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Bima, BimaEkspres.-
Jika selama ini adalah pendemo ataupun

warga, yang kerap menyegel areal perkan-
toran lantaran kecewa dengan sikap peme-
rintah ataupun pejabat, kali ini cerita ber-
beda ditorehkan para legislator yang ada
di DPRD Kabupaten Bima.

Ya Rabu (6/11) kemarin, sejumlah wakil
rakyat tersebut nekat menyegel sejumlah

Baca: Segel Sendiri... Hal 3

ruangan yang berada dibagian DPRD Ka-
bupaten Bima. Seperti ruangan Sekwan hing-
ga ruangan bagian keuangan. Sontak akti-
fitas di kantor yang berada di wilayah Kota
Bima tersebut terganggu.

Aksi penyegelan ini dipimpin langsung
oleh ketua Fraksi Nasdem Edy Muhlis,
juga didukung dengan sejumlah fraksi yang
ada di DPRD Kabupaten Bima. Aksi unik-

Soal Uang SPPD, Anggota Dewan
Segel Kantornya Sendiri

Dompu, BimaEkspres.-
Hasil Operasi Zebra Gatarin Polres

Dompu selama 14 hari, dimulai 23 Okto-
ber - 5 November dominan pelanggaran
helm. Kasadaran pengendara untuk me-
ngenakan helm pengaman masih kurang.

“Ada sekitar seribu lebih kendaraan
yang terjaring selama operasi Zebra ini,:
kata Kasatlantas Polres Dompu, IPTU I
Wayan Sukarsana, S.IK, Rabu (6/11) di Pol-
res Dompu.

Selain itu, kata dia, pelanggaran karena
tidak lengkap surat kendaraan. Termasuk
banyak   kendaraan yang belum memba-
yar pajak,  tidak memiliki SIM. Disamping
itu, pengendara roda empat banyak tidak

Baca: Dominan Helm... Hal 6

Operasi Zebra, Dominan
Pelanggaran Helm

Bima, BimaEkspres.-
Pengklaiman lahan perbatasan Desa

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

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

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

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

Baca: Bermasalah... Hal 4

nya ini, lantaran sejumlah anggota DPRD
Kabupaten kecewa dengan sikap pimpinan
dewan dan Sekretariat DPRD setempat
yang tidak terbuka dan transparan terha-
dap sejumlah anggaran yang ada.

"Tidak ada maksud lain dalam penyegelan

Giliran Rini Dilantik Jadi Wakil Ketua Dewan

Gegara masalah pembayaran SPPD, anggota dewan segel  Kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Dilantik... Hal 4

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah sempat ditunda lantaran terjadi

konflik internal partai dan keterlambatan
pengajuan nama, akhirnya, Rabu (8/11) Ri-

Dapil III ini berdasarkan surat putusan
Gubernur NTB Nomor 171: - 825. Pelantikan
digelar melalui rapat paripurna dewan yang
dipimpin Ketua DPRD, Alvian Indrawi-
rawan SAdm.

Sebelumnya pelantikan Ketua DPRD
Kota Bima membacakan agenda rapat
paripurna pelantikan Wakil Ketua DPRD
Kota Bima Atan sama Rini Adriani yang
sebelumnya berdasarkan surat putusan
Gubernur NTB.

Kemudian surat putusan Gubernur
NTB di bacakan oleh sekretaris dewan,
H A Wahid, Tentang peresmian pengang-
katan pimpinan DPRD Kota Bima.

Dilanjutkan dengan proses pengambi-
lan sumpah jabatan dipimpin ketua penga-
dilan Raba-Bima.ni Andriani resmi diilantik menjadi wakil

Ketua DPRD Kota Bima duta PBB perio-
de 2019-2024.

Pelantikan anggota DPRD Kota Bima

Rini Andriani
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CATATAN REDAKSI

PEMKOT Bima menunjukkan berkomit-
mennya dalam meningkatkan sarana dan
prasarana serta pelayanan kesehatan. Ter-
masuk melalui kabijakan alokasi anggaran-
nya.

Komitmen itu disampaikan Wakil Wali
Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, saat menerima
tim Komisi Akreditas di Labkesda dan Peme-
liharaan Alat Kesehatan, Selasa (6/10). Apa-
lagi di tahun ini sejumlah layanan kesehatan
telah memeroleh akreditasi.

Tahun ini  juga dicanangkan oleh Dikes
Kota Bima sebagai tahun akreditasi layanan
kesehatan. Menurut Pemkot sendiri, bahwa
pertumbuhan akonomi tidak akan berarti,
tanpa  layanan kesehatan yang memadai.

Ini memperlihatkan cara pandang tepat,
karena kesehatan adalah salah satu pela-
yanan dasar yang wajib diperoleh masyara-
kat.

Pemerintah sendiri telah mengatur soal
porsi anggaran kesehatan dalam APBD,
minimal 10 persen. Namun Pemkot Bima me-
ngalokasikan 11 persen dan dijanjikan me-
ningkat.

Ini semakin menunjukan komitmen  Pem-
kot untuk terus meningkatkan sarana dan
prasarana dan pelayanan. Disamping itu ju-
ga Pemkot  Bima juga menjamin layanan
kesehatan melalui BPJS Gratis bagi warga
tidak mampu.

Meski tahun ini sejumlah layanan ke-
sehatan di Kota Bima mendapat akreditasi,
namun diharapkan tidak segera memuskan
instansi terkait. Namun harus terus memacu
lagi, agar tingkat kepuasan masyarakat se-
makin baik.

Namun, disamping meningkatnya laya-
nan kesehatan, kesehatan masyarakat juga
harus dijamin. Salah satunya dengan mem-
berikan edukasi tentang bagaimana pola hi-
dup bersih dan sehat (PHBS).

Layanan kesehatan juga sebaiknya ti-
dak hanya melayani mereka yang sakit. Na-
mun dijadikan layanan konsultasi dan edu-
kasi tentang kesehatan.

Disamping itu adanya pemerataan
layanan kesehatan di Kota Bima. Kebera-
daan  Puskesmas Kumbe di Kecamatan Ra-
sanae Timur dapat memudahkan jangkaian
masyarakat.

Kemenkes, saat melakukan akreditas ke-
sehatan di Kota Bima menyampaikan survei
akreditasi untuk mengevaluasi dan melihat
kegiatan dilakukan tempat pelayanan kese-
hatan.

Tujuan akhirnya lagi memberikan ma-
sukan agar dapat menjalankan laboratori-
um yang baik dan menilai mutu tidak saja
hari ini tetapi secara terus menerus.

Survei sendiri akan dilakukan oleh ma-
syarakat sebagai penerima manfaat layanan
kesehatan. Kemenkes hanya memotret kegia-
tannya dan kepuasan masyarakat.

Semoga kedepannya layanan kesehatan
di Kota Bima terus meningkat. (*)

Komitmen Kesehatan

Kesetaraan Gender
Masihkah Sebuah Wacana?

Oleh: Suryani, S.Si *)

GENDER dan Pembangunan, ketika hanya berfokus pada perempuan, maka transformasi power tidak akan
terjadi antara laki-laki dan perempuan, sehingga segala cara yang dilakukan tidak mengatasi permasalahan struktural
tetapi menyebabkan posisi perempuan menjadi subordinan laki-laki.

Pendekatan gender dan pembangunan lahir dengan asumsi dasar bahwa sebetulnya akar permasalahan ada
pada stuktur kekuasaan dan ketimpangan hubungan gender lah yang menghalangi pembangunan dan partisipasi
perempuan. Pendekatan ini kemudian tidak hanya bertumpu pada pendekatan ekonomi khusus pada perempuan
sebagai welfare approach, tapi hingga pemberdayaan sesungguhnya (empowerment). Karena, ternyata pendekatan
ekonomi dan peningkatan pendapatan tidak serta merta mendobrak ketidakadilan gender yang dialami perempuan,
selama struktur kekuasaan (budaya, ekonomi, politik) tidak berubah.

Di bidang ekonomi dan tenaga kerja, berbagai polemik ketimpangan gender masih umum terjadi. Perempuan
masih terbelenggu budaya dan norma yang lebih menempatkan mereka pada pekerjaan domestik dibanding pekerjaan
di sektor publik. Sebenarnya, pilihan untuk menjalani peran domestik atau publik merupakan hak setiap perempuan.
Masalah terjadi ketika peran yang dijalani perempuan dicampuri oleh tekanan pihak luar, bahkan pihak terdekat

Segala upaya intervensi tidak melulu kepada peningkatan ekonomi, melainkan didukung oleh perubahan paradigma
dan transformasi kekuasaan laki-laki kepada perempuan, termasuk meningkatkan peran perempuan dalam posisi
pengambilan keputusan. Strategi yang digunakan pun tidak melulu bertumpu pada perempuan, tapi sudah
mengakomodasi kebutuhan, pengalaman, aspirasi dan ketidakadilan yang dialami laki-laki.  Paradigma melihat laki-
laki bukan lelaki sebagai masalah, tapi sebagai mitra sejajar yang harus mulai dilibatkan dalam upaya-upaya mencapai
kesetaraan hubungan keduanya.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 Kota Bima menunjukkan bahwa persentase
penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang, yakni laki-laki sebesar 49,06 persen dan perempuan sebesar
50,94 persen, kondisi itu bertolak belakang dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang aktif dalam perekonomian.
Tahun 2018, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja
(TPAK) perempuan berada di bawah laki-laki, yakni berkisar antara 61,48 persen perempuan sedangkan partisipasi
angkatan kerja laki-laki mencapai 78,26 persen. begitupula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Laki-laki
sebesar 2,99 lebih tinggi dari Perempuan sebesar 1,66 persen , hal ini menunjukan persentase angkatan kerja laki-
laki yang termasuk dalam pengangguran di Kota Bima tahun 2018 lebih besar dari perempuan. Dilihat dari rata-rata
jam kerja laki-laki sebesar 40 persen lebih tinggi dibandingkan perempuan hanya 30 persen . Hal ini kemungkinan
perempuan juga membagi waktunya untuk mengurus rumah tangga.

Kondisi ketimpangan gender dapat dilihat sebagai potensi besar kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan
ekonomi yang belum tergali. Potensi ini dapat digali melalui usaha-usaha mewujudkan kesetaraan gender di sektor
ekonomi. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk
berkontribusi pada pembangunan nasional dan merealisasikan hak-haknya sebagai manusia. Wujud dari kesetaraan
gender adalah tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam kesempatan berpartisipasi, memperoleh
akses, dan merasakan manfaat dari pembangunan nasional.

Di satu sisi, pekerjaan informal memberikan fleksibilitas. Di sisi lain, pekerjaan informal mengindikasikan kurangnya
keterjaminan pekerjaan, upah yang rendah, serta keterbatasan terhadap pelatihan profesional dan promosi karir
dibandingkan dengan pekerjaan di sektor formal. Tak hanya di sektor informal, bentuk ketimpangan gender juga
terjadi di sektor formal.

Selain tentang partisipasi kerja, polemik peran perempuan dalam penciptaan pendapatan juga terjadi dalam pekerjaan
yang dilakukan. Ketika perempuan telah memutuskan untuk masuk ke dunia kerja, mereka dihadapkan kembali
oleh berbagai kebijakan yang tidak responsif gender. Diskriminasi dalam proses perekrutan pegawai hingga perbedaan
upah tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan masih terlihat. Pelecehan yang mengarah ke tindak asusila serta
tindak perdagangan orang yang berujung pada eksploitasi dan prostitusi masih menjadi polemik yang tampaknya
masih sulit terpecahkan.  Program pemerintah yang berfokus pada pendidikan seperti Indonesia Pintar dan Bantuan
Operasional Sekolah mulai terasa dampaknya.

Di Kota Bima Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan Laki-laki dan perempuan , di tingkat  SD
sebesar 110,04 persen laki-laki dan 118,73 persen perempuan, di tingkat  SMP sebesar 100,98 persen laki-laki dan
115,83 persen perempuan, kemudian di tingkat SMA sebesar 81,33 persen laki-laki dan 99,74 persen perempuan.
Berdasarkan data tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan
yang terjadi di bidang pendidikan menujukkan bahwa perempuan sudah tidak mengalami ketertinggalan dibanding
laki-laki di bidang  akademis.

Namun dibalik prestasi tersebut, masih terdapat berbagai ironi yang menunjukkan bahwa perempuan belum
sepenuhnya berdaya dan setara. Berbagai contoh ketimpangan gender yang masih terjadi menyadarkan semua
pihak bahwa masih perlu berbagai upaya untuk menghapuskan berbagai perbedaan dan menciptakan kehidupan
yang bersifat adil secara gender.

Kini, isu gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan
pembangunan, baik pada tingkat daerah, nasional maupun global. Hal ini dilakukan guna menghapuskan berbagai
macam diskriminasi yang akan mempercepat terwujudnya kesetaraan gender.

Di kehidupan sehari-hari salah satu wujud nyata kesetaraan gender lebih efektif diwujudkan melalui contoh
perempuan sukses, diharapkan dengan adanya role model tersebut akan menginspirasi para wanita untuk lebih
percaya diri mampu berkiprah di berbagai bidang kehidupan. Dari sisi pemerintah diharapkan akan terus menerapkan
program inisiatif  dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender. Selain itu,
kolaborasi semua pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat terwujudnya
hal tersebut. (*)

*) Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama, Badan Pusat Statistik Kota Bima
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Polisi Tangkap Pelaku Penadah Motor Curian
Bima, BimaEkspres.-

Tim Buru Sergap (Buser) Sat
Reskrim Polres Bima, berhasil
menangkap Jon Kenedi alias Jon
(42) warga Desa Ngali, Keca-
matan Belo, Kabupaten Bima,
karena diduga sebagai penadah
motor hasil pencurian. Saat itu
bersangkutan sedang berada di
kos-kosan di belakang Pasar Ten-
te, Kecamatan Woha, Selasa (5/11).

Kapolres Bima melalui Kasat
Reskrim Polres Bima IPTU Hen-
dry Cristiato, S. Sos, membenarkan
adanya penangkapan pelaku ber-
nama Jon terkait pengembangan
curanmor yang dilakukan oleh
Sulaiman alias Yogi.

"Anggota menangkap Jon asal
Desa Ngali saat berada di Desa

dasarkan Laporan Polisi Nomor:
LP/ 230/ VIII/ 2019/ NTB/ Res
Bima/ P.Belo tgl 22 Agustus 2019,
Springas Nomor: Sp.Gas/ 16/ XI/
2019/ P. Belo dan Sprinkap No-
mor: Sp.Kap/ 10/ XI/ 2019/ P. Belo.

Kata dia, saat penangkapan,
Tim Buser berhasil menyita satu
unit motor Jupiter MX King war-
na hitam hijau tanpa plat dengan
Noka MH350C001BK085521
Nosin 50C-085649.

"Motor tersebut merupakan
motor korban bernama Supardi
(25) asal Kota Bima yang diam-
bil oleh pelaku Sulaiman asal De-
sa Ngali beberapa waktu," teran-
nya.

Kata Hendry, penangkapan
Jon berdasarkan hasil introgasi

pelaku Sulaiman yang sudah di-
tangkap sebelumnya, bahwa mo-
tor yang rampas sudah dijual ke
pamannya Jon Kenedi.

"Pamannya Sulaiman berna-
ma Joni ini dari beberapa infor-
masi sering terima barang hasil
curian (Penadah)," katanya.

Setelah diterbitkan Sp, Kap
kemudian pukul 12.30 wita ang-
gota mulai melakukan lidik kebe-
radaan Jon dan di dapatkan infor-
masi sedang berada di Kos Kosan
Desa Tente belakang Pasar.

"Anggota langsung menang-
kap tanpa perlawanan, tidak ada
BB lain yang disita saat geledah
kecuali sepeda motor tersebut,"
katanya. Saat ini pelaku sudah dia-
mankan di Polres Bima. (BE05)

Segel Sendiri... dari hal.1

ini. Kita mau protes terkait ter-
tutupnya tentang pengelolaan
manajemen yang ada di DPRD
Kabupaten Bima ini," ujar Edi Muh-
lis kepada wartawan Rabu, usai
menyegel kantornya tersebut.

Salah satu dari tertutupnya
pengelolaan yang kentara dan
berpengaruh katanya adalah
untuk perjalanan dinas di DPRD.
Karena sebutnya, SPPD hanya
didominasi oleh pimpinan dewan
dan oknum-oknum tertentu saja.

Edi yang juga merupakan Ke-
tua Komisi III itu mengungkap-
kan, selama ini sekretariat dan
pimpinan dewan sangat tertutup
masalah manajemen. Sehingga
membuat banyak pihak bertanya
dan yang paling banyak adalah
terkait SPPD perjalan dinas luar
daerah.

Yang parah sebut duta Nas-
dem itu, kala ia dan anggotanya
di komisi III ingin keluar daerah
lantaran ada agenda komisi yang
dinilai urgen. Dia malah mengaku

katanya justeru mendapat jawa-
ban yang tidak enak dari sekre-
tariat dewan saat menyampaikan
agenda yang dimaksud.

"Kok tiba-tiba aja anggaran
untuk SPPD sudah tidak ada lagi,
padahal kami punya agenda pen-
ting. Kami sangat kecewa sekali,
kenapa pimpinan bisa ke luar da-
erah sementara kita tidak," ucap-
nya heran.

Dia berharap setelah aksi pe-
nyegelan ini terjadi, ada sikap ke-
terbukaan sekretariat dewan dan
pimpinan yang dewan yang baru.

"Cukup pimpinan dululah yang
tertutup. Keterbukaan harus di-
bangun mulai dari pimpinan yang
baru ini," tukasnya.

Pantauan  BimaEkspres ini hing-
ga menjelang sore Rabu kemarin,
ruangan bagian keuangan dan Sek-
wan masih disegel. Sementara Edi
Muhlis bersama anggota DPRD
lainnya masih melakukan pertemuan
dengan ketua DPRD dan Sekwan.
(BE09)

Tente Kecamatan Woha Kabupa-
ten Bima atau di kos kosan di bela-

kang pasar," jelasnya.
Kata dia, penangkapan ini ber-

Kepala SD dan SMP di Bima Akan Di-rolling

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

Kantor DPRD Kabupaten Bima yang disegel anggota dewan.

Bima, BimaEkspres.-
Kepala SD maupun SMP di

Kabupaten Bima dalam waktu de-
kat akan dirolling. Hal itu untuk
memberikan penyegaran bagi jaja-
ran pendidikan.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhama-
yanti Putri, SE, membenarkan ada
rencana rolling jajaran pendidikan
khusus Kepala Sekolah (Kasek).
Hal itu dilakukan dengan pertim-
bangan periodisasi dan penyega-
ran. “Insya Allah dalam waktu dekat
kita akan rolling para Kasek,” ujarnya
saat bersilaturrahmi dengan warga
Desa Monggo, Selasa (5/11).

Dalam kesempatan tersebut dia
juga mengimbau para Kasek di
Madapangga khususnya untuk
memajukan pendidikan di sekolah
nya masing-masing. “Kalau ada
kekurangan di sekolahnya. Beru-
sahalah untuk memperbaikinya
tanpa harus menunggu anggaran.
Dan jadilah sekolah itu kayak kita
menjaga rumah kita,” tuturnya.

Diakuinya, saat ini pembangu-
nan sekolah hanya mengandalkan
DAK saja. Itupun dana tersebut be-
lum mampu memenuhi segala ke-
butuhan pembangunan di sekolah.
Makanya kalau hanya sekedar rusak

sedikit maupun warna sekolahnya
sudah pudar. Jangan menunggu dana
bantuan. “Kasek harus berikhtiar un-
tuk memperbaiki sekolah. Sebab itu
akan menjadi kesan bagi Kasek
sendiri apabila sudah tak meminpin
di sekolah tersebut,” ungkapnya.

Dia berharap semoga rolling
Kasek nantinya dapat meningkatkan
mutu pendidikan. Karena biasanya
yang baru berada di sekolah tersebut
semangat membangunnya luar biasa.

“Semoga dengan suasana baru
tersebut. Para Kasek terus semangat
dalam memimpin demi memajukan
dunia pendidikan,” tutupnya. (BE07)

Terduga pelaku penadah motor curian saat diamankan.
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Calon Kades Matua Sampaikan
Visi-Misi, Pendukung Beri  Semangat

Dompu, BimaEkspres.-
Calon Kepala Desa (Ka-

des) Matua, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu,
Rabu (6/11) menggelar pe-
nyampaian visi-misi. Pilka-
des sendiri akan digelar se-

rentak 12 November 2019.
Penyampaian visi-misi

berlangsung di Lapangan
Volly KUD Dusun Samili.
Dari lima kandidat yang
mengikuti  Pilkades, semu-
anya hadir dengan meng-

gunakan baju seragam pu-
tih dan celana hitam.

Layaknya dalam acara
debat kandidat yang disak-
sikan di TV, para calon
mendapat support dan yel
yel dari para pendukung-

nya. Serta dipandu panitia
Pilkades tingkat desa.

“Program mereka ba-
gus- bagus tapi semoga bi-
sa diimplementasikan se-
telah terpilih," kata Ibra-

him, salah  satu pendukung
calon.

Saat penyampaian visi-
misi, masing-masing pen-
dukung memberikan tepuk
tangan. Mereka juga me-

Dilantik...  dari hal.1

Wakil Wali Kota Bima,
Feri Sofiyan, SH menyam-
paikan selamat dan berha-

Bima, BimaEkspres.-
Kepala Desa (Kades)

Monggo Kecamatan Ma-
dapangga, Mayor Abdul
Majid, meminta kepada
Pemkab Bima agar mem-
bebaskan lahan sekitar 1,5
hektar untuk area kuburan
di Dusun Tolonggeru. Per-
mintaan tersebut disampa-
ikan ke Bupati Bima saat
acara silaturahim di desa
setempat, Selasa (5/11).

Kata Mayor, berdasar-
kan data di lapangan, kon-
disi area kuburan di dusun
setempat kapasitasnya su-
dah tidak layak lagi karena
sudah sempit.

"Kita hanya minta 1,5
hektar dari total tanah mi-
lik daerah 9 hektar yang ada
di dusun setempat," tutur-
nya, Rabu (6/11).

Selain itu kata dia, ku-
buran warga Muslim dan
Non Muslim hampir me-
nyatu, karena makin me-
nyempit. "Area kuburan
tidak layak lagi. Sehingga
harus ditambah supaya le-
bih luas dan saat pengubu-
ran jenazah lebih leluasa,"
ujarnya.

Dijelaskannya, saat
acara silaturahim, Bupati
Bima Hj Indah Dhama-
yanti Putri SE, sudah me-
nanggapinya yakni akan
berupaya mengakomodir
permintaan itu. "Kata Bu-
pati, pemerintah akan mem-
bentuk tim untuk turun me-
lihat langsung lahan tersebut,"
imbuhnya, kutip kata Bupati.

Selain itu, pihaknya juga
akan memastikan apakah
lahan tersebut kategori pro-
duktif atau tidak. Sebab lahan
produktif tersebut merupakan
salah satu penyumbang PAD.

"Pokoknya kita akan tin-
daklanjuti apa yang menjadi
harapan tersebut. Dan me-
mastikan kondisi lahan terse-
but," janjinya. (BE07)

nyampaikan program se-
cara lugas.

“Semoga yang terpilih
pemimpin Desa Matua ama-
nah," kata Suharlin salah sa-
tu warga. (BE03)

rap dengan dilantiknya wa-
kil ketua dewan  duta PBB
kedepan dapat membangun

Suasana penyampaian visi-misi calon Kades Matua, Rabu.

Kades Monggo Minta Pemkab Bima Bebaskan Lahan untuk Kuburan

bersama bagi kemaslaha-
tan seluruh masyarakat.
(BE06)

Mayor Abdul Majid

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Desa Rada

Kecamatan Bolo akan me-
lakukan tes penerimaan pe-
rangkat desa pada bulan
Desember 2019.

Kepala Desa Rada, Su-
pratman mengatakan, se-
jak Kasi Pemerintahan Is-
mail Marbah meninggal pada
tanggal 17 April 2019 lalu, po-

sisi tersebut di desa setempat
kosong. "Sejak Almarhum
meninggal memang belum
dilakukan perekrutan," ujarnya.

Kata dia, sejak saat itu pula
tugas dan kewajiban yang se-
belumnya diemban Ismail Mar-
bah dilaksanakan oleh Plt,
yakni Muh. Yamin. Karena itu
kata dia, pada Desember nanti
pemerintah desa setempat

akan membuka tes peneri-
maan perangkat desa untuk
mengisi jabatan Kasi Kepe-
merintahan. "Kami akan bu-
ka tes untuk 1 orang saja nan-
ti," bebernya.

Dia menjelaskan, tes pe-
nerimaan perangkat desa
tersebut memang terbilang
lambat. Hal itu terjadi karena
anggaran untuk kegiatan
tersebut dimasukan pada
APBDes perubahan yang
dicairkan pada tahap III
nanti. "Saat ini kami sedang
musyawarahkan APBDes
perubahan," ungkapnya.

Supratman membeber-
kan, tes tersebut sama se-
perti tes perangkat desa
pada umumnya. Memiliki
sejumlah persyaratan yang
harus dipenuhi oleh peser-
ta tes. Di antaranya, war-
ga desa setempat, sehat
jasamani dan rohani, dan
berkelakuan baik. "Seleksi
akan dilakukan Desember
nanti. Tapi kalau ada ken-
dala akan diundur sampai
Januari 2020," tutupnya.
(BE07)

Pemdes Rada Akan Seleksi Perangkat Desa Bulan Desember

Kepala Desa Rada, Supratman
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Ditjen Migas Data
dan Verifikasi Kelompok Tani

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk memastikan ke-

lompok tani sebagai pene-
rima manfaat bantuan kon-
versi Bahan Bakar Minyak
(BBM) ke Bahan Bakar
Gas (BBG) tepat sasaran,
Pemerintah Pusat melalui
Ditjen Migas Kementerian
ESDM mendata dan mem-
verifikasi calon penerima
bantuan. Pendataan didam-
pingi Dinas Pertanian Kota
Bima.

Perwakilan Ditjen Mi-
gas Kementerian ESDM,
Doni Oktarizon didampingi
sekretaris Dinas Pertanian
Kota Bima, Arisan Sahidu
mengatakan, kehadiran-
nya  untuk mendata calon
penerima bantuan jenis me-
sin pompa air, untuk kon-
versi BBM ke BBG.

"Apa yang kami laku-
kan berdasarkan Perpres
Nomor 38 tahun 2019 ten-
tang penyediaan dan pen-
distribusian konversi BBM
ke BBG," terangnya.

Pelaksanaan program
mulai berjalan, sebelum tiba
di Kota Bima, telah melak-
sanakan pilot project di Kla-
ten, Sragen dan Boyolali.
Program ini dilaksanakan
karena sebelumnya dilaku-
kan penelitian, bahwa kon-
versi BBM ke BBG jauh le-
bih hemat.

Dicontohkannya, untuk
para petani yang memiliki

luas lahan 0,5 hektar, de-
ngan menggunakan BBM
untuk penggunaan mesin
pompa air, itu biayanya cu-
kup tinggi. Tapi bila digan-
ti menggunakan BBG, itu
bisa menghemat biaya men-
capai 50 persen.

Seperti sudah dilakukan
petani di pulau Jawa, peng-
gunaan BBM bisa menca-
pai Rp 7 juta. Namun bila
menggunakan BBG bisa meng-
hemat biaya hanya Rp 3 juta
saja.

Doni mengungkapkan,
secara nasional pemerin-
tah pusat mendorong pe-
laksanaan konversi BBM
ke BBG ini meningkat hing-
ga mencapai target 10 ribu
unit bantuan, yang akan dise-

rahkan kepada petani secara
gratis.

Bantuan gratis ini beru-
pa tabung gas 3 kg, kon-
venter kit, asesoris, pompa
dan alat kelengkapan la-
innya. Doni mengungkap-
kan, pendataan dan veri-
fikasi ini akan intens dila-
kukan dalam beberapa ha-
ri kedepan, dengan menge-
cek langsung kondisi di la-
pangan.

Terutama menyeleksi pe-
tani yang akan menerima
bantuan, apakah telah me-
menuhi syarat atau belum.

Setelah pendataan ini
rampung, kami akan sam-
paikan kepada pimpinan
sebagai laporan. Sehingga
mengenai realisasi bantuan

Operasi Zebra,
Dominan Pelanggaran Helm

Dompu, BimaEkspres.-
Hasil Operasi Zebra Gatarin Polres Dompu sela-

ma 14 hari, dimulai 23 Oktober-5 November domi-
nan pelanggaran helm. Kasadaran pengendara un-
tuk mengenakan helm pengaman masih kurang.

“Ada sekitar seribu lebih kendaraan yang terja-
ring selama operasi Zebra ini,: kata Kasatlantas
Polres Dompu, IPTU I Wayan Sukarsana, S.IK, Rabu
(6/11) di Polres Dompu.

Selain itu, kata dia, pelanggaran karena tidak
lengkap surat kendaraan. Termasuk banyak  ken-
daraan yang belum membayar pajak,  tidak memiliki
SIM. Disamping itu, pengendara roda empat banyak
tidak menggunakan sabuk pengaman.

“Operasi Zebra ini juga tujuannya untuk me-
motivasi masyarakat agar disiplin dan taat aturan ber-
lalulintas," katanya.

Operasi Zebra itu sendiri tambah Kasatlantas,
melibatkan 90 personel gabungan dari Polres Dom-
pu, Provost TNI, Kantor Samsat, Brimob, Jasa Ra-
harja, serta Dinas Perhubungan  Dompu.

Dia juga mengingatkan warga agar selalu taat dan
tertib serta berlalulintas. (BE03)

Bima, BimaEkspres.-
Babinsa Desa Ntoke

Kecamatan Wera Serda
Ridwan Anggota Posramil
Wera Koramil 1608-06/
Wawo, bersama masyara-
kat setempat melakukan
kegiatan gotong royong
pasang kawat bronjong di
So Lampawa perbatasan
Desa Ntoke dengan Desa
Nunggi, Rabu (6/11).

Dandim 1608/Bima Let-
kol Inf Bambang Kurnia Eka
Putra, menjelaskan Babinsa
desa Ntoke Kecamatan We-
ra Serda Ridwan Anggota
Posramil Wera Koramil
1608-06/Wera bekerja sama
dengan puluhan untuk gotong
rotong.

"Gotong royong dilaku-
kan yaitu pemasangan ka-
wat bronjong sepanjang 50
meter yang berisikan batu-
batu di So Lampawa perba-
tasan antara Desa Ntoke de-

ngan Desa Nunggi,"ujarnya.
Kata dia, pemasangan

bronjong dianggap perlu
oleh masyarakat. Agar  sa-
at hujan datang, tebing su-
ngai tidak tergerus air.

"Tanggul penahan banjir
ini harus dibangun dengan
sistim gotong royong karena
sebentar lagi akan mema-
suki musim hujan," katanya.

Bambang mengatakan,

Babinsa Desa Ntoke Gotong Royong Pasang Kawat Bronjong

menunggu instruksi terlebih
dahulu, dan di tahun 2020
direncanakan terealisasi.

Sementara itu Sekretaris
Dinas Pertanian Kota Bi-
ma, Adisan Sahidu menyam-
paikan, atas nama pemerintah
Kota Bima berterimakasih
atas kedatangan Ditjen Migas
Kementerian ESDM yang
akan memberikan bantuan ba-
gi para perani di daerah.

Tujuan Konversi BBM
ke BBG  untuk meningkat-
kan produktivitas dan ke-
sejahteraan petani, karena
menggunakan bahan bakar
yang lebih murah. Selain
itu, bahan bakar yang digu-
nakan juga lebih bersih dan
ramah lingkungan," tambah-
nya. (BE06)

Petugas saat kegiatan operasi Zebra di Dompu.

kegiatan berbaur dan ber-
gotong royong dengan ma-
syarakat tidak harus me-
nunggu perintah. Semua Ba-
binsa di wilayah toritorial Ko-
dim 1608/Bima, diwajibkan
untuk terjun dan berbuat lang-
sung dalam kegiatan mem-
bantu masyarakat. (BE05)
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Bupati Minta UPT Bersurat Tolak Bibit Jagung
Bima, BimaEkspres.-

Bupati Bima Hj. Indah
Dhamayanti Putri, SE, me-
minta setiap UPT di Kabupa-
ten Bima, mengajukan surat
keberatan petani, berkaitan
dengan penolakan bantuan bi-
bit jagung tahun 2019. Hal ini
perlu untuk mendukung koor-
dinasi Pemerintah ke Kemen-
trian Pertanian.

"UPT harus bersikap ter-
hadap aksi penolakan bantu-
an bibit jagung oleh petani di
wilayahnya, itupun kalau ada
petani jagung yang menolak,
jangan tidak ada laporan, su-
paya di tingkat Kabupaten,
kami mengetahui kejadian di
lapangan," jelas Bupati Bima
di acara BBGRM di Lang-
gudu, Selasa.

Pengaduan mulai tingkat
desa dan kecamatan men-
jadi bekal bagi pemerintah
tingkat Kabupaten uuntuk
ditindaklanjut di tingkat
Provinsi selaku pihak pe-
ngadaan barang dan Ke-
mentrian.

"UPT harus bersurat se-
cepatnya, supaya mendu-
kung koordinasi yang kami

ke tingkat Dinas Pertanian
Provinsi NTB dan Kemen-
trian Pertanian dan Holti-
kultural," jelasnya.

Bupati mengaku, dalam
dua tahun terakhir ini hanya
sebagai menyediakan calon
penerima bantuan saja, bu-
kan pihak pengadaan bantu-
an. "Dua tahun terakhir kami
hanya sebagai penyedia pe-

nerima bantuan, sementara
pengadaan bibit jagung oleh
Dinas Provinsi NTB, se-
hingga kami tidak bisa me-
nentukan bibit kualitas mana
yang diberikan kepada ma-
syarakat," jelasnya.

Namun dengan adanya
penolakan bibit jagung saat
ini, Bupati mengharap KU-
PT pertanian mengajukan

surat terkait keluhan dari
masyarakat.

"DPRD sudah bersurat
ke Kementrian RI dan Di-
nas Pertanian Provinsi NTB
dan tembusan ke kami, ter-
kait adanya pengadaan bibit
jagung hari ini yang ditolak
petani, kami harap surat dari
UPT juga mendorong untuk
diajukan,"katanya. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Pengelola tower teleko-

munikasi PT XL di Desa
Kananga, Kecamatan Bolo
diminta untuk membayar
kompensasi kepada warga
sekitar.

"PT XL belum bayar
kompensasi padahal masa
kontar selesai," ujar Kabid
Investigasi LSM Komite

Pemuda Anti Korupsi (Kom-
pak) NTB, Al Azwar, Rabu
(6/11).

Kata dia, mestinya pe-
ngelola tower memberikan
kompensasi sebagai wujud
kepedulian terhadap warga
sekitar. Karena keberadaan
tower juga bisa berpenga-
ruh terhadap kesehatan war-
ga karena ada radiasi.

"Kompensasi harus di-
bayar karena jika tidak me-
rugikan warga," tuturnya.

Regulasinya, kata dia, /
PER/M.KOMINFO/03/
2009; 3/P/2009, tentang
pedoman pembangunan
dan penggunaan bersama
menara telekomunikasi.

"Sesuai regulasi itu su-
dah jelas pihak PT XL te-

lah melanggar," urainya.
Pihaknya menekan pihak

terkait agar tidak apatis da-
lam menanggapi persoalan
yang menjadi buah bibir ma-
syarakat sekitar. "PT XL ja-
ngan apatis. Segera selesai-
kan kewajibannya," tegasnya.

Pj Kades Kananga, Su-
herman, membenarkan bah-
wa warga sekitar tower XL

belum menerima uang kom-
pensasi sejak tower dibangun.

Namun kata dia, secara
administrasi pihak XL su-
dah menyelesaikan masa-
lah itu, hanya saja tidak disam-
paikan oleh oknum tertentu
ke warga lainnya.

"Memang betul warga be-
lum menerima uang kompen-
sasi. Kecuali oknum tersebut,"

jelasnya.
Terkait hal ini, Pemdes,

warga dan pihak XL sudah
bertatap muka di aula kantor
desa setempat. Hanya saja
pertemuan itu belum ada ti-
tik terang. "Kita sudah ada-
kan pertemuan beberapa wak-
tu lalu. Termasuk dihadiri oleh
LSM Kompak NTB," tutupnya.
(BE07)

Kompensasi Tower di Desa Kananga Ditagih

Bima, BimaEkspres.-
Hampir dua bulan stok

semen di Kabupaten Bima
langka. Akibatnya warga
yang hendak membangun
rumah atau pekerjaan lain
yang membutuhkan se-
men sangat kesulitan.

Warga Kecamatan Bo-
lo, Syarifudin, mengatakan,
hilangnya semen dari pa-
sar bukanlah persoalan kecil.
Semen saat ini sudah menjadi
kebutuhan pokok masyarakat
karena kebutuhan pemba-
ngunan yang melejit.

Karena itu, Pemerintah
Kabupaten Bima harus pro
aktif dan segera mengambil
tindakan atas kelangkan se-
men saat ini.

“Pemerintah daerah ja-
ngan tinggal diam. Ambil si-
kap dan tindakan. Cari solusi
atas kelangkaan semen saat
ini,” ujarnya, Rabu (6/11).

Kata dia, belakangan ini
dia mencari semen untuk ke-
butuhan pembangunan. Na-
mun, hampir di semua toko
stok semen tidak ada, dan
jikapun ada yang menjual,
harganya sangat mahal. Ti-
dak tanggung-tanggung bah-
kan ada yang menjual de-
ngan harga di atas Rp. 100
ribu per sak,” keluhnya.

Ia menjelaskan, tanpa
semen ekonomi daerah bi-
sa macet, proyek pemerin-

tah macet, dan ujung-ujung-
nya warga yang menjadi
korban. Karena itu, Peme-

rintah Kabupaten Bima ha-
rus segera mengambil sikap.

“Pemerintah daerah ha-

rus punya inisiatif, jangan
biarkan kelangkaan ini ber-
larut-larut,” ketusnya.

Ia berharap, pemerintah
Kabupaten Bima harus
tegas terhadap distributor
dan mafia semen dan cu-
kong cukongnya. Pemerin-
tah tidak boleh takut, kare-
na harus berdiri di tengah
kepentingan rakyat.

“Jika didiamkan kerja
mafia semen ini, lalu apa
gunanya ada pemerintah.
Ini sudah masuk ranah ker-
ja pemerintah karena da-
lam kontrak semen ada re-
gulasi dan aturan yang mesti
ditegakkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala
SMAN 1 Bolo, Dra. Emi,
M.Pd, membenarkan ter-
kait kelangkaan semen.
Akibatnya, pekerjaan pro-
yek di sekolah setempat
sempat terhambat.

“Iya kelangkaan semen
memang menyulitkan kita.
Sementara pekerjaan ha-
rus dikerjakan sesuai limit
waktu,” terangnya.

Untuk mendapatkan se-
men, kata dia, pihaknya me-
ngaku membeli dengan har-
ga diatas normal.

“Harga semen kalau nor-
mal Rp. 62 ribu. Sekarang
dijual dengan harga Rp. 100
ribu, itu pun sulit didapat,”
keluhnya. (BE07)

Stok Semen Langka, Warga Minta Pemda Ambil Tindakan

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

Zulkieflimansyah dan Wa-
kil Gubernur NTB, Dr. Hj.
Sitti Rohmi Djalilah, meng-
gelar Jumpa Bang Zul dan
Umi Rohmi (Jangzulmi) di
Hotel Lombok Raya, Kota
Mataram, Kamis (7/11) ma-
lam.

Kegiatan ini dikemas
spesial karena menyema-
rakkan Gebyar Desa Ben-
derang Informasi Publik (D-
BiP) yang akan menghadir-
kan berbagai elemen masya-
rakat mulai dari tingkat desa
se Nusa Tenggara Barat

(NTB).
"Jumpa Bang Zul dan

Ummi Rohmi edisi kali ini,
akan hadir dalam Desa Ben-
derang Informasi Publik.
DBiP adalah inovasi pola
pendekatan pelayanan publik
ala Komisi Informasi Provinsi
NTB yang kali ini memasuki
gelaran yang ketiga," jelas
Kepala Biro Humas dan Pro-
tokol Setda Provinsi NTB,
Najamuddin, S.Sos. M.Si.

Bang Najam, sapaan ak-
rab Karo Humas dan Proto-
kol itu menyampaikan, ke-
giatan ini dihadiri oleh jaja-
ran pemerintah desa dan

kelurahan dari masing-
masing kebupaten/kota se
NTB.

"Pemerintah kabupa-
ten/kota, para Kades, Ke-
pala SMA/SMK, Kepala
Puskesmas, Camat dan
Lurah se-Provinsi Nusa
Tenggara Barat hadir dan
menyemarakkan gebyar
DBiP tahun ini," ungkap
pria yang pernah menjabat
Wakil Ketua Komisi Infor-
masi (KI) Provinsi NTB itu.

Bang Najam juga men-
jelaskan kegiatan Jangzul-
mi ini merupakan salah
satu agenda pemerintah

provinsi yang ditunggu tung-
gu masyarakat.

Sebab, melalui acara ini,
masyarakat dari berbagi la-
tar belakang dapat menyam-
paikan gagasan dan hara-
pan mereka secara lang-
sung kepada Gubernur
NTB dan Wakil Gubernur
NTB.

"Jangzulmi akan menjadi
kanal silaturrahim, menye-
rap aspirasi dan mendengar
masukan, saran dan ide/
gagasan dalam komunikasi
dua arah dalam dialognya,"
jelas kandidat Doktor Uni-
versitas Airlangga Surabaya

itu.
Agar kegiatan tersebut

tersebar luas ke masyara-
kat, ia berencana menyiar-
kannya secara langsung
melalui media sosial Hu-
mas NTB, baik di Face-
book, Instagram maupun
Twitter.

Sementara itu, Ketua KI
NTB, Hendriadi, menjelas-
kan kegiatan itu akan
menghadirkan tidak kurang
dari 1.500 Badan Publik se
NTB.

Terdiri dari 303 Kepala
Sekolah dan 158 Kepala
Puskesmas dan 1.100 Ke-

pala Desa dan Lurah
Mereka itu katanya,

mengikuti Gerakan Bersa-
ma Layanan Dasar dan
Desa menuju Benderang
Informasi Publik.

"Gebyar Desa Bende-
rang Informasi Publik (DB-
IP) merupakan puncak
acara dari sejumlah kegia-
tan penguatan, pendampi-
ngan dan penilaian imple-
mentasi keterbukaan infor-
masi publik di NTB pada
tingkat layanan dasar se-
perti sekolah, Puskesmas
dan desa/kelurahan," jelasnya.
(BE08)

Jangzulmi Semarakkan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik
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Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima Hj. Indah

Dhamayanti Putri hadiri
acara peresmian pemba-
ngunan saluran irigasi per-
tanian di wilayah So lanco
Desa Monggo Kecamatan
Madapangga, Selasa (5/11/
19).

Selain bupati, hadir Wakil
Bupati Bima, Drs. M. Noer,
para Kepala OPD lingkup
Pemda Bima, Kadis Dikbud-
pora Drs. Zainuddin S.Sos,
MM, Ketua DPRD Kabu-
paten Bima M. Putera Fe-
riyandi SE, anggota DPRD
Kabupaten Bima H. Drs H.
Ruslan, Camat Madapang-
ga, KUPT Dikbudpora Ma-
dapangga, KUPT Dikbud-
pora Bolo, Kepala Desa
Monggo Mayor H. Abdul
Majid, SH beserta jajaran-
nya danasyarakat dan para
petani di Desa setempat.

Bupati Bima Hj. Indah
Dhamayanti Putri, menga-
presiasi pihak Pemdes yang

Bupati Bima Resmikan Saluran Irigasi Pertanian di Desa Monggo
ngingatkan, dalam proses
menjelang Pilkades ini, agar
menghindari konsep politik
menggunakan isu-isu yang
saling menjelekan dan men-
jatuhkan lawan politik, Ka-
rena ini justru menimbulkan
ketegangan ditengah kehi-
dupan sosial bermasyara-
kat,” ungkapnya.

Bupati menyarankan,
kepada Pemdes agar me-
rancang sebuah program
dan konsep yang matang
dalam menata Desa Mong-
go untuk dua tahun ke de-
pan, sehingga seluruh orien-
tasinya dapat terfokus demi
kepentingan dan kesejah-
teraan masyarakat Desa
Monggo sindiri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kades Mong-
go Mayor H. Abdul Majid, SH
menyampaikan, bahwa pem-
bangunan Saluran irigasi
pertanian di So lanco tersebut,
telah dilaksanakan sejak bulan
Oktober lalu, dengan volume
pekerjaan sepanjang 74 meter.

Kata dia, penyaluran air
melalui irigasi yang telah di-
bangun ini, tidak hanya di-
manfaatkan oleh para petani
di desa monggo saja, namun
dapat digunakan oleh para
petani di Desa lain meliputi,
So Sampalu watas Desa
Ncadi dan Monggo, So la
Naru , So la Ronggo di Desa
Dena.

“Sementara anggaran
yang digunakan dalam pem-
bangunan irigasi tersebut,
bersumber dari ADD tahap
dua tahun 2019 dan swadaya
dari masyarakat setempat,”
ucapnya.

Dirinya berharap, irigasi
yang telah diresmikan lang-
sung Bupati tersebut, dapat
memberikan  manfaat yang
baik terhadap terhadap para
petani Desa Monggo dan
dapat memberikan kontribu-
si lebih dalam peningkatan
hasil produktifitas pertanian
yang signifikan di Monggo
sendiri,” tutupnya. (BE07)

telah sukses membangun
irigasi yang dimaksud, ken-
dati sumber anggarannya
terbatas. Namun dapat ditu-
tupi melalui swadaya dan
nilai kebersamaan serta go-
tong royong masyarakat Mong-
go sehingga pelaksanaannya
dapat terlaksana sesuai de-
ngan rancangan awal.

Menyinggung terkait per-
soalan Pilkades, Bupati meng-
himbau agar dalam pelaksa-
naannya nanti, tetap selalu
menjaga kebersamaan da-
lam berdemokrasi, Karna se-
jatinya berkontestasi tentu
ada yang kalah maupun me-
nang.

“Karna bagaimana pun

juga, kita sebagai tokoh yang
dicalonkan masyarakat, ha-
rus bisa menjaga keamanan
dan kenyamanan Desa kita
masing-masing. Jangan ma-
lah kita bikin kelompok yang
bisa memecah belah masya-
rakat satu dengan yang la-
innya,” terangnya.

Selain itu, dia  juga me-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Memperingati Maulid

Nabi Muhammad SAW
1441 H yang jatuh pada tang-
gal 9 November tahun 2019,
Yayasan Pendidikan Al-Ikh-
wan Kota Bima menggelar
sholawatan bersama yang
dirangkaikan dengan bebe-
rapa lomba seperti menghafal
Asma’ul Husna, lomba Ad-
zan, serta menghafal ayat
pendek, Rabu (6/11/2019).
Kegiatan tersebut diapresia-
si anggota Komisi VIII DPR
RI, Drs. H. Zainul Arifin.

Acara yang dilaksana-
kan di masjid sekolah se-
tempat tersebut diikuti oleh
seluruh guru dan siswa
TK, SD, SMP dan SMA
Al-Ikhwan.

Kegiatan diawali dengan
sholawat bersama yang di-
lanjutkan dengan penyam-

ngatan Maulid Nabi Muham-
mad SAW adalah wujud ke-
cintaan kita terhadap kekasih
Allah tersebut.

“Untuk itu, kita juga harus
mengenal sosoknya dengan
baik. Ia juga mengingatkan un-
tuk senantiasa bersyukur ke-
pada Allah SWT dengan cara
bersholawat kepada Baginda
Rasulullah.

“Dengan bersholawat, in-
sya Allah Allah akan menam-
bahkan rahmatnya bagi kita
semua,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu,
Ketua Yayasan Pendidikan
Al-Ikhwan Kota Bima, Drs.
H. Zainul Arifin yang akrab
disapa Abuya ini juga mela-
kukan video call dengan se-
luruh keluarga besar Al-Ikh-
wan. Kegiatan kemuadian di-
tutup dengan doa bersama.
(K04)

paian uraian hikmah Maulid
Nabi Muhammad SAW.

Pengurus Yayasan Pen-
didikan Al-Ikhwan Kota
Bima, Muslim, ST menga-
takan kegiatan ini adalah
kegiatan rutin yang sudah
diprogramkan oleh Ketua
Yayasan, Drs. H. Zainul Ari-
fin yang sekarang baru saja
dilantik sebagai anggota DPR
RI. Tujuannya adalah untuk
menanamkan cinta di hati
siswa kepada Nabi Muham-
mad SAW sejak dini, serta
senantiasa mengingatkan
kita tentang kewajiban untuk
menjalankan segala perintah
Allah dan menjauhi semua
larangannya.

“Nabi Muhammad SAW
adalah contoh dan tauladan
yang di utus oleh Allah SWT
untuk memperbaiki akhlak
kita, untuk itu kita harus me-

Ponpes Al Ikhwan Peringati Maulid Nabi SAW

Mataram, BimaEkspres.-
Para atlet difabel NTB

optimis akan mampu meraih
target tiga medali emas dalam
Pekan Paralimpik Pelajar
Nasional (Peparpenas) IX di
Jakarta, 7-13 Nopember
2019. Optimisme tersebut,
didasarkan pada persiapan
dan proses latihan yang telah
cukup intens dilakukanya
selama ini.

Pada event ini, NTB tidak
hanya mengirimkan 17 atlet-
nya untuk unjuk prestasi
membawa harum nama da-
erah pada sejumlah cabang
olahraga. Diantaranya, at-
letik, bulutangkis, tenis meja,
renang, boccia dan catur.
Tetapi juga memberangkat-
kan atlet disabilitas lainnya,
yakni satu tim futsal pelajar
tuna rungu yang beranggo-
takan 15 orang.

Wakil Gubernur NTB,
Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
didampingi Kepala Dinas

berikan penampilan terbaiknya.
Hal serupa juga dituturkan

Marry Anggraini. Siswa ke-
las 3 SMP di SLB Kota Bi-
ma tersebut, mengatakan akan
memberikan yang terbaik pada

Pemuda dan Olahraga (Dis-
pora) NTB, Ir. Hj. Husnani-
diaty Nurdin, dalam sambu-
tannya pada acara pelepa-
san di Kantor Gubernur NTB,
Rabu (6/11/2019), mengajak
para orang tua dan masyarakat
untuk mendoakan sekaligus
memberi semangat kepada
para atlet sehingga dapat ber-
kompetisi dengan tenang dan
berhasil meraih juara.

Wagub mengajak para
atlet untuk selalu menjaga
optimisme dalam setiap per-
juangan. "Jika selama ini su-
dah berlatih tekun dan disi-
plin, maka ikhtiar itu harus
pula diiringi dengan doa dan
menjaga spirit untuk me-
nang, tegasnya. Sebab kunci
prestasi itu lebih pada sema-
ngat, kemauan, kerja keras
dan kesungguhan. Adik-adik
semua telah berlatih keras
dan hasil pasti tak akan meng-
hianati usaha,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dis-

pora NTB mengungkapkan
bahwa target tiga emas
yang ingin diraih, karena
termotivasi dari hasil yang
diraih NTB pada Peparpe-
nas di Solo tahun 2017 yang
lalu. Para atlet yang dikirim
sekarang, sebelumnya telah
mendapatkan pelatihan sejak
bulan Juli, lalu di training cen-
ter di Gelanggang Pemuda
Mataram. Selama di di Ja-
karta nanti, mereka akan
ditemani oleh delapan orang
pelatih dan dua pendamping.

“Di tahun 2017 lalu, kita
dapat tiga emas. Semoga kita
dapat pertahankan itu. Dan
tentu saja kita berharap ta-
hun ini akan mendapatkan
lebih banyak emas,” tutur
Kadispora NTB.

Optimisme juga ditunju-
kan oleh para atlet yang siap
berlomba. Luki Irmansyah,
salah seorang atlet boccia
asal Mataram, mengaku te-
lah siap mengikuti lomba.

Meski ini adalah lomba per-
tamanya, Luki, panggilan
akrab siswa kelas 2 SMP pe-
nyandang tuna daksa terse-
but, tidak merasa deg-deg-
kan dan optimis akan mem-

Atlet Difabel NTB Optimistis 3 Emas di Peparpenas 2019

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ponpes Al Ikhwan Salama.

cabang lomba lari yang diikuti.
“Saya sudah lama latihan

dan akan memberikan yang
terbaik,” tandas atlet lari ber-
tubuh imut tersebut dengan
mantap. (BE08)

ngajarkan kepada anak-
anak kita agar mencintai be-

liau,” ujarnya.
Sementara itu, Ustadz Ja-

far Bunyamin dalam uraian-
nya menyampaikan, peri-



8KAMIS, 7 NOVEMBER 2019

Pembukaan Pameran Lingkup OPD Diundur
yakni angin kencang, di-
tundanya kegiatan ini ka-
rena masih ada beberapa
stan dari kecamatan yang
belum rampung. “Yang
jelas tidak ada kesengaja-
an untuk menunda hajatan
ini,” tuturnya.

Chandra, yang baru se-
lesai menghadiri Rapat di
Ruang Asisten III Setda
Bima mengaku, kegiatan
tetap dibuka oleh Bupati
Bima. Sejumlah OPD pe-
serta Pameran yang be-
lum selesai mengerjakan
stan masih ada waktu un-
tuk menyelesaikannya.

“Sesuai hasil rapat pa-
meran dilaksanakan sela-
ma lima hari, dimulai Ka-

Bima, BimaEkspres.-
Pembukaan pameran

pembangunan di Lingkup
OPD BUMN dan BUMD
tahun 2019 diundur. Semu-
la, Pameran yang akan di-
buka secara resmi oleh Bu-
pati Bima itu dilaksanakan
pada Rabu 06 November
2019. Namun karena masih
ada yang belum rampung
ditunda.

Kabag Humas Setda
Bima M Chandra Kusu-
ma, Ap, menyatakan, se-
dianya pembukaan pame-
ran akan dilaksanakan pa-
da Rabu (6/11) dan lokasi-
nya di jalan lintas Jalur Dua
Panda. Karena kondisi ti-
dak memungkinkan, akhir-

nya diundur sekaligus dibu-
ka Kamis (7/11).

“Rencana awal memang

di jalan Panda. Kuatir angin
kencang sehingga lokasi juga
dirubah yakni di Lapangan

sepakbola Desa Panda,” ujar-
nya, Rabu (6/11).

Selain karena faktor alam

Salah satu stan pameran yang sedang dibuat.

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

Zulkieflimansyah bersa-
ma Wakil Gubernur NTB,
Dr. Hj. Sitti Rohmi Djali-
lah, Bupati KSB didampi-
ngi Pj. Sekda NTB, Dr. Ir.
H. Iswandi dan Asisiten II
Provinsi NTB, Ir. H. Rid-
wan Syah, memimpin ra-
pat Evaluasi progres pem-
bangunan Smelter oleh PT.
Aman Mineral Nusa Teng-
gara (AMNT), di Ruang Ra-
pat Utama Kantor Gubernur
NTB, Rabu (6/11/2019).

Dari penjelasan yang
diberikan Direktur AMNT,
Rahmat Makassau, Guber-
nur NTB dalam arahannya
meminta dalam proses pem-
bangunan smelter dan indus-
tri turunannya di KSB, PT.
AMNT memaksimalkan peng-
gunaan material produksi da-
lam negeri. Selain itu yang tidak
kalah pentingnya dalam proses
konstruksi dan operasional
smelter, agar penyerapan te-
naga kerja lokal menjadi skala
prioritas juga.

Gubernur menegaskan,
pemerintah saat sekarang
ini dalam posisi membantu
dan akan memfasilitasi se-
gala kebutuhan PT. AM-
NT untuk mempercepat
progres smelter.

"Kalau ada kendala,

segera beritahu kami agar
kami segera melakukan
komunikasi baik di tingkat
daerah maupun di pusat,"
tutup Gubernur.

Sementara Wakil Gu-
bernur menilai, progres
pembangunan smelter ber-
jalan dengan baik. Mulai
dari pembebasan lahan smel-
ter seluas 850,16 hektare ber-
jalan dengan baik.

Sedangkan untuk relokasi
jalan nasional dan provinsi,
alih fungsi pelabuhan Benete
ke Pelabuhan Lalar dan re-
gulasi-regulasi lainnya berja-
lan dengan baik.

Adapun kendala-kenda-
la yang masih ada, Wagub me-
minta agar terus dilakukan
komunikasi yang intensif de-
ngan pihak-pihak terkait.

"Secara umum pemba-
ngunan smelter sudah on
the right track. Dari pem-
benasan lahan dan regulasi
semua berjalan baik. Ada
pun kendala yang ada laku-
kan pendekatan persuasif,"
ujarnya.

Selain itu, Wagub juga
menekankan kepada pihak
PT. AMNT agar konsep pem-
bangunan smelter harus yang
ramah lingkungan.

Sedangkan yang berkaitan
dengan penyerapan tenaga
kerja, Wagub juga meminta

AMNT Diminta Serap Tenaga Lokal dan Teknologi Dalam Negeri

Dinsos Akan Gelar Tabur Bunga dan Serahkan Bantuan di Hari Pahlawan

Bima, BimaEkspres.-
Upacara peringatan ha-

ri Pahlawan Nasional ber-
tepatan dengan 10 Novem-

ber akan dilaksanakan di
halaman Kantor Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab)
Bima, Ahad (10/10) men-
datang. Usai pelaksanaan
upacara tersebut, Dinas
Sosial (Dinsos) Kabupaten
Bima telah mengagenda-
kan dua kegiatan lainnya
yakni launching bantuan
dan tabur bunga.

Kabid Usaha Kesejah-
teraan Sosial (UKS) Di-
nas Sosial Kabupaten Bi-
ma, Dewi Yuliati, S.Stp,
mengatakan akan ada ke-
giatan lain yang akan me-

kan sekitar 500 - 600 tena-
ga kerja dengan skill baik.
Untuk engineer dan opera-
tor diperlukan sekitar 100
orang dengan pendidikan
S1/D3 Engineering.

"Kebutuhan tenaga kerja
tersebut belum termasuk in-
dustri turunannya. Kami ber-
komitmen untuk memprio-
ritaskan penyerapan tenaga
kerja lokal," ungkapnya.
(BE08)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat rapat,  Rabu.

mis 07 hingga 11 Novem-
ber 2019,” tukas dia.

Pameran itu sangat pen-
ting untuk mempromosi-
kan potensi daerah, kema-
juan atau progres yang su-
dah dicapai serta Program
Kegiatan Pemerintah Ka-
bupaten Bima.

Sehingga sangat meng-
harapkan peran serta selu-
ruh bagian, terutama di Ling-
kungan Sekretariat Daerah,
untuk mempersiapkan dan
menyukseskan Pameran
tersebut.

“Ini harus kita atur se-
baik mungkin, terutama de-
korasi stan dan materi yang
akan di tampilkan selama pa-
meran,” ungkapnya. (BE07)

Dewi Yuliati, S.STP

nyemarakan momentum ha-
ri pahlawan.

“Yakni, usai upacara akan
ada penyerahan bantuan se-
cara simbolis terhadap warga
Lanjut Usia (Lansia) seba-
nyak 123 orang dan launch-
ing bantuan pangan non tunai
yang diperuntukan sebanyak
13.973 orang,” ujar Dewi, Ra-
bu (6/11).

Lanjut dia, untuk Lansia
masing-masing menerima
uang tunai Rp 200 ribu per
bulan. Sedangkan penerima
manfaat bantuan pangan
non tunai masing masing

akan menerima Rp. 110
ribu setiap bulan dalam
bentuk barang yakni Sem-
bako.

“Mereka akan meneri-
ma bantuan sebanyak 12
bulan. Namun saat serah te-
rima bantuan dilakukan seca-
ra simbolis yakni diterima oleh
13 orang saja,” tuturnya.

Untuk kegiatan tabur
bunga, selain Bupati dan
Wakil Bupati Bima, pihak-
nya telah mengundang pe-
jabat lain. Dalam hal ini,
lokasi menjadi sasaran
yakni Taman Makam Pah-

lawan di Kecamatan Pali-
belo dan Makam Raja Raja
di Dana Traha Kota Bima.

“Tabur bunga akan dilak-
sanakan usai upacara dan
penyerahan bantuan,” im-
buhnya.

Diharapkannya, dengan
adanya bantuan ini mampu
menekan angka kemiskinan
di Kabupaten Bima. Selain
itu kita berharap, dengan se-
mangat hari pahlawan ini
masyarakat lebih ramah lagi
sehingga sukses untuk Dou
Labo Dana Mbojo,” tutupnya.
(BE07)

agar memaksimalkan penye-
rapan tenaga kerja lokal.

Untuk menyiapkan te-
naga kerja dengan skill
yang sesuai dengan kebu-
tuhan, pemerintah akan
membangun kerjasama
dengan perguruan tinggi,
training dengan lembaga
teknik Petrotekno, revisi
BLK dan SMK di NTB
dan pembangunan Politek-
nik Pertambangan.

"Prioritas tenaga kerja
lokal, lakukan training un-
tuk upgrade capacity sehing-
ga persentase bisa maksi-
mal diisi tenaga kerja lokal,"
pintanya.

Sebelumnya, Direktur
PT. AMNT menjelaskan,
secara umum progres pem-
bangunan smelter berjalan
baik. Pihaknya optimis pro-
ses konstruksi akan berjalan
baik sesuai waktu yang te-

lah direncanakan.
Untuk kebutuhan tena-

ga kerja, Rahmat mengung-
kapkan bahwa pada tahap
konstruksi smelter dibutuhkan
7000-8000 tenaga kerja. Pro-
ses rekruitmen tenaga kerja
masa konstruksi melalui
kontraktor FPC, kerjasama
dengan Dinas Tenaga Kerja
setempat.

Sedangkan untuk ope-
rasional smelter dibutuh-


