban tersebut akan mengurangi
kebiasan masyarakat membuang
air besar sembarang. Sehingga pe-
netapan desa setempat sebagai de-
sa ODF bisa diwujudkan. “Kan su-
dah dicanangkan memang sebagai
desa ODF dulu,” ungkapnya. (BE07)

Pj Kepala Desa Kananga, Suherman
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Baru Beroperasi, Puskesmas Kumbe dapat Akreditasi dari Kemenkes

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah lima tempat

layanan kesehatan lainnya
mendapat akreditasi, kini
giliran Puskemas Kumbe
memerolehnya dari Ke-
menkes RI. Status akredi-

tasi yang diperoleh Madya.
Puskesmas Kumbe be-

rada di Kecamatan Rasa-
nae Timur atau tempatnya
di wilayah Kelurahan Kum-
be pada 16 Oktober lalu di-
survei oleh tim akreditasi dari

Kemeskes RI. Dari hasil
survei kemeneks RI melalui
Komisi Akreditas dan Dikes
Provinsi NTB mengeluarkan
rekomendasi akreditasi ma-
dya pada 1 nopember 2019.

Surat pemberitahuan ak-

reditasi Madya dari Ke-
menkes Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan Ko-
misi Akreditasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Perta-
ma. Dengan nomor YM.-
02.01V.14/01066/2019

Pemberitahuan Hasil Ak-
reditasi Disampaikan Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Se-
hubungan dengan pelaksana-
an survei akreditasi di Pus-
kesmas KUMBE  Kota Bi-

ma pada tanggal 16 Oktober
2019 sampai dengan  20 Ok-
tcber 2019, diberitahukan sta-
tus akreditasi Fasilitas Kese-
hatan Puskemas Kumbe  sta-
tus Madya yang Berlaku sam-
pai dengan 15 Oktober 2022.

Kepala Dikes Kota Bima,
H Azhari pada Bima Ekspres
menyampaikan rasa syukur,
karena setelah menjalani sur-
vei oleh tim komisi akreditas.
Puskesmas Kumbe baru beru-
sia muda resmi beroperasi

Masih Dicuekin...  dari hal.1

"Percuma saja bolak ba-
lik ke dinas untuk menda-
patkan kejelasan masalah
bantuan dan kami mendu-
ga proposal itu diabaikan
begitu saja," tuturnya.

Bima, BimaEkspres.-
Sebagai bentuk kepe-

dulian terhadap masyara-
kat petani yang ada di Desa
Lewintana Kecamatan So-
romandi. Jajaran TNI di ba-
wah naungan Komandan
Kodim 1608/Bima, Letkof
Inf Bambang Kurnia Eka
Putra membuka jalan tani
di desa setempat.

Komandan Kodim 1608/
Bima, Letkof Inf Bambang
Kurnia Eka Putra, Selasa
(5/11), menyampaikan, se-
lain membuka jalan tani de-
ngan volume 900 meter,
TNI juga membangun dua
unit Pos Kamling.

“Tidak sekedar itu. Kita
juga bantu warga pembu-
atan 20 unit jambanisasi ser-
ta pemasangan kubah mas-
jid Al Muttaqin desa setem-
pat,” tutur Dandim yang akrab
dengan awak media itu.

Tujuan jalan tani dibuka

yakni sebagai akses petani
pada saat mengangkut ha-
sil produksi pertanian. Se-
hingga kata dia, petani ti-
dak lagi repot pada saat mu-
sim panen tiba.

“Sebelumnya petani ke-
sulitan mengangkut hasil
pertanian. Karena sudah di-
buka jalan ini petani tidak
lagi memutar bahkan sudah
dekat dengan area permuki-
man,” jelasnya.

Terkait kegiatan ini, lan-
jut Dandim, dimulai sejak
Sabtu (2/10) lalu, sedangkan
sesuai targetnya akan diker-
jakan hingga satu pecan ke
depan. “Kita targetkan selesai
minggu depan. Itu pun kalau
tidak ada hambatan,” tuturnya.

Dalam giat ini pula, je-
lasnya, selain personel TNI
dilibatkan juga warga sekitar.
Hal itu dilakukan sebagai
wujud nyata untuk menjaga
budaya gotong royong.

“Kita apresiasi tingkat
keikutsertaan warga pada
program ini. Semoga ke-
bersamaan ini tetap solid,”
pungkasnya.

Kepala Desa Lewinta-
na, Hidayat, menyampai-
kan terima kasih kepada
jajaran TNI karena telah
berpartisipasi dalam mem-
bangun Desa Lewintana.

“Program ini patut di-
syukuri karena warga sa-
ngat terbantu,” ucapnya.

Atas dedikasi dan kinerja
TNI, mewakili warga setem-
pat saya tidak lupa menyam-
paikan rasa bangga. Karena
apa yang dilakukan oleh ja-
jaran TNI sangat membantu
Pemdes.

“Alhamdulillah kita ti-
dak mengalokasikan Dana
Desa dalam kegiatan ini.
Kita hanya sebagai peneri-
ma manfaat saja,” tutupnya.
(BE07)

pada tahun 2018 dapat status
Madya.

“Saya ucapan terima ka-
sih pada Wali dan Wakil Wa-
likota Bima, seluruh elemen
masyarakat, jajaran Puskes-
mas Kumbe atas dedikasi
dan kerja kerasnya selama
ini sehingga mendapatkan
akreditasi. Harapannya ke-
depan akreditasi akan me-
ningkat dan pelayanan kese-
hatan terus ditingkatkan,”
ujarnya. (BE06)

Bermasalah... hal.1

an, termasuk keterlibatan
Pemerintah Daerah.

"Kami berharap masu-
kan dan arahan Pemerin-
tah Daerah untuk membe-
rikan penjelasan dan solusi
penyelesaian, jangan sam-
pai ini membias ke generasi
kedepan," jelasnya.

Menanggapi soal itu, Bu-
pati Bima Hj. Indah Dha-
mayanti Putri, SE mengaku
belakangan ini Pemerintah
Daerah banyak menyele-

saikan sengketa batas desa
dan wilayah. Dikatakannya,
para tokoh di desa lebih pa-
ham bagaimana batas wila-
yah.

"Penyelesaian batas wi-
layah cenderung diselesai-
kan dengan duduk bersa-
ma antara tokoh dua desa,
orang di luar tidak akan
mampu menyelesaikan-
nya," jelas Bupati Bima.

Bupati mengaku, para
tokoh dan ulama di desa

dinilai lebih paham untuk
membicarakan batas wila-
yah. Jangan libatkan pihak
lain, apalagi yang mengam-
bil keuntungan.

"Saya hanya bisa me-
nyarankan, jangan muncul-
kan masalah apalagi mem-
besar-besarkan, namun hal
itu akan terselesaikan
dengan duduk bersama
antara tokoh Wadu Ruka
dan Doro O'o,"ujarnya.
(BE05)

Mestinya kata dia, pe-
merintah tidak boleh apatis
terkait permintaan kita.
Karena apa yang dilaku-
kan selama ini demi kema-
juan dunia pendidikan.

"Kita sangat berharap
untuk mendapatkan aloka-
si anggaran rehab sekolah.
Semoga pemerintah mem-
punyai niat baik untuk mem-
bantu," tutupnya. (BE07)

Drs H Azhari, MSi

Peduli Terhadap Petani,
TNI Buka Jalan Tani di Lewintana
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Dinsos Sediakan
Paket Sembako untuk 50 Veteran

Bima, BimaEkspres.-
Dinas Sosial (Dinsos)

Kabupaten Bima akan
memberikan paket Sem-
bako bagi 50 veteran pada
momentum peringatan hari
Pahlawan Nasional di Ta-
man Makam Pahlawan
Desa Belo, Kecamatan
Palibelo pada 10 Novem-
ber mendatang.

Kabid Usaha Kesejah-
teraan Sosial (UKS) Dinas
Sosial Kabupaten Bima,
Dewi Yuliati, S.Stp, menga-
takan, selain mendapatkan
bantuan berupa sembako.
Sebanyak 50 veteran akan
diberikan uang transportasi
yakni masing masing Rp-
100 ribu.

"Kita berikan sembako
dan uang transportasi bagi
veteran itu," ujar Dewi
sapaannya, Selasa (5/11).

Sebagai dinas yang di-
percayakan untuk penye-

lenggara pelaksanaan upa-
cara, Dinsos telah menyi-
apkan semua sejak seka-
rang, termasuk undangan
yang akan dihadir. "Bupati
dan Wakil Bupati, TNI Pol-
ri tentunya serta para vete-
ran dan masyarakat, juga di-
uangkan dalam upacara ini

nanti," imbuhnya.
Wanita yang selalu ak-

rab dengan awak media ini
mengajak dalam momen
hari pahlawan ini agar ge-
nerasi muda menjadi gar-
da depan untuk membantu
pemerintah dalam mendu-
kung kemajuan pembangu-

Penghuni Lapas Mataram dapat
Suntikan Motivasi Gubernur NTB

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

menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan kepri-
badian klien di Balai Pemasyarakatan Mataram, Selasa
(5/11/2019).

Kegiatan bimbingan kepribadian ini merupakan agenda
rutin di dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) Mataram.
Kegiatan ini diperuntukkan bagi penghuni klien yang men-
dapat cuti bersyarat dan akan dibebaskan, selain menda-
patkan bimbingan kemandirian.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan
nasihat kepada para klien Balai Pemasyarakatan Mata-
ram, agar terus tetap optimis walaupun pernah memiliki
masa lalu yang kelam.

"Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua
pasti pernah punya derita masing-masing," ucapnya.

Gubernur yang akrap disapa Bang Zul ini juga berpesan
untuk tidak mudah patah semangat dan selalu mensyukuri
apa yang pernah dilewati dalam pembinaan di Balai Pe-
masyarakatan.

"Semangat untuk hidup itu harus selalu dihadirkan.
Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, begitu sebaliknya.
Asalkan kita selalu bersyukur," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Pe-
masyarakatan Mataram, Sudirman, mengatakan ke-
giatan ini sebagai bentuk menambah kapasitas baik dalam
pribadi maupun kreativitas yang menghasilkan para
kliennya.

"Kegiatan ini diperuntukkan bagi klien Balai Pe-
masyarakatan Mataram agar para klien tidak kembali
ke jalan tersebut dan melanggar hukum," ungkap Sudir-
man.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
NTB, Andi Dahrif Rafied, dalam sambutannya menga-
takan melalui Bapas Mataram tersebut, ia ingin meng-
hapus pandangan tidak baik terhadap klien yang pernah
menetap di Balai Pemasyarakatan.

"Harapan kami klien ini bisa menerapkan keahlian
yang diajarkan ketika sudah kembali ke masyarakat. Hal
ini juga membantu menghapus stigma masyarakat yang
mengatakan mantan napi adalah penjahat. Padahal itu
tidak sepenuhnya benar," ungkapnya. (BE08)

Lombok Barat, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub)

NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah menyaksikan san-
darnya kapal pesiar Sun
Princess di Pelabuhan Gili
Mas, Kecamatan Sekotong,
Kabupaten Lombok Barat,
Selasa (5/11/2019).

Wagub menyatakan bah-
wa pihaknya optimistis
akan dapat mengejar capai-
an target kunjungan 4,5 juta
wisatawan di tahun 2020
mendatang. “Alhamdulillah
hari ini adalah hari pertama
kali Pelabuhan Gili Mas be-
roperasi. Bagi kami ini ada-
lah suatu progres yang sa-
ngat baik. Tentunya menjadi
tantangan bagi kita semua,
bagaimana kita melayani
tamu-tamu kita dengan se-
baik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala
Bagian Hukum dan Kerja-
sama Luar Negeri, Ditjen

Perhubungan Laut Kemen-
terian Perhubungan, Hasan
Basri, yang mewakili Sekre-
taris Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut menjelas-
kan kapal pesiar berukuran
besar bersandar di Pelabu-
han Gili Mas, Sekotong, Lombok
Barat, sekaligus menandai pe-
labuhan ini sekarang sudah
resmi beroperasi.

Kapal pesiar Sun Prin-
cess berukuran 261 meter
itu berkapasitas 5.000 orang.
Kali ini kapal tersebut me-
ngangkut 2.031 orang wi-
satawan mancanegara.

Dermaga di Pelabuhan
Gili Mas sepanjang 440 me-
ter telah rampung dibangun
oleh PT Pelabuhan Indone-
sia III (Persero) / PT Pelin-
do III dan siap untuk disan-
dari kapal pesiar Sun Prin-
cess dengan Length Over-
all (LOA) 261 meter, lebar
32 meter, bobot mati 77,441

GT, dimana sebelumnya ka-
pal pesiar tidak bisa sandar
ke pelabuhan Lembar saat
mengunjungi Pulau Lombok.

“Telah kita saksikan ber-
sama bahwa hari ini men-
jadi hari kebanggaan dari
masyarakat Nusa Tenggara
Barat, dapat kita lihat telah
tersandarkan kapal dalam
ukuran besar kapal cruise
yang mengangkut wisata-
wan asing. Tentunya ini se-
buah potensi yang sangat
dibanggakan dan ini juga
dapat berpengaruh pada
pendapatan daerah teru-
tama pariwisata yang men-
jadi ikon,” ucapnya saat
menghadiri uji coba sandar
Kapal Cruise di Terminal
Gili Mas, Lombok Barat.

Dalam kesempatan yang
sama, Direktur Operasi dan
Komersial, Putut Sri Mul-
janto mengatakan bahwa
mulai hari ini, kapal pesiar

2020, NTB Targetkan 4,5 Juta Wisatawan
dengan panjang lebih dari
300 meter bisa langsung
bersandar di dermaga se-
hingga wisatawan tidak
perlu lagi menggunakan
sekoci untuk mencapai da-
ratan seperti yang selama ini
dilakukan di Pelabuhan Lem-
bar, sehingga dari keamanan
dan kenyamanan penum-
pang lebih terjamin.

Kapal pesiar berbendera
Bermuda tersebut berlayar
dari Fremantle, Australia dan
merupakan kapal perdana
yang sandar di dermaga Gili
Mas, setelah itu menuju Port
Kelang, Malaysia.

“Kunjungan kapal pesiar
direct call dari luar negeri
langsung ke Pulau Lombok
ini sangat bagus, menun-
jukkan antusiasme operator
kapal pesiar dan penum-
pangnya ingin berwisata di
Pulau Lombok,” ujar Putut.
(BE08)

nan daerah. "Sukses Bima
tergantung kita, majunya
Bima tergantung kita, yang
dibutuhkan sekarang ada-
lah dukungan pemuda dan
respon pemerintah daerah
menuju pembangunan ‘Dou
Labo Dana Mbojo," pungkas-
nya. (BE07)

Dewi Yuliati, SStp
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Lima Desa di Bolo dapat
Rekomendasi Pencairan Anggaran Tahap III

Abaikan... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Dari 14 desa yang ada

di Kecamatan Bolo, se-
banyak lima desa sudah
mendapatkan rekomen-
dasi pencairan alokasi ang-
garan Dana Desa untuk
tahap III. Kelima tersebut,

sejak tahun 2006 ini me-
ngaku, telah bersurat ke
Bupati Bima sejak Agus-
tus lalu tepat ketika putu-
sannya inkrah.

Sayangnya hingga saat
ini, Heru tidak kunjung
mendapatkan jawaban se-
cara tertulis. Karena dia-
kuinya, komunikasi lisan
sudah dilakukan dengan
BKD Kabupaten Bima.
Saat itu kata Heru, BKD
mengatakan bahwa diri-
nya sudah memasuki usia
pensiun sehingga tidak di-
lakukan proses pemulihan.

Padahal menurutnya,
dirinya baru diberhentikan
secara sementara saat me-
megang jabatan eselon II
yakni Kepala Dinas Ketaha-
nan Pangan. "Harusnya usia
pensiun saya 60 tahun, bu-
kan 58 karena saya bukan
ASN tanpa jabatan," jelasnya.

Lanjut Heru, berdasar-
kan putusan pengadilan no-
mor 7 tahun 2019 dinyata-
kan pada point enam bahwa
dirinya harus dipulihkan ter-
kait kemampuan, kedudu-
kan, harkat dan martabat-
nya.

Sementara itu lanjutnya,
sesuai dengan UU Nomor
30 Tahun 2014 tentang ad-
ministrasi pemerintahan

Desa Nggembe, Leu, Bon-
tokape, Darusalam dan Ra-
to.

Kasi Pemerintahan Ke-
camatan Bolo, H.Guna-
wan, SPd, MPd, membe-
narkan sudah lima desa
yang dapat rekomendasi.

menyatakan adanya ke-
wajiban pejabat pemerin-
tahan untuk mematuhi pu-
tusan pengadilan yang te-
lah berkekuatan hukum te-
tap.

"Dan menurut saya, ti-
dak ada alasan untuk tidak
mengembalikan hak-hak
yang sempat dihentikan
sementara itu," kata Heru.
Ia berharap, ada kejelasan
sikap Pemkab Bima atas
status kepegawaiannya.
Termasuk pemulihan hak-
haknya harus segera dila-
kukan, karena hal tersebut
sudah tertuang dalam putu-
san pengadilan.

Bagaimana pihak Pem-
kab Bima menjawab hal
ini? Melalui Kabag Humas
dan Protokol Kabupaten
Bima M Chandra Kusuma
saat diberlakukannya pem-
berhentian sementara, He-
ru tengah menjalani proses
hukum dengan jabatan terak-
hir sebagai eselon II. Namun
kata Chandra, ketika pember-
hentian tersebut dilakukan
maka secara bersamaan ja-
batan eselon II-nya pun turut
dilepas.

"Usianya sudah mema-
suki masa pensiun, karena
tidak dihitung jabatannya.
Otomatis, eselon II juga ti-

Bima, BimaEkspres.-
Dinas Kelautan dan Peri-

kanan (DKP) Kabupaten
Bima sosialisasi penataan
dan pengelolaan pelestarian
hutan mangrove dan terum-
bu karang, Senin (4/11) di
taman Kalaki, Kecamatan
Palibelo, Kabupaten Bima.
Kegiatan tersebut dihadiri
komunitas pemerhati lingku-
ngan di Kabupaten Bima.

Hadir saat itu Kabid ke-
lembagaan DKP Ir. Ali Mah-
di, Sekretaris DKP Ir. H.Nat-
sir, M.si, Kabid BLK DKP

Fisabilil haq S.pi, Kabid pro-
duksi pengolahan dan mutu
DKP M.Yulhaidin, S.pi.

Kepala DKP diwakili
Sekretaris, Ir H Natsir, MSi,
menjelaskan, implementasi
visi Bima Ramah bidang ke-
lautan dan perikanan terma-
suk pengembangan bidang
kelautan dan perikanan yang
maju, mandiri dan berkuali-
tas.

“Visi ini akan bisa berjalan
baik jika didukung oleh semua
pihak secara berkesinambu-
ngan," katanya.

Pemerintah Daerah me-
lalui DKP tidak akan bisa
berjalan maksimal mewu-
judkan Bima Ramah dibidang
kelautan dan perikanan,
tanpa ada dukungan dari
pemerihati dan masyarakat
peduli laut dan ikan.

"Partisipasi masyarakat
dibidang perikanan disebut
kelompok masyarakat pe-
ngawas kelautan dan peri-
kanan Pokmaswas sangat
kami harapkan untuk kema-
juan dibidang ini," ujarnya.

Dia mengaku, dukungan

dan partisipasi pemerhati
lingkungan di bidang laut dan
ikan belakangan ini terlihat
jelas hasilnya. Ini mendorong
pemerintah untuk terus me-

ningkatkan program dimak-
sud.

"Sudah banyak hutan
mangrove tumbuh di pantai
kita, selain itu banyak terum-

bu karamg yang ditanam
oleh pemerhati lingkungan,
ini tetap kita dukung menjadi
satu kesatuan yang berkelan-
jutan," katanya. (BE05)

DKP Sosialisasi Pelestarian Hutan Mangrove dan Terumbu Karang

dak lagi ketika dilakukan
pemberhentian sementa-
ra," jelas Chandra.

Ditegaskannya, pem-
berhentian sementara He-
ru adalah atas kapasitas-
nya sebagai seorang ASN.

Sedangkan jabatan yang
melekat, adalah tugas tam-
bahan yang sewaktu-wak-
tu bisa dibebaskan atau
dikembalikan sesuai kebu-
tuhan pemerintahan.

"Bukan berarti jabatan
turut dipulihkan, " tambah-
nya.

Namun Chandra mem-
bantah, jika Pemkab meng-
gantung atau mengabaikan
putusan pengadilan yang me-
mutuskan pemulihan atas hak-
hak ASN nya.

Saat ini aku Chandra,
Pemkab sedang berkonsul-
tasi dengan BKN terkait
pemenuhan hak-hak Heru
ketika memasuki masa pen-
siun.

"Bagaimanapun kami
tidak ingin mengabaikan
hak-hak ASN.Tentunya
juga, tanpa harus melang-
gar aturan yang berlaku.
Kami sedang berkonsul-
tasi ke BKN, semoga da-
lam waktu dekat sudah ada
hasilnya," pungkas Chandra.
(BE09)

Sedangkan sembilan desa
lainnya masih tahap pe-
nyelesaian administrasi
penggunaan Dana Desa ta-
hap sebelumnya.

"Kalau LPJ pengguna-
an Dana Desa tahap I
dan II rampung, kita akan

lakukan monitoring yakni
memadukan data adminis-
trasi dan fisik," terangnya.

Dijelaskannya, terkait
kegiatan ini kita dibagi men-
jadi tim yakni tim verifikasi,
monitoring dan evaluasi.

"Kita berkerja sesuai

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

Zulkieflimansyah, didampi-
ngi Kepala Pusat Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indone-
sia (LIPI) yang diwakili De-
puti Bidang Ilmu Pengeta-
huan Hayati, Prof. Dr. Enny
Sudarmonowati, membuka
Ekspo Peternakan Pertani-
an, dalam rangka 5 tahun
kiprah LIPI untuk NTB, di
Kawasan Bisnis Center Scien-
ce Technology, Industrial Park
(STIP) Banyumulek, Selasa, (5/
11/2019).

Dalam sambutannya, Gu-
bernur menyambut gembira
desain STIP yang selain
sebagai pusat pengemba-
ngan industrialisasi dan bis-
nis, juga akan menjadi pusat
edukasi, industrialisasi dan
rekreasi.

Gubernur pun meminta
agar kawasan STIP Banyu-
mulek harus didesain de-
ngan sentuhan-sentuhan ni-
lai seni yang tinggi. Sehingga
akan menghadirkan rasa
nyaman, indah dan menye-
nangkan. Tujuannya agar
tempat ini akan selalu ramai
dikunjungi anak-anak muda
untuk belajar dan berkreasi.

Kawasan STIP dinilai
sangat tepat sebagai pusat
edukasi bagi para pelajar
tentang industrialisasi dan
rekreasi, agar ke depan ge-
nerasi muda NTB memiliki
jiwa bisnis yang tinggi.

"Tidak mungkin kita se-
mua akan menjadi PNS.
NTB tidak akan maju kalau
lulusan SMA dan perguruan
tinggi cita-citanya jadi guru
honorer, tapi industrilah yang
akan menyebabkan total
productivity kita meningkat,

industrialisasi yang menye-
babkan marginal productivi-
ty bidang peternakan pertanian
diserab melalui industri itu,"
ujarnya.

Untuk itu Gubernur me-
nekankan, kunci dari kema-
juan dan peningkatan taraf
kesejahteraan masyarakat
di NTB adalah melalui in-
dustrialisasi. Menurutnya, in-
dustrialisasi tidak selalu harus
dimaknai dengan pembangu-
nan pabrik-pabrik besar, na-
mun skala-skala kecil yang
mampu mengolah bahan baku
yang dihasilkan di NTB, se-
hingga bisa memberi nilai
tambah bagi daerah.

Gubernur berharap Ka-
wasan Bisnis Center Sci-
ence Technology, Indus-
trial Park (STIP) di bawah
bimbingan dari LIPI akan
mampu menjadi contoh ter-
baik bagi daerah-daerah lain
di Indonesia.

STIP adalah ruang dima-
na semua orang akan me-
ngekspresikan imajinasi un-
tuk kemudian dikloning men-
jadi spin off di luar STIP
menjadi industri-industri yang
luar biasa. Dengan demikian
maka NTB akan menjadi pu-
sat destinasi dengan kema-
juan teknologinya.

"Kalau NTB mau maju,
kalau mau kemakmuran
menyapa kita, kalau mau
kesejahteraan bukan lagi
impian, maka industrialisasi
adalah jawabannya," pung-
kas Gubernur.

Sebelumnya, Deputi Bi-
dang Ilmu Pengetahuan Ha-
yati yang mewakili Kepala
Pusat LIPI, Prof. Dr. Enny
Sudarmonowati, mengata-
kan NTB merupakan pro-

vinsi yang sangat potensial
untuk pengembangan pe-
ternakan. Sehingga fokus
awal pengembangan di STIP
Banyumulek adalah peter-
nakan sapi potong yang di-
dukung teknologi pertanian
pasca-panen, sosial ekono-
mi lainnya yang telah mem-
berikan kontribusi besar da-
lam pengembangan STIP
Banyumulek.

LIPI akan terus beker-
jasama dengan pemerintah
Provinsi NTB untuk mengem-
bangkan kawasan STIP Ba-
nyumulek dengan teknologi
canggih, agar ke depan STIP
bisa menjadi etalase dan
pusat informasi teknologi pe-
ternakan pertanian terpadu
bagi akademisi, pebisnis,
pelajar, UMKM dan masya-
rakat umum.

Selain itu, STIP juga dide-
sain sebagai tempat pe-
ngembangan dan pemanfa-
atan inovasi teknologi, untuk
meningkatkan nilai tambah
perekonomian masyarakat
dengan hadirnya industrialisi
terhadap UKM dan masuk-
nya investor.

Pengembangan STIP
juga diharapkan akan mam-
pu mencetak wirausaha-
wan baru di daerah dengan
aplikasi teknologi hasil pro-
duksi di STIP.

Dalam kesempatan itu
dilakukan serah terima pe-
ngelolaan STIP Banyumu-
lek dari LIPI kepada Pro-
vinsi NTB.

Selain itu juga diserahkan
serifikat rekor MURI terha-
dap inseminasi buatan dan
IB sexing dan recording
Sapi Bali berbasis Android.
(BE08)

STIP Banyumulek Didesain Jadi
Pusat Edukasi, Industrialisasi dan Rekreasi

tupoksi masing masing.
Yakni sebagian tim bekerja
di kantor dan di lapangan,"
ujarnya.

Dirinya berharap, bagi
desa yang belum menyele-
saikan LPJ penggunaan
Dana Desa tahap I dan II

segera mengajukan supa-
ya secepatnya dilakukan mo-
nitoring.

"Saat ini rencana kita mo-
nitoring di Rasabou. Yakni
sesuai permintaan Pem-
des setempat," ungkapnya.
(BE07)
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Tim akreditasi dari Ke-

menkes RI, Selasa (5/11)
mengunjungi Laboratorium
Daerah (Labkesda) dan
Pemeliharaan Kesehatan
Kota Bima. Kunjungan itu
dalam rangka melakukan
surveyor penetapan status
akreditasi.

Rombongan tim tim dipim-
pin Dr Slamet Djaya diterima
langsung oleh Wakil Wali Kota
Bima, Feri Sofiyan SH dan
Sekretaris Dinas Kesehatan,
Ahmad S.sos, jajaran Labkes-
da serta sejumlah kepala OPD,
Lurah dan camat.

Kepala Dikes diwakili Se-
kretaris, Ahmad Ssos me-
nyampaikan,  Lapkesda kota
Bima dibangun pada 2014.
Sementara mulai Oprasional
di tahun 2015.

Labkesda difungsikan Se-
bagai tempat penguji air mi-
num, limbah hingga kelinik bi-
ologi. Namun saat ini telah di-
rubah nomeklaturnya pasca

Tim Akreditasi Kemeskes RI Survei Labkesda Kota Bima

begitu meriah oleh jajaran pe-
merintah daerah.

Bahkan, kata dia, sampai
Wakil Walikota Bima pun hadir,
kepala OPD dan lainnya.

“Sambutan begitu luar
biasa dan ucapkan terimaka-
sih pada jajaran dikes dan
Pemkot Bima. Dan jajaran
kesehatan di Kota Bima ha-

rusnya bersyukur mendapat-
kan dukungan luar biasa dari
kepala daerahnya,” ujarnya.

Lanjut Slamet, mewakili
Kemenkes, akreditas kese-
hatan disini bertujuan lakukan
survey. Survei akreditasi un-
tuk mengevaluasi dan melihat
kegiatan dilakukan tempat pela-
yanan kesehatan.  Tujuan akhirnya
lagi memberikan masukan
agar dapat menjalankan labo-
ratorium yang baik dan menilai
mutu tidak saja hari ini tetapi
secara terus menerus.

“Nantinya untuk diketahui
survei itu bukan kami lagi yang
melakukan, tetapi masyara-
kat. Kedatangan kami hari ini
hanya memotret kegiatannya
dan  tolong semangatnya ja-
ngan hari ini saat ada tim ke-
mudian kendor," pesan Slamet.

Usai penyambutan kemu-
dian dilakukan survei oleh tim ter-
hadap berbagai aktifitas dan ke-
giatan dilakukan Labkesda dan
pemeliaraan alat kesehatan Ko-
ta Bima. (BE06)

banjir bandang melanda kota
Bima, dari Labkesda ditam-
bah Labkesda dan Pemeliha-
raan Alat Kesehatan.

Ini karena saat banjir se-
mua alat dan fasilitas keseha-
tan seluruh Kota Bima  ter-
dampak. Karena Begitu sulit
melakukan pelayanan karena
keterbatasan alat, sehingga

ubah nama lampkesda dan
Pemeliharaan alat kesehatan.

Disampaikan Ahmad, un-
tuk pelaksanaan akreditas
layanan kesehatan di Kota
Bima sudah dilakukan lima
kali. Ini sesuai dengan penca-
nangkan dilakukan Kepala
Dikes tahun 2019 menjadi ta-
hun akreditasi. Sejumlah tem-

pat layanan kesehatan sudah
terakreditasi, RSUD Kota Bi-
ma, PKM Paruga, Rasanae
Timur, Jatibaru dan terakhir
kemarin PKM Kumbe.

Sementara Ketua Tim
Akreditasi Kemeskes RI, Dr
Slamet Djaya mengaku baru
pertama kali turun melakukan
survei akreditasi disambut

Bima, BimaEkspres.-
Tahun 2019 ini Peme-

rintah Desa (Pemdes) Nda-
no Kecamatan Madapang-
ga salah satu desa yang
mendapatkan program su-
mur bor dalam dari Kemen-
terian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM).
Program tersebut sudah tun-
tas dikerjakan oleh pihak
pelaksana dengan kedala-
man 103 meter sedangkan
air yang keluar yakni seba-
nyak 2 liter setiap detik.

"Alhamdulillah program
sumur bor tuntas. Dalam
waktu dekat masyarakat
akan merasakan azas man-
faatnya," ujar Kades Nda-
no, Mulyadin H. M. Syu-
kur, Selasa (51/11).

Terkait program terse-
but, pemerintah pusat me-

gram ini. Sebelumnya kita aju-
kan proposal ke Dinas Per-
kim Kabupaten Bima tahun
2018 dan pihak dinas mengi-
rim ke pusat," bebernya.

Dalam hal ini Pemkab Bi-
ma sudah mengalokasikan
melalui dana perubahan. Yak-
ni untuk pembuatan bak pe-
nampung air, pipanisasi, pe-
ngadaan water meter dan
pompa listrik. "Sesuai rencana
sumur bor ini akan dikelola oleh
BUMDes. Nanti warga mem-
punyai kewajiban bayar tiap
bulan," ungkapnya.

Diharapkannya, dengan
hadirnya program ini bisa me-
ningkatkan konsumsi masya-
rakat terhadap air bersih.
Mengingat air adalah kebutu-
han vital yang tidak bisa jauh
dari kehidupan manusia,"
pungkasnya. (BE07)

lalui Kementrian ESDM
beberapa hari lalu turun
langsung di lokasi untuk
mengecek. Setelah ini, ka-
ta dia, pihak pelaksana akan
memasang mesin.

"Selain memastikan pro-
gram tuntas kehadiran me-
reka untuk menyelesaikan
secara adminstrasi yakni
membuat berita acara yang
ditanda tangani bersama,"
ujarnya.

Kata dia, proyek terse-
but merupakan program
eksplorasi dan pelayanan
air bersih melalui penge-
boran air dalam. Jumlah
pagu anggaran senilai Rp
8,2 miliar yang bersumber
dari APBN Tahun 2019. Di-
kerjakan oleh CV Khaya Pan-
cur Mandiri.

"Untuk mendapatkan pro-

Program Sumur Bor di Ndano Tuntas, Kedalaman Air 103 Meter

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur NTB,

Dr. Hj. Sitti Rohmi Djali-
lah, Jumat (6/11/2019) pa-
gi, direncanakan akan me-
lepas keberangkatan para
atlet difabel NTB yang akan
mengikuti Pekan Paralimpik
Pelajar Nasional (Peparpe-
nas) IX di Jakarta.

Kepastian Wagub me-
lepas kontingen Peparpe-
nas NTB itu, disampaikan
Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga (Dispora) NTB, Ir.
Hj. Husnanidiaty Nurdin, me-
lalui surat yang disampaikan
kepada masing-masing atlet,
pelatih dan pendamping kon-
tingen. "Hari Jumat (besok,
red), pukul 09.00 wita, kon-
tingen Peparpenas NTB akan
dilepas keberangkatannya
oleh Ibu Wakil Gubernur,"
sebut Kepala Dispora dalam
suratnya.

Kontingen Peparpenas
NTB yang diperkuat 17 at-
let difabel terbaiknya akan

lah atlet tuna netra dan tuna
daksa. Kemudian di cabor re-
nang, NTB juga akan me-
nurunkan dua atlet. Mereka
akan turun di nomor gaya be-

berangkat ke Jakarta, 7 No-
vember 2019. Multi event
para atlet difabel se-Indone-
sia itu akan berlangsung 7-
13 Nopember 2019. Selama
di Jakarta, kontingen NTB
akan menginap di hotel Best
Western Cawang, Jakarta
Timur.

Dalam sepekan Peparpe-
nas itu, para atlet difabel NTB
akan mengikuti enam cabang
olahraga, yakni atletik, renang,
boccia, tenis meja, bulutangkis
dan catur. Dari enam cabor ini,
peluang NTB mendapatkan
medali emas ada di cabor atle-
tik, bulutangkis dan tenis meja.
Namun tidak menutup ke-
mungkinan tiga Cabor lainnya
bisa membuat kejutan.

Kepala Dispora NTB
sendiri tidak memasang
target berlebihan kepada
para atlet difabel tersebut.

"Bisa mempertahankan
perolehan tiga medali emas
pada Peparpenas sebelum-
nya, itu sudah prestasi bagus.

Jadi, jangan ada beban. Ha-
dapi Peparpenas ini tanpa
beban," pesannya saat mem-
buka pelaksanaan TC Pepar-
penas NTB, belum lama ini.

Sebelumnya, Kepala Bi-
dang Olahraga Dispora NTB,
Anang Zulkarnain SH, men-
jelaskan bahwa 17 atlet NTB
yang berlomba pada enam
Cabor di Peparpenas, terdiri
dari tujuh atlet atletik dan akan
turun pada nomor 100 meter,
200 meter, 800 meter, lompat
jauh dan tolak peluru. Tujuh
atlet ini terdiri dari dua atlet tuna
netra, dua atlet tuna daksa, dua
atlet tuna grahita dan satu at-
let tuna rungu wicara.

Pada cabor bulutangkis,
ada tiga atlet yang akan di-
turunkan. Yakni, dua orang
di nomor tunggal putra, satu
tunggal putri dan satu ganda
campuran. Atlet disabilitas
yang diturunkan di nomor ini
adalah dua atlet tuna rungu
wicara dan satu atlet tuna
grahita.

Selanjutnya, cabor boccia
ada dua atlet yang akan ditu-
runkan. Mereka semua atlet
tuna daksa. Untuk cabor ca-
tur ada dua atlet. Mereka ada-

Wakil Gubernur Akan Lepas Kontingen Peparpenas NTB
Air sumur bor dalam yang sudah keluar.

bas 50 meter, gaya dada 50
meter dan 100 meter serta ga-
ya kupu-kupu 50 meter. Dan,
di tenis meja akan diturunkan
satu atlet. (BE08)

Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin
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Pembukaan Pendaftaran CPNS Kabupaten Bima Diundur
untuk membuat kebijakan.
Semuanya tergantung
orang di pusat," terangnya.

Dikatakannya, pendafta-
raan CPNS masih seperti
tahun lalu, yakni menggu-
nakan sistem online.

Peserta terlebih dahulu
harus memenuhi persyara-
tan-persyaratan seperti ta-
hun lalu juga.

"Terkait pendaftaran
tidak ada perbedaan de-
ngan tahun lalu," ujarnya.

Lanjutnya, ujian SKD
maupun SKB rencananya
akan dilaksanakan pada
bulan Februari dan Maret
di Kampus Unram Voka-
si Bima.

Bima, BimaEkspres.-
Pembukaan pendafta-

ran Calon Pegawai Nege-
ri Sipil (CPNS) diundur. Jad-
wal sebelumnya direnca-
nakan pada pertengahan
Oktober, kini berubah pa-
da pertengahan November
2019.

"Awalnya memang di-
jadwalkan bulan Oktober
tapi diundur pada perte-
ngahan November," ujar
Kabid Perencanaan dan
Pengembangan Kepega-
waian lingkup Badan Ke-
pegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Bima, Abdu-
rahman, di ruangannya, Se-
lasa (5/11).

Pada prinsipnya,  kata
dia, tes CPNS ini mengacu

pada Permenpan RB.
BKD hanya penyelenggara

saja. "Kita tidak
mempunyai kewenangan

Abdurahman

Mataram, BimaEkspres.-
Ketua Tim Penggerak PKK

Provinsi NTB, Hj. Niken Sap-
tarini Widyawati Zulkiefli-
mansyah, mengatakan bah-
wa faktor pembunuh perem-
puan di Indonesia salah satu-
nya adalah kanker serviks.
Hal ini terjadi karena kurang-
nya edukasi dan informasi
dalam diri perempuan, terkait
pentingnya menjaga daerah
kewanitaan.

Ketua TP. PKK menga-
takan hal tersebut, saat meng-
hadiri acara Inspirasi Sehat
PSV (Perempuan Sadar Va-
gina), di Hotel Golden Palace

Mataram, Selasa (5/11/2019).
Karena itu, kegiatan seperti ini
diharapkan Ketua TP. PKK
NTB terus dilakukan diberba-
gai tempat di NTB, sehingga
seluruh masyarakat, mulai dari
remaja sampai dengan orang
tua mengetahui informasi akan
pentingnya menjaga alat re-
produksi.

"Saya berharap acara se-
perti ini tidak hanya dilakukan
di kota-kota saja, tapi acara
ini juga dapat dilakukan dalam
berbagai forum yang sejenis,"
jelasnya.

Hj. Niken sangat me-
ngapresiasi acara PSV yang

Perempuan NTB Harus Sadar Kesehatan Reproduksi

Bawaslu Percepat Rekrut Panwascam

Bima, BimaEkspres.-
Lonceng Pemilihan Ke-

pala Daerah (Pilkada) Bima
sudah mulai berbunyi seiring
dengan telah teragendanya
tahapan dan jadwal pelaksa-
naan Pemilihan Kepala Da-
erah (Pilkada) oleh Komisi
Pemilhan Umum (KPU) Ka-
bupaten Bima.

Menyongsong hajat ter-
sebut, dalam waktu dekat ini
Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kabu-

paten Bima akan membentuk
lembaga ad hoc. Demikian
dikatakan Kordinator Divisi
(Kordiv) Sumber Daya Ma-
nusia (SDM) Bawaslu Kabu-
paten Bima, Junaidin, S.Pd,
Selasa (5/11).

Ia mengaku, rekruitmen
Panitia Pengawas Pemili-
han kecamatan (Panwascam)
dipercepat karena mengi-
ngat salah satu tugas Pan-
wascam adalah mengawasi
pembentukan Panitia Pemili-

han Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara
(PPS) yang akan dilakukan
oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) pada Januari 2020
mendatang.

Diakuinya, recruitment
Panwascam akan dilaku-
kan pada November ini, na-
mun untuk kepastian waktu
serta syarat dan ketentuan-
nya akan diumumkan lebih
lanjut setelah Rapat Koor-
dinasi Nasional (Rakornas)
yang akan dilaksanakan
dalam waktu dekat ini.

“Waktu serta kelengka-
pan administrasi yang ha-
rus dipenuhi oleh bakal ca-
lon Panwascam akan kami
umumkan secara terbuka
melalui media masa, laman
resmi Bawaslu Kabupaten
Bima serta papan pengu-
muman Bawaslu (Bawaslu
Kabupaten Bima, red) dan
kantor-kantor camat,” urai
mantan Pimred Harian Umum
Suara Mandiri ini.

Untuk itu, Joe sapaan ak-
rab Kordiv SDM-Organisasi
Bawaslu Kabupaten Bima
ini, menghimbau kepada pe-
muda potensial Kabupaten
Bima untuk mempersiapkan
diri mengambil bagian untuk
menjadi Pengawas Pemilu di
tingkat kecamatan dan desa
sesuai dengan alamat tempat
tinggal. (BE07)

bertujuan untuk memperi-
ngati Hari Ibu ke-91, dengan
tema, "Perempuan Sehat Ba-
hagia Berdaya dan Keluarga
Tahan Negara Kuat".

Dalam kesempatan ini, Ketua
Dharma Pertiwi Koorcab NTB,
Kirana Rizal Ramdhani, juga
menyampaikan pentingnya
seorang wanita memperhatikan
organ reproduksi.

"Kesehatan reproduksi
wanita tidak cuma ditentukan
dengan kondisi fisik yang be-
bas penyakit, melainkan bagai-
mana seseorang mampu me-
miliki organ yang sehat," je-
lasnya. (BE08)Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah

"Kita masih menggu-
nakan Vokasi Unram Son-
dosia sebagai lokasi tes CP-
NS," ungkapnya.

Ditambahkannya, bagi
peserta yang lulus lulus
passing grade pertama
tapi masuk 3 besar SKB
pata tes tahun lalu, mereka
bisa mengikuti SKD atau
bisa juga tidak. Pasalnya
mereka bisa menggunakan
nilai SKD yang didapat ta-
hun lalu.

"Kalau dia ikut SKD,
maka akan dibandingkan
nilai tahun lalu dan tahun
ini. Akan dipakai nilai yang
lebih tinggi," pungkasnya.
(BE07)

Junaidin, SPd

ra konsisten pembangunan
Samota tersebut yang ber-
basis kepada masyarakat
tentunya dengan mengem-
bangkan sumber daya lo-
kal” ujar Gubernur.

Gubernur berharap ak-
tivitas ekonomi masyara-
kat di Samota memasuki
proses industrialisasi. Mi-
salnya, produksi ikan men-
jadi tepung ikan,” Kalau ki-
ta kelola melalui proses in-
dustrialisasi, maka akan ter-
jadi nilai tambah pada pen-
dapatan masyarakat kita,”
tutup Gubernur.

Sementara itu H. Badrul
Munir menjelaskan bahwa,
semua komoditas yang ada di
Samota itu akan diolah di da-
lam daerah. Menurutnya, de-
ngan diolahnya komoditas
tersebut, selain menambah
pendapatan masyarakat, ten-
tunya Provinsi NTB tidak akan
mengimpor barang mentah.

“Kita punya kopi Tam-
bora, kita juga punya men-

Mataram, BimaEkspres.-
Selain menjadi cagar bi-

osfer dunia, kawasan Samo-
ta di Pulau Sumbawa dide-
sain menjadi kawasan yang
ramah investasi. Samota yang
merupakan akronim dari Te-
luk Saleh, Pulau Moyo dan
Tambora merupakan wila-
yah yang sangat kaya dengan
sumber daya alam. Potensi
tersebut harus memberi man-
faat yang besar bagi masya-
rakat sekitar.

Hal tersebut mengemuka
dalam acara silaturahim Gu-
bernur NTB Dr. H. Zulkie-
flimansyah dengan Mantan
Wakil Gubernur NTB Ir. H.
Badrul Munir, MM di ruang
kerja Gubernur NTB , Selasa,
(05/11/2019).

Gubernur NTB dalam ke-
sempatan itu mengungkap-
kan bahwa kedua kawasan
super prioritas di NTB yaitu
Mandalika dan Samota harus
terus dipacu.

“Mari kita terapkan seca-

te, semuanya kita oleh disini
untuk selanjutnya kita match-
ing-kan dengan enam pro-
gram strategis NTB Gemil-
ang” ujarnya.

Lebih jauh BM sapaan
akrab Badrul Munir menga-
takan bahwa, Samota harus
menjadi kawasan yang ra-
mah investasi. Selain itu Sa-
mota juga harus menjadi sa-
lah satu basis industrialisasi
komoditas lokal.

“Samota ini kita hajatkan
untuk memperkuat kawa-
san wisata dengan didukung
daya tarik dari Pulau Moyo,
Teluk Saleh, dan Tambora”
tambahnya

Badrul Munir yang men-
jabat sebagai Wakil Guber-
nur NTB priode 2008-2013
ini berharap agar Samota
tersebut bisa menjadi kawa-
san yang maju.

“Apapun yang kita laku-
kan, penerima manfaat dari
Samota ini harus masyara-
kat,” ungkapnya. (BE08)

SAMOTA Harus jadi Daerah Ramah Investasi


