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Kota Bima, BimaEkspres.-
Peredaran barang haram jenis Narkoba

di Bima nampaknya kian memprihatinkan.
Kamis (7/11) kemarin, polisi kembali me-
ngamankan seorang pemuda disalah satu
jasa pengiriman terkenal dibilangan Ke-
lurahan Nae.

Penggerebekan yang berlangsung seki-
tar pukul 12.30 Wita kemarin tersebut, dila-

Baca: Amankan Paket... Hal 3

kukan tim Buser Satresnarkoba Polres Bi-
ma Kota, yang dipimpin langsung Kasat Nar-
koba IPDA Masdidin.

"Dari tangan pemuda ini kita sita satu
paket ukuran sedang yang saat dibuka yang
disaksikan oleh ketua RT setempat, ternyata
paket itu berisi ganja kering," jelas Kapolres
Bima Kota melalui Kasat Narkoba IPTU
Masdidin kepada wartawan Kamis kemarin.

Polisi Amankan Paket
Ganja 1 Kilogram dari Pemuda

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

Ganja tersebut lanjutnya, dengan be-
ratnya sekitar 1 kilogram usai mengambil
barang disalah satu jasa pengiriman barang
terkenal. Barang tersebut katanya dikirim
dari Gorontalo.

"Kami sudah memonitornya selama 3

Tolak Benih Jagung, Warga Tambora Segel Kantor UPT Pertanian

Pameran pembangunan tingkat Kabupaten Bima, di lapangan Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Kamis (7/11), dibuka.
Berita di halaman 5.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Segel Kantor... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Warga Kecamatan Tambora menyegel

Kantor UPT Pertanian setempat lantaran
tidak menerima benih jagung Premium 919,

"Warga tidak menerima benih jagung
itu karena tidak bermutu. Sehingga warga
menyegel kantor UPT Pertanian," ujarnya,
Kamis (7/11).

Kata dia, selain menolak benih jagung,
warga juga merasa kesal lantaran Kepala
UPT jarang masuk kantor.

"Kepala UPT jarang masuk kantor. Itu
juga alasan warga sehingga warga segel kan-
tor," jelasnya.

Kapolsek Tambora, IPDA. Nurdin, mem-
benarkan terkait penyegelan kantor tersebut,
diketahui pertama oleh anggota Bhabinkam-
tibmas Desa Labuan Kananga, Bripka. Sal-
man. Saat itu lewat di depan Kantor UPT Per-
tanian menuju desa binaannya.

"Saat Babinkamtibmas lewat sekitar kan-
tor tersebut melihat pintu kantor disegel olehsekitar 07.30 Wita, Kamis (7/11).

Salah  seorang warga setempat, Imran,
mengatakan, penyegelan itu karena war-
ga menolak bibit jagung Premium 919.

Petani saat menyegel Kantor UPT Pertanian Tambora, Kamis.
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CATATAN REDAKSI

RUPANYA aksi segel menyegal tidak hanya
dilakukan oleh masyarakat dalam merespon
berbagai persoalan. Namun, anggota dewan ju-
ga memberikan contoh bagaimana menyelesai-
kan persoalan dengan cara menyegel kantor sen-
diri.

Seperti yang dilakukan anggota dewan Rabu
(6/11) kemarin. Mereka nekat menyegel sejumlah
ruangan yang berada dibagian DPRD Kabupaten
Bima. Seperti ruangan Sekwan hingga ruangan
bagian keuangan. Kenyataan itu membuat  aktivi-
tas terganggu.

Aksi penyegelan ini dipimpin langsung oleh
Ketua Fraksi Nasdem Edy Muhlis, juga didukung
dengan sejumlah fraksi yang ada di DPRD
Kabupaten Bima. Aksi ini lantaran sejumlah
anggota DPRD Kabupaten kecewa dengan sikap
pimpinan dewan dan Sekretariat DPRD setempat
yang tidak terbuka dan transparan terhadap
sejumlah anggaran yang ada.

Apa yang diperlihatkan, sebagai ungkapan
protes terkait tertutupnya tentang pengelolaan
manajemen yang ada di DPRD Kabupaten Bima.
Salah satu dari tertutupnya pengelolaan yang
kentara dan berpengaruh katanya adalah untuk
perjalanan dinas di DPRD. Karena diduga
SPPD hanya didominasi oleh pimpinan dewan
dan oknum-oknum tertentu saja. Selama ini
sekretariat dan pimpinan dewan dinilai tertutup
masalah manajemen. Sehingga membuat banyak
pihak bertanya dan yang paling banyak adalah
terkait SPPD perjalan dinas luar daerah.

Namun bagaimana pun persoalan yang
ada di kantor dewan, dapat diselesaikan
secara internal. Menyelesaikan dengan cara
elegen dengan tidak memerlihatkan kepada
masyarakat contoh yang  kurang tepat.

Jangan sampai, ini menjadi contoh bagi
masyarakat untuk terus melakukan penye-
gelan terhadap fasilitas pemerintah. Karena
melihat cara anggota dewan dalam meres-
pon masalah.

Jika benar ada sikap tidak transparan
dalam mengelola anggaran SPPD, maka patut
disesalkan. Namun sebagai lembaga yang me-
miliki fungsi anggaran dan pengawasan, tidak
seharusnya tejadi.

Apalagi  anggota dewan saat ini masuk
pariode baru. Sehingga segala sesuatu di-
komunikasi dengan baik.  Jika ada pengelo-
laan yang tidak transparan, maka anggota
dewan dapat meminta kejelasan, seperti me-
manggil dan melakukan dengar pendapat. Atau
melalui jalur yang sudah ditentukan, seperti
melaporkan ke Inspektorat. Bahkan jika ada
indikasi korupsi, dilaporkan ke penegak hu-
kum.

Sehingga ini bisa menjadi contoh bagi
masyarakat dalam merespon persoalan yang
ada. Apalagi  masyarakat banyak menyorot
masalah pengelolaan Dana Desa.

Semoga aksi segel yang dilakukan oleh
anggota dewan tidak terjadi lagi.Karena ja-
ngan sampai masyarakat datang menyam-
paikan aspirasi dan melakukan aksi segel di
kantor dewan. (*)

Segel Kantor Dewan

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

kieflimansyah didampingi Wa-
kil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sit-
ti Rohmi Djalilah, memberikan
penghargaan kepada sejumlah
desa, sekolah dan puskesmas
di kabupaten/kota se-NTB
yang berprestasi, karena ber-
hasil melaksanakan keterbu-
kaan informasi dengan baik.

Penghargaan tersebut di-
berikan Gubernur saat Jumpa
Bang Zul-Umi Rohmi (Jang-
zulmi), edisi spesial Gebyar
Desa Benderang Informasi
Publik (DBiP) NTB 2019, di
Hotel Lombok Raya, Kamis
(7/11/2019).

Penghargaan tertinggi un-

tuk keterbukaan informasi di
NTB itu diterima oleh masing-
masing kepala desa, kepala
sekolah dan kepala Pus-
kesmas serta disaksikan tidak
kurang seribu peserta kegiatan
yang hadir. Adapun nama
nama desa  yang mendapat-
kan penghargaan tersebut,
yaitu Desa Rupe, Kecamatan
Langgudu, Kabupaten Bima,
Kelurahan Rite, Kecamatan
Mpunda, Kota Bima, Desa
Mekar Sari, Kecamatan Nar-
mada, Kabupaten Lombok
Barat, Desa Montong Gamang,
Kecamatan Kopang, Kabupa-
ten Lombok Tengah dan De-
sa Spuraga Bree, Kecamatan
Brang Rea, Kabupaten Sum-

bawa Barat.
Selain itu, Gubernur juga

memberikan penghargaan
kepada Desa Sori Sakolo,
Kecamatan Dompu, Kabu-
paten Dompu, Desa Gondang,
Kabupaten Lombok Utara,
Desa Kumbang, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lom-
bok Timur, Desa Hijrah, Ke-
camatan Lape, Kabupaten
Sumbawa dan Kelurahan Da-
san Agung Baru, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram

Sementara, sekolah yang
mendapatkan penghargaan
Gubernur, diantaranya SM-
KN 1 Woha, Kabupaten Bi-
ma, SMA Negeri 1 Kota Bi-
ma, SMAN 1 Gerung, Keca-

matan Gerung, SMAN 1 Praya,
SMA 2 Taliwang, SMKN 1
Dompu, SMAN 1 Tanjung,
SMKN 1 Selong, SMA Negeri
1 Sumbawa Besar dan SMA
Negeri 5 Mataram.

Sedangkan Puskesmas
yang berhasil dalam keterbu-
kaan informasi yaitu, Puskes-
mas Palibelo Kabupaten Bi-
ma, UPT. Puskesmas Penanae,
Kota Bima, Puskesmas Gerung,
Kecamatan Gerung, Puskes-
mas Batunyala, Puskesmas Ta-
liwang, Puskesmas Dompu Ba-
rat, Kecamatan Woja, Puskes-
mas Senaru, Puskesmas Deng-
gen, Kecamatan Selong, Puskes-
mas Unit II Sumbawa dan Pus-
kesmas Cakranegara. (BE08)

Desa dan Sekolah di Kota dan Kabupaten Bima
dapat Penghargaan dari Pemprov NTB

Dompu, BimaEkspres.-
Dalam beberapa hari ke

depan di Bumi Nggahi Rawi
Pahu akan digelar pemilihan
Kepala Desa serentak. Ada
23 desa yang akan melaku-
kan Pilkades.

Dikuatirkan Pilkades ini
akan diwarnai politik uang
atau money politic.

“Memang masalah bagi
bagi uang dalam setiap pe-
milihan tidak bisa dihindari,"
kata Usman, warga Desa Ma-
tua, Kecamatan Woja, Dompu
ini.

Nominal uang yang diba-
gi bagi untuk memperlicin
ambisi para calon, bervariasi
mulai Rp 100 ribu bahkan le-

bih. Alasanya jika tidak bagi-
bagi uang untuk menarik pen-
dukung, jangan harap dico-
blos.

“Itu fakta siapa yang ba-
nyak uang pasti menang,"
kata Samsudin, warga Ma-
tua lainnya.

Warga mencontohkan,
dengan berbagai pemilihan

Waspadai Money Politic di Pilkades Dompu
yang telah dilakukan sela-
ma ini, pemenang, memiliki
uang banyak. Di Desa Ma-
tua saat ini ada lima calon yang
akan mengikuti Pilkades 12
Nopember 2019.

“Kita berharap siapapun
yang menang harus ditetima
semua pihak," kata Plt Kades
Matua, M .Amin S.Sos. (BE03)

Bima, BimaEkspres.-
Jelang gebyar PAUD ting-

kat Kabupaten Bima, sebanyak
60 PAUD di Kecamatan Bolo
diseleksi, di Paruga Na’e Bolo,
Kamis (7/11). Ironisnya, dalam
kegiatan tersebut pihak panitia
mengaku tidak memiliki dana,
sehingga penyelenggaraan se-
leksi gebyar PAUD tingkat
Kecamatan Bolo itu terlaksana
dengan menggunakan dana
patungan.

“Alhamdulillah, walau pun

tidak ada dana khusus. Kegia-
tan ini terlaksana dengan baik
dengan menggunakan dana
patungan,” ujar Ketua Panitia
Gebyar PAUD Kecamatan
Bolo yang juga Ketua PKG
Bolo, Nuraini.

Kata dia, seleksi tersebut
dikuti oleh 60 PAUD yang
tergabung dalam 6 gugus di
kecamatan setempat. Ada-
pun mata lomba yakni lomba
senam sehat ceria, gerak dan
lagu serta melukis.

“Masing-masing mata
lomba akan dipilih juara 1,
2 dan 3. Namun yang diki-
rim ke gebyar PAUD Ka-
bupaten Bima hanya yang
juara 1 saja,” tukas dia.

Hal yang sama juga di-
sampaikan ketua Ikatan
Guru Taman Kanak Kanak
(IGTKI) Kecamatan Bolo,
Siti Hawa. Menurutnya,
memang tidak ada angga-
ran khusus yang disediakan
untuk kegiatan seperti itu.

Panitia Patungan Gelar Gebyar PAUD Tingkat Kecamatan Bolo
Namun bisa diselengga-

rakan atas inisiatif semua
guru PAUD untuk menyum-
bang dana masing-masing
Rp. 5 ribu per orang.

“Uang itu kami gunakan
untuk kebutuhan lomba,”
bebernya.

Karena keterbatasan ang-
garan itu kata dia, juri-juri pada
kegiatan tersebut diambil dari
guru PAUD yang ada. Sehing-
ga tidak perlu diberi honor,”
tutupnya.(BE07)
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Pasutri Adi-Murni Sama-Sama Mendaftar di PAN
Bima, BimaEkspres.-

Peta politik menjelang Pe-
milukada Kabupaten Bima tahun
2020 mendatang kian seksi dan
menarik saja. Kamis (7/11) ke-
marin, Pasangan Suami Istri
(Pasutri) politisi dari Partai Ama-
nat Nasional yakni Adi Mahyudi
dan Murni Suciyanti sama-sama
mendaftar di partainya sendiri.

Pasutri tersebut langsung
mendatangi Sekretariat DPD
PAN Kabupaten Bima diarea
kebun milik mantan Bupati Bima
H Syafruddin, didampingi rom-
bongan dan tim pemenangannya
untuk menjadi bakal calon Bupati
dan Wakil Bupati Bima periode
2020-2025 mendatang.

Hanya saja yang berbeda,
fungsionaris DPW PAN NTB
yakni Adi Mahyudi usai me-
ngambil formulir langsung me-
nyerahkan kembali ke panitia
penjaringan di DPD PAN Kabu-
paten Bima. Sementara sang istri
yang juga mantan Ketua DPRD
Kabupaten Bima hanya meng-
ambil formulir saja.

"Hari ini kami terima secara
resmi formulir senior kita di PAN,
saudara kita bersama Adi
Mahyudi. Bapak Adi Mahyudi ini
adalah orang pertama yang me-
ngembalikan formulir dan resmi
mendaftar," jelas Sekretaris DPD
PAN, M Natsir kepada warta-
wan Kamis kemarin.

Natsir menjelaskan hingga

lalui survei internal partai," tu-
kasnya.

Sementara Adi yang kini ter-
pilih menjadi legislator udayana
tersebut mengaku hingga kini sudah
mendaftar di beberapa partai. Mulai
dari Nasdem, PDIP dan Gerindra.
Hanya saja dari ketiganya baru
mengambil formulir saja.

Lebih jauh beber Adi, soal
keseriusan dirinya dengan istri
yang digadang-gadang akan me-
nantang bakal calon Bupati peta-
hana serta mantan Bupati Bima,
Drs H Syafruddin M Nor.

Lalu kedepan apakah akan maju
sendiri atau malah hanya mengantar
isterinya menjadi orang nomor satu
dan nomor dua di Bima? Adi dengan
lugas menjawab,

"Siapapun diantara saya dan
isteri yang dianggap layak oleh
partai, tetap taat dan patuh serta
tunduk perintah dan petunjuk par-
tai."

Intinya dipaparkan Adi, entah
itu isteri atau dirinya yang akan
diputuskan partai, ia mengaku
wajib hukumnya selaku kader
bekerja serius untuk partai.

Jika merujuk dari sejumlah partai
yang akan dilamar oleh Adi Mahyu-
di, menyerupai yang dilamar H
Syafruddin M Nur mantan Bupati
Bima. Selain PAN, ada pula Nas-
dem dan PDI Perjuangan serta par-
tai lainnya.

Lalu apakah signal akan berpa-
sangan dengan H Syafru? Lagi-lagi
anggota DPRD Provinsi NTB itu,
tidak menampik akan berpasangan
dengan siapapun. "Tidak ada yang
tidak mungkin. Berpasangam dengan
H Syafru sangat mungkin. Juga de-
ngan Bupati kini, semua berpulang
pada hasil keputusan partai. Kalau
saya patut dan taat atas keputusan
partai saja," pungkasnya. (BE09)

Amankan Paket... dari hal.1

hari terakhir dan pelaku merupa-
kan pengguna Narkoba jenis gan-
ja," ungkapnya.

Selain menjadi pemakai beber
Kasat, beberapa bulan kemudian
pelaku berinisial SL tersebut men-
jadi pengedar. Tak pelaku kini te-
rancam hukuman kurungan 5 ta-
hun penjara keatas.

Karena katanya sesuai pasal
111 ayat 2 terduga pelaku akan

kini sudah ada tiga kader terbaik
PAN yang bakal berkompetisi di
Pilkada Bima mendatang. Yakni
Pasutri Adi Mahyudi dan Murni
Suciyanti serta M Aminurllah yang
juga Ketua DPD Kabupaten Bima.

Hanya saja ulasnya sepak ter-
jang, Adi Mahyudi patut diperhi-
tungkan dikancah politik NTB

terlebih wilayah Bima dan seki-
tarnya. Tentunya kata Natsir,
Adi mendaftar di partainya sen-
diri sebagai bagian menjawab
amanat dan perintah partai.

"Dan yang jelas semua berpe-
luang dari hasil penjaringan dan
keputusan partai termasuk diu-
kur dari tingkat elektabilitas me-

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

dituntut penjara maksimal 5 ta-
hun. Kapolres mengimbau agar
menjauhi barang haram bentuk apa-
pun seperti Narkoba. Karena tidak
sama sekali bermanfaat bagi kehi-
dupan.

"Jika mendengar dan mengeta-
hui ada peredaran dan jual beli ser-
ta apapun yang berkaitan dengan
narkoba, segera informasikan ke
Polres Bima Kota," tukasnya. (BE09)
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Pembahasan RAPBD
Kota Bima Tahun 2020 Molor

Kota Bima, BimaEkspres.-
Pembahasan RAPBD

Kota Bima tahun 2020 se-
pertinya akan molor. Pasal-
nya sampai Kamis (7/11)
Pemkot Bima melalui Tim
Anggaran Pemerintah Dae-

rah (TAPD) belum juga me-
nyerahkan dokumen  RAP-
BD Tahun 2020.

Padahal pekan lalu Wali
Kota Bima telah memba-
cakan dokumen dimaksud
untuk segera bisa dibahas

bersama dengan lembaga
DPRD.

Padahal normatifnya
setelah disampaikan kepa-
la daerah di depan paripur-
na dewan, dokumen itu se-
cepatnya diserahkan ke de-

wan. Akibat dari keterlam-
batan akan berdampak mo-
lornya jadwal pembahasan
bersama DPRD Kota Bima.

Anggota DPRD Kota
Bima yang juga anggota
Banmus, Asnah Madilau
mengungkapkan, hingga
saat ini belum ada realisasi
janji eksekutif yang ingin
membawa dokumen RA-
PBD ke legislatif. Padahal
dari rapat awal Banmus,
penetapan jadwal pemba-
hasannya bersama peme-
rintah

“Pemerintah berjanji akan
membawa pada  Selasa sore
kemarin,” ujarnya, Kamis.

Namun, kata dia, hingga
saat ini belum kunjung di-
serahkan. Karena molor-
nya penyerahan dokumen
RAPBD dewan terpaksa
kembali menggelar rapat
Banmus untuk menjadwal-

kan ulang waktu pembaha-
sannya.

"Sampai hari ini belum di-
serahkan, padahal sudah ter-
jadwal kerja dewan," sesal
duta PKS itu, Kamis (7/11).

Apa menjadi alasan  ek-
sekutif? Diakui Hasnah,  ka-
rena ada sejumlah OPD yang
belum masukan data ke SIM-
DA. Sementara, waktu terus
bergulir dan anggota juga me-
miliki sejumlah agenda lain
yang harus dilakukan.

“Jadwal pembahasan ini
juga sudah dirubah terus.
Mestinya besok paripurna
penyampaian PU Fraksi,
kemudian diundur lagi hari
pada hari Kamis pekan de-
pan,” katanya.

Dia menilai, terhadap
masalah ini seakan–akan
legislatif menganggap se-
suatu yang tidak penting,
sehingga agendanya terus

Segel Kantor...  dari hal.1

warga," ujar Kapolsek Tam-
bora.

Pascamelihat kondisi itu,
Babinkamtibmas langsung
menginformasikan hal ter-
sebut, kemudian melapor
ke Polres.

"Mendapat laporan itu ki-
ta langsung koordinasi dengan
beberapa unsur," jelasnya.

Sekitar pukul 09.00 Wita,
lanjutnya, palang yang digu-

ditunda.
"Saya melihat eksekutif

tidak ada persiapan, komit-
men serta beban moril sa-
ma sekali. Terlihat juga sa-
at datang rapat, yang lain-
lain terus yang datang, jadi
tidak nyambung,” keluhnya.

Di tempat berbeda, Ke-
pala Bappeda dan Litbang
Kota Bima H Fakhrunraji
mengaku, dokumen RAPBD
2020 dalam proses penyele-
saikan.

“Kemungkinan hari ini
selesai,” ucapnya.

Ditanya kendala sehing-
ga dokumen itu tidak kunjung
diserahkan? Menurutnya,
karena di OPD masih me-
nyelesaikan RKA.

“Insya Allah waktunya
masih masuk dalam taha-
pan, kan nanti berakhirnya
sampai tanggal 30 Novem-
ber,” ujarnya. (BE06)

nakan untuk menyegel kantor
dibuka. Saat itu melibatkan
unsur lain, seperti TNI. "Saat
penyegelan dibuka hadir juga
unsur keamanan TNI, Staf
Camat dan Kades Labuan Ka-
nanga," tuturnya.

Untuk proses lebih lan-
jut, kita amankan barang bukti
berupa dua lembar papan yang
digunakan warga. Sementara
saat itu juga, Kepala UPT

Pertanian Tambora yang di-
hubungi belum ada respon.

"Selain amankan barang,
kita juga coba konfirmasi Ke-
pala UPT Pertanian tapi hand-
phone-nya tidak aktif," imbuh-
nya.

Pascadibuka penyege-
lan kantor tersebut, kondisi
wilayah hukum Kecamatan
Tambora aman terkendali.
(BE07)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Mengisi Jabatan Staf

Ahli Bidang Pemerinta-
han, Hukum dan Politik
Setda  Kota Bima, Pemkot
Bima melalui BKSDM
mulai membuka tahapan
seleksinya. Jabatan staf
ahli lowong setelah diting-
gal M Nor Majid kini telah
definitif di jabatan baru Ke-
pala Dinas Pol PP dan Dam-
kar.

Sekretaris BKPSDM
Kota Bima, Rusdhan AR
menyampaikan, untuk se-
mentara jabatan Staf Ahli
Bidang Pemerintahan, Hu-
kum dan Politik kosong.
kkrena pejabat sebelumnya
M Nor A Madjid telah di-
angkat menjadi Kepala Di-
nas Pol PP dan Damkar.

"Karena telah kosong
hampir sebulan, maka un-
tuk  memilih pejabat defini-
tif harus dilakukan tes Ja-
batan Pratama Tinggi (JPT).
Dan kami telah mendapat
lampu hijau dari Walikota
Bima, untuk melaksanakan
tahapan seleksinya," ujarnya,

Kamis (7/11).
Rusdhan menjelaskan,

bagi peserta yang akan
ikut serta dalam tahapan
seleksi tersebut. Pihaknya
telah mulai membuka kran
pendaftaran, dengan be-
berapa persyaratan yang
harus dilengkapi.

Untuk jadwal pembu-
kaan pendaftaran dimulai
tanggal 1 sampai 15 No-
vember pekan depan. Ke-
mudian selanjutnya akan
dilakukan tahapan seleksi
administrasi, lalu di ikuti pe-
ngumuman hasil seleksi ad-
ministrasi, tes kompetensi
tertulis, penyampaian ma-
kalah, rekam jejak dan ter-
akhir pengumuman.

"Semua tahapan terse-
but, akan dilaksanakan da-
lam bulan November dan
penetapan hasil pada 20
Desember," katanya.

Mantan Sekretaris Di-
nas Perpustakaan itu me-
ngungkapkan, untuk tes
JPT tersebut peserta yang
ambil bagian berasal dari
ASN yang memiliki jaba-

tan eselon III atau yang te-
lah memenuhi persyaratan
sesuai yang diajukan oleh
pihak penyelenggara.

Untuk pelaksanaan tes
JPT ini, pemerintah daerah
telah menunjuk 5 Panitia
Seleksi (Pansel). Dianta-
ranya dari mantan Sekda
Kota Bima, BKPSDM, aka-
demisi, serta dari perwakilan
pihak Provinsi NTB," ung-
kapnya.

Ditambahkan Rusdhan,
bagi peserta yang telah
mengikuti seluruh rangkai-
an seleksi. Hasil akhirnya
nanti, akan diumumkan 3
nama berdasarkan nilai
tertinggi.

Kemudian 3 nama ter-
sebut akan diserahkan ke-
pada Walikota Bima, untuk
memilih 1 orang yang akan
ditetapkan mengisi jabatan
lowong tersebut.

"Kita hanya melakukan
tahapan proses seleksi sa-
ja, selanjutnya untuk me-
milih itu hak prerogatif
Walikota Bima," terang
Rusdhan.(BE06)

Pemkot Bima Lelang Jabatan Staf Ahli

Sekretaris BKPSDM Kota Bima, Rusdhan AR
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Pameran Pembangunan
Tingkat Kabupaten Bima Dibuka

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima Hj. Indah

Dhamayanti Putri, SE, mem-
buka pameran pembangunan
tingkat Kabupaten Bima, ke-
giatan mengangkat tema
"Ayo kerja untuk mewujud-
kan Bima Ramah" di pusatkan
di lapangan Desa Panda Ke-
camatan Palibelo, Kabupaten
Bima Kamis (7/11).

Kegiatan tersebut juga
dihadiri oleh Wakil Bupati
Bima Drs. H Dahlan M. Noer,
M.Pd, Sekda Bima, Wakil
Ketua dan anggota DPRD
Kabupaten Bima, Kapolres
Bima, Dandim 1608/Bima,
Kejaksaan serta masyarakat
setempat.

Masing-masing instansi
Pemerintahan tingkat Kabu-
paten Bima ikut mendukung
kegiatan dengan membangun
stan. Selain itu melibatkan
BUMN  dan BUMD di Bima.

Ketua Panitia pelaksana
Drs. H Taufik, Hak, M.Si,
menjelaskan, pameran pem-
bangunan ini sebagai ajang
mempromosikan potensi dae-
rah sekaligus memamerkan
prestasi dan kinerja masing-
masing OPD.

"Pameran pembangunan
yang dilaksanakan ini telah la-
ma direncanakan oleh Bupati
dan Wakil Bupati Bima, dica-
nangkan sejak 2015 lalu," jelas-
nya.

Taufik juga menjelaskan,
pameran ini untuk memperke-

nalkan hasil karya kerja ma-
sing-masing Dinas selama
satu tahun. Juga mempromo-
sikan program yang akan ter-
laksana satu tahun ke depan.

"Kegiatan pameran ini se-
moga dapat memberikan kon-
tribusi bagi masyarakat teruta-
ma hasil yang dikerjakan dapat
meningkatkan taraf hidup ma-
syarakat," katanya.

Dia juga mengatakan, dari
sektor kesehatan, pelayanan
meningkat fasilitas. "Capaian
ini sudah mampu dibuktikan
oleh survei Tim Pusat, ini men-
jadi acuan kita supaya kede-
pan lebih ditingkatkan lagi,"
katanya.

Selain itu, di sektor pendi-
dikan mengalami peningkatan,
meskipun ada sisi kekurangan.

Pemerintah masih tetap bisa
membangun dengan dana mi-
nim.

"Pameran pembangunan
ini dapat kita wujudkan secara
bersama di bawah pimpin Bu-
pati dan wakil Bupati Bima,"
ujarnya.

Dia juga mengatakan,
pembangunan itu merubah
keadaan dengan menghadapi
tantangan besar, namun se-
mangat membangun tetap di-
gelorakan untuk mewujudkan
masyarakat yang makmur.

Sementara Bupati Bima
Hj. Indah Dhamayanti Putri,
SE, mengatakan, pameran
pembangunan ini sebenarnya
akan dilaksanakan di jalur
Panda. Namun karena kon-
disi cuaca dan angin, sehingga

Industrialisasi Pertanian
Kini Nyata

di Lombok Utara

Mataram, BimaEkspres.-
Salah satu industrialisasi bidang pertanian saat

ini dilakukan di Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya
di Dusun Batu Keruk Desa Akar-Akar Kecamatan
Bayan Lombok Utara.

Teknologi drip irigation ini memungkinkan tanah
yang semulanya kering berubah menjadi tanah yang
subur dan lahan pun menghijau karena didukung oleh
pengairan menggunakan teknologi ini.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah me-
nyambut gembira teknologi ini. Saat meninjau pene-
rapan teknologi ini di KLU, orang nomor satu di NTB
ini mengatakan bahwa industrialisasi memungkinkan
masyarakat bisa sejahtera, pengangguran dan ke-
miskinan berkurang.

Industrialisasi pertanian drip irigation (irigasi
tetes) ini di-launching sebulan lebih yang lalu oleh
Wakil Gubernur NTB. Drip irigation menjadi hara-
pan para petani kita karena mampu menghasilkan
produktifitas berlipat ganda.

Contohnya di KLU ini, kalau sebelumnya panen
sekali setahun dan hasilnya maks 4-5 ton per hek-
tar. Maka teknologi ini bisa panen 3-4 kali setahun
dan menghasilkan 8-10 ton per hektar dalam sekali
panen. Bahkan bisa maksimal 17 ton.

Industrialisasi pertanian sekarang bukan hanya
khayalan. Tapi sudah nyata dan ada di depan mata kita
semua. Kemauan dan kesungguhan dibutuhkan me-
wujudkannya. Karena itu,  teknologi ini akan direplika di
kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB. (BE04)

Bima, BimaEkspres.-
Ikhtiar untuk memajukan

dunia pendidikan terus dila-
kukan oleh sekolah sekolah
dan instansi pendidikan. Ber-
bagai inovasi dan metode pem-
belajaran pun juga diterapkan.

Untuk mendukung per-
kembangan pendidikan yang
berkemajuan, SDN 5 Sila men-
deklasaikan diri sebagai seko-
lah ramah anak, Kamis (7/11).

Kepala SDN 5 Sila H. Abas,
M. Pd, mengatakan, sekolah ra-
mah anak sebenarnya sudah la-
ma digagas. Hanya saja, baru
dideklarasikan saat ini. “Dari dulu
kami menerapkan aturan dan
metode pelajara di sini untuk men-
dukung sekolah layak anak,”
ujarnya.

Kata dia, sejumlah indika-
tor pendukung sebagai seko-
lah layak anak dilakukan ta-
hap demi tahap. Diantaranya telah
buat taman bermain yang ramah,
lingkungan sekolah sejuk dan asri,
membiasakan hidup bersih untuk
guru dan siswa. Serta hal-hal lain
yang mendukung pencapaian

sekolah layak anak. “Di sini ju-
ga angka perkelahian pelajar
sangat kecil bahkan hampir ti-
dak ada,” katanya.

Menurut dia, sekolah ra-
mah anak harus digalakkan
oleh semua sekolah. Agar se-
kolah benar-benar menjadi
tempat belajar yang nyaman
dan aman bagi para siswa.
Tidak ada lagi kekerasan, dis-
kriminasi dan kebiasaan buruk

yang mengancam kesehatan
anak di lingkungan sekolah.

“Kami juga membiasakan
anak untuk cuci tangan de-
ngan sabut setiap kali masuk
kelas dan atau setelah istira-
hat,” ungkapnya.

Sesuai agenda, jelas dia,
pukul 07.00 Wita menyambut
siswa dengan 3S yakni Senyum,
Salam dan Sapa. Setelah itu me-
nyanyikan lagu kebangsaan In-

SDN 5 Sila Deklarasi Sekolah Ramah Anak

diarahkan ke Lapangan Panda.
"Pameran ini dalam rangka

kegiatan rutin tahunan, bertu-
juan menyampaikan informasi
kepada masyarakat terhadap
apa saja yang dilakukan selama
satu tahun," jelasnya.

Pameran ini bertujuan mem-
perkenalkan hasil karya ma-
sing-masing Dinas kepada ma-
syarakat selama satu tahun,
agar masyarakat dapat melihat
Kabupaten Bima di 18 Keca-
matan.

"Selain ajang memamerkan
hasil karya, juga ini untuk mem-
pererat silaturahmi antas sesa-
ma, namun jangan sampe me-
ngurangi pelayanan di Dinas ma-
sing-masing dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat,"
jelasnya. (BE05)

donesia raya dan lainnya. “Ber-
dasarkan agenda ada 17 poin
yang harus dilakukan,” imbuhnya.

Dia berharap semoga kede-
pan upayanya untuk benar-benar
menjadikan sekolah setempat
sebagai sekolah ramah anak
terwujud lebih nyata. Sehingga
menjadi contoh bagi sekolah la-
in,” tutupnya. (BE07)
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KPU Tunda Jadwal Pengumuman Pemenang Lomba Maskot
Bima, BimaEkspres.-

Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Bima,
menunda pengumuman pe-
menang lomba desain mas-
kot dan cipta lagu Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada)
Bupati dan Wakil Bupati Bi-
ma. Semulannya dijadwal-
kan 7 November, kini diun-
dur 20 November 2019.

"Kami sudah memutus-

kan untuk menunda jadwal
pengumuman pemenang
lomba desain maskot dan
cipta lagu Pemilihan Ke-
pala Daerah (Pilkada) Bu-
pati dan Wakil Bupati Bima
dari 7 November namun di-
tunda menjadi 20 November
2019," jelas ketua KPU Ka-
bupaten Bima, Imran, SPdi,
SH, Kamis (7/11).

Kata dia, itu berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bima ber-
dasarkan Nomor : 138/HK.-
03.1- KpU5206/Kpu-Kab
lXl2O19 tentang pedoman
teknis sosialisasi, pendidikan
pemilih dan partisipasi ma-
syarakat dalam pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati
Bima Tahun 2020.

"Merujuk juga pada Be-
rita Acara Nomor : 7791PP.-

06.2-8N5206/KPU-Kab/
X2019 tanggal 31 Oktober
2019 maka Komisi Pemili-
han Umum Kabupaten Bima
menunda pengumuman pe-
menang Lomba Desain Mas-
kot dan Cipta Lagu Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bima
Tahun 2020," katanya.

Pengumuman pemenang
lomba dimaksud yang semula
direncanakan 7 November

2019, ditunda pada saat ke-
giatan launching Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bima
2020 20 November 2019.

"Penundaan ini dimuat
di Media Cetak, Media On-
line, Website KPU Kabu-
paten Bima (www.kpu-bi-
makab.go.id), Facebook (KPU
Kabupaten Bima) Twitter
(@KpuBimaKab), lnsta-
gram (kpukabupatenbima)

dan ditempel di papan pe-
ngumuman KPU Kabupa-
ten Bima," ujarnya.

Untuk informasi lebih lan-
jut, peserta dapat menghu-
bungi panitia lomba di Kantor
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima Jln Sultan
Muhammad Salahuddin De-
sa Panda Kecamatan Pali-
belo telpon (0374) 6441010.
(BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Jajaran Komisi Pemili-

han Umum(KPU) Kabu-
paten Bima melakukan so-
sialisasikan tahapan Pemi-
lihan Bupati dan Wakil Bu-
pati Bima tahun 2020. Kali
ini sosialisasi di Masjid Desa
Kaowa Kecamatan Lambi-
tu Kabupaten Bima, Rabu
(06/11).

Hadir juga Anggota KPU
Provinsi NTB Divisi Teknis
Penyelenggaraan Zuriati, SP,
serta para tokoh masyarakat
di Desa Kaowa Kecamatan
Lambitu, Kabupaten Bima.

Ketua KPU Kabupaten
Bima, Imran, SPdI, SH,
menjelaskan, kehadiran
jajaran KPU Kabupaten
Bima dan Provinsi di Desa
Ka Owa Kecamatan Lam-
bitu, merupakan rangkaian
kegiatan sosialisasi taha-
pan Pilkada Bupati dan
wakil Bupati Bima 2020.

"Kita sampaikan taha-
pan Pilkada, pemilihan Bu-
pati dan Wakil Bupati di-

laksanakan 23 September
2020," jelasnya.

Hal terpenting yang di-
sampaikan juga tentang

penetapan syarat dukung-
an minimal calon perseo-

rangan dengan perseba-
rannya 8,5 persen dikali
jumlah DPT pemilu terak-
hir 365.795 kali 8.5 persen
dengan jumlah akhir 31.093
yang harus tersebar di 10
Kecamatan.

"Kami juga informasi-
kan rekruitmen adhoc di
bulan Januari dan Februari
2020," ujarnya.

Imran mengaku, Pilkada
Kabupaten Bima kedepan
diharapkan dapat mening-
katkan partisipasi pemilih
dari Pemilu sebelumnya,
hal ini juga harus ditingkat-
kan, supaya masyaralat
lebih mengerti keterlibatan
pada Pemilihan.

"Masyarakat harus me-
ngetahui bagaimana memi-
lih pemimpin beramanah
untuk masyarakat, harus
mengenal visi misi calon ma-
upun pasangan, jangan ka-
rena faktor lain," katanya.
(BE05)

Tahapan Pilkada Kabupaten Bima Terus Disosialisasikan

Jakarta, BimaEkspres.-
Menteri Pertanian Re-

publik Indonesia menggu-
gat secara perdata majalah
Tempo atas tulisan investi-
gasi "Swasembada Gula
Cara Amran dan Isam" yang
terbit pada Edisi 4829/9-15
September 2019.

Berdasarkan Sistem In-
formasi Penelusuran Per-
kara (SIPP) PN Jaksel,
gugatan didaftarkan Sabar-
man Saragih ke Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan pa-
da 18 Oktober 2019, de-
ngan nomor perkara 901/
Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.
Ada tiga pihak tergugat
dalam kasus ini yaitu PT
Tempo Inti Media, Pemim-
pin Redaksi Majalah Tem-
po Arif Zulkifli, dan Penang-
gung Jawab Berita Investi-

gasi Majalah Tempo Bagja
Hidayat.

Ketua Bidang Advokasi,
Sasmito Madrim  menjelas-
kan, dalam gugatannya,
menteri pertanian menuntut
ganti rugi materiil senilai
Rp22.042.000 dan kerugian
immateriil Rp100 miliar di-
bayarkan langsung ke kas
negara.

Menteri pertanian juga
meminta majalah Tempo
memohon maaf di Majalah
Tempo dan surat kabar na-
sional selama 7 hari dengan
ukuran setengah halaman.

Di samping itu, Tempo
juga diminta meletakkan
sita jaminan terhadap Ge-
dung Tempo yang terletak
di Jl Palmerah Barat No.8
Jakarta Selatan.

Lanjutnya, berdasarkan

penelusuran AJI, sengketa
pemberitaan ini telah disi-
dangkan di Dewan Pers
dan telah dinyatakan sele-
sai pada 22 Oktober 2019.
Dewan Pers kala itu me-
mutuskan agar Majalah
Tempo memuat hak jawab
dari Kementerian Pertani-
an secara proporsional.

Namun, menteri perta-
nian tidak mengambil opsi
hak jawab tersebut untuk
diberitakan di majalah Tem-
po.

AJI berpandangan, mem-
bawa sengketa pemberitaan
melalui Dewan Pers adalah
langkah yang tepat sebagai-
mana diatur dalam Undang-
undang no 40 Tahun 1999
Tentang Pers.

Undang-undang Pers
merupakan lex specialis atau

hukum yang lebih khusus
terhadap Kitab Undang-
Undang hukum Perdata
(KUHPer) dan juga terhadap
Kitab Undang-Undang Hu-
kum Pidana (KUHP). Se-
hingga, jika terjadi sengketa
pemberitaan pers, peraturan
yang digunakan adalah Un-
dang-undang Pers.

Dalam UU Pers meka-
nisme penyelesaian seng-
keta pemberitaan diatur
dalam pasal 5 ayat (2) me-
lalui hak jawab. Sedangkan
hak koreksi diatur dalam
ayat (3).

Selain itu, pelaksanaan
Hak Jawab dan Hak Ko-
reksi juga dapat dilakukan
melalui ke Dewan Pers
seperti yang diatur dalam
Pasal 15 ayat [2] huruf d
UU.

Salah satu fungsi De-
wan Pers adalah membe-
rikan pertimbangan dan
mengupayakan penyele-
saian pengaduan masya-
rakat atas kasus-kasus yang
berhubungan dengan pem-
beritaan pers.

Jika gugatan ini diterus-
kan, kata dia, maka akan
menjadi preseden buruk
dalam sejarah kebebasan
pers Indonesia dan catatan
kelam di era pemerintahan
Presiden Joko Widodo. Pe-
merintahan Joko Widodo
akan dinilai tidak menghor-
mati mekanisme sengketa
pers yang diamanatkan UU
Pers No 40/1999.

Atas gugatan perdata
Menteri Pertanian terha-
dap Majalah Tempo terse-
but, AJI mendesak Kemen-

terian Pertanian mencabut
gugatan yang diajukan atas
nama menteri pertanian di
Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan. Jurnalis dan peru-
sahaan media dalam mela-
kukan kerja-kerja jurnalistik
dilindungi Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 ten-
tang Pers.

Meminta Kementerian
Pertanian menghormati pu-
tusan Dewan Pers dalam
kasus sengketa pemberi-
taan yang berakhir pada 22
Oktober lalu dan menjalan-
kan fungsi hak jawab se-
perti rekomendasi Dewan
Pers.

Mengingatkan Peme-
rintahan Jokowi untuk taat
konstitusi yang menjamin
kebebasan pers di Indone-
sia. (BE04)

AJI Desak Menteri Pertanian Cabut Gugatan Tempo di PN Jaksel

Suasana sosialisasi KPU Kabupaten Bima.

Bima, BimaEkspres –
Guru di SDN 1 Teke  se-

pakat meminta Kepala SDN
1 Teke, Lukman, SPd MPd
dipindahkan ke sekolah lain.
Alasannya karena terlalu oto-
riter mengeluarkan kebijakan
ke guru yang mengajar di se-
kolah setempat.

H Gani, guru setempat,
Kamis (7/11/19 mengatakan,
meminta agar kepala sekolah
dipindahkan. Katanya  sela-
ma tiga tahun memimpin se-
ring ada masalah. "Ada tiga

kali masalah selama jadi Kepala
sekolah. Tahun pertama di de-
mo oleh sekelompok pemuda
Desa Teke dengan masalah ti-
dak ada keterbukaan renovasi
sekolah tahun 2018 lalu," tuturnya.

Beberapa bulan yang lalu,
kata dia, memecat guru su-
karela gara-gara politik.

"Minggu ini lagi Kasek
mempermasalahkan saya gara-
gara mengajar bidang studi,
terus mendapatkan sertifikasi,”
ujarnya.

Di tempat yang sama, Nur-

hidayah, guru setempat, mem-
benarkan hal itu. Akhir-akhir
ini mempermasalahkan me-
ngenai dirinya yang mengajar
bidang studi yang sama.

"Pernah kemarin ada guru
disini yang ijin keluar pergi
jenguk keluarganya yang sakit
tapi tidak diijinkan oleh kepala
sekolah, hingga guru itu tidak
mendapatkan nyawa terakhir
keluarganya yang meninggal,"
ujarnya.

Guru lainnya, Rifaid dan
guru lainnya ancam akan

Guru SDN 1 Teke Minta Kepala Sekolah Diganti
mogok kerja.

"Kalau kepala sekolah itu
tidak dipindahkan secepat-
nya maka kami akan mogok
kerja," ucapnya.

Kepala UPT Dikpora
Kecamatan Palibelo, Jaha-
rudin, S,Sos menyampaikan,
akan menindak lanjuti  dan
melaporkannya.

"Iya kami akan laporkan
ke Dinas mengenai tuntutan
ke 11 guru itu sesuai dengan
prosedurnya," pungkasnya.
(BE07)
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Kota Bima, BimaEkspres.-
Ada ketidaksinkronan

KUA-PPAS tahun 2020
Kota Bima yang sebelum-
nya dipatok Rp 1,2 Triliun.
Sementara Rencana APBD
hanya dikisaran Rp 852 mi-
liar.

Pengurangan itu menu-
rut Kepala Bappeda dan
Litbang Kota Bima, Fakh-
ruranji, tidak berpengaruh.
Bahwa  perubahan angka
Rp 1,2 triliun pada KUA-
PPAS menjadi Rp 852 mi-
liar pada Rencana APBD
tahun 2020 hal lumrah da-
lam asumsi belanja direnca-
nakan.

Diakuinya munculnya
angka Rp 1,2 triliun saat
penyusunan dokumen KUA-
PPAS, berawal dari sema-
ngat asumsi belanja ditahun
2020.

KUA-PPAS 2020 Kota Bima Berkurang
aplikasi dimaksud,” ujarnya

Lanjutnya, karena ber-
tepatan dengan pengajuan
dan pembahasan KUA-
PPAS dan merasa optimis,
sehingga perlu dimasukan
dalam KUA-PPAS.

Namun dalam perjala-
nannya dari seluruh pro-
posal terverifikasinya me-
lalui sistem KRISNA, ak-
hirnya disetujui Rp 120 mi-
liar.

" Tentu ada proses dan
tahapan yang dilakukan.
Seperti evaluasi Mendagri,
dari kementrian dan lem-
baga yang menginput DAK.
Baru ada ketetapan akhir,"
terang Fakhruranji.

Lanjutnya, ketetapan
akhir itu lah yang kemudian
menjadi dasar pemerintah
daerah dalam pengajuan
Rencana APBD tahun 2020.

“Artinya, kita harus ma-
sukan dulu sesuai yang
sudah terverifikasi. Kalau-
pun pengajuannya terlemi-
nasi, itu tak berpengaruh
dalam penyusunan RAP-
BD nantinya," katanya.

Alasannya, program
yang teriliminasi sebelum-
nya masuk dalam sistem
KRISNA. Jika pun  terili-
minasi akan sama dalam
dokumen RAPBD.

Kembali Fakhrunraji
mengungkapkan, optimis-
me dengan angka Rp 1,2
triliun pada KUA-PPAS
itu dimaksudkan untuk
mendorong alokasi DAK
yang sudah terverifikasi
dalam KRISNA.

Karena jika dari awal
mencatumkan angka ren-
dah, sama halnya pemerin-
tah pesimis. (BE06)

Itu juga didukung oleh
terverifikasinya proposal
DAK diajukan Pemkot Bima
melalui sistem KRISNA di
BAPENAS RI.

“Artinya dari proposal
diajukan Pemkot Bima apa-
bila terverifikasinya dalam
sistem KRISNA setidaknya
akan mendapatkan alokasi-

kan DAK tambahan ditahun
2020.  waktu itu, dari penga-
juan sebesar Rp 700 miliar,
senilai Rp 500 miliar sudah
direspon dan diverifikasi dari

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

Zulkieflimansyah, menekan-
kan pentingnya aparatur
pemerintah, kepala desa,
kepala sekolah dan kepala
Puskesmas memahami ten-
tang keterbukaan informasi.

Hal itu dikemukakan
Gubernur dihadapan 1.500
aparatur pemerintah terdiri
dari kepala desa, camat,
kepala sekolah dan kepala
Puskesmas se-NTB, dalam
acara gerakan menuju Desa
Benderang Informasi Publik
(DBiP) Komisi Informasi (KI)
NTB, dirangkai dengan Jum-
pa Bang Zul dan Umi Rohmi,
di Hotel Lombok Raya, Ka-
mis (7/11/2019).

Menurut Gubernur, terka-
dang karena persoalan ke-
tidaktahuan akan sebuah
informasi, seringkali menye-

Gubernur menjelaskan, NTB
Gemilang ke depan harus me-
mastikan daerah sampai desa
bersahabat dengan investasi.

"Karena kita tidak mungkin
akan maju dan mampu me-
ngatasi pengangguran tanpa
hadirnya investasi dan indus-
trialisasi di daerah kita. Desa
harus terbuka dan bersahabat
dengan investasi. Siapa yang
ingin jadi kepala desa, bupati
atau gubernur, adalah mereka
yang betul-betul ingin mengab-
dikan diri kepada masyarakat,"
pintanya.

Selain itu, NTB Gemilang
kata Gubernur, juga harus me-
mastikan pengunjung nyaman
berada di NTB. Pemerintah ha-
rus memuliakan investasi, pe-
ngunjung, namun juga harus
membahagiakan masyarakat
sendiri agar tidak jadi penonton
di tanah sendiri. (BE08)

babkan kesalahpahaman yang
menimbulkan perselisihan,
antara kepala desa dengan
camat dan bupati.

"Betapa karena persoalan
ketidaktahuan kita tentang
informasi menyebabkan ke-
salahpahaman. Kadang kala
perselisihan kecil antar desa,
bupati, camat karena tidak
memahami dan tidak menda-
patkan informasi dengan baik,"
ujarnya.

Untuk itu, Gubernur yang
akrab disapa Bang Zul ini
mengingatkan, tantangan para
kepala desa, kepala sekolah
dan kepala Puskesmas, se-
bagai garda terdepan dalam
memberikan pelayanan lang-
sung kepada masyarakat,
harus memahami informasi
dan memberikan akses ke-
terbukaan informasi kepada
masyarakat.

Gubernur NTB Ingatkan Aparatur Pemerintah Harus Terbuka dan Melek Informasi

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

kieflimansyah didampingi
Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti
Rohmi Djalilah, menggelar
dialog dengan seluruh kepala
desa, lurah, camat serta Ke-
pala SMA/SMK se NTB, di
Hotel Lombok Raya, Kamis
(7/11/2019).

Kegiatan yang dikemas
dalam bentuk Jumpa Bang
Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi)
itu merupakan rangkaian ke-
giatan Gebyar Desa Bende-
rang Informasi Publik (DBiP)
NTB 2019.

Dihadapan kepala desa,
camat dan kepala sekolah
itu, Gubernur menegaskan
seluruh desa di NTB harus
ramah pada investor. Sebab,
pembangunan dan kesejah-
teraan hanya dapat dilaku-
kan dengan banyaknya in-
vestor yang terlibat dalam
pembangunan.

"Tidak mungkin ada ke-
sejahteraan, tidak mungkin
ada pembangunan kalau kita
tidak ramah terhadap inves-
tasi," jelas Gubernur NTB.

"Desa dapat membuat
PPID sendiri, sehingga desa
mempunyai hak untuk urus
diri sendiri," jelasnya.

Karena itu, KI dapat
memberikan panduan ten-
tang layanan informasi pu-
blik serta memberikan hak
masyarakat untuk mengak-
ses informasi

Karena itu, Gubernur
mengajak seluruh kepala
desa untuk menciptakan
keamanan di daerah masing-
masing. Sehingga para in-
vestor mau menanamkan
investasinya ke NTB.

"Investor itu tidak mau
datang kalau sedikit-sedikit
tutup jalan," ungkapnya.

Gubernur juga menyam-
paikan pentingnya keterbu-
kaan informasi bagi masya-
rakat. Desa-desa di NTB ini
akan terpacu pembangunan-
nya apabila masyarakat
dapat mengakses informasi
yang ada.

"Masyarakat kita semakin
banyak bertanya. Tapi jangan
sampai keterbukaan informa-
si, masyarakat makin banyak
bertanya, tapi tidak mau be-
kerja," jelasnya.

Sementara itu, Ketua
Komisi Informasi (KI) NTB,
Hendriadi, mengatakan ke-
giatan Gebyar GBiP dan
Gerakan Bersama Layanan
Dasar dan Desa menuju
Benderang Informasi Publik
merupakan puncak dari se-

luruh kegiatan yang dilaku-
kan KI NTB. Kegiatan itu
lanjutnya menghadirkan ti-
dak kurang dari 1.500 Badan
Publik se NTB. Terdiri dari
303 kepala sekolah dan 158
kepala Puskesmas dan 1.100
kepala desa dan lurah.

"Kegiatan ini bertujuan
membumikan keterbukaan
informasi," katanya seraya
menegaskan desa, sekolah,
Puskesmas merupakan lem-
baga yang paling dekat de-
ngan informasi.

Ia berharap, gerakan la-
yanan dasar dan desa me-
nuju DBiP dapat mendorong
masyarakat untuk lebih ter-
buka pada informasi yang di-
butuhkan masyarakat. Se-
hingga, NTB Gemilang da-
pat terwujud dengan baik.

Ketua Bidang Sosialisasi
Edukasi Advokasi KI Pusat,
Wafa Patria Uma, mengata-
kan kehadiran masyarakat
dalam gerakan layanan da-
sar dan desa menuju DBiP
merupakan wujud komitmen
dan dukungan terhadap
keterbukaan informasi.

Sebab, hak masyarakat
untuk tahu merupakan laya-
nan dasar, selain pendidikan
dan kesehatan.

Dengan keterbukaan in-
formasi lanjutnya, akan ba-
nyak permasalahan yang bi-
sa diselesaikan. Seperti per-
masalahan kesehatan dan
pendidikan.

Gubernur Ingin Desa-Desa di NTB Ramah Investasi

"Informasi bisa mencer-
daskan bangsa dan mense-
jahterakan masyarakat,"
ungkapnya seraya menegas-
kan gerakan bersama laya-
nan dasar, adalah upaya
maksimal untuk meningkat-
kan kesejahteraan masyara-
kat melalui kesehatan dan
pendidikan. (BE08)

"Tantangan kepala desa di
zaman now adalah mema-

hami informasi dan mem-
berikan akses keterbukaan

informasi kepada masyara-
kat," katanya.

Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Fakhruranji
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Pembangunan Tower BTS di Desa Ndano Diprioritaskan
disebut wilayah terisolir,"
tuturnya.

Dijelaskannya, untuk
bantuan tower, Kabupa-
ten Bima terbanyak dari
Kementrian Kominfo.

"Kabupaten Bima ter-
banyak bantuan pemba-
ngunan tower dibanding
daerah lain, yakni sebanyak
22 unit," ujarnya.

Selain Ndano, kata dia,
beberapa wilayah lain
menjadi perioritas adalah
Desa Oi Saro, Kecama-
tan Sanggar, Oi Bura Ke-
camatan Tambora, Sam-
pungu Kecamatan Soro-
mandi, Ndano Nae Keca-
matan Donggo, Riamau

Bima, BimaEkspres.-
Pemkab Bima menang-

gapi keluhan Pemdes Nda-
no, Kecamatan Madapang-
ga, Kabupaten Bima, ten-
tang tidak mendapat bantu-
an pembangunan tower
BTS.

Pemkab Bima melalui
Kabid PTIK Kominfo Ka-
bupaten Bima, Drs. Muham-
mad, Ndano akan diperiori-
taskan tahun depan.

Kata Muhammad, desa
setempat memang sudah
diusulkan dan masuk di Ke-
mentrian Kominfo sejak ta-
hun 2018 lalu.

Hal itu berdasarkan ve-
rifikasi oleh pihak Bakti Ko-

minfo saat menentukan wi-
layah blank spot di Kabu-

paten Bima.
"Desa Ndano memang

termasuk wilayah terluar,
terdalam dan terdepan atau

Drs. Muhammad

Bima, BimaEkspres.-
Pelantikan BPD terpilih

yang ada di sejumlah desa
di Kecamatan Bolo tidak
sesuai jadwal. Pasalnya,
sesuai tahapannya, pelan-
tikan BPD terpilih akan
dilaksanakan secara seren-
tak pada Kamis (7/11) hing-
ga Sabtu (9/11). Berdasar-
kan keterangan Kasi Pe-
merintahan Kecamatan
Bolo, H. Gunawan, M. Pd,
pelantikan BPD terpilih
diundur dan dilaksanakan
pada Selasa (12/11) men-

datang.
“Rencana awal pelantikan

akan dilaksanakan Kamis (7/
11) hingga Sabtu (9/11). Yakni
secara serentak untuk 13
kecamatan, termasuk Keca-
matan Bolo,” ujarNYA, Ka-
mis (7/11).

Kata H. Gun sapaan-
nya, diundurnya jadwal
pelantikan tidak diketahui
secara pasti, sedangkan per-
nyataan pelantikan dilaksa-
nakan pada Selasa (12/11)
berdasarkan penyampaian
secara lisan oleh Ibu Camat.

Pelantikan BPD Terpilih Tidak Sesuai Jadwal

Tiga Terduga Pelaku Penganiayaan Warga Monggo Jadi Tersangka
Bima, BimaEkspres.-

Kasus penganiayaan ter-
hadap Usman Jamai warga
Desa Monggo Kecamatan
Madapangga di So Donggo
Sampalu watasan Desa Mong-
go beberapa waktu dinaikkan
statusnya.

Sebelumnya enam ter-
duga pelaku mengaman-
kan diri di Mapolsek Ma-
dapangga selama tujuh ha-
ri. Yakni AB, AU, MS, JN,
JM dan AS. Dari enam orang
warga Desa Ncandi yang
mengamankan diri terse-
but, tiga orang dinyatakan
tersangka.

“Awal ada enam orang
amankan diri. Tapi hanya

tiga orang yang dinyatakan
tersangka,” ujar Kapolsek
Madapangga, melalui Kanit
Reskrim. Bripka. Heri Kus-
wanto, Kamis (7/11).

Kata Heri, mereka yang
dinyatakan tersangka yakni
AB, AU dan MS. Status
mereka sebagai tersangka
setelah dilakukan gelar per-
kara, alhasil tiga orang ter-
sebut cukup bukti untuk di-
tetapkan sebagai tersangka.

“Setelah dilakukan pro-
ses hukum. Tiga warga Ncan-
di itu ditetapkan sebagai ter-
sangka,” jelasnya.

Sedangkan tiga warga
Ncandi yang dilepas yakni
JN, JM dan AS, mereka ti-

dak cukup bukti untuk
dinyatakan sebagai ter-

H. Gunawan, M.Pd

Kecamatan Wawo dan ma-
sih ada wilayah lain.

"Total wilayah blank
spot ada 15 titik akan dipri-
oritaskan termasuk Desa
Ndano," tuturnya.

Diharapkannya, ma-
syarakat dan Pemdes Nda-
no agar bersabar karena pa-
da prinsip semua akan diper-
hatikan.

"Pemerintah tetap beru-
paya untuk menuntaskan
wilayah terisolir untuk men-
dapatkan jaringan Internet.
Sehingga dalam berkomu-
nikasi dengan mengguna-
kan seluler mendapatkan
kemudahan," tutupnya.
(BE07)

sangka.
“Tiga orang lainnya kita

lepas karena tidak meme-
nuhi unsur,” tuturnya.

Pascapenetapan tiga
tersangka, selanjutnya akan
melengkapi berkasnya.

“Sebelumnya mereka
amankan diri selama tujuh
hari. Setelah penetapan ter-
sangka, terhitung ditahan
selama dua hari,” ungkap-
nya.

Cerita dia, pasca keja-
dian empat orang amankan
diri, selang beberapa hari se-
telah itu datang dua orang
lagi sehingga totalnya enam
orang.

“Setelah dilakukan gelar
perkara. Tiga orang dipu-
langkan ke rumah masing
masing karena tidak cukup
bukti,” tutupnya. (BE07)

“Saya mendapat infor-
masi pelantikan pada Selasa
(12/11) setelah diinformasi-
kan Ibu Camat,” jelasnya.

Terkait hal itu, pihaknya
sudah berkoordinasi de-
ngan seluruh Pemerintah
Desa (Pemdes) yang ada
di Bolo. Setelah itu kata
dia, pihaknya akan menge-
luarkan surat resmi untuk
disampaikan ke seluruh Pem-
des.

“Insya Allah hari ini (Ju-
m’at, 8/11, red) kita terbitkan
surat pemberitahuan,” ung-
kapnya.

Lanjutnya, saat pelanti-
kan semua BPD terpilih
harus menggunakan busa-
na putih hitam. Yakni bagi
yang laki menggunakan
peci hitam, baju putih dan
celana hitam. Sedangkan
perempuan menggunakan
jilbab hitam, baju putih dan
rok hitam,” imbuhnya.

Dari 14 desa yang ada
di Kecamatan Bolo, total
BPD terpilih sebanyak 116
orang. Namun jumlah BPD
tiap desa bervariasi yakni
sesuai jumlah penduduk.

“Kalau jumlah penduduk
banyak. Maka banyak pula
keterwakilan BPD nya,” tu-
tupnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Bima memamer-
kan hasil karya Bendungan
Bondokape dan Jembatan Pu-
su. Karya itu dipajang di stan
Pameran Pembangunan dige-
lar Pemerintah Kabupaten Bi-
ma di lapangan Desa Panda,
Kecamatan Palibelo, Kamis
(7/11).

Kepala Dinas PUPR Ka-
bupaten Bima, Ir. H Nggem-
po, M. Mt, menjelaskan, pa-
meran pembangunan ini me-

rupakan laporan kepada
masyarakat mengenai apa
yang sudah dikerjakan ins-
tansinya.

"Dua item pekerjaan ini
adalah sebagian hasil pe-
kerjaan kami kerjakan ta-
hun 2019 ini," jelasnya.

Kadis PUPR mengata-
kan, pihaknya mengatensi
kegiatan pameran ini. Se-
lain ikut berpartisipasi, juga
mempromosikan kepada
masyarakat.

"Kami membangun se-
jumlah infrastruktur yang

menjadi Program strategis
Kabupaten Bima yang su-
dah dimanfaatkan masya-
rakat," jelasnya.

Kata dia, saat ini pihak-
nya masih menyelesaikan
beberapa pekerjaan seperti
pembangunan jembatan dan
saluran irigasi.

"Kami berharap kegia-
tan seperti ini dapat dihadiri
masyarakat, supaya masya-
rakat mengetahui program
yang sedang berjalan dan akan
dilaksanakan di Kabupaten
Bima," katanya. (BE05)

Dinas PUPR Pamerkan
Bendungan Bondokape dan Jembatan Pusu

Bripka. Heri Kuswanto


