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Mataram (Suara NTB) – Penanaman jagung secara masif di Bima membuat warga kalap. 

Lahan-lahan yang sebelumnya sudah ditanami bibit untuk mengembalikan kondisi hutan, justru 

dibabat dan dibakar warga. Selanjutnya, tanaman yang dibabat diganti dengan jagung. 

Bibit tersebut diketahui hasil pengadaan BPBD NTB untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan (RHL) tahun 2018. Nilainya sekitar Rp40 miliar, sumber anggarannya dari Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bertujuan untuk antisipasi banjir di Kota Bima dan 

Kabupaten Bima agar tidak terulang bencana 2016 lalu. 

Namun fakta di lapangan, sekitar 2,2 juta bibit yang ditanam diduga dibabat dan dibakar. 

Warga merusak bibit demi persiapan menanam jagung. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RHL BPBD NTB, Mustakim, mengaku sudah 

mendapat laporan kerusakan jutaan bibit yang sudah disebar. Laporan datang dari warga 

khususnya  kelompok masyarakat (Pokmas) yang dilibatkan saat penanaman. 

‘’Kejadian ini di luar dugaan kami. Padahal warga sudah kita libatkan saat menanam 

supaya ikut menjaga. Malah membakar bibit-bibit yang ada untuk diganti dengan jagung,’’ 

katanya menjawab Suara NTB, Senin, 30 Desember 2019. 

Hasil pantauan dan laporan Pokmas, sebaran area yang terbakar di wilayah penanaman 

Kota Bima seperti Kelurahan Lelamase, Kendo dan Jatiwangi. Sementara di Kabupaten Bima, 

tersebar di Kecamatan Wawo  yang merupakan bagian hulu aliran sungai ke Kota Bima. 

Aksi pembakaran oleh  petani itu sangat disesalkan. Padahal saat proses penanaman 

melibatkan TNI dari Kodim 1608/Bima saat itu, warga begitu proaktif terlibat. Bahkan mereka 

ikut serta menanam dan berjanji merawat hingga tumbuh. Terlebih jenis bibit yang ditanam berupa 



pohon keras produktif, seperti nangka, mangga, durian. Ada juga  sengon dan mahoni serta 

rajumas. 

‘’Waktu nanam mereka (warga) antusias. Katanya, iya, mau dijaga. Tapi kalau lihat 

kejadian ini, kita jadi prihatin,’’ sesalnya. 

Sulit membendung aksi pembakaran oleh warga tersebut, karena luasnya lahan dan 

sebarannya dari sebagian Kota Bima sampai sebagian wilayah Kabupaten Bima. Kesulitan sama 

juga dirasakan Pokmas yang dikontrak saat proses penanaman.  Program itu dianggap gagal karena 

lebih dari 70 persen bibit tidak tumbuh akibat dibabat dan dibakar petani. 

Seperti pengakuan Ketua Pokmas Jati Kendo, Bayu Setiawan. Wilayah tugasnya di dua 

kelurahan, Jatiwangi dan Kelurahan Kendo. Dari 60 hektar yang sudah ditanam, hanya tersisa 20 

hektar bibit. Itu pun dipastikan masih akan terancam dari aktivitas pembukaan lahan oleh warga. 

‘’Bisa dikatakan hampir semua terbakar. Sulit kami pertahankan,’’ kata Bayu. 

Proyek RHL itu diketahui bersumber dari dana hibah Rehab Rekon (RR) Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan nilai total Rp 40 miliar. Anggaran sebesar itu 

digunakan untuk menebar bibit pada lahan 6000 hektar, baik di Kota Bima maupun Kabupaten 

Bima. 

Pengadaan terdiri dari empat paket, dengan nilai pagu anggaran Rp 19.805.067.260, 

kemudian kontrak dengan rekanan Rp 13.361.599.878. Masih tersisa dari nilai kontrak Rp 

6.443.467.382. Sebaran bibit RHL, mulai dari bagian timur Kota Bima seperti Lelamase, Nungga 

dan Kendo. 

Sedangkan Kabupaten Bima, di Kecamatan Wawo yang merupakan bagian hulu sumber 

banjir. Selain melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas), BPBD juga menggandeng TNI dari 

Kodim 1608/Bima dalam proses penanaman. Dari 5.581 hektar, bibit yang ditanam sebanyak 

2.232.400 batang. (ars) 
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Catatan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak 



identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.1 Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.2 Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang 

dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan.3  

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana 

Swakelola. 

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, 

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu, sedangkan Pengadaan Langsung 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

                                                           
1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 1 Angka 1, 
2 Ibid, Pasal 1 Angka 26 
3 Ibid, Pasal 1 Angka 1 


