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DARI REDAKSI
PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara
Barat mengupayakan berbagai langkah langkah agar sektor infrastruktur,
industrialisasi, pariwisata, ekonomi dan
lain sebagainya dapat terus berjalan meski
di tengah pandemi Covid-19.
Salah satunya dengan mengadakan
berbagai Event Internasional. Hadirnya
Event Internasional tentu memberikan
percepatan infrastruktur dari Pemerintah
Pusat, mulai dari bandara, jalan raya,
UMKM dan penginapan.
Banyaknya Event Internasional tentu
diikuti dengan semakin inovatif nya
UMKM dalam melakukan pengembangan
produk, baik itu produk makanan khas
daerah, pakaian, tas, sepatu dan lain lain dalam mendukung dan ikut
berpartisipasi menyambut Event Internasional tersebut.
Industrialisasi semakin dimatangkan dengan dibentuknya Peraturan
Daerah (Perda) pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh Provinsi NTB.
Rencana Pembangunan Industri NTB resmi berlaku sebagai kebijakan
pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan peta jalan
industrialisasi di NTB. Di satu sisi, maraknya virus Covid-19 yang
mengharuskan Pemerintah untuk terus menghimbau masyarakat, tidak lupa
dengan adanya Posyandu Keluarga memberikan wadah bagi masyarakat
untuk memanfaatkannya. Posyandu Keluarga yang melayani bayi, balita,
anak-anak, remaja, dewasa dan lansia.
Namun, Pemerintah Daerah tidak lupa dengan berbagai program unggulan, di antaranya zero waste, juga NTB Hijau yang senantiasa digalakkan
guna menciptakan kelestarian lingkungan mewujudkan NTB Asri dan Lestari.
Penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berhasil ditekan oleh
Pemerintah Provinsi NTB. Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK)
pada ternak sapi, kerbau dan kambing di Pulau Lombok, NTB, trennya
semakin menurun, seiring dengan penanganan yang masif dan baik.
Dalam buletin NTB Gemilang, akan dibahas berbagai peristiwa atau
momentum spesial yang telah terjadi di NTB. Seperti halnya Event IATC dan
WSBK Langkah Awal Event Otomotif Dunia di NTB, "MotoGP is Back",
Gelaran MXGP dan berbagai gelaran internasional dan Nasional
memeriahkan Provinsi NTB. Selamat membaca, enjoy!
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PEMERINTAHAN

Pemprov NTB kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB dalam acara Rapat Paripurna DPRD NTB.

PEMPROV NTB PERTAHANKAN
OPINI WTP KE-11

P

emprov NTB kembali memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) NTB dalam acara Rapat Paripurna DPRD NTB dalam rangka
penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
Pemprov NTB tahun 2021. Kegiatan
tersebut berlangsung di kantor DPRD
NTB, Jumat, 20 Mei 2022.
LHP tersebut diserahkan oleh
Kepala Perwakilan BPK NTB, Ade
Iwan Ruswana, SE, MM, kepada Ketua
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DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda
serta kepada Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieﬂimansyah disaksikan oleh
seluruh anggota DPRD NTB, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD),
pimpinan OPD dan pihak terkait
lainnya.
Kepala Perwakilan BPK NTB, Ade
Iwan Ruswana mengatakan, BPK
kembali memberikan opini WTP
berdasarkan hasil pemeriksaan yang
telah dilakukan pihaknya atas
laporan keuangan Pemprov NTB
2021. Dengan demikian Pemprov NTB

telah berhasil mendapatkan dan
mempertahankan opini WTP yang
ke-11 kalinya secara berturut-turut
yaitu dari tahun 2011 hingga 2021.
“Saya ucapkan selamat kepada
Pemprov NTB yang telah berhasil
mempertahankan opini WTP yang
ke-11 kali berturut-turut. Hal ini
menunjukkan komitmen Pemprov
NTB beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan
yang dihasilkan. Dan tentu tak
terlepas dari sinergi yang efektif
terhadap seluruh pemangku kepenNTB GEMILANG
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tingan di Provinsi NTB,” ujarnya.
BPK menyampaikan LHP atas
laporan keuangan Pemprov NTB
tahun 2021 yang terdiri dari dua buku
yaitu LHP atas laporan keuangan dan
LHP atas Sistem Pengendalian Intern
(SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Selain melaksanakan pemeriksaan
atas laporan keuangan, BPK juga
melaksanakan pemeriksaan kinerja
atas upaya Pemda untuk menanggulangi kemiskinan di tahun 2021.

Dimana LHP-nya berupa Long Form
Audit Report atau LFAR. Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari pemerik-saan
LKPD Pemprov NTB tahun 2021.
“Ini dilaksanakan dalam upaya
memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atau laporan
hasil pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK. Sehingga pemerintah
diharapkan tidak hanya mengejar
opini WTP terkait laporan penyajian
laporan keuangan, tetapi juga akan

terdorong untuk mengelola sumber
daya yang ada semaksimal mungkin,”
ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut,
Kepala Perwakilan BPK NTB juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2021
kepada Ketua DPRD NTB dan
Gubernur NTB. IHPD tersebut berisi
ringkasan hasil pemeriksaan yang
dilakukan BPK Perwakilan NTB
selama tahun 2021.
DISKOMINFOTIKNTB

BANG ZUL PERSEMBAHKAN
WTP KE-11 UNTUK MASYARAKAT
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.
H. Zulkieﬂimansyah, SE, M.Sc
mengapresiasi laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia
perwakilan NTB. Dengan opini
Wajar Tanpa Pengecualian, laporan
keuangan NTB tahun 2021 ini
mempertahankan capaian kesebelas kali berturut turut sejak 2011.
"Ini semua untuk masyarakat.
Namun demikian catatan-catatan
yang ada akan terus diperbaiki oleh
pemerintah dan stakeholder lain di
tahun tahun berikutnya", ujar
Gubernur di gedung DPRD NTB
jalan Udayana, Jumat, 20 Mei 2022.
Dijelaskannya, setiap daerah selalu
memiliki catatan catatan tersendiri
yang harus terus diperbaiki dalam
setiap hasil pemeriksaan laporan
keuangan WTP.
Catatan catatan tersebut akan
terus diupayakan rapi dalam
administrasi dan pelaporannya. Hal
ini seperti dikatakan Gubernur
terkait erat dengan distribusi
anggaran yang berinteraksi
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langsung dengan masyarakat.
"Opini WTP tidak berarti tak ada
catatan catatan dalam penilaian BPK
yang menjadi masukan untuk
perbaikan selama tenggang waktu
yang diberikan sesuai aturan,"
tambah Gubernur.
Kepala perwakilan BPK NTB, Ade
Iwan Ruswana menyerahkan
Laporan Hasil (LHP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Propinsi NTB
Tahun 2021 dalam sidang paripurna
DPRD NTB.
"Ini menunjukkan komitmen
Pemprov NTB terhadap kualitas
penyajian laporan keuangan yang
dihasilkan. Harapannya dapat
mendorong pengelolaan sumber
daya yang ada semaksimal mungkin",
ujarnya.
Selain LHP atas laporan keuangan,
BPK juga memeriksa Sistem
Pengendalian Intern (SPI) dan
kepatuhan terhadap perundang
undangan serta menyerahkan
laporan hasil pemeriksaan kinerja
atas upaya pemerintah daerah
untuk menanggulangi kemiskinan

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H.
Zulkieﬂimansyah, SE, M.Sc.

sebagai nilai tambah bagi masyarakat
atas hasil pemeriksaan laporan
keuangan Pemprov NTB yang
diterbitkan BPK. DISKOMINFOTIKNTB
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NTB WAKILI INDONESIA
DI KONFERENSI PERUBAHAN
IKLIM PBB DI INGGRIS

P

rovinsi NTB diundang mewakili Indonesia dalam konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) atau United Nations Framework on Climate Change Conference
(UNFCCC) di Glasgow Inggris. Wakil
Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah hadir langsung dalam kegiatan The 26th UN Climate Change
Conference of the Parties (COP26)
tersebut.
“Alhamdulillah, NTB menjadi provinsi terpilih yang diundang mewakili
Indonesia dalam COP26 ini,” ujar
Wagub, Kamis, 11 November 2021.
Wagub tiba di Glasgow, Inggris,
K a m i s , 1 1 No v e m b e r 2 0 2 1 d a n
disambut Wakil Duta Besar (Dubes) RI
di Inggris, Khasan Ashari saat datang
pertama kali ke Pavilion Indonesia di
arena UNFCCC, COP26 di Glasgow.
Dijelaskan, UNFCCC atau United
Nations Framework on Climate
Change Conference merupakan
kegiatan yang digelar PBB dalam
upaya komitmen perubahan iklim.
Wagub menyampaikan komitmen
NTB menuju Net Zero Emission
dalam peranannya mengurang i
dampak perubahan iklim global
melalui berbagai program unggulan
NTB. “Kami juga berdiskusi membahas berbagai peluang kerja sama
dan investasi dari UK (Inggris) di
NTB,” tambahnya.
Net Zero Emission (NZE) merupakan harapan masa depan (expected
future milestone) dimana emisi
karbon sepenuhnya diserap oleh
bumi melalui berbagai kegiatan
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Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah foto bersama di sela-sela menghadiri konferensi perubahan iklim
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Glasgow Inggris.

manusia dan bantuan teknologi,
sehingga tidak menimbulkan pemanasan global.
Rohmi mengatakan, Wakil Dubes RI
di Inggris, Khasan Ashari mengapresiasi semangat Pemprov NTB
dan berkomitmen untuk membantu
memfasilitasi investasi dari Inggris di
NTB dengan berbagai pihak terkait.
Indonesia disebut sebagai negara
super power di bidang penanggulangan perubahan iklim.
Terpisah, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
NTB, Syamsuddin, S.Hut., M.Si.,
mengatakan untuk mengurangi emisi
karbon, Pemprov NTB telah menerbitkan dua regulasi. Yaitu Peraturan
Gubernur (Pergub) No.51 Tahun 2012

tentang Gas Rumah Kaca. Kemudian,
Pergub No. 54 Tahun 2019 tentang
Rencana Aksi Daerah Perubahan
Iklim.
“Di situ ada penekanan kegiatan
pembangunan rendah karbon yang
dieksekusi oleh semua OPD,” jelas
Syamsuddin.
Terkait itu, Wagub bersama Duta
Besar COP26 untuk Regional Asia
Pasiﬁk dan Asia Selatan, Mr. Ken
O'Flaherty, juga membahas mengenai
potensi kerja sama dan investasi di
bidang energi dan komitmen NTB
dalam meraih net zero emission.
Seperti hydropower, biomass, geothermal energy, solar power serta
kehutanan.
“Pada pertemuan ini, saya bersama
NTB GEMILANG
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Duta Besar COP26 untuk Regional
Asia Pasiﬁk dan Asia Selatan, Mr. Ken
O'Flaherty membahas mengenai potensi kerja sama dan investasi di
bidang energi dan komitmen NTB
dalam meraih net zero emission
seperti hydropower, biomass, geothermal energy, solar power serta
kehutanan,” jelas Wagub.
Sejauh ini, Pemprov NTB telah
mendorong serangkaian program
untuk mengurangi emisi karbon.
Salah satunya, rehabilitasi hutan dan
lahan. Kemudian pengolahan sampah
dan pertanian ramah lingkung-an
dengan penggunaan pupuk or-ganik
untuk menekan emisi karbon.
Selain itu, NTB juga mengurangi
penggunaan bahan bakar fosil. Salah
satunya menggalakkan penggunaan
kendaraan listrik. Pemprov menargetkan emisi nol karbon pada
2026. Salah satu penyumbang emisi
karbon tertinggi di NTB adalah kebakaran hutan dan lahan.
“Jika terjadi kebakaran hutan dan
lahan, emisi karbon akan tinggi. Sehingga kami lagi diskusi, ada inisiasi
tahun ini akan membuat Perda terkait pengendalian kebakaran hutan di
NTB,” jelas Syamsuddin.
Untuk mencegah kebakaran hutan
dan lahan, memang perlu dilakukan
penyadaran kepada masyarakat yang
masih melakukan perambahan dan
pembalakan liar. “Kalau kita targetnya 2026. Cuma semua sektor harus
terlibat,” imbuhnya.
Contoh baik tentang upaya menekan emisi karbon di NTB sudah ada.
Salah satu desa lingkar kawasan
hutan di Lombok Tengah mampu
menekan emisi karbon. Masyarakat
tetap dapat memanfaatkan hutan.
Tetapi tetap asri dan lestari.
COP26 di Inggris berlangsung pada
1-12 November 2021. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait dengan COP26 dan langkahlangkah pengendalian perubahan
iklim yang telah dilakukan kedua
NTB GEMILANG

negara. Antara lain terkait dengan
kemitraan antara Inggris dan Indonesia. Kemudian ambisi dalam
penanggulangan perubahan iklim,

adaptasi perubahan iklim dan kolaborasi Inggris-Indonesia alam persiapan menuju COP26.
DISKOMINFOTIKNTB

DI GLASGOW, WAGUB NTB
DAN WAKIL MENTERI LHK BAHAS
RENCANA PEMBANGUNAN PLTBM
Wagub NTB,
Hj. Sitti Rohmi
Djalilah di selasela menghadiri
konferensi
perubahan iklim
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB) di
Glasgow Inggris.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd bersama Wakil
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Alue Dohong
membahas Pembangunan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) yang
akan dilakukan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) bersama Pemprov NTB.
Pembahasan tersebut berlangsung di hari kedua Wagub Ummi Rohmi
mengikuti UNFCCC atau United Nations Framework on Climate Change
Conﬁdence melalui Committee on Parties ke 26 (COP-26), di Glasgow,
Inggris Raya, Kamis, 11 November 2022.
Keduanya juga membahas mengenai rekomendasi kementerian LHK
dlm GCF (Global Climate Fund) program yang meliputi: agroforestri yang
berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang memiliki ketahanan
cerdas iklim serta pemulihan ekosistem di kawasan hutan pesisir dan laut.
"Hal ini tentu memberikan dampak positif kedepannya bagi Nusa
Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi yang berfokus pada
pembangunan cerdas iklim yang berkelanjutan," tutur Ummi Rohmi.
Setiap peserta menjalani pemeriksaan dan uji swab setiap hari sebelum
mengikuti agenda COP26, untuk memastikan keamanan protokol
kesehatan selama mengikuti acara.
Provinsi NTB sendiri terpilih mewakili Indonesia dalam acara UNFCCC
atau United Nations Framework on Climate Change Conﬁdence melalui
Committee on Parties ke 26 (COP-26), di Glasgow, United Kingdom.
UNFCC merupakan kegiatan yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dalam upaya komitmen perubahan iklim yang terjadi di dunia.
DISKOMINFOTIKNTB
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SEKDA NTB TERPILIH
SEBAGAI KETUA UMUM FORUM
SEKRETARIS DAERAH SELURUH
INDONESIA 2021-2024
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu
Gita Ariadi, terpilih menjadi Ketua Umum
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum
Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia
(Forsesdasi) periode 2021-2024.

P

Sekretaris Daerah Provinsi
NTB, H. Lalu Gita Ariadi, terpilih menjadi Ketua Umum
Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Forum Sekretaris Daerah Seluruh

8

Indonesia (Forsesdasi) periode 20212024.
Jabatan tersebut diberikan langsung oleh Ketua umum DPP
Forsesdasi periode 2018-2021, Dr. H.

Nasrun umar, SH, MM, pada acara
Musyawarah Nasional Forum
Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia
2021, di Jakarta, Kamis, 21 Oktober
2021.
"Bismillahirahmanirahim, samiqna
wa atoqna, saya akan mengukuti
keputusan munas keempat ini dan
menyatakan kesediaan menjadi
Ketua Umum DPP Forsesdasi 20212024," ucap Miq Gite, sapaan Sekda, di
hadapan 547 Sekda seluruh Indonesia
dan peserta yang mengikuti secara
online maupun ofﬂine.
Sementara itu, Ketua umum DPP
Forsesdasi periode 2018-2021, Dr. H.
Nasrun umar, SH., MM, mengungkapkan, pilihan Sekda NTB sebagai
Ketua Umum Forsesdasi selanjutnya
merupakan pilihan terbaik.
Miq Gite, dalam memperjuangkan
aspirasi seluruh Sekda se-Indonesia
tak akan bekerja sendirian. Ada 547
Sekda lainnya yang akan turut serta
membantu menjalankan berbagai
program hingga 2024 mendatang.
"Jangan khawatir, ada 547 anggota
Forsesdasi yang berdiri membantu di
belakang bapak. Untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasi
seluruh sekda se-nusantara," tandasnya. DISKOMINFOTIKNTB
NTB GEMILANG
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ZUL-ROHMI BAWA NTB
JADI PROVINSI TERINOVATIF
SE-INDONESIA

Provinsi NTB meraih
predikat sebagai
Pemerintah Daerah
Terinovatif klaster
Provinsi seIndonesia
dalam Anugerah
Innovative
Government Award
(IGA) Tahun 2021.

D

alam tiga tahun masa kepemimpinannya, Gubernur
NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah,
dan Wakil Gubernur NTB, Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah berhasil membawa Provinsi NTB meraih predikat
sebagai Pemerintah Daerah Terinovatif klaster Provinsi se-Indonesia.
Anugerah luar biasa tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian kepada
Gubernur NTB dalam Anugerah
Innovative Government Award (IGA)
Tahun 2021 yang diselenggarakan
oleh Kementerian Dalam Negeri RI,
Rabu, 29 Desember 2021.
Gubernur NTB mengucapkan
terimakasih dan rasa syukur atas
diraihnya prestasi gemilang diakhir
tahun tersebut. “Terima kasih kepada
Bapak Menteri yang telah memberikan kami motivasi untuk berkontribusi memperbaiki daerah kami dan
bangsa ini. Dan juga berkat arahan
dan bimbingan dari Dirjen dan Sekjen
Kemendagri kami mampu survive
dan melahirkan hal-hal baru di
tempat kami,” ucap gubernur yang
akrab disapa dengan Bang Zul ini.
IGA Award sendiri merupakan penganugerahan yang diadakan untuk
memotivasi pemerintah daerah agar
terus berinovasi dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerahnya.
Selain Provinsi NTB, terdapat pula
empat provinsi lain yang dinobatkan
sebagai Provinsi Terinovatif, yakni
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan
Provinsi Jawa Tengah.
Adapun lebih dari 80 inovasi daerah
NTB GEMILANG

yang didaftarkan dan dinilai menjadi
faktor penentu penilaian akhir. NTB
Care, NTB satu data, Samsat Apps,
adalah contoh inovasi daerah yang
menyumbang point tinggi dalam
penilaian IGA 2021.
KEPALA DAERAH JADI KUNCI
Dalam sambutannya, Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian me-ngatakan
kepala daerah menjadi kunci dalam
mewujudkan peme-rintahan daerah
yang inovatif. “Kuncinya adalah
leadership, kepemimpinan dari kepala daerah, dan itu tidak gampang.
Saya sudah hampir dua tahun lebih
sebagai Mendagri sudah mulai bisa
memetakan, dengan segala hormat,
gubernur mana, bupati mana, walikota mana (yang inovatif),” imbuhnya.
Mendagri mengilustrasikan, apabila ada daerah yang tidak bergerak,
tentunya akan menjadi beban bagi
daerah lain. Dengan demikian, mimpi

untuk mewujudkan Indonesia yang
diperhitungkan di bidang ekonomi
akan sulit dicapai.
“Sehingga pemimpin yang konseptual ditambah yang inovatif itu
menjadi kunci keberhasilan daerah
itu untuk bisa menjadi mandiri secara
ﬁskal ke depan dan kemudian bisa
menyejahterakan betul rakyatnya,”
terangnya.
Untuk itu, Mendagri berharap para
kepala daerah di seluruh Indonesia
memiliki kemampuan inovatif. Hal ini
tentunya perlu didukung dengan
adanya kepemimpinan yang kuat
(strong leader) dan dapat mengambil
terobosan-terobosan kreatif.
“Pada kesempatan yang baik ini
saya ingin mendorong kita semua,
mengingatkan kita semua, bahwa
pemberian terobosan-terobosan
kreatif dan inovatif pemerintahan
(daerah) itu betul-betul sebagai suatu
yang diperlukan,” tandas Mendagri.
DISKOMINFOTIKNTB
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NTB BERHASIL
TEKAN PENYEBARAN
KASUS PMK

J

umlah kasus penyakit mulut
dan kuku (PMK) pada ternak
sapi, kerbau dan kambing di
Pulau Lombok, NTB trennya
semakin menurun, seiring dengan
penanganan yang masif dan baik.
“Penanganan wabah PMK pada
ternak yang merata terjadi di lima
kabupaten dan kota di Pulau
Lombok, kini mulai dapat teratasi
dan tren-nya turun,'' ujar Sekda
10

NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi,M.Si.,
pada rapat membahas
perkembangan penanganan PMK
yang dipimpin Kepala BNPB, Kamis,
14 Juli 2022.
Menurutnya, sebaran PMK di NTB,
terdiri dari dua kategori wilayah.
Yaitu daerah wabah ada 4
kabupaten, 37 kecamatan dan 424
desa dan kelurahan. Sedangkan
daerah tertular ada 1 kota, 6

Wakil Presiden KH
Ma’ruf Amin didampingi
Gubernur NTB, ketika
mengunjungi kelompok
tani ternak di Lombok
Barat.

kecamatan dan 19 kelurahan.
Perkembangan PMK di Pulau
Lombok, hingga tanggal 13 Juli 2022
berdasarkan data, ada 950.551 ekor
populasi hewan rentan PMK yang
terdiri dari sapi, kerbau, kambing,
domba dan babi. Dari angka
tersebut, jumlah kasus sebanyak
75.487 ekor, yang sakit sebanyak
14.839 ekor dan sembuh 60.289
ekor.
NTB GEMILANG
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Sekda yang juga selaku Ketua
Satgas Penanganan PMK Provinsi
NTB, menjelaskan bahwa setelah
dilakukan penanganan dengan pengobatan ternak sakit, isolasi
ternak, desinfeksi kandang, dan
diberikan vaksin, maka ternak sapi
yang terinveksi PMK kesembuhan
semakin meningkat.
''Sehingga ternak sapi yang sakit
semakin menurun, ini terjadi di
semua kabupaten,'' jelasnya.
Serapan vaksin ternak juga telah
dilaksanakan di lima
kabupaten/kota di Provinsi NTB.
Namun, kebutuhan vaksin untuk
ternak masih kurang. Karena telah
dilakukan pengajuan alokasi vaksin
yang akan segera dikirim oleh
Pemerintah Pusat.
Untuk kebutuhan vaksin yang diterima sebanyak 5.000 dosis, terdiri
dari jenis Vaksin Aftopor dan telah
disuntikan sebanyak 4.008 dosis.
Sehingga sisanya masih ada 992
dosis. Kemudian tambahan alokasi
vaksin ada 38.000 dosis. Sedangkan
kebutuhan vaksin sebanyak 418.721
dosis untuk sapi dan kerbau. ''Target
akhir kami, Provinsi NTB harus
bebas PMK,'' tegas Sekda.
Sementara itu, pihaknya juga akan
tetap mempertahankan Pulau Sumbawa untuk tetap bebas PMK. Dengan menempuh langkah seperti,
menutup masuknya hewan rentan
PMK ke Pulau Sumbawa. Melakukan
protokol biosecurity di pintu-pintu
masuk (pelabuhan) ke Pulau
Sumbawa dan mengusulkan
vaksina-si di pulau Sumbawa.
“Langkah penanganan PMK, telah
kami lakukan dengan membentuk
Satgas dan Posko, memperketat dan
mengawasi lalu lintas ternak. Kemudian menyediakan dan menyiapkan logistik penunjang seperti
antibiotik, melakukan vaksinasi,
menyiapkan SDM di lapangan
seperti dokter hewan, dan sosialiasi
serta edukasi kepada masyarakat,''
NTB GEMILANG

Petugas Satgas PMK Loteng melakukan pengobatan terhadap ternak terjangkit PMK di Desa
Sepakek, Pringgarata, Juni 2022. Terbentuknya Satgas Penanganan wabah PMK di enam Kabupaten/ kota, menjadi kunci percepatan penanganan kasus PMK pada ternak sapi, kerbau dan kambing
di NTB. FOTO: SUARA NTB/IST

urainya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa
terbentuknya Satgas Penanganan
wabah PMK di enam Kabupaten/
kota, termasuk di Kabupaten
Sumbawa, menjadi kunci
percepatan penanganan kasus PMK
pada ternak sapi, kerbau dan
kambing di Pulau Lombok.
“Sehingga,dalam waktu dekat,
Kepala BNPB berencana akan berkunjung ke NTB untuk meninjau
perkembangan penanganan PMK,''
pungkasnya.
PENANGANAN BERJALAN BAIK
Terpisah, Wakil Gubernur NTB, Hj.
Sitti Rohmi Djalilah mengatakan,
penanganan PMK di NTB berjalan
baik. Seluruh pihak terkait
bersinergi dan terus bergerak
menghadapi PMK dengan tenang.
Bahkan, Hari Raya Idul Adha bisa
dilewati dengan lancar .Diakuinya,
penanganan PMK di NTB berjalan
baik, dikarenakan Pemprov NTB
banyak belajar dari penanganan

kasus pandemi Covid-19 yang terjadi
sebelumnya. Hal ini menyebabkan
penanganan PMK bisa lebih cepat
dan tepat.
Wagub berharap proses penanganan PMK berjalan dengan baik,
sehingga NTB, khususnya Pulau
Lombok yang berstatus wabah PMK
bisa terbebas dari penyakit tersebut.
Hingga kini tercatat, dari populasi
hewan rentan PMK (sapi, kerbau,
kambing, domba, dan babi) sebanyak
950.551 ekor di NTB, Jumlah kasus,
83.387 ekor, sakit 13.392 ekor.
Sembuh 69.580 ekor, potong
bersyarat 221 ekor dan mati 194
ekor.
Sementara untuk vaksinasi gelombang 1 sejumlah 2.400 dosis,
vaksin gelombang 2 sejumlah 2.600
dosis, vaksin gelombang 3 sejumlah
35.000 dosis. Total alokasi 40.000
dosis dan jenis vaksin Aftopor.
Dalam hal ini, yang sudah disuntuk
4.880 dosis dan tersisa 35.120 dosis,
kebutuhan 418.721 dosis (sapi dan
kerbau). SUARA NTB
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S

ejumlah riset memperlihatkan gambaran keberhasilan
NTB dalam mengendalikan
pandemi Covid-19. Hal ini
diyakini menjadi salah satu yang
turut berkontribusi dalam memaksimalkan akselerasi pembangunan
NTB pascapandemi.
Gambaran keberhasilan NTB itu
terlihat dari pengukuran Indeks Pengendalian Covid-19 (IPC) Indonesia
yang dilakukan salah satu media
terkemuka di Indonesia, yaitu
Kompas. Dimana, dari hasil riset
Kompas, terlihat catatan penanganan
y a n g s e m a k i n m e m b a i k u nt u k
wilayah NTB.
Terkendalinya kondisi pandemi
tersebut diyakini akan menguatkan
harapan untuk pemulihan sendi
perekonomian daerah, terutama
melanjutkan berbagai agenda besar
pengembangan sektor pariwisata
prioritas di NTB.
Pemerintah kembali memperbarui
penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
untuk wilayah di luar Jawa-Bali yang
diperpanjang hingga 18 Oktober 2021.
Dalam aturan teknis PPKM di luar
Jawa-Bali melalui Instruksi Menteri
Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor
48 tahun 2021 yang ditandatangani
pada Senin, 4 Oktober 2021 lalu,
untuk wilayah Nusa Tenggara Barat
secara umum sudah berada pada
PPKM level 2.
Ada delapan kabupaten/kota di
provinsi ini yang masuk dalam kategori PPKM level 2, yaitu Kabupaten
Lombok Tengah, Lombok Timur,
Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok
Utara, serta Kota Mataram dan Bima.
Bahkan, dua daerah lainnya yaitu
Kabupaten Lombok Barat dan
Sumbawa Barat telah berstatus
PPKM level 1.
Status wilayah yang berada pada
level PPKM rendah ini menunjukkan
bahwa kondisi pandemi Covid-19 di
NTB terus membaik.
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Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah, saat menerima vaksinasi covid-19 perdana, di Gedung Graha
Bakti Praja, kantor Gubernur NTB.

RISET:
KEBERHASILAN
PEMULIHAN
PANDEMI DI NTB
Berdasarkan ketentuan yang berlaku pula, aktivitas dan kegiatan
perekonomian masyarakat dapat
berangsur kembali dibuka, termasuk
perkantoran, sekolah, maupun sarana peribadatan. Tentunya dilakukan dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan dan pertimbangan cakupan vaksinasi.
Terus membaiknya situasi pandemi
di NTB juga ditangkap dari hasil
pengukuran Indeks Pengendalian
Covid-19 (IPC) yang dilakukan
Kompas. Dalam periode pengukuran

yang dilakukan sejak masa PPKM di
bulan Juli lalu hingga pekan terakhir
September 2021, skor indeks NTB
terus menunjukkan perkembangan
yang positif.
Data per tanggal 27 September 2021
lalu menunjukkan skor indeks untuk
NTB sebesar 73. Sekalipun terjadi
penurunan dua poin dibandingkan
dengan dua pekan sebelumnya, kondisi penanganan pandemi Covid-19 di
provinsi ini masih dapat dibilang baik
dan cukup stabil.
Dengan capaian skor indeks itu
NTB GEMILANG
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juga menempatkan NTB sebagai provinsi yang posisinya setara dengan
rata-rata nasional.
Selain itu, raihan tersebut bisa
dibilang menjadi lompatan besar NTB
dalam upaya penanggulangan Covid19. Bagaimana tidak, kondisi dan
perkembangan yang terus membaik
ini begitu signiﬁkan jika dibandingkan dengan dua bulan lalu yang
menempatkan provinsi ini sebagai
salah satu daerah dengan skor indeks
yang tak lebih dari 50.
LEBIH KONSISTEN
Dari dua komponen besar yang
dilihat pada pengukuran skor indeks,
yaitu manajemen pengobatan dan
manajemen infeksi, secara garis
besar NTB mampu menunjukkan
perkembangan yang memuaskan.
Dalam hal manajemen pengobatan,
yang di dalamnya terdapat beberapa
variabel meliputi total angka kesembuhan terhadap total kasus
positif Covid-19, rata-rata kematian
akibat Covid-19 selama tujuh hari
terakhir, serta rata-rata keterpakaian
tempat tidur atau bed occupation
rate (BOR) rumah sakit selama tujuh
hari terakhir, di mana dalam tiga
pekan terakhir setidaknya telah
menunjuk-kan hasil yang lebih
konsisten yaitu dengan capaian nilai
40 hingga 42.
Di pekan awal pengukuran, aspek
Manajemen Pengobatan sempat
begitu ﬂuktuatif dengan perubahan
yang cukup ekstrem. Hal itu menandakan upaya penanggulangan Covid19 belum dilakukan secara optimal
yang tentunya juga dipengaruhi
banyak faktor yang kompleks mulai
dari kesiapan teknis seperti sumber
daya hingga fasilitas kesehatan.
Melansir laman resmi
corona.ntbprov.go.id, tercatat penyebaran Covid-19 di wilayah NTB
cukup melandai dengan tingkat
kesembuhan yang sangat menggembirakan.
NTB GEMILANG

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah, dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
menunjukkan kartu vaksin setelah menerima vaksinasi covid-19 perdana.

Data per 6 Oktober 2021, pukul
17.00 Wita, menunjukkan jumlah
pasien Covid-19 yang dirawat sekitar
318 orang. Sementara jumlah kesembuhan mencapai 26.263 orang,
dan kematian berjumlah 898 jiwa.
Sementara dalam hal manajemen
infeksi yang meliputi tiga indikator
mulai dari rata-rata kasus positif
Covid-19 selama tujuh hari terakhir
terhadap kasus maksimum yang
dialami provinsi, angka rasio positif
(positivity rate) tujuh hari terakhir,
serta persentase cakupan vaksinasi
lengkap terhadap total penduduk
provinsi, menunjukkan capaian skor
untuk provinsi ini yang terus positif.
Membaiknya situasi itu, tak terlepas dari strategi percepatan pemeriksaan, tracing kasus hingga program vaksinasi yang terus diperbaiki.
Meskipun tren skor untuk aspek
manajemen infeksi terus membaik,
raihan skor di tiga pekan Bulan
September mencatatkan NTB secara
konstan mendapatkan nilai 33, di
mana masih menempatkannya pada
selisih dua angka di bawah rata-rata
nasional.
Selain penanganan pasien dan
pembenahan fasilitas kesehatan,

serta peningkatan testing yang
sangat masif, program vaksinasi yang
diupayakan di NTB pun dalam
beberapa waktu ke belakang juga
sangat gencar. Berbagai kendala
untuk memuluskan capaian target
vaksinasi di wilayah ini memang
menjadi tantangan tersendiri.
Sosialisasi dan pendekatan secara
preventif kepada masyarakat di
daerah-daerah yang minim akses
informasi bukanlah sesuatu yang
mudah. Kerja sama semua pihak,
termasuk dengan menggandeng
tokoh-tokoh adat dan agama setempat pun berbuah manis pada penerimaan masyarakat pulau Lombok
terhadap vaksinasi.
Data per akhir September, vaksinasi di NTB telah mencapai tak
kurang dari 28 persen untuk dosis 1
atau setara dengan 1,1 juta dari target
3,9 juta dosis. Sementara untuk untuk
dosis 2 capaiannya telah menyentuh
tak kurang dari 12 persen.
Antuasisme masyarakat untuk
menerima vaksin pun kini terus
tinggi seiring dengan peningkatan
kepercayaan terhadap upaya-upaya
penanggulangan pandemi yang
dilakukan pemerintah. KOMPAS.ID
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MEMBEBASKAN NTB
DARI PENJAJAHAN
DAN PENINDASAN
Jumat malam, 7 Juni 1946 atau Sabtu dini hari 8 Juni 1946, dengan
suara takbir yang bergemuruh “Allahu Akbar“, laskar-laskar pejuang
Lombok Timur dengan bersenjatakan keris, golok, kelewang, bambu
runcing, dan lain-lain menggempur markas Gajah Merah milik tentara
NICA. Penyerangan markas NICA tersebut dipelopori oleh Haji
Muhammad Faisal Abdul Majid, Sayid Saleh, Abdullah dan Jumhur
Hakim yang merupakan kekuatan gabungan lascar rakyat dari
berbagai penjuru Lombok. Dalam pertempuran tak seimbang antara
senjata api dan senjata tradisional golok, klewang dan jungkat, suara
takbir yang mengejutkan tentara NICA membuat peluru-peluru
dilepaskan membabi buta. Dalam perlawanan sengit rakyat Lombok,
serangan ini menggugurkan tiga tokoh lainnya selain Jumhur Hakim,
pimpinan laskar Banteng Hitam Pringgasela.
14

Upacara Peringatan Hari
Ulang Tahun ke-11 Provinsi
Nusa Tenggara Barat, 17
Desember 1968.

S

ejarah pendudukan Belanda
di Nusa Tenggara Barat telah
dimulai pada abad ke tujuh
belas. Keterlibatan Belanda di
masa kerajaan dan kedatuan berakhir
dengan perang Cakranegara pada 25
Agustus 1894 yang menewaskan 500
orang tentara Belanda. Perang ini
tercatat sebagai perang terdahsyat
dalam pendudukan Belanda di Nusantara selain perang Aceh. Perlawanan masyarakat Nusa Tenggara
Barat dimulai sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada 17
NTB GEMILANG
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Agustus 1945 hingga perlawanan terhadap penjajahan Nica dan Jepang
dalam mempertahankan kemerdekaan.
Penggalan penggalan peristiwa
perlawanan ini terjadi di seluruh
Nusa Tenggara Barat. Mulai dari
Ampenan sampai Sape atas nama
wilayah masing masing sebelum
proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia dikumandangkan.
Dalam nukilan literatur sejarah populer Nusa Tenggara Barat, perlawanan rakyat melawan pengaruh dan
kekuasaan Belanda di masa kerajaan
kedatuan dan kesultanan, dipicu oleh
penindasan. Mulai dari pajak yang
memberatkan sampai penguasaan
sumberdaya alam dan bahan makanan pokok seperti beras di masa pendudukan Jepang. Beberapa peristiwa
itu yang dikenal oleh masyarakat
adalah perang Sapugara pada 1906
sampai 1908 di Sumbawa di masa
pemerintahan Sultan Muhammad
Jalaludinsyah III. Perlawanan ini
dipimpin La Unru Sinrang. Kemudian, Perang Ngali pada 1908 di masa
Sultan Ibrahim, Guru Dane pada 1917
atau kisah perlawanan Lalu Badri dan
peristiwa pembebasan 120 tahanan
NTB GEMILANG

Belanda pada 1897 dan tokoh tokoh
perlawanan lainnya. Sekelumit peristiwa yang terjadi di berbagai belahan
Lombok adalah dinamika untuk
membebaskan diri dari pen-jajahan
seperti terjadi di Ampenan, Rembiga,
Sesela, Lembar dan tempat tempat
lain di NTB. Di masa mempertahankan kemerdekaan, peristiwa
yang dikenal masyarakat diantaranya
perjuangan Laskar Banteng Hitam di
Lombok Timur, perlawanan rakyat
Lombok Tengah, Amuk Sesela dan
Rembiga dan tempat lain di NTB
begitupula dengan ketokohan Sultan
Kaharudin, Laksamana Manambai
hingga TGH Zainudin Abdul Majid
adalah perlawanan yang mengiringi
perjalanan sejarah Nusa Tenggara
Barat. Adapun para pejuang perang
revolusi, negara menghadiahkan
penghargaan bintang tanda jasa
sebagai pejuang veteran Republik
Indonesia.
Jumhur Hakim adalah satu dari
empat tokoh perlawanan NICA di
Lombok Timur. Penyerangan markas
NICA yang terjadi pada 7 juni 1946
tersebut juga dipelopori oleh laskarlaskar pejuang dari Tebaban, Dasan
Borok, Suralaga, Anjani, dibawah

Kunjungan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden
Mohammad Hatta ke Nusa Tenggara Barat.

pimpinan Sayid Salim, Amaq Arisah,
Muh. Syah dan Maidin mengadakan
penyerangan dari sektor utara.
Laskar dari Pringgesela, Lendangnangka, Kumbung dan Danger serta
Kalijaga dan Lenek mengadakan
konsentrasi di Danger untuk kemudian bergerak ke Selong dari sektor
Utara.
Dalam pertempuran tak seimbang
antara senjata api dan senjata tradisional golok, klewang dan jungkat,
melawan peluru yang dilepaskan
secara membabi buta menggugurkan
tiga tokoh lainnya selain Jumhur
Hakim, pimpinan Laskar Banteng
Hitam Pringgasela. Dalam penyerangan tersebut terdapat pula nama
HL Muhammad Mahdali atau H L
Alifaturrahman, koordinator Badan
Keamanan Rakyat (BKR) Lombok
Barat dan nama nama lain yang ikut
dalam penyerangan.
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MXGP SAMOTA

WHERE THERE’S A WILL, THERE’S A WAY

M

otocross Grand Prix
(MXGP) di Sirkuit Samota,
Kabupaten Sumbawa,
Provinsi NTB telah sukses
digelar pada 24 Juni sampai dengan
26 Juni 2022. MXGP Samota
merupakan upaya memulihkan
kondisi masyarakat dan ekonomi,
terutama pariwisata.
Berawal dari gelaran WSBK pada
Nopember 2020 dan dilanjutkan
dengan MotoGP di tahun berikutnya,
pemerintah provinsi percaya diri
menghadirkan MXGP di Sumbawa.
"Ini juga peluang bagi penyelenggaraan MXGP kembali ke Indonesia
setelah 2019 silam," ujar Bang Zul,
sapaan akrab Gubernur NTB.
Sementara itu, Antonio Fortella
dari FIM, memberikan jaminan
bahwa penyelenggaraan MXGP akan
berlangsung lima tahun ke depan sesuai kontrak dengan Infront sebagai
pemilik penyelenggaraan MXGP.
Gubernur menyampaikan terima
kasih kepada Komandan Lapangan
MXGP, Ir. H. Ridwan Syah dan temanteman yang lain yang telah membuat
hal yang nampaknya mustahil ternyata bisa dibuktikan.
"Tidak ada yang tidak mungkin
kalau kita punya keinginan Allah beri
jalan sehingga menjadi saksi bisa kita
wujudkan," ungkap Bang Zul pada rapat ﬁnalisasi persiapan event internasional di sirkuit Rocket Internasional Samota Sumbawa, 16 Juni 2022.
Selain itu, kata Bang Zul diharapkan
setelah event berakhir harus siap
menjadi tuan rumah yang baik
nyaman dan menyenangkan bagi
para pengunjung yang akan datang.
Disebutkan Bang Zul, bahwa saat
pimpinan infront datang mengecek
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Para pembalap MXGP siap berlaga di Sirkuit Rocket Internasional Samota, Sumbawa.

lokasi, sirkuit ini merupakan sirkuit
yang terbaik di dunia. Karena sirkuit
Samota ini paling indah, menantang
yang akan menyenang kan para
pembalap.
Sementara itu, Komandan lapanga n M X G P I r. H . R i d w a n S y a h
melaporkan dalam rapat ﬁnalisasi
persiapan penyelenggaraan event
MXGP, terkait kesiapan venue, insfrastruktur, akomodasi, transportasi,
rekayasa lalulintas, medical, UMKM,
logistik termasuk desiminasi informasi oleh Kominfotik dan lain-lain.
Saat gelaran balapan MXGP
Samota, pembalap dari tim HRC, Tim
G a j s e r m e ra j a i b a l a p a n M XG P
Samota, baik saat latihan bebas dan
sesi balapan. Pembalap asal Slovenia,
Tim Gajser berhasil sapu bersih
kemenangan di Rocket Motor Circuit
Samota pada sesi balapan terakhir
MXGP of Indonesia 2022, Minggu, 26
Juni 2022. Gajser menjadi juara di
Rocket Motor Circuit Samota setelah
berhasil menyabet 50 poin di balapan
sesi satu dan dua. Berbagai persiapan
telah dilakukan sebelumnya untuk

mendukung MXGP Samota. Selain
pembangunan infrastruktur sirkuit,
berbagai perlengkapan pendukung
MXGP juga disiapkan. Di antaranya,
sebanyak 200 anggota Tim Medis
MXGP Samota, Sumbawa diturunkan
untuk memberikan layanan kesehatan darurat selama dihelatkan MXGP
2022 Samota-Sumbawa.
Ketua Tim Medis, Lalu Yudi mengatakan, personil tim medis sebagian
besar berasal dari RSU Provinsi NTB,
RSUP Lalu Manambae, Sumbawa dan
petugas medis yang diambilkan dari
Puskesmas yang ada di Sumbawa.
Selain itu, 120 marshal juga diberikan perlengkapan untuk diterjunkan
dalam event Motocross Grand Prix
(MXGP) Samota 2022, di Kabupaten
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
(NTB). Skirining dan pengarahan
dilakukan di komplek sirkuit, Jumat,
24 Juni 2022.
Pihak IMI NTB mengatakan, para
marshal sudah diberikan pelatihan
dan secara umum, marshal MXGP
Samota 2022 telah siap bekerja. Dari
120 marshal tersebut, 30 marshal
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berasal dari elemen TNI dan
Polri sementara sisanya sekitar 80 persen berasal dari
putra daerah Sumbawa.
Ia menjelaskan alasan tenaga marshal lebih banyak
dari Pulau Sumbawa karena
penyelenggaraan MXGP Samota akan berlangsung selama lima tahun kedepan
dan tidak tergantung pada
tenaga marshal di sirkuit
Mandalika.
MXGP Samota diawali dengan konvoi dan parade para
pembalap. Masyarakat Sumbawa
tumpah ruah di jalanan menyaksikan
konvoi dan parade para pembalap
dan tim MXGP Samota 2022 yang
menggunakan dokar.
Masyarakat terlihat antusias karena para crosser dunia ini begitu
senang diarak dengan kendaraan
tradisional masyarakat Sumbawa dan
NTB pada umumnya.
Para pembalap dunia tersebut melambaikan tangan dan menyapa
masyarakat dan penggemarnya yang
sudah lama menunggu konvoi pada
rangkaian acara Opening Ceremony
MXGP Samota 2022, yang dibuka oleh
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieﬂimansyah, Menpora RI Zainudin Amali dan
Bupati Sumbawa H. Mahmud
Abdullah di Halaman Kantor Bupati
Sumbawa, Jumat, 24 Juni 2022.
Warga Pantodaeng Kelurahan
Brang Bara Kecamatan Sumbawa, H.
Djoko Pitoyo mengaku penyelenggaraan MXGP Samota yang diawali
dengan konvoi para pembalap sangat
meriah dan dapat sambutan hangat
warga masyarakat sumbawa.
Betapa senang dan bahagianya
para crosser karena disuguhi sesuatu
yang unik dan bernuansa budaya oleh
masyarakat Sumbawa dan NTB.
Hadir juga pada acara, Opening
Ceremony MXGP Samota 2022 , Staf
Kepresidenan, sejumlah perwakilan
menteri dan lembaga pusat, KomanNTB GEMILANG

Sirkuit Rocket Internasional Samota Sumbawa

dan Lapangan MXGP, Kadis Kominfotik NTB, Kadis Pariwisata NTB,
Kasat POL PP, Jajaran Danren 162,
Polda NTB, GM Geopark Tambora,
dan sejumlah kepala OPD lingkup
Pemprov. NTB, Wakil Bupati Sumbawa, Sekda dan kepala OPD lingkup
Pemda Sumbawa, BUMN, BUMD,
TNI/Polri dan sejumlah instansi dan
lembaga vertikal di NTB, serta pembalap, cruw dan promotor MXGP.
EVENT PENDUKUNG
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah, melepas peserta yang
mengikuti lomba lari Bank NTB
Syariah 10K (kilomter) SAMOTA.
Lomba lari yang digelar di Sumbawa,
Minggu, 19 Juni 2022 merupakan
pembuka rangkaian Seri MXGP
Indonesia 2022 yang digelar di
Samota, Kabupaten Sumbawa, NTB,
pada tanggal 24-26 Juni 2022 mendatang.
Gubernur NTB yang akrab disapa
Bang Zul didampingi Ketua TP. PKK
NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati
bersama Bupati Sumbawa H Mahmud Abdullah didampingi Wabup
Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd., dan
sejumlah stakeholder lainnya, secara
bersamaan melepas 10.000 peserta
yang begitu antusias mengikuti
lomba.
Komandan Lapangan event MXGP
Samota, Ir. H. Ridwan Syah, yang

mengikuti rangkian kegiatan
tersebut menyampaikan
bahwa acara ini sangat meriah. Peserta lomba bukan
hanya dalam daerah namun
luar daerah hingga luar negeri juga ada.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Dewi
Noviany, S.Pd.,M.Pd., menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat dalam
menyambut even MXGP di
daerah sangat tinggi.
Selain itu, memeriahkan
perhe-latan balap MXGP Samota,
Pemerin-tah Provinsi NTB melalui
Badan Promosi Pariwisata Daerah
(BPPD) NTB juga menggelar event
Pacuan Kuda pada 15-22 Juni 2022.
Side event dari MXGP ini digelar di
Desa Penyaring, kecamatan Moyo
Utara, kabupaten Sumbawa, provinsi
Nusa Tenggara Barat,
Ketua BPPD NTB, Ari Garmono,
menjelaskan lebih detail terkait pelaksanaan pacuan kuda yang bekerjasama dengan panita lokal Kerato
Angin Laut Sumbawa 2022. Digelarnya side Event Pacuan Kuda ini
merupakan upaya pemerintah untuk
turut memperkenal event tradisional
tahunan masyarakat Sumbawa tersebut di kancah Nasional dan Internasional melalui MXGP Samota.
Event ini disebut Ari juga dapat memberikan opsi aktivitas lain kepada
para penonton MXGP Samota untuk
memperpanjang waktu kunjungannya di Sumbawa.
MXGP Samota ditutup penampilan
para artis NTB dan artis ibukota.
Atraksi musisi nasional dan NTB tersebut digelar untuk menghibur
masyarakat Sumbawa. Ribuan penonton yang seakan larut bahkan
turut berjingkrak-jingkrak dengan
lagu hits para musisi tersebut menjadikan area yang cukup luas tersebut
lebih hidup.
DISKOMINFOTIKNTB
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MXGP SAMOTA
LOMPATAN PEMBANGUNAN NTB

Pembalap MXGP beraksi di Sirkuit Rocket Internasional Samota, Sumbawa.

G

elaran MXGP Samota
Sumbawa berdampak positif
di banyak sektor. Para pelaku
usaha mendapatkan keuntungan. Infrastruktur pendukung
seperti jalan dan perhubungan semakin matang. Bahkan keran investasi pun diyakini kian menggeliat
setelah suksesnya MXGP Samota.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.
H. Zulkieﬂimansyah, SE., M.Sc., memastikan Sirkuit Samota menjadi
yang terbaik dan bermanfaat bagi
masyarakat.
"Samota sudah diakui menjadi yang
terbaik dunia. Selain untuk gelaran
MXGP lima tahun ke depan juga bagi
pembalap kita sendiri," ujar Bang Zul
di sirkuit Samota, Jumat, 24 Juni 2022.
Dikatakannya, usai kompetisi tahun ini yang diikuti pula oleh empat
pembalap nasional termasuk dari
Mataram, NTB, Gubernur memberikan alternatif agar sirkuit Samota
dapat digunakan untuk event nasional bahkan untuk training camp.
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Sektor perhubungan menggeliat
dengan adanya MXGP Samota.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, H.
Lalu M. Faozal, S.Sos., menjelaskan
bahwa sektor perhubungan meliputi
jalur darat, jalur laut dan jalur udara.
Pada jalur Udara mulai sejak tanggal
19 Juni 2022 sudah masuk semua
logistik untuk MXGP dari BIZAM
menuju Sumbawa melalui jalur darat.
"Ada 12 kontainer yang sudah
berangkat dan tiba pukul 19.00
malam dan kelengkapan semua
peserta telah tiba di Sumbawa," jelas
Kadishub setelah Rapat Koordinasi
Kesiapan Sektor Perhubungan
Mendukung Sukses MXGP 2022 yang
berlangsung di Hotel Lombok Raya,
Senin, 20 Juni 2022.
Ia juga menjelaskan terkait jalur
penerbangan, kru dari Infront dimulai dari tanggal 23 Juni 2022.
Selanjutnya untuk airlines yang
digunakan untuk kru dari Infront
dimulai dari tanggal 23 Juni menggunakan Lion Air di-charter dari

Jakarta-Lombok, Wings Air dari
Lombok ke Sumbawa.
"Kemudian kepulangannya dari
S u m b awa ke Ja k a r t a -L o m b o kJakarta dengan Nam Air itu satu ﬂight
dari sumbawa langsung ke jakarta,
kemudian dengan wings air menuju
ke Lombok, Lombok menuju ke
jakarta kita cater Air Asia," jelasnya,
Pada jalur laut telah disiapkan sebanyak 27 Kapal telah siap di penyeberangan Kayangan, Poto Tano selama 24 jam. Kemudian, disediakan 2
unit Kapal Cepat yang akan beroperasi dari Labuan Lombok menuju ke
Badas.
Selain itu, pada jalur darat telah
disiapkan sebanyak 40 unit suttle bus
diantaranya 30 unit di Ternminal
Sumer Payung dan 10 unit di Terminal
Badas yang akan dioperasionalkan
secara gratis pada tanggal 23 - 26 Juni
2 02 2 . Su a sa n a B a n d a ra Su l t a n
Kaharuddin III Sumbawa juga menjadi sangat ramai dalam pelaksanaan
MXGP. Penerbangan membawa kru
ofﬁcial pebalap MXGP Samota 2022
menyedot perhatian.
GM Bandara Sultan Kaharudin III
Sumbawa, Pono Basuki mengatakan,
penumpang datang ke Sumbawa
meningkat dampak MXGP Samota.
"Alhamdulillah untuk pesawat regular sampai saat ini masih 2 kali sehari, penumpang datang meningkat
ditunjukkan dengan tiket kedatangan
penumpang pesawat ke Sumbawa
sudah habis sampai dengan tanggal
24 Juni," kata Pono Basuki, Selasa 21
Juni 2022, di kantornya.
Ia mengatakan, untuk mendukung
kegiatan MXGP Samota Sumbawa
rencana juga akan ada charter ﬂight
dari maskapai Wings Air untuk
NTB GEMILANG
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mengangkut crew dan ofﬁcial pebalap MXGP pada tanggal 23 Juni
nanti. Selain itu, untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi, diupayakan penerbangan tambahan.
Gelaran MXGP Samota Sumbawa
berdampak positif di banyak sektor
salah satunya di sektor pariwisata
yaitu akomodasi atau penginapan.
Tingkat hunian kamar di sejumlah
hotel di Sumbawa meningkat menjelang gelaran event MXGP Indonesia
Samota 2022, 24-26 Juni 2022.
GM (General Manager) Hotel Grand
Samota, I Wayan Putra Erawan,
mengatakan terdapat peningkatan
hunian hotel sepekan menjelang
berlangsungnya event Internasional
MXGP Samota. “Saat ini sepekan
tingkat hunian kita naik hingga 80
persen. Dan untuk 22 hingga 27 Juni
itu kita sudah full atau close, karena
full booking,” kata Erawan.
Moleknya sajian alam Teluk Saleh,
Moyo dan Gunung Tambora akronim
dari Samota telah menjadi pemantik
bagi para investor untuk menjajaki
kemungkinan-kemungkinan pengembangan investasi di kawasan
seluas 680.725 hektar yang membentang dari Sumbawa ke Dompu.
“Adanya gelaran MXGP suatu hal
yang wajar, jika sejumlah Investor
yang berencana menjajaki investasinya di Samota mulai menghubungi
kami. Antara lain investor dari Polandia, Amerika dan lainnya. Ini
artinya gaung Samota sudah mulai
dikenal hingga mancanegara,” kata
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu (DPMPST)
Provinsi NTB, Ir. H. Mohammad Rum,
M.T., Senin, 13 Juni 2022.
Rum sapaan akrab pejabat senior
Pemprov NTB ini berkeyakinan,
dengan adanya MXGP yang diprediksi menghadirkan 50 ribu penonton dalam dan luar negeri di samping
akan membuka keran investasi di
wilayah tersebut juga akan memberikan multiplier effect secara
NTB GEMILANG

ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Bagi Rum, tahun ini dan ke depannya merupakan tahun-tahun keberuntungan bagi NTB. Hal ini menjadi
harapan akan bangkitnya geliat
ekonomi terlebih dengan adanya
MXGP yang sudah sudah keliatan.
Gelaran event Motocross Grand
Prix (MXGP) Samota, di lokasi Rocket
Motor Circuit Kabupaten Sumbawa
juga membawa berkah bagi UMKM.
Pasalnya, selain memperoleh keuntungan, para pelaku usaha ini senang
dengan adanya event dunia ini.
Salah satu pengelola UMKM yang
menjual produk kuliner, Kartika asal
Sumbawa mengaku, event ini mampu
meningkatkan pendapatannya. Penonton yang datang dari Lombok,
Bali bahkan Jawa, jelas Kartika tertarik melihat produk-produk khas
Sumbawa.
Ia menyampaikan apresiasi atas
bantuan pemerintah dalam memfasilitasi para pelaku UMKM untuk
memasarkan produk-produk rumahan masyarakat.
Sementara pelaku UMKM Fita
Taylor asal Dompu binaan Geopark
Tambora, mengatakan bahwa event
MXGP Samota, sangat berpotensi
untuk memasarkan produk UMKM.

Dijelaskannya, pembeli yang datang
menonton, rata-rata tertarik dengan
produk bernuansa khas daerah.
"Kami hanya menjual 50.000/topi.
Sedangkan sajadah harganya
30.000/lembar. Bahkan Ketua TP.
PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini
Widyawati memesan 10 lembar,"
jelasnya.
Ketua TP. PKK Provinsi NTB Hj.
Niken Saptarini Widyawati Zulkieﬂimansyah, memuji produk UMKM
binaan Geopark Tambora-Samota
Biosphere Reserve Pulau Sumbawa,
di arena Motocross Grand Prix
(MXGP) Samota Sumbawa.
Menurut ketua Dekranasda NTB ini,
bahwa sajadah yang terbuat dari tenunan dan anyaman dan kain tenunan
khas Dompu tersebut tersebut layak
untuk direkomendasikan. Selain itu
tambahnya, hal ini menjadi bagian
komitmen untuk bela dan beli produk
lokal UMKM binaan Geopark Tambora
dan lainnya yang ada di stand UMKM
event MXGP Samota 2022.
Sementara itu, Komandan Lapangan MXGP Samota, Ir. H. Ridwan Syah,
M.Si, mengapresi produk UMKM
lokal binaan Geopark Tambora dan
harus terus didukung dan diberdayakan. DISKOMINFOTIKNTB

Masyarakat antusias menyambut para pembalap MXGP Samota, di Kota Sumbawa Besar.
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WSBK LANGKAH AWAL EVENT
OTOMOTIF DUNIA DI NTB

P

elaksanaan World Superbike
(WSBK) tahun 2021 di NTB
berjalan dengan sukses pada
19 November sampai dengan
21 November 2021. Kesuksesan penyelenggaran WSBK, Idemitsu Asia
Talent Cup (IATC), serta berbagai
acara pendukung WSBK menjadi
langkah awal bagi NTB untuk menyelenggarakan berbagai event otomotif
bergengsi lainnya, terutama MotoGP.
Hari terakhir gelaran WSBK,
Minggu, 21 November 2021, walaupun
sempat diguyur hujan, menempatkan
Jonathan Rea menjadi juaranya
diikuti oleh pembalap Ducati Scott
Red d d i n g d a n p e m b a l a p BM W
Miachael Van Der Mark.
Sedangkan pembalap Yamaha,
Toprak Razgatlioglu selaku pemimpin klasemen World Superbike 2021
telah dipastikan menjadi juara.
Perayaan gelar Toprak di Sirkuit
Mandalika terbilang cukup sederhana. Ia terlihat menyedot minuman
berenergi di paddock dan podium
seusai balapan sambil tentunya berbagi kegembiraan dengan tim ofﬁcial
dan para mekanik Yamaha.
Kesuksesan IATC dan WSBK 2021 di
NTB menjadi bahan evaluasi bersama
untuk kembali mempersiapkan Mandalika sebagai tuan rumah perhelatan
MotoGP pada tahun 2022. Sekretaris
Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu
Gita Ariadi saat menghadiri Rapat
Analisa dan Evaluasi Event IATC dan
WSBK 2021 Road to MotoGP 2022,
yang bertempat di Lombok Astoria
Hotel, Jumat, 26 November 2021,
mengatakan bahwa penyelenggaraan
dua event internasional tersebut merupakan sebuah prestasi, mengingat
ini adalah kali pertama Provinsi NTB
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Stand UMKM di gelaran WSBK, 2021 (atas).
Para juara WSBK 2021 Sirkuit
Mandalika.(bawah).

mengadakan ajang balap berskala
internasional.
“Prestasi sebuah pengalaman pertama adalah nilai pencapaian kita
yang berada di atas rata-rata melebihi apa diharapkan,” tuturnya.
Kesuksesan WSBK mendapatkan
pujian dari berbagai pihak. Pujian
juga datang dari penonton WSBK.
Mahendra, penonton asal Denpasar,
Bali mengaku sudah menantikan
event ini sejak pembangunan sirkuit
viral diberitakan.
"Penasaran. Karena ternyata sirkuit
ini akhirnya menggelar balapan dunia
WSBK dan IATC," ujar Mahendra.

Gelaran IATC dan WSBK di Sirkuit
Mandalika mulai menghidupkan
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
di Kuta sebagai destinasi wisata.
Berkah pula bagi masyarakat NTB
terutama desa desa penyangga dan
denyut ekonomi warga sekitar.
Sebanyak 300 stan UMKM yang
berada di area NTB Ekspo Sirkuit
Pertamina Mandalika dan pedagang
kakilima serta pengusaha homestay
sejak gelaran pertama, Jumat, 19
November 2022 mulai ramai pengunjung.
Beg itupula dengan PKL yang
menjajakan merchandise WSBK
sampai pedagang nasi bungkus
mengaku senang dengan digelarnya
event internasional ini. Sejumlah
pedagang asongan juga sibuk melayani pembeli di beberapa titik di Kuta
dan sekitarnya.
NTB GEMILANG
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MOTOGP IS BACK
MOTOGP SUKSES DIGELAR DI NTB

M

otoGP 2022 sukses digelar
di Sirkuit Mandalika dan
meninggalkan kesan baik
bagi seluruh pihak yang
terlibat. Sinergi yang sangat baik
antara pemerintah pusat, pihak
penyelenggara acara, pemerintah
daerah, dan masyarakat tak luput
berperan besar dalam menyukseskan
acara tersebut.
Kesuksesan tersebut, tak lepas dari
peran besar Presiden Indonesia, Joko
Widodo, yang mewujudkan ide
besarnya. Memilih Mandalika, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
sebagai tuan rumah ajang balap
motor bergengsi dunia MotoGP.
Karena itu, Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieﬂimansyah, S.E., M.Sc.
mengucapkan terima kasih kepada
Presdien Jokowi, dan seluruh pihak
yang memiliki andil besar dalam
menyukseskan event internasional
MotoGP dan menjadikan Mandalika
NTB sebagai Wajah Baru Indonesia
lebih terkenal di mata dunia.
"Terimakasih Pemerintah Pusat,
terima kasih Pak Presiden, anda telah
membuktikan bahwa where there is a
will there is a way," ungkap Bang Zul
sapaan Gubernur, di Mataram, Senin
21 Maret 2022.
Bang Zul menambahkan, dari
pengerjaan Sirkuit Mandalika hingga
penyelenggaraan acaranya digelar di
tengah wabah pandemi Covid-19 dan
setelah Lombok dilanda gempa bumi.
Kondisi itu akan sulit mendatangkan
pengunjung dari mancanegara.
Namun, dengan cara Presiden yang
tidak biasa, event yang digelar mampu menarik pengunjung domestik
yang animonya cukup besar.
"Kami menonton bersama Pak

NTB GEMILANG

Para pembalap MotoGP 2022, siap beradu di Sirkuit Mandalika.

Presiden dan merasa terharu melihat
beliau bergembira, berbahagia. Dua
tahun pandemi ini, beliau datang
dengan satu ide yang sangat besar
untuk menghadiahkan satu internasional event bukan hanya untuk
Nusa Tenggara Barat tetapi juga
untuk Indonesia," tutur doktor ekonomi industri tersebut.
Gubernur juga menekankan,
kesuksesan MotoGP 2022 tidak akan
pernah terwujud tanpa sinergitas
yang baik seluruh pihak. Ketika
seluruh pihak meninggalkan ego
sektoral masing-masing, tidak ada
yang tidak mungkin meski di tengah
pandemi.
Meski sempat diguyur hujan lebat
dan tertunda, Balapan MotoGP
Mandalika 2022 di Sirkuit Mandalika
tetap dapat berlangsung dengan
seru. Gubernur menonton langsung
balapan tersebut bersama Presiden
Jokowi, Ketua MPR, dan Ketua DPR
bersama tamu penting lainnya, Ming-

gu, 20 Maret 2022.
Kedatangan Presiden Jokowi untuk
menyaksikan balap MotoGP ditemani
oleh Ibu Negara Iriana. Selain menyaksikan balapan, Presiden Jokowi
juga menyerahkan piala kepada
pemenang di podium.
Hasil balapan MotoGP Mandalika
2022 yaitu, Miguel Oliveira dinyatakan menang dengan catatan waktu 33
menit 27,223 detik, disusul Fabio
Quartararo +2,205 detik, dan Johann
Zarco +3,158 detik
MULTIPLIER EFFECT
Kesuksesan penyelenggaraan
MotoGP di Sirkuit Mandalika diyakini
akan memberikan efek pengganda
atau multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di Mandalika
dan Lombok pada umumnya.
Direktur Nasional dan Internasional Kemenparekraf, Dessy
Ruhati mengatakan ajang MotoGP
merupakan event sport tourism kelas
21

Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Salah satu daya tarik Sembalun.
24
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dunia yang akan memberikan
multiplier effect.
"Dengan perputaran uang yang
diproyesikan mencapai 500 miliar di
event MotoGP kali ini, maka akan
tercipta pula 35 ribu hingga 50 ribu
lapangan kerja baru," ujarnya saat
memberikan pernyataan di Media
Center Indonesia, Mandalika, 17
Maret 2022.
Efek positif bagi perekonomian
dalam gelaran Pertamina Grand Prix
of Indonesia atau MotoGP Mandalika
2022 mulai terasa bagi pelaku UMKM.
Pasalnya, selain keuntungan, mereka
mengaku senang dengan adanya
event dunia ini.
Pelaku UMKM yang bergerak di
sektor kuliner, Baiq Irma asal Lombok
Tengah, mengaku usahanya menjadi
laris dan hidup dengan adanya event
MotoGP di Mandalika.
“ S ay a s e n a n g a d a ny a eve nt
MotoGP di Mandalika, usaha kami
laris dan terus berproduksi,”kata
Irma, Minggu, 20 Maret 2022 di bazar
UMKM Parkir Barat (PB) Mandalika
Lombok Tengah.
Pemilik UMKM “Dapur Nanet”
mengaku berbagai kemudahan yang
telah diberikan oleh pemerintah,
sangat membantu usahanya.
“Kami diberikan kemudahan, stan
untuk berjualan ini gratis oleh Pemda
Loteng,” kata alumni Unram ini.
Hal yang sama disampaikan salah
satu pemilik UMKM di bawah asuhan
IPEMI Loteng, Baiq Komariah, bahwa
adanya event MotoGP telah mendatangkan berkah bagi pelaku UMKM.
Produk miliknya, Sate Pusut Ayam
Mandiri dalam sehari bisa terjual
hingga 500 kotak. Tidak seperti
biasanya, apalagi saat pandemi
Covid-19 usahanya tidak banyak
berproduksi.
“Sate Pusut Ayam Mandiri kami
buat sendiri, karena merupakan
makanan khas Sasak Lombok, maka
banyak yang meminatinya, dalam
sehari bisa 500 kotak lebih terjual,”
24

Presiden Joko Widodo menjajal langsung lintasan Sirkuit Mandalika (atas). Miguel Oliveira, menang
dengan catatan waktu 33 menit 27,223 detik (bawah).

kata Komariah.
Seperti diketahui, Sirkuit Mandalika tidak hanya akan digunakan
Pertamina Grand Prix of Indonesia
atau MotoGP Mandalika yang digelar
pada 18-20 Maret 2022. Gubernur
N T B D r. H . Z u l k i e ﬂ i m a n s y a h
menyampaikan akan banyak event
nasional dan internasional yang akan
digelar.
“Jadi tidak akan sepi. Selalu akan
ada event internasional otomotif
yang akan diselenggarakan di Sirkuit
Mandalika. Apalagi ada masukan dari
pembalap itu sikruit ini harus sering
dipakai, jadi tidak bisa dipakai hanya

saat MotoGP saja. Sebelum dan
sesudahnya harus sering dipakai,”
tutur Bang Zul, sapaan Gubernur di
Pendopo Gubernur, Kamis, 17 Maret
2022.
Suksesnya branding Mandalika
melalui berbagai event otomotif
yang telah dan akan dilaksanakan di
Sirkuit Mandalika diharapkan
Gubernur mampu terus mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara. Terlebih dengan akan ditambahkannya berbagai penerbangan
langsung ke Lombok, diharapkan
roda prekonomian di Mandalika bisa
terus berputar. DISKOMINFOTIKNTB
NTB GEMILANG

PROGRAM UNGGULAN

MENIKMATI DESA WISATA
DAN SPORT TOURISM DI NTB

D

esa wisata dan wisata olahraga
atau Sport Tourism menjadi
andalan pariwisata NTB belakangan ini. Desa wisata di
daerah terus berkembang, wisata
olahraga juga kian tumbuh dengan
hadirnya berbagai balapan internasional bergengsi di NTB.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah, SE, M.Sc., pada tahun 2019
lalu telah menandatangani SK penetapan 99 desa wisata yang fokus
dikembangkan dalam lima tahun.
Sesuai SK Gubernur, 99 desa wisata
tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Mendes PDTT), Dr. Drs. H. Abdul
Halim Iskandar, M.Pd., mendukung
penuh program unggulan Desa Wisata di Provinsi NTB dengan memberikan berbagai bantuan berupa
sarana dan prasarana (Sarpras) pengembangan objek wisata Desa NTB.
Didampingi Gubernur NTB Dr. H.
Zulkieﬂimansyah, Mendes memberikan bantuan sarpras kepada 19 desa
pada Rabu 27 Oktober 2021. Dari
jumlah tersebut, 9 desa telah selesai
100% pembangunannya di antaranya
Desa Senaru, Sembalun, Tete Batu,
Pringgasela, Kembang Kuning, Desa
Seruni Mumbul, Desa Malaka, Desa
Sekotong dan Desa Sesaot.
Alokasi bantuan pada desa-desa
tersebut direncanakan digunakan
untuk pembangunan home stay, balai
kesenian, jalan menuju destinasi
wisata, pengembangan ekonomi,
hingga stan kuliner yang salah
satunya telah dibangun yaitu pendopo di Sembalun Bumbung.
"Terima kasih dan semoga makin
NTB GEMILANG

Le’etape Indonesia 2021.
banyak bantuan untuk NTB di masa
yang akan datang", ujar Bang Zul,
sapaan akrab Gubernur NTB di Desa
Sembalun Bumbung, Kecamatan
Sembalun, Kabupaten Lombok
Timur, Rabu 27 Oktober 2021.
Sementara itu Menteri Iskandar
meminta agar ke depannya, perencanaan pembangunan desa tidak
keluar dari akar budaya desa setempat. “Dengan demikian budaya
pembagunan berbasis data desa, akan
berbasis masalah, bukan berbasis
keinginan,” ujar Menteri Iskandar.
Adapun pengembangan program
unggulan desa wisata dilakukan di
sepuluh kab/kota se-NTB, yakni
Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu,
dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Selanjutnya Kota Bima, Kabupaten
Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat,
Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram,
dan Kabupaten Lombok Utara.

SPORT TOURISM
Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan berbagai event internasional ke NTB sebagai upaya memulihkan kondisi ekonomi, terutama
pariwisata.
"Setelah bencana gempa dan pandemi, menghadirkan event internasional di NTB upaya paling cepat
untuk pulih dari trauma dan ketahanan masyarakat," sebut Gubernur NTB,
Dr. H. Zulkieﬂimansyah, SE., M.Sc.,
saat welcoming ceremony tim dan
oﬁsial MXGP of Indonesia 2022 di
halaman kantor Bupati Sumbawa,
Jumat, 24 Juni 2022.
Berawal dari gelaran WSBK pada
Nopember 2020 dan dilanjutkan
dengan MotoGP di tahun berikutnya,
pemerintah provinsi percaya diri
menghadirkan MXGP di Sumbawa.
Ia meyakini, event internasional
akan makin tumbuh subur tanpa
terkecuali sport tourism yang me25
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mang mengemas keindahan alam dan
olahraga.
“Coba bayangkan efek ekonomi di
WSBK dan MotoGp dari data BPS
perputaran uang hingga Rp600 miliar
lebih. Bahkan menurut catatan
pemerintah sendiri, perputaran uang
mencapai triliunan rupiah. Kita ingin
dampak ekonomi MXGP ini akan bisa
mensejahterakan masyarakat. Semua
itu juga hasil kerja keras bersama
mempersiapkan infrastruktur yang
diperlukan dalam event tersebut,”
imbuh Bang Zul.
Gubernur juga menyampaikan
event-event lokal, nasional, Asean,
Asia dan internasional seperti sport
tourism semacam ini akan banyak
digelar di NTB baik yang ada di Sirkuit
Mandalika maupun pasca-MXGP
Sumbawa.
Te ro b o s a n g u b e r n u r d e n g a n
m e n g h a d i r k a n b e r b a g a i e v e nt
bergensi ini diyakini mampu memacu
pertumbuhan investasi daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi NTB Ir. H. Mohammad Rum,
MT, pada Jumat, 10 Juni 2022
mengatakan, sebelumnya nama NTB
tidak begitu dikenal, yang dikenal
hanya Bali dengan kemajuan pariwisatanya. Namun seteah digelarnya
berbagai event internasional di NTB
mulai dari WSBK, MotoGP dan MXGP
di Samota, NTB menjadikan banyak

orang tahu tentang NTB.
NTB sendiri tidak saja unggul dari
setor pariwisata, namun juga memiki
potensi alam dan keunggulan lainnya
dari berbagai sektor.
“Dengan digelarnya event-event
berskala internasional di NTB selain
memacu pesatnya pertumbuhan
pariwisata juga akan memberikan
dampak cukup signiﬁkan pada sektor
lainnya. Dampak ini tentu dari sisi
investasi di NTB akan semakin menggeliat. Adanya MXGP juga menjadi
event keseimbangan antara Lombok
dan Sumbawa yang kerap kali disebutkan Gubernur NTB,” jelas Rum.
Ditambahkannya, dengan gelaran
MXGP pihaknya dari sisi investasi
lebih enak jualan potensi daerah. Se
butlah bagaimana potensi Teluk
Saleh dengan panorama teluknya
dengan ikan hiu pausnya yang cukup
menjanjikan. Selanjutnya potensi
perikanan tangkap. Pulau Moyo yang
eksotis dan pernah viral karena
kunjungan mendiang Ratu Lady Dina
ke Moyo tahun 1993.
“Jadi dengan digelarnya MXGP,
wisatawan lokal dan mancanegara
akan lebih tahu banyak tentang Pulau
Moyo itu sendiri yang merupakan
bagian dari Samota yag mana di
tempat event MXGP internasional
satu provinsi dengan Mandalika
MotoGP yang sudah mendunia,” kata
Rum.

Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memetik
melon di Desa Wisata Kebon Ayu, Lombok Barat.

Selanjutnya Rum juga menyebut
MXGP juga akan menjadikan Gunung
Tambora lebih dikenal. Dimana
sebelumnya dalam sejarah Letusan
Gunung Tambora telah mengguncang dunia. Dan saat digelarnya
MXGP Tambora kembali akan mengguncang dunia dengan kedatangan
wisatawan dunia untuk menyaksikan
gelaran MXGP dan bisa melihat potensi lainnya di kawasan Samota,
Sumbawa.
Selain itu, setelah event MXGP di
Sirkuit Rocket Internasional Samota
Su m b awa s e l e s a i d i g e l a r a k a n
disambut dengan event besar kelas
dunia.
"Insya Allah dari hasil pertemuan
kemarin sore dengan penyelenggara
Ironman 70.3 Lombok Series akan
digelar pada 8 Oktober mendatang,"
jelas Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.
Yusron Hadi saat mengikuti rapat
bersama Tim Ironman di Ruang Rapat
Kantor Dinas Pariwisata, Mataram, 10
Juni 2022.
Yusron menyambut baik kedatangan ISM di Kantor Dinas Pariwisata
NTB dan berharap event ini akan terselenggara dengan aman dan sukses.
Diharapkan, dengan adanya event
sport tourism ke depan mampu
menghadirkan pengunjung wisatawan dalam jumlah besar. Serta tetap
menjadi etalase pengembangan
ekonomi kreatif dan geliat ekonomi
masyarakat sehingga giat pariwisata
berdampak ke berbagai sektor
lainnya. DISKOMINFOTIKNTB

Salah satu daya tarik Desa Sembalun.
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BANGUN EKONOMI NTB
BERBASIS INDUSTRIALISASI

P

emerintah Provinsi NTB
menggencarkan program
industrialisasi untuk membangun ekonomi NTB. Peta
jalan industrialisasi telah dibuat
untuk mendukung berjalannya industrialisasi dan mendukung kemajuan Industri Kecil Menengah
(IKM) di NTB.
Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Pembangunan Industri NTB resmi
berlaku sebagai kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan peta jalan industrialisasi
di NTB, saat paripurna persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Gubernur, Rabu, 23
Desember 2020. Perda ini menjadi
yang pertama di Indonesia.
"Industrialisasi harus disinkronkan
dengan Perda Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) sebagai instrumen
pendukung kebijakan. Terlebih dalam
pengembangan kawasan agroindustri dan pengembangan IKM
NTB," ujar Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieﬂimansyah di gedung DPRD
saat paripurna persetujuan Raperda
inisiatif Gubernur itu.
Gubernur berharap hadirnya Perda
ini benar-benar berfungsi mengatur
jalannya pembangunan industri yang
sedang diikhtiarkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Seperti diketahui, keseriusan pemerintah daerah dalam membangun
ekonomi berbasis industrialisasi ini
diprioritaskan pada bidang yakni
pangan, ternak, unggas, pertanian
dan perkebunan. Selain itu juga
bidang agro industri kayu dan bukan
kayu, pakan serta industri mesin,
transportasi dan energi terbarukan.
Ada pula industri tambang seperti
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Launching STIPARK yang saat ini telah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB.

smelter dan turunannya, industri
kimia dan industri kreatif.
Beberapa pengembangan IKM juga
telah mulai terwujud seperti kendaraan listrik, olahan makanan,
busana muslim dan lainnya.
Dalam kesempatan berbeda, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂi-mansyah
mendukung 100 persen rencana
pembangunan pabrik bata plastik
(ecobrick). Teknologi block solution di
Lombok yang pertama di Asia,
rencananya berlokasi berse-belahan
dengan Tempat Pembu-angan Akhir
(TPA) Regional Kebon Kongok di Desa
Suka Makmur, Keca-matan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat.
"Kami mendukung seratus persen.
Hal ini juga menjadi salah satu solusi
dari program Zero waste di Provinsi
NTB. Sampah-sampah yang ada
dapat dijadikan batu bata yang memiliki manfaat seperti membangun
sekolah dan fasilitas umum lainnya,"
pungkas Bang Zul saat menerima
silaturahmi Yayasan Classroom Of

Hope (COH) yang diselingi oleh Wakil
Gubernur NTB dan Kepala OPD terkait lainnya berlangsung di ruang
kerja Gubernur NTB, Selasa, 5
September 2021.
Di samping itu, motif tenun di
Lombok yang unik dan beragam juga
bisa dikembangkan sebagai bagian
dari industrialisasi. Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini
Widyawati Zulkieﬂimansyah memperkenalkan ragam motif tenun NTB
kepada para ﬁnalis Duta Wisata saat
berkunjung ke NTB Mall, Jumat, 5
November 2021.
"Motif tenun di Provinsi NTB sangat
beragam, hal ini dikarenakan di setiap
daerah kabupaten kota se-NTB memiliki corak dan motif yang berbeda
sehingga menjadi ciri khas di setiap
daerah," tutur Bunda Niken saat
memberikan sambutan.
BENTUK NYATA INDUSTRIALISASI
Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalillah, meng27
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ungkapkan rasa bahagianya karena
perlahan namun pasti proses industrialisasi di NTB semakin terlihat
nyata. Salah satunya dengan diproduksinya Entram, Alat Rapid Test
buatan NTB.
“Kita harus berbahagia, karena
akhirnya langkah nyata proses industrialisasi di NTB terus berjalan dan
nyata terlihat, salah satunya Entram
ini,” ungkapnya saat menghadiri
acara Penandatanganan MoU Riset
dan Produk Teknologi di Aula RS
Unram, Senin, 22 November 2021.
Ia juga menjelaskan bahwa program unggulan industrialisasi di
Provinsi NTB bukan tentang membangun pabrik-pabrik besar, melainkan menambah nilai dari suatu
produk. Entram merupakan alat rapid
tes antigen Covid-19 berteknologi
tinggi yang dibuat oleh anak-anak
muda di Laboratorium Hepatika NTB.
ROADSHOW INDUSTRIALISASI
Selain membuktikan industrialisasi
NTB, pengolahan kosmetik berbahan
herbal merupakan pabrik pertama di
NTB yang harus terus dikembangkan.
"Ini akan menjadi inspirasi bagi yang

lain sehingga kosmetika ber-bahan
herbal hasilnya akan menak-jubkan
untuk terus dikembangkan dan
ilmunya dibagikan kepada generasi
muda", ujar Gubernur di pabrik
kosmetika Oganic, Taman Baru,
Mataram, Selasa, 28 Desember 2021.
Meresmikan pabrik kosmetika
berbahan herbal pertama di NTB
milik Septia Eriyanti, Gubernur
meminta agar ilmu tentang pengolahan kosmetika berbahan herbal
diajarkan kepada generasi muda.
Dikatakan Septia, produk Skincare
Organic Lombok menggunakan
bahan-bahan alami untuk kecantikan
yang banyak di NTB seperti ganggang
laut, spirulina dan rumput laut.
Selain itu, dalam rangka perayaan
HUT BRIN (Badan Riset dan Inovasi
Nasional), Gubernur NTB menjadi
salah satu narasumber untuk berbagi
pengalaman mengenai 'best practice'
dalam acara Talk Show BRIN dengan
tema “BRIDA untuk Percepatan Daya
Saing dan Inovasi Daerah”.
Provinsi NTB juga terpilih sebagai
Provinsi pertama di Indonesia,
bahkan se-Asia Tenggara yang dipilih
o l e h G o o g l e u nt u k p e n e ra p a n

Industrialisasi. Program unggulan industrialisasi di Provinsi NTB bukan tentang membangun pabrikpabrik besar, tetapi menambah nilai dari suatu produk.
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Environmental Insights Explorer
(EIE). Peluncuran ini merupakan
inisiatif Google untuk membantu
ribuan kota dengan data dan analisis
dalam mengurangi emisi global.
EIE menggunakan sumber data
pemetaan dan kapabilitas pemodelan
untuk membantu kota dan pemerintah setempat mengukur sumber
emisi, melakukan analisis, dan
menyusun strategi untuk mengurangi emisi guna membangun fondasi
untuk tindakan yang efektif.
Gubernur menyambut baik atas
peluncuran EIE karena mampu
mengintegrasikan isu lingkungan
dengan mengggunakan teknologi
untuk membantu kehidupan warga
NTB menjadi lebih baik.
Gubernur juga mengatakan, industrialisasi tidak semata identik dengan
pabrik besar, industrialisasi tidak
identik dengan asap yang mengepul
tinggi yang menyebabkan polusi, tetapi industrialisasi adalah keberanian
untuk mengawali sesuatu yang tidak
biasa.
Gubernur NTB di acara Sosialisasi
d a n Pe n a n d at a n g a n Pe rat u ra n
Gubernur (Pergub) Road Map NTB
Halal Industrial Park di Kantor Dinas
Perindustrian NTB, Jumaat, 20 Mei
2022, menjelaskan, hadirnya Halal
Industrial Park (HIP) di Provinsi NTB
bukan hanya tentang proses penyembelihan hewan secara halal saja,
melainkan terdapat ekosistem di
dalamnya, seperti perbankan syariah,
asuransi dan lain sebagainya
Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi NTB, Hj Nuryanti, SE, ME
mengatakan, bahwa HIP NTB akan
tersebar di beberapa kabupaten kota
dan berbasis UMKM. Ia juga mengatakan bahwa target Provinsi NTB
harus ada minimal lima kawasan HIP
berbasis UMKM, dan dari kelima itu
ada satu yang menjadi kawasan
industri sesuai Kemenperin No. 17
yang luas kawasanya 50 Hektar.
DISKOMINFOTIKNTB
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P

osyandu Keluarga sebagai
pusat edukasi berbasis dusun
dapat menjadi kunci dalam
meningkatkan derajat kesehatan di NTB. NTB berhasil meningkatkan strata atau kelas Posyandu
menuju Posyandu Keluarga hingga
100 persen.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti
Rohmi Djalillah memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi
NTB bersama dengan Dinas Kesehatan seluruh Kabupaten/Kota dan
stakeholder lainnya di NTB yang telah
berhasil meningkatkan strata atau
kelas Posyandu menuju Posyandu
keluarga hingga 100 persen.
“Saya berikan apresiasi yang lebih
untuk seluruh stakeholder khususnya Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Revitalisasi Posyandu. Program Unggulan Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu komitmen
Pemerintah NTB dalam menjadikan posyandu sebagai ujung tombak penanganan beragam persoalan
sosial kesehatan di tingkat dusun.

POSYANDU KELUARGA
KUNCI PENINGKATAN DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT NTB
yang dibantu tentunya dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota yang
telah berhasil membuat lebih dari
7600 posyandu di NTB meningkat
kelasnya menjadi posyandu keluarga”
ungkap Ummi Rohmi panggilan
akrabnya saat membuka acara Workshop Akhir Tahun Program Gizi
Tingkat Provinsi NTB di Aston Inn,
Mataram, 23 Desember 2021.
Ummi Rohmi juga menegaskan
tujuan adanya Program Unggulan
Revitalisasi Posyandu adalah sebagai
salah satu komitmen Pemerintah
NTB dalam menjadikan posyandu
sebagai ujung tombak penanganan
beragam persoalan sosial kesehatan
di tingkat dusun.
“Permasalahan kesehatan di NTB
sebagian besar itu merupakan masaNTB GEMILANG

lah mengenai edukasi. Kurangnya
pemahamanan mengenai masalah
stunting, beredarnya hoaks hingga
ketidakpedulian masyarakat tentang
bahayanya pernikahan dini dan masih banyak yang lainnya. Di sinilah
kami berani membuat program
Revitalisasi Posyandu agar anak cucu
kita dapat merasakan dampaknya di
masa depan nanti,” ujar Mantan Ketua
DPRD Lotim ini.
Di samping itu, Posyandu Keluarga
sebagai pusat edukasi berbasis dusun
dapat menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan di NTB.
Khususnya dalam memerangi penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan
Malaria (ATM).
Hal ini disampaikan Wagub saat
memberikan sambutan dalam

Workshop Petunjuk Teknis Integrasi
(PTI) AIDS, Tuberkulosis, Malaria
(ATM) di Provinsi NTB yang merupakan salah satu kegiatan RSSH
(Resistent and Sustainable System For
Healthy) secara daring, di Mataram,
pada 6 Juli 2022.
Ummi Rohmi sapaan Wagub,
menekankan dengan edukasi yang
dilakukan secara terus menerus melalui Posyandu Keluarga, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap penyakit tersebut. Dengan
catatan, diimbangi dengan peningkatan Posyandu Keluarga itu sendiri.
Ummi Rohmi melanjutkan, dengan
adanya kolaborasi yang kuat dalam
Posyandu Keluarga, maka proses
identiﬁkasi atau penemuan kasus
juga bisa dilakukan dengan cepat dan
29
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tanggap. Serta tahu bagaimana cara untuk menyikapinya, maka target-target tersebut bukan tidak mungkin
bahkan bisa lebih cepat
dicapai.
Perempuan inspiratif NTB
tersebut juga menjelaskan
per-masalahan kesehatan
harus betul-betul diseriusi.
Dengan adanya kolaborasi
dari seluruh pihak, sehingga
setiap pihak betul-betul bisa
melaksanakan tugas dan kewajiban
dengan sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan berbeda, Wagub menyatakan bahwa Progran
Unggulan Revitalisasi Posyandu merupakan suatu wadah edukasi bagi
masyarakat NTB, terutama untuk para remaja. Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri kegiatan Lokakarya Partisipasi Remaja Pada Pembangunan, bertempat di Hotel Lombok Plaza, Senin, 13 Desember 2021.
"Posyandu Keluarga sebagai tempat edukasi masyarakat, kini posyandu tidak hanya mengurus ibu dan
bayi, namun juga terdapat posyandu
lansia dan posyandu remaja," ungkap
Ummi Rohmi.
DIDUKUNG KEMENKES
Program unggulan Provinsi NTB,
Revitalisasi Posyandu mendapat
dukungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.
Dukungan tersebut tak hanya berupa
dana, melainkan juga dalam bentuk
bantuan untuk menjadikan Posyandu
Keluarga sebuah gerakan.
Gerakan ini nantinya tak hanya
didukung oleh dana pemerintah saja,
melainkan juga dapat didukung oleh
dana CSR berbagai perusahan dan
lembaga pendukung.
Hal tersebut disampaikan Staf
Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang
Hubungan Antar Lembaga dan
Media, Rendi Witular saat menemui
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti
30

Posyandu Keluarga. Lebih dari 7600
posyandu di NTB meningkat kelasnya
menjadi posyandu keluarga.

Rohmi Djalilah di ruang kerjanya,
pada Selasa, 5 Juli 2022.
Ummi Rohmi sapaan Wagub, menyambut baik atensi pemerintah
pusat tersebut. Ia menekankan agar
konsep program Revitalisasi Posyandu yang telah diperjuangkan sejak
tahun 2019 semakin dimatangkan.
Sehingga Program Unggulan Pemrov
NTB ini bisa menjadi sebuah gerakan
yang bisa diikuti oleh Posyandu yang
ada di seluruh Indonesia.
Sementara itu Rendi Witular menjelaskan, sebagai lang kah awal
Kementerian Kesehatan RI akan
menjadikan Posyandu Keluarga di
Desa Senaru sebagai proyek percontohan atau pilot project untuk mematangkan konsep.
KERJA SAMA SEMUA PIHAK
Wagub NTB juga mengingatkan
bahwa mulai dari pemerintah tingkat
desa, kabupaten sampai provinsi
harus berbagi tugas agar posyandu
keluarga di tiap-tiap dusun benarbenar menjadi pusat edukasi bagi
masyarakat.
Ummi Rohmi berharap bahwa dengan adanya posyandu keluarga,
tidak hanya permasalahan kesehatan
yang dapat ditangani, tetapi juga
berbagai masalah sosial lainnya.
Wagub juga mengajak BKKBN
Perwakilan Provinsi NTB, mengintervensi program tersebut agar
dapat dioptimalkan keberadaanya
dalam menangani stunting.

“Keberadaan Posyandu keluarga sangat strategis, kalau
BKKBN memperkuat dan ikut
meng intervensi program
tersebut. Apalagi golnya dari
persoalan pernikahan anak,
perencanaan keluarga, stunting, sama dengan kita,” kata
Ummi Rohmi sapaan Wagub,
saat membuka rapat kerja daerah
(Rakerda) program pembangunan
keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
Provinsi NTB, Selasa, 22 Maret 2022
di Hotel Golden Palace Mataram.
Ia juga menyampaikan bahwa
posyandu keluarga ini harus diperhatikan betul dan dapat didorong
agar setiap kabupaten/kota terus
meningkatkan pelayanan dan kualitasnya. “Kalau bapak kerja sendiri
tidak bisa. Saya telah tekankan harus
bekerja sama," tegas Wagub.
Untuk itu, dengan penanganan
bersama dan intervensi program
Posyandu keluarga oleh BKKBN, dapat memaksimalkan peran posyandu
keluarga, sehingga dapat melahirkan
generasi emas yang unggul dan
terdepan di masa yang akan datang.
Kepala perwakilan BKKNB Provinsi
NTB, Samaan, M.Si., mengatakan
bahwa melalui Rakerda BKKBN tahun
2022, diharapkan agar Percepatan
Penurunan Stunting (PPS) melalui
program Bangga Kencana mampu
dijalankan dengan baik di seluruh
tingkatan wilayah.
Ia meyakini dan percaya dengan
dukungan yang kuat dari Gubernur
Dr. H. Zulkieﬂimasyah dan Wagub Dr,
Hj. Sitti Rohmi Djalilah serta seluruh
stakeholder Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di
NTB dapat berjalan dengan baik dan
sukses. DISKOMINFOTIKNTB
NTB GEMILANG
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Workshop Beasiswa NTB
Tahun 2021 di Hotel Aruna
Senggigi, (28/1120222).
Program beasiswa NTB
merupakan sebuah investasi
dalam dunia pendidikan yang
tidak lekang oleh zaman.

PROGRAM
BEASISWA NTB,
INVESTASI DUNIA
PENDIDIKAN

P

endidikan menjadi salah satu
kebutuhan penting masyarakat. Program beasiswa NTB
yang digagas Pemerintah
Provinsi NTB menjadi semacam
investasi dunia pendidikan guna
mewujudukan NTB Cendekia.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah, M.Sc., menyatakan bahwa
program beasiswa NTB merupakan
sebuah investasi dalam dunia pendidikan yang tidak lekang oleh zaman.
Hal tersebut diungkapkannya saat
menghadiri acara Workshop Beasiswa NTB Tahun 2021 yang bertempat di Hotel Aruna Senggigi,
NTB GEMILANG

Minggu, 28 November 2021.
"Investasi kita di dunia pendidikan
ini tidak akan lekang oleh zaman,"
kata Bang Zul sapaan akrabnya.
Kegiatan workshop yang berlangsung dari tanggal 28 November
hingga 30 November 2021 tersebut
mengangkat tema Beasiswa NTB On
The Move, dengan tujuan untuk
membentuk generasi kreatif dan
inovatif demi terwujudnya NTB
Gemilang.
Rang kaian keg iatannya, yaitu
berbagi tentang Leadership Talks,
Capacity Building Talks, Inspiring
Talks, Scholarship Exhibition, dan

ditutup dengan acara
Nonton Bareng Film
1000 Cendikia.
Program Beasiswa
NTB sendiri tidak hanya
diberikan kepada mereka yang ingin melanjutkan studi ke luar
negeri, tetapi pemerintah Provinsi NTB juga
memberikan kesempatan yang sama bagi
putra-putri terbaik NTB
untuk melanjutkan pendidikannya di dalam negeri.
Oleh karenanya, Bang Zul mengungkapkan bahwa sejauh ini total
awardee untuk penerima Beasiswa
NTB dalam negeri telah mencapai
2000 orang.
"Jadi betul, kita ada beasiswa NTB
untuk luar negeri, tapi beasiswa
dalam negeri tentu tidak kami lupakan. Bahkan jumlahnya lebih banyak,
sudah 2000-an," ungkapnya.
Dalam workshop yang juga dihadiri
LPP dan Awardee Beasiswa NTB
Dalam Negeri tersebut, Bang Zul menuturkan harapannya bahwa semoga
dengan adanya program beasiswa
NTB, seluruh awardee nantinya dapat
menyikapi hidup mereka dengan
cara-cara yang lebih baru.
"Dengan pendidikan yang lebih
baik, akan ada cara baru bagi anakanak kita dalam mensikapi hidup ini.
Sehingga mereka akan mampu
mengalir sampai jauh," tuturnya.
Turut hadir dalam acara tersebut,
yaitu Kepala Biro Kesra Provinsi NTB,
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi NTB serta
Ketua STKIP Yapis Dompu.
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Penandatanganan MoU Beasiswa Pendidikan dengan Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Perak, Malaysia (kanan). Seorang mahasiswa penerima
beasiswa asal NTB berpose di depan sebuah universitas di Polandia (kanan). FOTO: IST

PERSIAPKAN SDM
Terpilihnya NTB sebagai tuan
rumah berbagai event olahraga internasional disambut baik oleh Pemerintah Provinsi NTB. Tak hanya mempersiapkan infrastruktur, namun
sumber daya manusianya juga dipersiapkan dengan matang.
Melalui program beasiswa NTB ke
berbagai negara di dunia yang telah
dijalankan sejak awal kepemimpinannya. SDM masyarakat NTB digodok
untuk menyambut berbagai tamu
mancanegara.
"Agar masyarakat NTB tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri,"
jelas Bang Zul, saat menjadi narasumber dalam wawancara virtualnya
bersama MetroTV, pada Minggu 13
November 2021.
Gubernur melanjutkan, mempersiapkan SDM masyarakat, tak hanya
melalui program beasiswa saja.
Namun Pemprov NTB bekerjasama
dengan Dinas Ketenagakerjaan NTB
dan berbagai stakeholder terkait juga
terus berusaha mempersiapkan SDM
masyarakat NTB.
"Pembangunan bukan hanya soal
infrastruktur, tapi kami percaya
membangun SDM juga tak kalah
penting," tandasnya.
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Program Beasiswa NTB sendiri
adalah program yang mengirimkan
dan membiayai putra putri NTB berprestasi untuk studi ke Luar Negeri
mulai dari jenjang S1, S2 hingga S3.
Sejauh ini, LPPNTB (Lembaga Pengembangan Pendidikan NTB) telah
mengirim kurang lebih sebanyak 595
mahasiswa NTB ke berbagai negara
seperti Malaysia, China, Taiwan,
Polandia, Ceko, Hungaria, dan Rusia
yang tersebar dilebih dari 15 perguruan tinggi negeri maupun swasta.
APRESIASI DUKUNGAN BEASISWA
DARI LEMBAGA
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah mengapresiasi program beasiswa
ke Universitas Teknologi Sumbawa
(UTS) dari PT. ASDP Indonesia Ferry
(Persero) yang dipri-oritaskan bagi
anak-anak para pekerja pelabuhan.
"Semoga beasiswa ini juga akan
diberikan kepada anak-anak pelabuhan di seluruh Indonesia," harap
gubernur Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieﬂimansyah saat menandatangani kerjasama beasiswa PT. ASDP
Indonesia Ferry (Persero) dengan
Universitas Teknologi Sumbawa
(UTS) di VIP Bandara Internasional
Zainul Abdul Majdid (BIZAM), Rabu,

29 September 2021.
Sementara itu, Direktur Utama PT
ASDP, Ira Puspadewi menjelaskan,
program beasiswa tersebut diprioritaskan bagi anak-anak para pekerja
bukan karyawan PT ASDP di lingkungan pelabuhan khususnya, anakanak pekerja di lingkungan pelabuhan Merak, Provinsi Banten.
"Kami sengaja memang memilih
anak-anak kami dari Merak. Karena
kami berharap mereka bisa hijrah ke
NTB untuk mendapatkan pendidikan
yang baik kemudian diharapkan
menjadi ambassador maupun duta
NTB ke depannya," harapnya.
Ia juga berharap, lulusan beasiswa
UTS direkrut sebagai karyawan ASDP
sesuai bidang dan kompetensinya.
Rektor UTS, Chairul Hudaya, Ph.D.,
menyambut baik kerja sama program
beasiswa dari PT ASDP dengan
kampus UTS dan siap mengembangkan berbagai potensi dan bakatnya.
"Mudah-mudahan kami bisa mendidik anak-anak ini karena mereka
nanti akan berinteraksi bukan hanya
dengan mahasiswa yang ber-asal dari
NTB tapi dari seluruh provinsi yang
ada di Indonesia bahkan mahasiswa
dari 22 negara di dunia," jelasnya.
DISKOMINFOTIKNTB
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Gubernur NTB, Dr.
H. Zulkieﬂimansyah
dan Wagub NTB, Dr.
Hj. Sitti Rohmi
Djalilah, sedang
melakukan penaman
pohon. Gerakan
menanam pohon
merupakan salah
satu kunci
mewujudkan NTB
yang Asri dan
Lestari.

L

WUJUDKAN NTB
YANG ASRI DAN LESTARI
MELALUI NTB HIJAU
DAN ZERO WASTE

ingkungan yang asri dan bebas
dari sampah menjadi dambaan
setiap orang. Penghijauan dan
berbagai upaya pengelolaan
sampah menjadi kunci dalam mewujudkan NTB yang Asri dan Lestari.
Pemerintah Provinsi NTB berupaya
mewujudkannya melalui program
NTB Hijau dan Zero Waste.
Gerakan menanam pohon merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan NTB yang Asri dan Lestari.
Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan penanaman pohon. Sebanyak
56 ribu batang pohon mulai ditanam
di sepanjang jalan nasional dan jalan
provinsi di seluruh wilayah NTB.
Penanaman pohon ini merupakan
rangkai dari HUT ke-63 NTB yang
melibatkan seluruh stakeholder
mulai dari BUMN, siswa hingga

NTB GEMILANG

masyarakat di sekitar jalan-jalan
tersebut.
Jenis-jenis pohon yang ditanam
seperti pohon ketapang kencana,
kayu putih dan berbagai jenis pohon
lainnya. Penanaman serentak dilakukan mulai dari jalan nasional dan
provinsi dari Mataram ke KLU,
Mataram hingga KEK Mandalika.
Kemudian jalan nasional Sumbawa
Lunyuk, Sepanjang jalan di kawasan
Tambora hingga jalan nasional
menuju kecamatan Sape.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah mengatakan, penanaman
pohon di sepanjang jalan nasional dan
provinsi merupakan ikhtiar mewujudkan NTB asri dan lestari. Selain
itu, penanaman pohon juga akan
dimasifkan di hutan-hutan yang ada
di Pulau Sumbawa. Khusus untuk

jalan bypass dari Mataram menuju
Bandara dan KEK Mandalika juga
dilakukan penanaman pohon dan
akan dibuatkan taman-tamannya.
“Sepanjang jalan bypass sampai ke
bandara adalah jalan yang sering
dilalui tamu-tamu. Jika pohon sudah
ditanam agar dirawat sebaik mungkin. Percuma kita banyak menanam
tapi tidak ada yang merawat," ungkapnya saat ikut menanam pohon
bersama Wakil Guber-nur NTB, Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah di bundara
bypass Labulia, Jonggat, Lombok
Tengah, Kamis, 16 Desember 2021.
Dalam kesempatan yang sama saat
itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti
Rohmi Djalilah menegaskan, menjelang satu bulan sebelumnya diselenggarakannya event MotoGP di
Sirkuit Mandalika pada 20 Maret
2022. Kegiatan penanaman pohon
dan pembuatan taman di sepanjang
jalan bypass dari Mataram hingga
sirkuit harus benar-benar diwujudkan dengan baik.
Di kesempatan berbeda, Wakil
Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah terus gencar melakukan
penghijauan di NTB. Hari ini, sebanyak 18 pohon Ketapang Kencana
ditanam di sepanjang jalan lintas
Bima-Dompu, Rabu, 23 Februari 2022.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti
Rohmi Djalilah terus melakukan
penghijauan di beberapa tempat di
wilayah Bumi Gora. Salah satunnya
melakukan penghijauan dengan
menanam pohon Kenari di depan
33

PROGRAM UNGGULAN

Kunjungan Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, terkait program Zero Waste.
Kantor Badan Riset dan Inovasi
Daerah (BRIDA) NTB Jalan By Pass BIL
di Lelede, Banyumulek Lombok Barat.
Bersama sejumlah Kepala OPD,
penanaman pohon yang diinisiasi
oleh Perhimpunan Indonesia
Tionghoa (INTI) NTB, Jaringan Media
Siber Indonesia (JMSI) NTB bekerjasama dengan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB,
diapresiasi oleh Ummi Rohmi. Apresiasi ini layak diberikan karena
Perhimpunan INTI NTB telah melakukan penghijauan di tempat-tempat
yang strategis.
ZERO WASTE
Pemerintah Provinsi NTB juga
terus berupaya mengatasi persoalan
sampah di NTB untuk mewujudkan
NTB bebas sampah atau zero waste.
Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti
Rohmi Djalilah, M.Pd., menekankan
bahwa salahsatu kunci untuk mengatasi persoalan sampah di NTB, adalah
kesadaran masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga. Karena
sampah ini penyumbang utamanya
sebagian besar dari rumah tangga.
Hal tersebut disampaikan Ummi
Rohmi sapaan Wakil Gubernur NTB
saat membuka dan menjadi Keynote
Speaker, acara Seminar Nasional
Desiminasi Hasil Riset Persampahan
Kampus dan Kota yang Merupakan
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Rangkaian Dari Kegiatan Program
Matching Fund Gelombang IV Tahun
2021 Universitas Muhammadiyah
Mataram (Ummat) di Aula Lt. III Rektorat Ummat, Selasa (22/11/22).
"Persoalan sampah dapat diatasi
apabila ibu-ibu bersama keluarga
mampu mengurai sampah organik
dan non organik dari sumbernya di
rumah tangga," kata Ummi Rohmi.
ZERO WASTE DI SEKOLAH
Wa g u b j u g a m e n g u n g k a p k a n
bahwa program Zero Waste dan NTB
Hijau, merupakan aktivitas yang
dapat membentuk karakter siswa di
sekolah.
"Kegiatan yang berhubungan dengan kelestarian dan menjaga lingkungan ini, harus ditanam kepada
anak didik kita," kata Ummi Rohmi
sapaan Wagub saat menerima audiensi jajaran Kepala Sekolah dan guru
SMAN 1 Mataram terkait program
mendukung Zero Waste, Kamis, 30
Desember 2022 di Pendopo Wagub.
Edukasi ini penting agar siswa
teredukasi dan menjadikan aktivitas
berbasis lingkungan, seperti menanam pohon, menata taman, membiasakan dan memilah sampah, mengolah sampah dan limbah sampah,
menjadi karakter siswa hingga di
rumah dan lingkungan masyarakat.
Selain itu, dalam rangkaian kun-

jungan kerjanya di Kabupaten Bima,
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti
Rohmi Djalilah turut meninjau
implementasi program Zero Waste di
sekolah. SMAN 1 Palibelo (Smansalibe) Kabupaten Bima menj adi
sekolah yang dikunjung i Ummi
Rohmi kala itu.
"Harus kita sadari, sampah itu sesuatu yang membawa berkah jika
dikelola dengan baik. Membuat nama
taman sekolah dari botol bekas,
membuat bunga matahari yang cantik dan indah dan produksi dari limbah botol plastik lainnya. Ini luar
biasa," ucap Wagub. Wagub berharap
ke depannya pihak sekolah dapat
menghubungkan pengelolaan zero
waste dengan bank sampah yang
telah ada di Kabupaten Bima.
BANK SAMPAH
Pengelolaan sampah yang tepat
tidak hanya bisa membuat lingkungan menjadi bersih, tetapi juga
mampu memberikan keuntungan
ekonomi. Melalui bank sampah, sampah dikelola dan dikemas sehingga
memiliki nilai ekonomi.
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti
Rohmi Djalilah dalam kunjungan
kerjanya di Kabupaten Bima pada 23
Februari 2022 turut meninjau dua
bank sampah yang dinilai telah
berhasil dalam implementasi dan
pemberdayaan. Dua bank sampah
tersebut adalah Bank Sampah "Teke
Berdaya" Kecamatan Palibelo Kab.
Bima dan Bank Sampah Samili di
Kecamatan Woha.
Bank sampah sendiri merupakan
suatu gerakan dan inisiasi warga dan
penggiat lingkungan untuk mengumpulkan sampah yang sudah
dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan
diolah menjadi beragam produk yang
bernilai ekonomis. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh petugas
sukarelawan. DISKOMINFOTIKNTB
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Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah, membuka secara resmi Pra KTT Y20 Indonesia dengan tema “Digital Transformation”.

Y20 2 PRE-SUMMIT
DI LOMBOK SUKSES DIGELAR

G

ubernur NTB, Dr. H.
Zulkieﬂimansyah, membuka
secara resmi Pra KTT Y20
Indonesia dengan tema “Digital Transformation”. Gubernur
menyampaikan, hal ini merupakan
momentum yang tepat untuk tokohtokoh muda NTB belajar ber-sama
dan memunculkan ide-ide baru
terkait dengan digital transformasi.
“Ini momentum yang tepat untuk
tokoh-tokoh muda di NTB, khususnya yang mempunyai peran di
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industri digital sehingga meraka
dapat banyak belajar dengan tokohtokoh muda di dunia mengenai
transformasi digital,” ucapnya saat
membuka membuka acara Y20
Indonesia di Hotel Merumat ta
Senggigi, Lombok Barat, Sabtu, 23
April 2022.
Ia juga mengungkapkan bahwasanya teknologi digital saat ini memiliki dampak postif dan negatif.
Namun Doktor Zul, panggilan akrabnya, meyakinkan dampat positif yang

didapat dari teknologi digital dapat
meminimalisir dampat dari sisi
negatif penggunaan teknologi digital
tersebut.
“Teknologi seperti pedang dengan
dua sisi, tentunya kita akan memperoleh banyak manfaat dan tidak
terlepas juga digunakan untuk hal
negatif. Namun saya percaya dengan
edukasi dan banyaknya manfaat yang
didapat akan meminimalisir dampat
negatif dari teknologi digital,” ucap
Gubernur.
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Co-Chair Y20 Indonesia 2022,
Michael Victor Sianipar, menerangkan banyak dampak positif yang akan
diterima oleh Provinsi NTB dalam
kegiatan ini, khususnya tokoh-tokoh
pemuda di NTB.
“Hasil diskusi dan masukanmasukan dengan teman-teman di
NTB kali ini akan kami bawa ke
puncak KTT Y20 di Jakarta dan
Bandung. Selanjutnya akan kami buat
sebuah dokumen yang berupa
deklarasi pemuda yang kami berikan
langsung kepada Bapak Presiden,”

pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi G20, forum kerja
sama 20 Ekonomi utama dunia
tersebut.
Youth 20 (Y20) sendiri merupakan
wadah bagi pemimpin muda masa
depan dari seluruh negara anggota
G20 untuk berdiskusi, berargumen,
dan bertukar ide, hingga mencapai
kesepakatan bersama terkait agenda
Presidensi G20.
Perlu diketahui, terdapat empat isu
y a n g d i b a h a s d a l a m KT T Y 2 0
Indonesia 2022 yakni ketenaga-

“Atas nama Pemerintah Provinsi
NTB, kami ucapkan terima kasih
kepada seluruh panitia. Untuk IYD,
UGGp, Geopark Rinjani Lombok, LPP
NTB, NTB Connect dan seluruh
peserta. Berkat semua dukungannya,
acara ini dapat berjalan dengan baik,”
ujar Ummi Rohmi saat berbicara di
Closing Ceremony Y20 Indonesia di
Hotel Merumatta Lombok.
Selain itu, ia juga berharap bahwa
hasil diskusi event Y20 Indonesia
yang diselenggarakan di Lombok,
NTB dapat ditindaklanjuti pada event

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
menutup event Y20 2nd Pre-Summit (kiri).
Konferensi pers Y20 2nd Pre-Summit (kanan).

kerjaan pemuda, transformasi digital,
planet berkelanjutan dan layak huni
serta keberagaman dan inklusif.
Provinsi NTB kali ini menjadi tuan
rumah Pra KTT dalam isu transformasi digital.

utama Y20 di Jakarta dan Bandung.
“Tentunya kami juga berharap
hasil dari diskusi selama acara ini
akan dapat ditindaklanjuti pada
acara utama nanti di Jakarta dan
Bandung. Semoga para pemuda
dapat memberikan dampak yang
besar bagi NTB, Indonesia kedepannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Y20 1st Pre-Summit
telah diselenggarakan di Palembang.
Kemudian Y20 2nd Summit telah
sukses dilaksanakan di Lombok, NTB.
Selanjutnya Y20 3rd dan 4th PreSummit akan diselenggarakan di
Balikpapan dan Manokwari. Sedangkan acara utama Y20 rencananya
akan diadakan di Jakarta & Bandung.

ucapnya.
Lanjutnya, dengan deklarasi pemuda tersebut nantinya akan diperjuangkan untuk menjadi kebijakankebijakan dan rekomendasi di deklarasi para pemimpin dunia dalam
pertemuan G20 nantinya. “Jadi masukan dari pemuda-pemuda NTB ini
akan kami bawa bukan hanya tingkat
nasional namun sampai ke tingkat
dunia.”terangnya.
Group of Twenty (G20), adalah
forum internasional yang fokus pada
koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk
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DAMPAK BESAR
UNTUK INDONESIA
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti
Rohmi Djalilah menutup event Youth
20 (Y20) Indonesia 2022, 2nd PreSummit mengucapkan terima kasih
kepada seluruh panitia dan para
peserta Y20 Indonesia yang telah
berpartisipasi untuk menyukseskan
salah satu perhelatan internasional
tersebut.
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LATSITARDA KE-42 DI NTB
YANG TAK TERLUPAKAN

T

erpilihnya NTB sebagai daerah yang menggelar Latihan
Integritas Taruna Wreda
Nusantara (Latsitarda) Ke - 42
tahun 2022, dinilai telah memberikan
pengalaman hidup yang tidak terlupakan kepada seluruh peserta
Latsitarda.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah saat
memberikan sambutan dalam acara
ramah tamah dan silaturahmi Panglima TNI Republik Indonesia dengan
tokoh agama dan tokoh masyarakat
Provinsi NTB di Lapangan Bharadaksa Polda NTB, Jumat, 13 Mei 2022.
“Kami dari NTB merasa tersanjung
telah dipilih sebagai daerah yang
menjadi tuan rumah dari adik-adik
kami yang akan menimba satu
pengalaman hidup yang semoga
tidak akan dilupakan selama mereka
berkarir dan menempuh kehidupan
selanjutnya,” tutur Bang Zul.
Sementara itu, Panglima TNI,
Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E.,
M.A., M.SC., M.Phil., Ph.D mengatakan, bahwa Latsitarda sebagai momentum yang tidak akan terlupakan.
“Kami berterima kasih atas kesediaan bapak ibu yang bersedia
menerima adik-adik kami, yang
nantinya 20 atau 30 tahun kemudian
akan berdiri di posisi kami. Masih teringat dahulu ketika kami Latsitarda
juga sampai sekarang tidak terlupa,”
tuturnya.
Kegiatan Latsitarda Nusantara ke42 diikuti oleh 287 Taruna Akmil, 106
Taruna AAL, 108 Taruna AAU, 246
Taruna Akpol dan 100 Praja IPDN.
Ia juga mengungkapkan, beberapa
tugas yang akan dilakukan diantaranya memperbaiki rumah ibadah,
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NTB terpilih sebagai daerah yang
menggelar Latihan Integritas Taruna
Wreda Nusantara (Latsitarda) Ke- 42,
tahun 2022. FOTO: DOK. DISKOMINFOTIK NTB

perbaiki jalan, perbaiki sekolah dan
lain sebagainya.
“Ini akan sangat membekas dan kita
juga dulu berkerja seperti itu, jalan
jauh dan sebagainya. Karena semakin
sulit dan menantang maka akan
semakin mendalam memorinya,”
tutur Andika.
Saat memimpin upacara pembukaan Latsitarda Nusantara 2022, Andika
Perkasa mengatakan, pesan yang
utama adalah integrasi. Menurutnya
Integrasi adalah hal yang terpenting
dalam latihan ini.
“Dalam latihan kali ini saya ber-

pesan untuk seluruh peserta harus memliki integrasi dan networking satu
sama lain. Hal ini merupakan yang terpenting, tidak
hanya pekerjaan, program
atau kegiatanya saja karena
integrasi ini baik untuk masa depan
para peserta satu sama lain,” ungkapnya.
Di kesempatan berbeda, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah yang didampingi Sekda NTB
menyambut baik kedatangan para
peserta Latsitarda.
"Semoga lancar kegiatannya selama satu bulan, bisa berbaur dan
tinggal di rumah masyarakat sehingga bisa berinteraksi langsung
karena Lombok itu indah insyaallah
akan betah selama berkegiatan,"
harapnya.
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RAGAM

TENUN NTB SUKSES
DI MUFFEST+ 2022
JAKARTA

T

enun Nusa Tenggara Barat
dengan tema casual sport
wear sukses melenggak di
acara Muslim Fashion Festival atau MUFFEST+ 2022 yang
digelar di di Ritz Carlton Paciﬁc
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Place, Jakarta, 21 April 2022.
MUFFEST+ merupakan
salah satu program Indonesian Fashion Chamber (IFC) yang telah dilaksanakan sejak 2015. Pada
tahun ini, MUFFEST+ hadir
mengusung tema "Muslim
Fashion, Muslim Lifestyle".
Pada kegiatan kali ini Dekranasda NTB menggandeng
IFC. Karya enam desainer NTB
dibawakan dengan apik dan
m e - m i k a t . Fa s h i o n s h o w
berturut-turut menampilkan
karya Ferry Kuncoro,
Fardhiah Kahar, Asal, Saﬁra
Maisy, Andre Manangga, dan
ditutup dengan karya Linda
Hamidy Grander.
"Wow, NTB memang layak menjadi Kiblat Moslem Fashion Dunia! Produk-produk kita kelihatan
berkelas dan begitu elegan.
Terima Kasih Mbak Poppy
Darsono dan Dekranasda
NTB yang membuat Moslem Fashion Festival
NTB di Jakarta jadi begitu
hebat!" tanggap Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieﬂimansyah, S.E., M.Sc. di
Mataram, 21 April 2022.
Sementara itu, Ketua Dekranasda
NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati
Zulkieﬂimansyah menyampaikan
bahwa ini adalah salah satu upaya
Dekranasda NTB dalam mendukung

Ketua Dekranasda NTB Hj. Niken
Saptarini Widyawati Zulkieﬂimansyah di
Catwalk Muffest.

usaha pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat
fesyen Muslim dunia.
"Masih banyak lagi kegiatan lainnya
yang dilakukan Dekranasda NTB
untuk selalu mendukung program
pemerintah baik pusat maupun
daerah," tutur Bunda Niken.
Di akhir sambutannya Bunda Niken
mengajak para hadirin untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Barat yang
telah dinobatkan sebagai Destinasi
Super Prioritas Nasional.
Dengan menggandeng 275 peserta
pameran, MUFFEST+ 2022 menargetkan jumlah pengunjung lebih dari
30.000 orang. MUFFEST+ 2022 akan
meng hadirkan rang kaian acara
berupa fashion show, trade-expo,
konferensi, program internasional,
dan fashion competition.
DISKOMINFOTIKNTB
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KAJIAN BARENG BUNDA NIKEN

ORTU PERLU DAMPINGI
REMAJA AMBIL KEPUTUSAN

K

etua TP-PKK Provinsi NTB,
Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieﬂimansyah mengimbau agar para orang tua
(Or tu) mampu dan serius meluangkan waktu terbaiknya untuk
mendampingi anak dalam mengambil keputusan-keputusan penting
dalam momen hidupnya.
Menurut Bunda Niken, setiap
remaja memiliki hak dalam memilih
dan mengambil keputusan, namun
tetap diperlukan peran orang tua
dalam memberikan arahan agar
berbagai keputusan yang dipilih
dapat dipertanggungjawabkan.
"Semua remaja berhak dalam berbicara maupun mendengarkan, sehingga kita juga harus mengarahkan
agar anak-anak kita pintar dalam
mengambil keputusan," tutur Bunda
Niken dalam talkshow rutin Kajian
Bareng (Kabar) Bunda Niken yang
berlangsung di Pendopo Gubernur
NTB, Rabu (10/11).
Menurut Bunda Niken, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam
proses pendampingan yaitu dengan
cara menjalin komunikasi dua arah,
membantu remaja dalam mengenali
potensi diri dan meningkatkan kemampuan, bekerjasama dengan
guru, mengenalkan anak pada ajaran
norma dan nilai agama.
“Mengontrol remaja dalam penggunaan telepon pintar dan menonton, menghilangkan persepsi "pacaran adalah semangat belajar, ini penting meluruskan diksi dan paradigma
yang keliru," imbau Bunda Niken yang
juga merupakan Ketua Dekranasda

NTB GEMILANG

Sejumlah aktivitas ketua TP-PKK Provinsi NTB,
Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieﬂimansyah
bersama anak-anak PAUD.

Provinsi NTB tersebut.
Sementara itu, narasumber lainnya
Agus Siswo Utomo, S.Pd selaku
Kepala Seksi Peserta Didik Bidang

Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Prov. NTB, menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir
memiliki potensi yang begitu hebat
jika terus dikembangkan dengan
memberikan pilihan kepada anak anak.
"Anak yang sudah kita rawat sekian
belas tahun tentu mendapatkan
berbagai bentuk arahan dari orang
tua, di mana setiap pilihan yang
diambil anak, maka ia akan belajar
untuk mengambil tanggungjawab
terhadap pilihan tersebut," jelas Agus.
Kajian Bareng Bunda Niken sendiri
merupakan kegiatan rutin yang
digagas dan disiarkan langsung di
fanpage ofﬁcial Bunda Niken setiap
minggunya. DISKOMINFOTIKNTB
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i Provinsi NTB angka kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan
secara konstan. Pada tahun
2 02 0 j u m l a h a n g k a ke ke ra s a n
terhadap perempuan berjumlah 363
kasus.
Hal tersebut mengemuka ketika
data dipaparkan oleh Ketua TP.PKK
Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini
Widiyawati Zulkieﬂimansyah, SE., M.
Sc., memandu acara road show Kajian
Bareng (Kabar,) bunda Niken melalui
hybrid dan ofﬂine, saat kunjungan
kerjanya ke Kota Bima, Kabupaten
Bima dan Dompu, Rabu (25/5/2022)
di aula pendopo Bupati Dompu.
"Kabupaten Dompu, pada tahun
2020 yang lalu merupakan daerah
yang menempati posisi teratas, dengan 26 kasus kekerasan perempuan
lebih banyak dibanding daerah lain,"
kata Bunda Niken.
Akan tetapi tahun 2021, angka kekerasan di kabupaten Dompu tersebut mengalami penurunan hingga
menjadi 22 kasus.
Namun secara keseluruhan di NTB,
pada tahun 2021, mengalami kenaikan hingga 462 perempuan dan
anak mengalami angka kekerasan.
Untuk itu, sosialisasi dan edukasi
yang masif kepada kaum perempuan
dan masyarakat, dapat membangun
kesadaran secara kolektif.
Masyarakat juga harus lebih memahami hak-hak perempuan, sehingga tidak lagi terjadi angka kekerasan
terhadap perempuan. Selain itu, keluarga adalah tempat asuh yang baik
untuk mendidik dan saling mencintai
bagi orang tua untuk mengajarkan
anak tentang menghargai melindungi
serta menghormati hak perempuan
dan anak.
"Betapa pentingnya keluarga dan
peran orang tua untuk hal ini," tutur
wanita yang juga menjadi ketua
Dekranasda NTB itu.
Sementara itu, Ketua PKK Kab.
Dompu Hj. Lilis Suryani Kader
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MASYARAKAT HARUS
LEBIH MEMAHAMI
HAK-HAK PEREMPUAN
Road show
Kajian Bareng
Bunda Niken di
aula pendopo
Bupati Dompu,
Dompu, Rabu
(25/5/2022).

Jaelani, mengatakan bahwa pihaknya
bersama gabungan organisasi wanita, selalu memberikan edukasi dan
sosialisasi kepada masyarakat, agar
tidak melakukan kekerasan terhadap
anak dan remaja.
"Lebih utama adalah saling memahami dan percaya dalam keluarga.
Begitupun dalam lingkungan masyarakat agar perempuan juga dihormati
haknya," kata Lilis.
Sementara itu Psikolog Klinis UPTD
PPA Dompu, Najwah Naeli, S.Psi.
M.Psi menjelaskan bahwa pada
perempuan dapat pada sisi positif.
Artinya dari rahim perempuanlah
terlahir generasi penerus.
Kekerasan ini juga disebabkan oleh
banyak faktor, termasuk akibat pengasuhan yang otoriter dan keras
dalam keluarga, dan biasanya sering
dilakukan oleh orang tua laki-laki.
“Misalnya ayah yang melakukan
pemukulan terhadap ibu, maka anak
akan merekam dalam benaknya dan
berpikir bahwa bila ada masalah

maka kekerasanlah yang dilakukan,"
ujarnya.
Kepala DP3AP2KB Kab. Dompu Hj.
Shelly Andayani mengatakan bahwa
untuk menekan angka kekerasan
pada perempuan dan anak butuh
kerjasama dan sinergi semua pihak.
Karena memang berdasarkan data,
angka kasus kekerasan di Dompu
masih tinggi. Maka kepedulian semua
pihaklah kunci untuk ini semua.
Duta Genre NTB asal Dompu, Muh.
Aditya mengatakan bahwa kekerasan
terjadi akibat masih ada stigma
bahwa laki-laki berbeda dengan
perempuan.
Maka, kepedulian dan tindakan
yang baik dari orang dewasa serta
masyarakat menjadi contoh bagi
anak, remaja dan generasi muda
dimasa yang akan datang.
Hadir pada kegiatan tersebut
Pimpinan DPRD, Sekda, kepala OPD,
Camat, Kepala Desa, DW, GOW dan
ketua TP. PKK Kecamatan dan desa se
Kabupaten Dompu. DISKOMINFOTIKNTB
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Hj. Niken Saptarini Widyawati
Zulkieﬂimansyah, penerima
apresiasi Bunda PAUD Tingkat
Nasional 2021. Aktif memperhatikan tumbuh kembang anak
usia dini.

P

epatah mengatakan bahwa
selalu ada wanita yang hebat
di balik pria sukses. Hal itu
pun dialami oleh istri
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj.
Niken Saptarini Widyawati
Zulkieﬂimansyah.
Tak hanya menjadi istri Gubernur
NTB, perempuan yang akrab disapa
dengan Bunda Niken ini juga
memiliki segudang prestasi. Salah
satunya ketika dirinya didapuk
sebagai Bunda PAUD (Pendidikan
Anak Usia Dini) tingkat nasional
pada tahun 2019 lalu.
Hj. Niken Saptarini Widyawati
Zulkieﬂimansyah dikukuhkan
sebagai Bunda PAUD Nasional
berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 210/022.
Perempuan yang juga menjabat
sebagai ketua Dekranasda NTB ini,
diketahui aktif memperhatikan
tumbuh kembang anak terutama
ketika PAUD. Pasalnya anak-anak
merupakan penerus bangsa
sehingga harus mendapat didikan
terbaik. Dengan begitu, Bunda
Niken pun mendapatkan
penghargaan karena terus
berinovasi membangun PAUD di
daerah.
Tak hanya itu, istri Gubernur NTB
ini juga diketahui kerap kali terjun
langsung untuk menyelesaikan
masalah yang terjadi di lapangan.
Hal itu pun mendapatkan apresiasi
dari Direktur Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini kemendikbud RI, Dr.
Muhamad Hasbi. Dikatakan bahwa
tak banyak wanita yang bisa bekerja
seperti Bunda Niken.
NTB GEMILANG

AKTIF GALAKKAN
PENDIDIKAN ANAK,
DIDAPUK JADI BUNDA
PAUD NASIONAL
Demi memajukan pendidikan
anak, Hj. Niken Saptarini Widyawati
Zulkieﬂimansyah pun membuat
program di 50 PAUD daerah
tertinggal, terdepan dan terluar (3T)
yang berada di 10 kabupaten kota
se-NT.
“Berbagai macam institusi,
masyarakat, dan pemerintah harus
bersinergi membantu mendidik
anak-anak kita. Ini sebuah investasi
yg sangat penting dalam
pengembangan SDM dimasa depan,"
beber Hj. Niken Saptarini Widyawati
Zulkieﬂimansyah.
DISKOMINFOTIKNTB
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Gubernur NTB membuka Malaysian Week
yang diselenggarakan oleh Education Malaysia
Global Services (EMGS) di Hotel Lombok
Raya, Rabu (27/72002).

Gubernur NTB menghadiri Penutupan
kegiatan Pekan PIRN XX NTB di Kantor
Brida NTB (17/7/2022).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah, menikmati serabi khas Agro Wisata
Golden Melon, Gerung, Lombok
Barat(22/7/2022).

Wakil Gubernur NTB, menghadiri peringatan
Hari Pendidikan Nasional, di halaman kantor
Dikbud, Selasa (2/5/2022).

Wagub menghadiri acara berbagi inspirasi solusi dari kemitraan pemerintah dan LPTK
untuk literasi dan numerasi dasar di provinsi NTB di hotel lombok raya, (19/5/2022).

Sekretaris Daerah Prov. NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menghadiri rapat koordinasi tim
pembina Samsat Provinsi NTB tahun 2022 di hotel Lombok Raya, Kamis (14/7/2022).

G ALERI F OTO

Gubernur menikmati jajanan kaki lima di Kota Mataram, Selasa (9/7/2022)

Gubernur NTB membuka turnamen catur M16 di sekretariat friends of the earth M16, Jumat
(2/7/2021).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menghadiri peringatan Hari
Anak Nasional 2022 di halaman kantor Bupati Lombok Timur, Senin (1/8/2022).

Gubernur NTB
mengobrol
santai dengan
salah satu
masyarakat
NTB di Kota
Mataram,
Selasa
(9/7/2022).

Sekretaris Daerah Prov. NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menghadiri Forum
Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di Hotel Raja Kabupaten Lombok
Tengah, Jumat (5/8/2022).

Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieﬂimansyah menghadiri
bincang startup yang diadakan oleh BRIDA Provinsi NTB (3/7/2022).
Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieﬂimansyah menghadiri
Road Show PKK di Kabupaten Lombok Utara, (6/6/22).

