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Mataram, BimaEkspres.-
Beranda media sosial, belakangan ini

dihiasai sorotan ke Gubernur NTB, Dr H
Zulkieflimansyah, khususnya terkait dengan
program dan janji politik. Sejumlah sorotan
itu pun akhirnya ditanggapi  Gubernur NTB
melalui akun Facebooknya, Rabu (4/9).

“Beberapa minggu terakhir banyak se-
kali kegaduhan di dunia Maya tentang ber-
bagai program Pemda NTB,” tulisnya.

Baca: Jawab Sorotan... Hal 4

Menurutnya, adanya sorotan itu masih
dalam batas kewajaran. Jika tidak ada di-
namika, maka tidak akan pernah belajar dan
akhirnya bebal untuk berubah.

“Ada yang mengatakan kami punya pro-
gram yang tak berpihak pada Pariwisata
lagi. Hal ini di indikasikan  dengan anggaran
pariwisata yang berkurang,” ujarnya.

Padahal, kata dia, memajukan pariwi-
sata itu  tidak harus identik  dengan angga-

Gubernur NTB
Jawab Sorotan di Dunia Maya

Bima, BimaEkspres.-
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bi-

ma dengan agenda penyampaian penjelasan
Bupati Bima terhadap pengajuan RAPBD
Perubahan tahun 2019, Rabu (4/9) berlang-
sung alot dan dihujani interupsi dari para
anggota dewan.

"Kericuhan" itu disebabkan lantaran Bu-
pati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE
tidak ikut hadir dalam rapat paripurna terse-
but. Tersebut kehadiran perwakilan Bupati
yang ditunjuk Sekda terlambat datang hing-
ga sidang sebelumnya di skorsing.

"Rapat paripurna diskors 30 menit me-
nunggu Sekda sebagai wakil eksekutif, "
tukas pimpinan rapat paripurna yang merupa-

Baca: Hujan Interupsi... Hal 6

Bupati Absen,
Paripurna Hujan Interupsi

Dompu, BimaEkspres.-
Saat ini korban akibat gigitan anjing ra-

bies di Kabupaten Dompu sudah menca-
pai angka 1.577 orang. Eliminasi anjing pun
masih terus dilakukan.

“Daripada anjingnya divaksinasi lebih
baik dieliminasi saja," kata Bupati Dompu,
Drs H Bambang M Yasin, saat acara La-
unching dan Sosialisasi Dana Desa, Ra-
bu (4/9).

Karena itu, bupati meminta kepada pi-
hak terkait untuk terus melakukan elimi-
nasi terhadap anjing yang berkeliaran. Agar
jumlah korban tidak terus bertambah.

Kepala kepala desa juga diminta agar
menjadi yang terdepan dalam memberan-
tas rabies di wilayahnya masing-masing.

“Jangan sampai ada jatuh korban lagi,"
ingatnya, seraya mengakui saat ini masih
terjadi serangan anjing rabies di Kecama-
tan Pekat.

Bupati juga mengaku di sekitar wilayah
Kota Dompu masih ditemui anjing berkeliaran,

Baca: Korban Rabies... Hal 6

ran pariwisata. Membangun dermaga, mem-
perbaiki jalan dan penerangan, mengatasi
persoalan sampah dan lainnya  itu juga ujung-
ujungnya pariwisata.

“Dari hasil evaluasi kami, adanya Di-
rect Flight dari Perth Australia ke Lom-
bok sudah meningkatkan jumlah wisatawan

Hari Pelanggaran Nasional, PLN UP3 Bima Beri Customer Penghargaan

Kota Bima, BimaEkspres.-
PT PLN Persero  UP3 Bima, membe-

rikan penghargaan kepada customer saat
Hari Pelanggaran Nasional, Rabu (4/9)

Warga Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, memblokade jalan, menuntut pelaku perkosaan ditangkap, Rabu (4/9).
Berita di halaman 4.

Korban Gigitan Anjing
Rabies di Dompu, 1.577 Orang

Baca: Penghargaan... Hal 7

di aula Hotel Mutmainnah. Kegiatan Cus-
tomer Gathering itu disertai dengan kun-
jungan ke PLTGM 50 MW Bonto.

Kategori penghargaan tersebut, yakni

pelanggan premium terkooperatif diraih,
CV Sape Sukses Bersama, Pelanggan dengan
Daya Terbesar diraih Sumargono, Pelanggan
dengan tagihan Terbesar PT Laut Biru Les-
tari, Pelanggan Kooperatif dalam Memeli-
hara Jaringan, diraih PT Tukad Mas, Pelanggan
dengan Daya Terbesar Pemerintahan diraih
Pemkab Bima, Pelanggan Tercepat Peluna-
san  Rekening diterima Irwan Sugianto, serta
Pelanggan dengan Instalasi Terbaik diterima
PT Seger Agro Nusantara.

Penyerahan  penghargaan oleh Mana-
ger PLN UP3 Bima, Maman Sulaiman. Se-
lain itu, melalui kegiatan ini, PLN sharing
mengenai keluhan dan harapan pelanggan
terhadap PLN.

Sejumlah pelanggan pun menyampa-
ikan keluhannya, terkait masih terjadinya

PLN UP3 Bima, menandatangani agreement Layanan Premium dengan CV Sape Sukses Bersama.

Suasana Paripurna dewan.
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CATATAN REDAKSI

KOMUNITAS Tangan Di Atas (TDA) Bi-
ma akan menggelar Pesta Wirausaha dengan
tema "Bima Berkarya untuk Indonesia". Ke-
giatan dihelat di Kampus STIE Bima selama
2 hari, mulai 7-8 September 2019.

Kegiatan ini digelar menjawab tantang-
an untuk membuat acara dan merangsang ter-
ciptanya wirausaha di Bima. Tantangan itu pun
diterima, sehingga prosesnya bisa berjalan sam-
pai saat ini.

Rencana kegiatan ini juga direspon sa-
ngat baik oleh Gubernur NTB, Walikota Bi-
ma dan Bupati Bima. Bahkan 3 kepala dae-
rah tersebut menjadwalkan untuk hadir saat
pembukaan acara.

TDA berencana menghadirkan pengusa-
ha sukses asal Bima, Gunawan, yang bebe-
rapa bulan terakhir melakukan transaksi di
Moscow sebesar Rp 16 Triliun.

Juga akan hadir dokter Nasrullah Ma-
rewo, penguasa klinik di Gili Trawangan,
Nasril dokter jamu yang menguasai jamu di
NTB dan sejumlah pengusaha sukses lain.

Tentu apa yang dilakukan TDA ini perlu
mendapat dukungan penuh dari semua pi-
hak, termasuk pemerintah. Apalagi,  Pemkot
Bima memogramkan 10.000 Wira Usahawan
Baru.

Tentu itu tidak mudah, maka perlu rang-
sangan dengan kegiatan seperti ini, agar
ada motivasi berwirausaha.

Disamping itu dengan sharing seperti ini,
calon pengusaha  baru akan memahami ba-
gaimana  membangun bisnis. Apalagi, merin-
tis usaha tidak mudah, apalagi harus jatuh
bangun. Membangun mental wirausaha  sangat
penting, agar  tidak gampang menyerah.

Bisa saja, Pemda mendorong pemuda-
pemuda untuk mengikuti kegiatan ini. Bisa
saja mengirim delegasi per desa atau kelu-
rahan, sehingga mereka bisa membagi ilmu
ke lainnya. Terutama bagaimana menang-
kap peluang, apalagi diera teknologi seperti
ini.

Banyak yang mulai membangun bisnis
dengan memanfaatkan taknologi informasi,
salah satunya melalui aplikasi. Bisnis saat
ini tidak melalui secara konvensional, na-
mun mengikuti perkembangan teknologi yang
ada.

Kita berharap apa yang dilakukan TDA
benar-benar menjadi virus, agar kewirausa-
haan di Bima tumbuh dan bangkit. Jangan
sampai, peluang yang ada di daerah digarap
oleh orang lain.

Karena setiap peluang harus dieksekusi
segara, jika tidak, maka akan tertinggal dan
diambil orang lain. Termasuk belajar berko-
laborasi dalam membangun bisnis.

Apalagi, TDA di Bima kian berkembang
dengan member mencapai 60. Dari komuni-
tas ini, telah banyak kegiatan yang dilaksa-
nakan, berbagi program tiap pekan juga di-
lakukan dengan baik.

Maka diharapkan, Pesta Wirusaha ini, tum-
buh berkembangnya wirausaha baru. (*)

Virus Entrepreneurship

Mewujudkan Pilkada Taat Asas (2)
Oleh: Bukhari, SSos *)

ADA dua indikator yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur Pilkada berkualitas. Pertama, proses Pilkada
dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan dan asas penyelenggara serta dipatuhinya segala ketentuan
peraturan yang mengatur Pilkada. Proses rekrutmen calon kepala daerah yang akan berlaga oleh partai politik atau
masyarakat melalui jalur perseorangan bebas dari praktek kolusi dan nepotisme serta kontrak politik lain. Peserta
Pilkada dan masyarakat sebagai pemilih mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh penyelenggara
Pilkada.Kedua, Kepala daerah yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi, kapasitas dan
kredibilitas tidak diragukan serta memiliki sense of responsibility terhadap nasib masyarakatnya.

Dalam Pilkada serentak tahun 2020 yang akan datang, calon kepala daerah harusnya lebih mengedepankan dan
mengkomunikasikan dengan seluruh lapisan masyarakat hal-hal yang terkait dengan program kerja yang terukur
dan terarah yang dapat menggambarkan langkah progresif calon untuk meyakinkan masyarakat dalam memajukan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Calon kepala daerah hendaknya memiliki program prioritas yang dapat meningkatkan dan menjamin kesejahteraann
masyarakat serta menjamin peningkatan pelayanan seluruh layanan masyarakat (pendidikan, kesehatan, sosial,
kerawanan sosial dan ekonomi), tidak hanya melulu pembangunan fisik. Calon kepala daerahpun mestinya memiliki
program realistis yang dapat menjamin bahwa dalam lima tahun kedepan daya saing produksi masyarakatnya
meningkat, bukan sekedar janji-janji yang sulit direalisasikan untuk mendapatkan dukungan melimpah dari masyarakat.

Setidaknya ada enam point pokok yang mesti dilakukan oleh kepala daerah saat menjabat nantinya, dan ini akan
termuat dalam visi dan misi serta program kegiatan calon kepala daerah, yaitu : 1. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, 2. Memajukan daerah, 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 4. Menyelesaikan persoalan
daerah, 5. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional, dan 6.
Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Masyarakat di era milenial ini sudah cukup cerdas dan dewasa untuk menentukan siapa calon yang memiliki visi
dan misi cerdas dan siapa yang melangit alias cerita kosong. Sudah saatnya calon kepala daerah meninggalkan
cara-cara yang tidak kredibel berupa politik uang, intimidasi, kampanye hitam bahkan pengerahan massa yang
anarkis. Calon kepala daerah harus memiliki tanggungjawab dan berkewajiban menjaga prinsip free and fair dalam
Pilkada.

Masyarakat di daerah sebagai pemilik kedaulatan perlu dibekali dengan pendidikan politik tentang esensi Pilkada,
tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Pilkada. Pilkada mestinya dijadikan arena adu gagasan dan
program oleh para calon kepala daerah sebagai bagian dari proses rasionalisasi dan pendewasaan politik masyarakat.
Bukan sekedar adu popularitas dan kepemilikan modal secara finansial.

Pilkada yang lebih berkualitas sangat ditentukan oleh kemampuan pemilih dalam menentukan calon kepala
daerahnya, sedangkan proses Pilkada yang berkualitas akan banyak ditentukan oleh kemampuan penyelenggara
dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Pilkada. Oleh karena itu, KPU memiliki peran yang sangat penting
dalam menjalankan prosedur dan ketentuan teknis Pilkada serta menjaga agar para calon kepala daerah beradu
program dan gagasan secara baik. Sementara Bawaslu berperan penting dalam mengawal tegaknya prosedur dan
ketentuan Pilkada serta ditaatinya ketentuan oleh KPU dan para calon kepala daerah.

Integritas dan profesionalitas harus menjadi pijakan bagi penyelenggara Pilkada dalam bertindak dan bersikap.
Penyelenggara Pilkada harus bersikap tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan Pilkada. Wibawa lembaga
penyelanggara Pilkada akan mengalami defisit bila mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak segala bentuk
konspirasi dan kepentingan tertentu dari pihak tertentu atau dari calon kepala daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa
sering kali penyelenggara Pilkada kerap diperhadapkan pada situasi yang dilematis, misalnya pertimbangan terhadap
calon kepala daerah karena pertemanan atau kekerabatan yang dekat, bahkan mungkin adanya komitmen tertentu
sebelumnya, akibatnya sang penyelenggara tidak bisa bersikap tegas dan inkonsisten dengan peraturan Pilkada.

Lemahnya integritas dan profesionalitas penyelenggara Pilkada akan berdampak buruk terhadap tegaknya asas
Pilkada yang LUBER DAN JURDIL. Dampak selanjutnya adalah lahirnya distrust dan turunnya kredibilitas lembaga
penyelenggara Pemilu bahkan bisa jadi berdampak minimnya ligitimasi publik terhadap kepemimpinan kepala daerah
yang dihasilkan dari Pilkada yang tidak berintegritas dan profesional tersebut. Menjadi penyelenggara Pilkada
bukan sebagai ajang untuk meninggikan derajat bargaining demi memperoleh imbalan secara politis atau kepentingan
sesaat bahkan janji-janji dari calon kepala daerah. Pilkada bukan ajang politik balas jasa antara penguasa dengan
penyelenggara Pilkada.

Pilkada harus dibebaskan dari praktek-praktek politik transaksional atau kesepakatan diam-diam antara
penyelenggara Pilkada dengan calon kepala daerah atau pihak tertentu serta antara calon kepala daerah dengan
masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Maka, Pilkada harus diselenggarakan dengan penuh integritas dan
profesionalitas oleh penyelenggara Pilkada (KPU dan jajaran serta Bawaslu dan jajaran) untuk mencapai tujuan
Pilkada yang dapat menjamin lahirnya kompetisi yang sehat, partisipasi yang meningkat dari seluruh stakeholder
dan tingginya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada. Semoga. (*)

 *) Penulis adalah Komisioner KPU Kota Bima
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Lima Kecamatan Dilanda Kekeringan
Bima, BimaEkspres.-

Sedikitnya lima kecamatan
yang ada di Kabupaten Bima me-
ngalami kekeringan. Lima keca-
matan yang dimaksud adalah Wo-
ha, Palibelo, Bolo, Madapangga
dan Sanggar.

Hanya saja kata Kepala Di-
nas Pertanian Kabupaten Bima,
Ir Indra Jaya dampak kekering-
an hingga kini tidak terlalu me-

luas dan besar. "Hanya puluhan
hektare saja dan sudah bisa kita
atasi," jelasnya menjawab Bima
Ekspres Rabu (4/9) kemarin.

Itupun lanjut Indra dampak
akibat kekerigan tersebut belum
sampai terjadinya puso atau ga-
gal panen. "Hingga kini kita be-
lum terima laporan adanya puso.
Puso itu kan gagal panen kan?
nggak ada," tegasnya di gedung

Bima, BimaEkspres.-
Dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, aparat kepolisian
dituntut profesionalisme serta
harus bersinergi dengan masya-
rakat dalam menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat (Kam-
tibmas), saat pemilihan BPD dan
menjelang Pilkades serentak, Ka-
polres mengajak polisi bersinergi
dengan masyarakat.

Kapolres Bima AKBP Bagus
S. Wibowo, SH, SIK, mengata-
kan, pihaknya selalu bersinergi
untuk menjaga kamtibmas agar
dicintai masyarakat. Terutama
saat pemilihan BPD sekarang dan
menjelang Pilkades serentak.

"Hal itu untuk memudahkan
menjalankan tugas serta mampu
mengatasi segala macam tindak
pidana dan gangguan kamtibmas
di tengah masyarakat,"  ujarnya,
Rabu (4/9).

Menurutnya, polisi dalam
menjalankan tugas semata-mata
untuk kepentingan masyarakat.
Karena polisi dalam bekerja bu-
tuh teman, kelompok dan masya-
rakat.

Untuk itu, kata dia, terus di-
upayakan melalui berbagai cara,

termasuk menjalin kerja sama
dengan berbagai komunitas dan
elemen masyarakat, seperti, LSM,
petani, pedagang, nelayan, warta-
wan, pelajar, pemuda, tokoh aga-
ma maupun tokoh masyarakat.

"Polisi hadir untuk masya-
rakat, berperan membantu ma-
syarakat, sehingga polisi harus
bermasyarakat. Semua komu-
nitas dan kelompok masyarakat
harus kita dekati dan kita rangkul
agar dapat bersama-sama polisi
menjaga Kamtibmas," jelasnya.

Bagus pun mengingatkan ke-
pada seluruh jajarannya harus
bisa memberikan contoh yang ba-
ik untuk masyarakat dan jangan
sekali-kali menyakiti hati masya-
rakat.

Polisi tidak hanya menjaga
Kamtibmas saja, namun juga harus
bisa menjaga hati masyarakat ja-
ngan sampai masyarakat takut jika
akan melapor ke polisi.

"Kesan polisi itu menakutkan
harus dihindari, kesan itu harus
dihilangkan, sekarang justru po-
lisi merupakan sahabat masya-
rakat dalam menciptakan suasa-
na aman dan nyaman bagi masya-
rakat," pungkasnya. (BE05)

DPRD Kabupaten Bima kemarin.
Sebelum atau menjelang tiba

musim kemarau mulai dari MK
1 hingga sampai MK 3, pihaknya
dari dinas pertanian dan stake-
holder lainnya sudah melakukan
berbagai persiapan. Seperti hal-
nya memberikan bantuan pom-
panisasi.

"Sistem pompanisasi sudah
kita berikan sejak lama. Juga mem-
berikan sosialisasi kepada para pe-
tani," urainya dengan senyum.

Rata-rata papar Indra Jaya pa-
ra petani di berbagai wilayah di
Kabupaten Bima saat Musim Ke-
marau 2 ini, menanam tanaman ja-
gung dan kedelai. Tanaman ini juga

katanya mampu menyesuaikan
diri dengan musim kemarau seka-
rang.

"Kita berharap dampak keke-
ringan tidak meluas dan stop sampai
diangka 5 kecamatan ini dan ti-
dak sampai angka ratusan hek-
tare yang kekeringan," tutupnya.
(BE09)

P R O F I T  H A R I A N  B A R U

Mau punya penghasilan tetap dan dibayar perhari
(maaf bukan MLM)

Hub. 083878927577, 08122771434

WWW.BBCVANTAGE.COM

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA,

4 KT, 2 KM, DAPUR,
RUANG TAMU, GARASI MOBIL

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137

Salah satu lahan pertanian yang mengalami kekeringan.

Jaga Kamtibmas,
Polisi Bersinergi dengan Masyarakat

Kapolres Bima AKBP Bagus S. Wibowo, SH, SIK
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Tuntut Pelaku Pemerkosaan Ditangkap, Keluarga Tutup Jalan
Laju," kata Kapolsek Mon-
ta, IPTU Taklim.

Kata dia, kasus pemerko-
saan terhadap EK (15) terja-
di sehari sebelumnya sekitar
pukul 22.00 Wita. Keluarga
yang tidak menerima, lang-
sung mengambil tindakan de-
ngan menutup jalan.

"Kami langsung ke TKP
melakukan negosiasi de-
ngan keluarga korban dan
massa, sebab kasusnya di-
laporkan di Polsek Langgu-
du karena TKP masuk wi-
layah hukum Polres Bima
Kota," katanya.

Kepada keluarga kor-
ban dan masa, pihaknya
telah memberikan imba-

Bima, BimaEkspres.-
Sekelompok warga De-

sa Simpasai, Kecamatan
Monta, Kabupaten Bima,
menuntup di Rabu (4/9).

Mereka menuntut aparat
kepolisian menangkap pelaku
pemerkosaan terhadap EK, di
Dermaga Dusun Sarae Bura
Desa Laju, Kecamatan Lang-
gudu, Kabupaten Bima, sehari
sebelumnya.

"Keluarga korban menu-
tup jalan di Jembatan Sim-
pasai, mereka menuntu po-
lisi menangkap pelaku pe-
merkosaan terhadap salah
satu warganya di Dermaga
Dusun Sarae Bura Desa La-
ju, diduga pelaku dari Desa

Jawab Sorotan... dari hal.1

yang hadir ke tempat hampir
200 persen! Memajukan
pariwisata adalah kemestian
dan ini prioritas kami Nomor
1. Dan memajukan pariwi-
sata ini nggak harus identik
dengan semata jumlah ang-
garan di dinas pariwisata,”
jelasnya.

Selain itu, kata dia, ada
juga pertanyaan  tentang
Jargon Melanjutkan Ikhtiar
TGB, tapi  tidak ada lagi pro-
gram PIJAR dan lainnya.
“Melanjutkan PIJAR nggak
dengan  nama PIJAR lan-
jutan, tapi bisa juga  dengan
menghadirkan banyak in-
dustri pengolahan yang pu-
nya nilai tambah lebih,” te-
rangnya.

“Program kami meng-
hadirkan industri pengo-
lahan misalnya adalah upa-
ya kami secara sadar  un-
tuk melanjutkan program
PIJAR dengan struktur in-
dustri yang lebih dalam, da-
lam rangka menaikkan nilai

tambah produk-produk per-
tanian dan peternakan kita,”
katanya.

Gubernur juga merespon
soal  sorotan pengiriman ma-
hasiswa ke Korea, bahkan
mencurigai ini motif untuk
perdagangan manusia. Pa-
dahal, kata dia, ini program
sederhana. “Yang punya ide
memberangkatkan anak-
anak NTB ke Luar Negeri
bukan kami saja. Banyak
orang dan tim lain. Ini ada
ide memberangkatkan lulu-
san D3 keperawatan dan
melanjutkan S1 di Chodang
University. Ide ini di inisiasi
oleh Dr Hamsu dari Fakultas
Kedokteran Unram. Kata
beliau kita punya kelebihan
perawat dan sambil sekolah
anak-anak kita bisa bekerja
membantu di bidang pera-
watan dan kesehatan di Ko-
rea  dengan gaji yang luma-
yan,” jelasnya.

Menurutnya, program
ini bagus dan harus didukung.

“Tapi kami meminta Prof
Hamsu untuk mengecek
kualitas dan reputasi Cho-
dang University sambil me-
ngirimkan Kadis Kesehatan
Kami dr Eka dan Dirut
RSUP, dr Fikri  untuk me-
mastikan bahwa apa yang
di janjikan itu benar. Setelah
semuanya oke baru berani
kita kirimkan anak-anak kita
ke sana,” ujarnya.

“Bahwa kemudian ada
hal-hal yang kenyataan-
nya tidak sesuai dengan
yang dijanjikan tentu patut
disesali. Kita tinggal per-
baiki kalau ada prosedur
yang keliru atau ganti tem-
pat studi ke tempat yang se-
suai harapan. Tapi yang ada
anak-anak  kita terlantar di
Korea,” sesalnya.

“Sekarang ada lagi isu
beasiswa pertambangan
untuk mahasiswa Bima-
Dompu ke Universitas Mu-
hammadiyah Mataram.
Padahal itu murni agar

Bima, BimaEkspres.-
Kebakaran hutan dan

lahan belakangan ini kerap
terjadi di wilayah Kabupa-
ten Bima. Kebakaran diduga
dilakukan oknum warga.

Agar  kebekaran tidak
merembes dan mengancam
keselamatam warga, Ka-
polsek Belo IPDa I Kadek
Sumarta, SH dan jajaran me-
madamkan api di lereng gu-
nung ujung utara Desa Ren-
da watasan Desa Cenggu
Kecamatan Belo, Kabupa-
ten Bima, Selasa (3/9) se-
kitar pukul 18.00 Wita.

Setelah mendapatkan
informasi dari masyarakat,
Kapolsek bersama anggo-

tanya langsung mendata-
ngi lokasi kebakaran hutan
dan lahan.

“Kami memadamkan
titil api di gunung sebelah
utara Desa Renda, karena
dekat dengan pemukiman
warga dan takut api men-
jalar ke rumah-rumah kami
langsung memadamkan api,"
ujarnya, Rabu (4/9).

Selain personel,  Kadek
juga mengajak warga yang
tinggal di sekitar lereng gu-
nung yang terbakar terse-
but untuk bersama  mema-
damkan api.

"Kami memadamkan
api dengan karung goni yang
di basahkan dan di ikat pada

ujung tangkai bambu, se-
hingga api berhasil dipadam-
kan," katanya.

Kata dia, lahan yang
terbakar berupa daun jati
dan rumput yang kering se-
luas 2 hektar. Kadek me-
ngimbau warga yang ting-
gal di sekitar lereng gunung
yang terbakar, supaya men-
jaga pegunungan tetap les-
tari.

"Kita harus sama-sama
menjaga kelestarian hutan
dan lingkungan dengan cara
tidak membakar hutan dan
lahan  untuk dijadikan lahan
pertanian atau persiapan mu-
sim tanam saat hujan tiba,"
pungkasnya. (BE05)

Polsek Belo Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan

uan untuk membuka kem-
bali jalan. Karena dikhawa-
tirkan menggangu  kepenti-
ngan pengguna jalan.

"Akibat penutupan jalan
di jembatan oleh massa, arus
lalu lintas kendaraan di desa
setempat sempat terganggu,
namun cepat teratasi sehingga
normal kembali," katanya.

Setelah proses negosiasi
dan penyampaian penjelasan
oleh Kapolsek Monta, massa
membuka blokade jalan.

Selanjutnya, melaporkan
kasus tersebut ke Polres Bi-
ma Kota. Perwakilan kelu-
arga korban dibawa meng-
gunakan mobil Polsek Mon-
ta. (BE05)

anak-anak Dompu dan Bi-
ma tidak jadi penonton di
tempatnya sendiri kalau nan-
ti betul tambang itu bero-
perasi. Kenapa UMM ya
karena kebetulan banyak
anak-anak Bima dan Dom-
pu di sana dan ada jurusan
pertambangannya. Kenapa
anak Bima Dompu saja?
Karena sponsornya peru-
sahaan yang ada di Dom-
pu dan Bima maunya anak-
anak Dompu dan Bima sa-

ja,” lanjutnya.
Peningkatan kapasitas

ini, kata dia, penting agar
generasi NTB  punya ilmu
dan pendidikan yangg cu-
kup. Agar apapun nanti si-
kapnya menolak atau me-
nerima tambang bersikap ka-
rena ilmu dan pengetahuan.

“Saya kadang mikir apa
maunya ya bikin banyak ke-
gaduhan? Pilgub masih lama.
Pilpres juga masih lama. Pi-
leg juga begitu. Apa mau me-

rusak hubungan kami  dengan
Wagub? Alhamdulillah kami
saling percaya dan memutus-
kan segala sesuatunya de-
ngan terbuka dan saling per-
caya,” ujarnya.

“Saya terpaksa harus nu-
lis sambil santai  karena yakin
akan semakin banyak lagi
pertanyaan-pertanyaan ke
depan. Mudah-mudahanan
kita tetap tak kehilangan ke-
jernihan dan akal sehat,” tu-
tupnya. (BE04)

Blokade jalan yang dilakukan oleh warga Desa Simpasai.

Pemadaman kabakaran lahan yang dilakukan Polsek Belo

Mataram, BimaEkspres.-
Ketua Tim Penggerak

PKK NTB, Hj. Niken Sap-
tarini Widyawati Zulkiefli-
mansyah, SE., M. Sc mem-
promosikan potensi NTB, di
Darwin, Australia, Sabtu
(31/08/2019).

Pada ajang Warisan Bu-
daya Indonesia Festival, istri
Gubernur NTB itu menjelas-
kan NTB merupakan pro-

vinsi yang memiliki sekitar
280 pulau yang tersebar di
seluruh wilayah NTB, de-
ngan dua pulau utama,  yaitu
Lombok dan Sumbawa.

Hj.Niken, yang juga men-
jabat Ketua Dewan Kera-
jinan Nasional Daerah (De-
kranasda) Provinsi NTB,
mengungkapkan NTB me-
miliki kekayaan budaya dan
sejarah.

"Pantai-pantai kami ada
di setiap sudut daerah, me-
nawarkan pantai berpasir
putih dan air laut sebening
kristal, lengkap dengan te-
rumbu karang yang menak-
jubkan bagi para tamu, " jelas
Hj. Niken di hadapan Men-
teri Lingkungan SDA, Infra-
struktur, Perencanaan dan
Logistik, North Territory.
(BE04)

Ketua TP PKK Promosikan Potensi NTB
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Warga Waduwani Ditemukan
Tergantung di Kamar

Bima, BimaEkspres.-
Usman Muhtar (38) war-

ga Rt 04 Dusun Mori Sama,
Desa Waduwani, Kecama-
tan Woha, Kabupaten Bima,
ditemukan mengantung de-
ngan diikat tali pada bagian
leher, Rabu (4/9). Korban
pertama kali ditemukan  ibu
kandungnya Hadijah, sekitar
05.30 Wita.

Penemuan mayat kor-
ban gantung  dalam kamar
kosong itu menghebohkan
warga sekitar. Ibu kandung-

nya berteriak minta tolong dan
didengar oleh warga.  Mende-
ngar teriakan itu, warga pun
berdatangan.

"Ada penemuan korban
bunuh diri dengan cara gan-
tung diri di Desa Waduwani
Kecamatan Woha, korban
bernama Usman Muhtar di-
temukan oleh ibunya me-
ngantung di salah satu kamar
kosong rumahnya," jelas Ka-
polsek Woha, IPTU Edy Pra-
yitno.

Kata Edy, kejadian bera-

wal ketika ibu kandung kor-
ban memberi makan kuda
peliharaan di kandang kuda
samping rumah korban.
Setelah memberi makan
kuda, kemudian ibu kan-
dung korban masuk ke ru-
mah.

"Ibu korban langsung
kaget melihat anaknya da-
lam keadaan tergantung di
atas kayu atap rumah de-
ngan posisi leher diikat tali
nilon," katanya.

Korban yang tergantung,

Bima, BimaEkspres.-
Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BDP)

serentak sedang berjalan di beberapa desa, termasuk
Kecamatan Woha. Camat Woha, Irfan, Dj, SH, memin-
ta masyarakat  menjunjung tinggi sistem demokrasi ting-
kat desa. Jangan jadikan ajang perpecahan dan per-
bedaan antar sesama.

"Pemilihan BPD ini sedang berjalan di Kabupa-
ten Bima, tidak terkecuali beberapa Desa di Keca-
matan Woha, saya imbau jangan memunculkan per-
bedaan dan perpecahan,"  ujarnya, Rabu (4/9).

Kata dia, pemilihan pengisian perangkat BPD
tingkat desa ini adalah proses pendewasaan dan
edukasi untuk lebih mengenal demokrasi. Agar  ke-
depan masyarakat lebih memahami proses pergan-
tian kepemimpinan.

"Jangan sampai pemilihan ini menimbulkan gejo-
lak antar sesama, jadikan pemilihan BPD ini sebagai
proses pendewasaan dalam memilih pemimpin ting-
kat desa," pesannya.

Irfan mengimbau kepada seluruh masyarakat di
Kecamatan Woha, untuk lebih membuka diri dan me-
nerima setiap program pemerintah. Sebab berkem-
bangnya suatu daerah tergantung sungguh masyarakat
menerima kehadiran perubahan.

"Sebagai warga Ibu Kota Kabupaten, kita harus
bisa menerima perubahan, jangan sampai kita warga
Kota menunjukan perilaku tidak moderen," katanya.

Pemilihan BPD ini juga menjadi tolek ukur  ke-
suksesan ukur pemilihan kepala desa. "Kesuksesan
pemilihan BPD saat ini, harus kita tumbuh kembang-
kan pada Pilkades dan Pilkada nanti," ujarnya. (BE05)

Pemilihan BPD Jangan
Jadi Ajang Perpecahan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Di musim panas atau

kemarau seperti saat ini,
hutan dan lahan kerap di-
bakar oleh oknum yang ti-
dak bertanggungjawab.

Dampaknya hutan, gu-
nung dan lahan pun ter-
bakar hingga membaha-
yakan keselamatan ma-
nusia.

Agar tidak terus me-
nyebar dan tidak menjadi
kebiasaan yang lazim, Po-
lisi kini mengancam akan
menyeret oknum pembakar
hutan lahan bahkan gunung
ke proses hukum. Rabu (4/
8) kemarin pun menggelar
apel bersama di Lapangan
Apel Pagi Mako Polres Bi-
ma Kota.

"Kebakaran hutan dan
lahan adalah fenomena se-
lalu berulang setiap tahun di
wilayah Kabupaten Bima
dan Kota Bima, yang diaki-
batkan oleh masyarakat
yang membakar untuk pem-
buka hutan menjelang mu-

sim tanam. Oleh karena itu
membutuhkan perhatian
dan konsistensi semua pihak
untuk penanganannya,"
tegas Kapolres Bima Kota,
AKBP Erwin Ardiansyah
yang bertindak selaku Ins-
pektur apel kemarin.

Khusus kepada pene-
gak hukum tekannya agar
fokus untuk melakukan pe-
nyelidikan dan upaya hu-
kum pada kasus kebakaran
hutan dan lahan.

"Agar dapat memberi-
kan efek jera bagi para pe-
laku pembakar hutan dan
lahan dan tidak terus-me-
nerus terjadi," ucapnya.

Kepada Satgas karhutla
juga katanya agar lebih
meningkatkan patroli ter-
padu ke wilayah-wilayah
yang terjadi karhutla agar
penanganan dan lahan da-
pat dengan cepat serta me-
lakukan secara dini pence-
gahan.

"Serta juga patroli dan
mensosialisasikan sekali-

tidak lagi bergerak, sehingga
ibu kandung korban langsung
berteriak minta tolong warga
sekitar.

"Warga langsung berda-
tangan menurunkan korban
yang masih dalam posisi meng-
gantung di atas kayu atap ru-
mahnya," katanya.

Setelah mendapat infor-
masi kejadian tersebut, Ka-
polsek Woha IPTU Edy Pra-
yitno beserta personelnya
langsung  mendatangi TKP.
Kemudian mengambil alih
dengan mengamankan dan
mengsterilkan TKP untuk
dipasang police line.

"Berdasarkan hasil pe-
meriksaan luar oleh dokter
Puskesmas Woha, korban
dinyatakan murni bunuh diri,
karena dari lubang penis me-
ngeluarkan cairan, di lubang
anus mengeluarkan kotoran
serta mulut mengeluarkan air
liur," jelasnya.

Kata Kapolsek, keluarga
korban menolak untuk dilaku-
kan otopsi, sehingga dianjur-
kan untuk menandatangani
surat pernyataan. "Jenazah
korban sudah diambil dan di-
makamkan oleh keluarga,"
pungkasnya. (BE05)

gus seruan untuk larangan
ke seluruh masyarakat
untuk tidak membakar hu-
tan dan lahan," imbuhnya.

Apel untuk menggelar
penanganan kebakaran
hutan dan lahan tersebut
dihadiri oleh Kapolres dan
Waka Polres, FKPD yang
ada di Kota Bima, para PJU
Polres Bima Kota, para to-
koh Masyarakat dan unda-
ngan lainnya.

Berdasarkan informasi
dari BMKG bebernya, pe-
ningkatan Karhutla diper-
kirakan akan terjadi pada
bulan oktober karena pada
bulan oktober merupakan
puncak dari musim kema-
rau.

Tujuan diadakan apel ini
juga katanya, untuk me-
nyamakan langkah serta
menyatukan tekad untuk
saling bahu membahu da-
lam menanggulangi ben-
cana Karhutla yang men-
jadi atensi Presiden RI.
(BE09)

Awas, Polisi Bakal Seret Pembakar Hutan dan Lahan

Warga yang  mendatangi lokasi rumah tempat ditemukannya Usman Muhtar yang tergantung.
Camat Woha, Irfan DJ, SH
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Tiga Mesin PLTGM 50 MW Bonto Beroperasi, PLTU Ujicoba 2021

Hujan Interupsi... dari hal.1

kan Wakil Ketua DPRD,
Nukrah, SSos.

Pantauan Bima Ekspres
akibat dampak ketidakha-
diran Bupati Bima sudah
terlihat sejak awal dimulai
sidang. Dimana kursi un-
dangan untuk eksekutif
tanpak kosong. Hanya se-
dikit saja eksekutif yang
hadir memenuhi ruang ra-
pat utama DPRD setem-
pat.

Rapat paripurna kemu-
dian dibuka kembali sete-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Saat ini, tiga unit mesin

PLTGM 50 MW Bonto su-
dah beroperasi. Bahkan un-
tuk mesin PLTU Bonto yang
saat ini sedang dikerjakan,
akan mulai ujicoba tahun

2021.
Hal itu disampaikan Ma-

najer PLN Persero Bima,
Maman Sulaiman, usai kun-
jungan, bersama Customer
ke PLTGM Bonto, Rabu (4/
9). Kunjungan itu juga diikuti

Bima, BimaEkspres.-
Kasi Teknik dan Opera-

si Bandara Sultan Muham-
mad Salahuddin Bima, Pun-
to  W berharap agar tidak
ada gangguan listrik. Pa-
salnya, akan berakibat fa-
tal bagi penerbangan.

Dikatakannya, di Banda-
ra Bima, terkadang listrik

tidak stabil, sehingga sistem
dapat terganggu. Jika ber-
masalah, maka sistem navi-
gasi mati dan pesawat di
udara, dapat kehilangan pe-
tunjuk arah.

“Sistem listrik  akan ber-
pengaruh  bagi pesawat.  Ji-
ka mati,  pesawat  bingung.
Jalur blank.  Cek poin hilang

Bandara Bima Harapkan tidak Ada Gangguan Listrik

dan pesawat bisa nyasar,”
ungkapnya saat Customer
Gathering dengan PLN
UP3 Bima dalam rangka
Hari Pelanggan Nasional di
aula Hotel Mutmainnah,
Rabu (4/7).

Lanjutnya, biasanya pa-
da jam operasional  normal,
namun malam terganggu.

Sementara, nativigasi  pener-
bangan harus berfungsi se-

lama 24 jam.  “Dengan perte-
muan seperti ini, bisa sharing

tentang keluhan pelanggan,”
ujarnya.

Manager PLT UP3 Bi-
ma, Maman Sulaiman,  me-
ngaku akan menjadikan itu
sebagai atensi. Apalagi ban-
dara adalah objek vital. “Di
Bandara Bima masih regu-
ler,  maka mengirimkan  satu
sumber,” ujarnya.

Kata dia, perlu ada ske-
ma khusus di Bandara, se-
perti di Bandara Soekarno
Hatta. Saat bertugas di Ban-
ten, dahal itu dapat diwu-
judkan dan diterapkan di  di
Bima.

Sementara itu, perwaki-
lan PLN Mataram, Anton,
menyampaikan, di PLN
ada standardisasi menga-
tasi  masalah.  Apalagi, ja-
ringan rentan pengaruh
eksternal.

“Menyebabkan black-
out. Bisa karena pohon  dan
petir,” ujarnya. (BE04)

PLTGM 50 MW Bonto dan PLTU Bonto diharapkan  kedepannya dapat memenuhi kebutuhan listrik di Bima-Dompu.

lah Sekda tiba diruang ra-
pat.  Namun baru saja palu
diketuk tanda dimulainya ra-
pat, anggota dewan, M Ami-
nurllah langsung mengacung-
kan protes.

Dia mempertanyakan
kembali ketidakhadiran Bu-
pati Bima serta soal rasio
pendapatan dan pengeluaran
daerah.

“Sebagai kepala daerah
atau Bupati ini mestinya
meneliti integritas ASN se-
laku eksekutif pelaksana

kegiatan daerah. Untuk
itu mutasi itu bukan soal
suka dan suka," protes pria
yang akrab disapa Maman
tersebut.

Maman menyarankan
agar tidak terlena dengan
prestasi dan penghargaan
yang diberikan pemerin-
tah pusat.

Apalagi karena peng-
hargaan itu kata dia, pu-
sat menilai daerah sudah
mampu sehingga kucuran
anggaran terpotong hing-

Kunjungan bersama Customer di PLTGM Bonto, Rabu.

Asisten 1 Setda Kota Bima, Drs Suptarman, MAP dan Asisten III Setda Kabupaten Bima,
Drs H Arifuddin, saat berada di ruang kontrol PLTGM Bonto.

Asisten 1 Setda Kota Bima,
Drs Supratman, MAP dan
Asisten III Setda Kabupa-
ten Bima, Drs H Arifuddin.

Maman menyampai-
kan, kunjungan ini  agar  pe-
langgan mengetahui  kesia-

pan kelistrikan  dan rencana
kedepan. Karena, pada 2020
nanti diharapkan semua
pembangkit di Bima sudah
terkoneksi.

“Sudah ada interkoneksi

cadangan sampai 45 MW,”
ujarnya.

“PLTU  Bima masih di-
kerjakan. Dengan bahan ba-
tu bara.  Progresnya  sudah
terlihat dan 2021 bisa ber-

Jika satu unit 10 MW ber-
hasil, kata dia, maka akan di
ujicoba lagi satunya, sehing-
ga 20 MW PLTU Bonto be-
roperasi. Ditambah lagi ada
rencana pembangunan PLT-

antara Bima dan Sumbawa.
Dengan interkoneksi ini   ada

operasi dengan ujicoba satu
unit 10 MW,” ungkapnya.

GM di Sape, sehingga menam-
bah pasokan listrik. (BE04)

Korban Rabies... hal.1

apalagi di desa-desa.
Pemberantasan anjing

rabies ini harus ada ker-

jasama semua pihak, baik
pemerintah maupun masya-
rakat.

“Kasihan warga yang
menjadi korban anjing ra-
bies," katanya. (BE03)

ga kedepannya tidak baik
bagi kemajuan daerah.

Anggota dewan lainnya,
Ilham Yusuf dari PKS juga
menyentil ketidakhadiran
Bupati Bima. Padahal se-
belumnya telat diingatkan-
nya dalam rapat paripurna
lalu, saat paripurna penan-
datanganan nota KUA-PP-
AS sudah disepakati, Bupati
harus hadir dalam momen-
tum paripurna selanjutnya.

Terlebih wakil rakyat yang
cukup vokal, Edi Mukhlis.

Duta Partai Nasdem terse-
but mengkritik keras keti-
dakhadiran Bupati dalam
rapat-rapat penting seperti
ini.

Karena katanya, apa yang
dibahas dalam paripurna
tentu bermakna penting da-
lam membahas program pem-
bangunan.

"Kehadiran Bupati ada-
lah sebuah keharusan, di-
samping menjaga marwah
lembaga dewan juga agen-
da ini sangat penting dan

urgen sekali," sentilnya de-
ngan suara khasnya.

Lantaran terus dihujani
interupsi menanyakan ke-
tidakhadiran Bupati, rapat
kembali diskors untuk me-
minta pendapat masing-
masing fraksi.

Dan saat paripurna di-
lanjutkan kembali, Sekda
dalam laporan pengajuan
RAPBD menyebutkan,
usulan anggaran di RAPD
Perubahan sebesar Rp 1,8
triliun lebih. (BE09)
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Polisi Geledah dan Periksa Oknum Bidan RSUD di Kasus Aborsi
Kota Bima, BimaEkspres.-

Setelah menahan tiga
tersangka dalam kasus du-
gaan aborsi, yang terdiri da-
ri pasangan kekasih yang
merupakan orang tua bayi
malang serta pria yang mem-
berikan obat aborsi, Rabu
(4/8) kemarin Polres Bima
Kota memeriksa oknum bi-
dan RSUD Bima yang didu-
ga berperan kuat dan pen-
ting dalam aborsi.

Oknum bidan berinisial
E tersebut sebelumnya di-
tahan selama satu hari un-
tuk kepentingan pemerik-
saan, terkait dengan pe-
rannya dalam kasus duga-
an aborsi hingga menewas-
kan anak berusia 36 Minggu
dalam kandungan wanita be-
rinisial AN beberapa hari lalu.

"Kita sempat tahan dan
memeriksa bidannya, tapi
karena alat bukti kurang ma-
kanya kita lepas kembali.

Proses hukum tetap berjalan
juga kok," ujar Kapolres Bi-
ma Kota melalui Kasat Res-
krim Iptu Hilmi Manossoh
Prayugo Sik kepada warta-
wan Rabu kemarin.

Dari keterangan oknum
bidan ini lanjut Hilmi, Pe-
nyidik terus mencocokkan
beberapa keterangan yang
sudah diambil, dari tiga ter-
sangka sebelumnya. Dan
pemeriksaan untuk oknum
bidan ini kemungkinan akan
berlanjut dimana untuk me-
ngetahui perannya selama
kasus dugaan aborsi.

"Kita juga sudah meng-
geledah rumah oknum bi-
dan E dan polisi menemu-
kan segudang obat-obatan
dan puluhan obat cairan in-
fus serta alat-alat suntik,"
bebernya kepada wartawan.

Penggeledahan urainya
setelah polisi menuntaskan
pemeriksaan kepada ok-

Penghargaan...  dari hal.1

pemadaman. Namun, ber-
harap PLN dapat menga-
tasi itu semua, sehingga
memberi kenyamanan bagi
pelanggan.

Manager PLN UP3 Bi-
ma,  Maman Sulaiman, pun
merespon apa yang men-
jadi masukan dan kritikan
dari pelanggan dan akan
berupaya memberikan pe-
layanan terbaik. Saat itu,
dipaparkan juga tentang
kondisi kelistrikan  di wila-
yah Bima-Dompu.

Harapannya dengan pe-
layanan kelistrikan yang op-
timal, akan memberikan du-

num bidan dan kemudian me-
mutuskan untuk melepas kem-
bali E karena kurangnya alat

bukti untuk menjeratnya.
Meskipun demikian, Hilmi
memastikan proses hukum

Mataram, BimaEkspres.-
Berkunjung pada ajang

pameran dalam simposium
internasional Asia Pacific
Geopark Network di Ho-
tel Lombok Raya Mataram-
NTB (3/9/2019) rasanya cu-
kup untuk mengenal ratusan
geopark dunia.

Hampir seluruh booth
setiap negara menampil-
kan informasi dalam ben-
tuk display foto dan bro-
sur.

Ada pula yang meleng-
kapi dengan buku dan bro-
sur tentang masing masing
keunikan geopark di ne-
gara mereka. Beberapa booth
lain menjelaskan geopark
mereka dengan video doku-
menter.

Seperti dilansir laman

diskominfontb, Jepang mi-
salnya, melengkapi booth
mereka dengan peta besar
negara kepulauan mereka
yang diletakkan di lantai.

Beberapa pengunjung
yang meminta penjelasan
akhirnya harus berjalan mon-
dar mandir diatas peta beru-
kuran besar itu mengikuti pe-
mandu booth.

Jepang sendiri memiliki
44 geopark. 19 diantara-
nya terdaftar sebagai Unes-
co Global Geopark.

Sebagai negara dengan
potensi bencana gempa
yang lebih kurang mirip
dengan Lombok, Jepang
memiliki kepedulian tinggi
terhadap lingkungan sebagai
budaya sehari hari selain du-
kungan besar dari pemerin-

Geopark Dunia di Hotel Lombok Raya

akan tetap berjalan.
Dari hasil penyelidikan,

sejauh ini polisi belum mene-

mukan adanya keterlibatan
pihak lain karena dari hasil
pemeriksaan tersangka beri-
nisial Ma, selama empat kali
menjalankan aksinya Ma mem-
beli obat dari bidan di RSUD
berinisial E tersebut.

"Empat kali transaksi itu
dibeli semua pada si E ini. E
pun bukan pemain baru seper-
tinya," beber Hilmi.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, dugaan keterlibatan oknum
bidan RSUD Bima ini terungkap
setelah pelaku aborsi mengaku
mendapatkan obat aborsi dari
seorang bidan.

Saat ini, tiga orang telah
ditetapkan sebagai tersang-
ka yakni ibu janin, pacar ibu
janin dan seorang mantan
pegawai RSUD Bima.

"Kami akan terus dalami,
termasuk kemungkinan ada-
nya keterlibatan oknum lain
dan adanya jaringan untuk ini,
" pungkas Hilmi. (BE09)

tah mereka.
Begitupula dengan Ko-

rea Selatan yang memiliki
14 geopark baru sembilan
diantaranya yang telah ter-
daftar sebagai Unesco Glo-
bal Geopark.

Indonesia sendiri me-
nampilkan beberapa booth
geopark termasuk Rinjani
Geopark. Keunikan dan
keanekaragaman ditampil-
kan bahkan dengan men-
datangkan model yang me-
ngenakan pakaian tradisi-
onal seperti dilakukan booth
Papua.

Hal ini menarik minat
pengunjung tak hanya pe-
serta simposium tapi juga
masyarakat umum dan pe-
lajar.

Sebagai bagian dari edu-
kasi, pameran ini menge-
nalkan keindahan di be-

lahan dunia lain sekaligus
mengetahui kekayaan alam

Kasat Reskrim, IPTU Hilmi Manossoh Prayugo, SIk

kungan terhadap perkemba-
ngan usaha. Termasuk bagi
perusahaan yang ingin me-
ngembangkan diri.

Maman menyampaikan,
Customer Gathering salah
satunya mengundang pe-
langgan. Selain itu, unit juga
mendatangi pelanggan, ter-
masuk memberikan pelaya-
nan perbaikan instalasi di
sekolah, baik SMP maupun
SMA.

Selain itu, PLN UP3 Bi-
ma, menandatangani agree-
ment Layanan Premium de-
ngan CV Sape Sukses Ber-
sama. (BE04)

dan bagaimana merawat-
nya. (BE04)

Mataram, BimaEkspres.-
The 6th Asia Pacific

Geoparks Network (APGN)
Symposium 2019 di Lombok
Nusa Tenggara Barat, menga-
ngkat tema besar bertajuk
“UNESCO Global Geoparks
Toward Sustaining Local
Communities and Reducing

Geohazard Risk”.
Simposium yang dihadiri

para geolog di kawasan Asia
Pasifik itu, dibuka resmi Gu-
bernur NTB, Dr.H. Zulkiefli-
mansyah bersama Presiden
Global Geopark Network,
Guy Martini, Executive
Chairman of Indonesian

National Commission for
UNESCO, Prof. Dr. H. Arief
Rachman, dan berbagai pihak
terkait lainnya, Selasa (3/9-
19) di Rinjani Room Hotel
Lombok Raya Mataram.

Usai pembukaan dilanjut-
kan pembahasan materi yang
dibagi ke dalam lima subtema
dan simposium akan berakhir
pada tanggal 6 September
2019.

Kelima subtema yang di-
bahas itu, meliputi: Pertama,
“Empowering local socio-
economic for sustainable de-
velopment. Kemudian Materi
kedua dengan subtema “En-
gaging Communities, geo-
hazard risk and recovery”.

Ketiga membahas subte-
ma “Popularizing scientific
knowledge for public edu-
cation. Keempat, Promot-
ing aspiring global geoparks.
Dan subtema yang kelima ada-
lah Networking volcanic and
karst landscape global geo-
parks.

Pada pembahasan subte-
ma “Empowering local so-

cio-economic for sustain-
able development, berlang-
sung di hari pertama di ruang
Pejanggik Hall, Hotel Lom-
bok Raya, Mataram, Nusa
Tenggara Barat, menghadir-
kan (4) empat orang pembi-
cara asal Cina, Vietnam, dan
Korea Selatan. Tiap-tiap
pembicara menyampaikan
praktik baik yang diterapkan
pada geopark masing-ma-
sing, sesuai dengan tema.

Huang Wen selaku Ko-
mite Administratif Nasional
dari UNESCO Global Geo-
park (UGG) Tianzhushan di
Provinsi Anhui, Cina, menyam-
paikan bahwa di kawasannya
telah terbangun sebuah geo-
tourism yang terstruktur melalui
infrastruktur yang masih terus
ditingkatkan hingga saat ini.
Selain itu untuk mencapai se-
buah keberlanjutan (sustaina-
bility), Huang Wen menjelas-
kan bahwa Unesco Global
Geopark (UGG) Tianzhushan
telah menerapkan pendekatan
berbasis pendidikan ilmiah dan
pembangunan kapasitas yang

berkelanjutan bagi komunitas
dan masyarakat lokal disekitar-
nya.

Tidak jauh berbeda dengan
itu, Vi Tran Thuy pembicara
yang berasal Unesco Global
Geopark (UGG) Non Nuoc
Cao Bang, Vietnam, menjelas-
kan bahwa untuk mencapai
sebuah pariwisata yang ber-
kelanjutan pada kawasan ge-
opark-nya, maka Pemerintah
Provinsi Cao Bang menyusun
sebuah strategi panduan pem-
bangunan pariwisata. Strategi itu
dituangkannya kedalam 10 Pro-
gram Provinsi Cao Bang, te-
rangnya.

Sedangkan Min Huh dari
UGG Mudeungsan, Korea
Selatan, mengungkap Nilai
Universal Luar Biasa (Out-
standing Universal Value/
OUV) yang dimiliki kawa-
sannya dan perjalanannya
dalam meraih status geo-
park global.

Sementara Narasumber
terakhir adalah Jihong Bao
berasal dari UGG Shilin,
Provinsi Yunan, Cina Barat

Daya. Bao dalam paparan-
nya banyak bercerita tentang
kekayaan jenis batuan yang
terdapat pada kawasan geo-
park-nya. Juga beragam pro-
gram pariwisata yang dite-
rapkannya, serta status se-
bagai geopark global telah
memberikan banyak manfa-
at begi peningkatan sosial
ekonomi masyarakat sekitar
kawasan geopark, ujarnya.

Agenda simposium hari
pertama diakhiri pada pukul
17:00 WITA untuk kemudian
dilanjutkan dengan Mid-Sim-
posium Excursion (Field
Trip) ketiga destinasi berbe-
da, yaitu Jalur Utara (Desa
Adat Gumantar dan Senaru),
Jalur Tengah (Museum, Ke-
malik Lingsar dan Aik Berik),
dan Jalur Timur (Sembalun)
yang dilaksanakan di hari ke-
2. Adapun sesi simposium
untuk pembahasan subtema
berikutnya akan dilanjutkan
kembali di hari ke-3 dan ke-
4 dengan melanjutkan baha-
san pada kelima subtema
yang sama. (BE04)

APGN Symposium, Bahas Lima Tema
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Klinik Konsultasi Dana Desa Diharapkan Minimalisir Penyimpangan
Dompu, BimaEkspres.-

Bupati Dompu, Drs H
Bambang M Yasin berha-
rap agar semua Kepala De-
sa yang ada di Kabupaten
Dompu untuk bisa meng-
gunakan Dana Desa (DD)
secara efektif, efesien dan
transparan. Tujuannya,  un-
tuk meningkatkan kesejahte-
raan masyarakat di desa.

Dengan adanya Klinik
Konsultasi Dana Desa, di-
harapkannya bisa memini-
malisir penyimpangan.

“Dengan adanya klinik ini

sebagai bentuk perhatian pe-
merintah pada kepala Desa,"
katanya saat acara Launch-
ing dan Sosialisasi  Klinik Kon-
sultasi Dana Desa Tahun 2019,
di Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Pemerintah De-
sa Kabupaten Dompu, Rabu (4/9).

Bupati juga meminta agar
semua Kepala Desa untuk
memanfaatkan Klinik kon-
sultasi Dana Desa yang ba-
ru di-launching itu dengan
sebaik baiknya. Selalu ber-
kordinasi dengan pihak ter-
kait, seperti Inspektorat se-

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub)

Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti
Rohmi Djalilah, M. Pd me-
nerima kunjungan dari Ma-
ritim Muda NTB, bertempat
di ruang kerja Wakil Gu-
bernur NTB, Rabu (4/9).

Pertemuan yang berlang-
sung hangat itu, berhajat un-
tuk mengundang Wagub pa-
da kegiatan Gelegar Pemu-
da Satu Negeri, yang akan
diikuti oleh berbagai komu-
nitas-komunitas kaum muda
NTB, masyarakat dan se-
kolahan.

Gelegar Pemuda Satu
Negeri ini, merupakan kegi-
atan Nasional yang terse-
lenggara di 24 Provinsi di In-
donesia. Di NTB kegiatan
ini terbagi menjadi dua ke-
giatan utama, yakni Gerakan
Bersih dan Edukasi.

Pada Maritim Muda NTB,
Wagub menyampaikan duku-
ngannya pada kegiatan ter-
sebut. “Saya sangat berse-
mangat terlebih membahas
masalah sampah ini, dan
semoga tidak ada halangan
apapun dan InsyaAllah saya
akan hadir,” tutur Wagub.

Menurut Wagub, peran
kaum muda dengan berko-
laborasi dengan berbagai
pihak sangatlah penting.
Kampanye zero waste oleh
kaum muda, melalui cara

belum Dana Desa itu cair.
“Saya tidak mau men-

dengar lagi ada Kades yang
terlibat masalah hukum ka-
rena mengelola dana Desa,"
tegasnya, seraya meminta

cukup hanya dua kepala de-
sa yang  terjerat hukum.

Dalam mengelola DD
harus tetap menjunjung ting-
gi aturan dan regulasi yang
berlaku. Jangan sampai ada

Wagub Apresiasi Kegiatan
Gelar Pemuda Satu Negeri

yang melabrak hukum, se-
hingga harus berhadapan de-
ngan proses hukum.

“Manfaatkan dana de-
sa itu untuk kemakmuran
masyarakat," katanya.

yang lebih santai, dengan me-
lalui sosial media seperti, Fa-
cebook dan WhatsApp akan
lebih mudah diterima oleh
masyarakat.

Wagub menyampaikan
juga bahwa, edukasi ada-
lah kunci keberhasilan zero
waste. Dengan demikian
masyarakat akan mengerti
dan tahu apa yang akan dila-
kukan terhadap sampah.

Wagub sangat berharap
agar seluruh daerah di NTB
dapat menerapkan hal yang
sama dengan Dompu.

“Di Dompu 50% Posyan-
du telah menerapkan Pos-
yandu keluarga, yang mana
Posyandu ini merangkul ibu
hamil, bayi, anak remaja dan
lansia. Tidak hanya itu Pos-
yandu terintegrasi dengan
bank sampah di Dompu,”
tutup Wagub.

Nawfil Dullina Anggara,
S.E selaku Ketua Daerah
Maritim Muda Nusantara
Provinsi NTB (Penanggung
Jawab Kegiatan Gelegar Pe-
muda Untuk Negeri Wilayah
Provinsi NTB) menjelaskan
bahwa organisasi kepemuda-
annya sangat peduli atas per-
masalahan sampah dan ber-
harap dengan terselenggara-
nya acara Gelegar Pemuda
Satu Negeri ini, dapat menum-
buhkan rasa yang sama di
masyarakat. (BE04)

Wagub  NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menerima
kunjungan Maritim Muda NTB.

Pada acara Launching
itu bupati didampingi Ka-
polres, Kejari dan pejabat
lainnya dengan menggun-
ting pita peresmian klinik kon-
sultasi dana desa. (BE03)

Bupati Dompu, H Bambang M Yasin, saat meresmikan klinik dana desa.


