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Kota Bima, BimaEkspres.-
Pawai Rimpu yang digagas Pemkot Bi-

ma akhirnya mampu memecahkan Mu-
seum Rekor Indonesia (MURI), Sabtu (12/
10).  Kegiatan ini juga dalam rangka HUT
ke-74 TNI.

Awalnya Pemkot melalui  Dinas Pariwi-
sata (Dispar) menargetkan 15.000 peserta,
namun akhirnya melampaui 20.165. Hitu-
ngan itu berdasarkan  perkiraan yang dibuat

Baca: Pecahkan Rekor... Hal 4

pihak MURI sendiri.
Tidak hanya Pawai Rimpu, namun juga

Parade Kuda Pacuan. Pemkot Bima ha-
rus mengerahkan seluruh pegawai lingkup
kota Bima, sekolah, dan masyarakat umum.

Pantauan BimaEkspres, pawai dimulai
dari lapangan Serasuba dan finish di Pan-
tai Lawata. Kaum wanita tidak hanya me-
ngenakan rimpu, tapi juga sanggentu atau
penutup kain dibagian bawah. Kaum Pria

Pawai Rimpu Kota Bima
Pecahkan Rekor MURI

Bima, BimaEkspres.-
Kegiatan patrol keliling yang dilakukan

petugas Pengamanan Hutan (Pamhut) Re-
sort Madapangga Bolo Balai KPH Tofo
Pajo Soromandi (BKPH-TPS) bersama
Babinsa Desa Woro berhasil amankan 80
balok sonokling, Sabtu (12/10).

Kepala BKPH, Syaifullah, SHut., MSi,
mengatakan, 80 balok yang diamankan pe-
tugas Pamhut bersama TNI AD Babinsa
Desa Woro ditemukan di lokasi So  Sera
Lano saat operasi mulai dari So Mada Oi
Mila. Kini kondisi hutan semakin parah
akibat aktivitas masyarakat seperti peram-
bahan dan penebangan.

“Patroli ini dilakukan sebagai upaya peng-

Baca: Diamankan... Hal 6

80 Balok Kayu
Sonokling Diamankan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Di tengah minimnya APBD Kota Bima,

maka tidak serta merta membangun se-
perti membalikan telapak tangan. Namun
semangat membangun harus jadi motivasi
dengan dukungan rakyat.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Bima, H
Muhammad Lutfi, SE saat membuka aca-
ra launching Lawata Night, Jum’at ma-
lam (11/10).

Dikatakannya, secara bertahap, pasti
akan ada perubahan pembangunan. Maka
dukungan dari berbagai pihak sangat di-
butuhkan, baik masyarakat, Pemerintah
Pusat, Provinsi NTB, bahkan BUMN.

“Membangun Kota Bima tidak seperti
membalik telapak tangan, APBD  Kota
Bima hanya 800 miliar terkeceil di NTB,
tapi semangat kita harus terus didorong"
ujarnya.

Sebagai kepala daerah, harus percaya
diri, segala upaya dan kekuatan akan di-
lakukan untuk membangun Kota Bima ter-

Baca: Membangun... Hal 6

mengenakan sambolo dan katente tembe.
Peserta pawai pun bahkan tak terputus

dari lokasi start sampai ke lokasi finish.
Hingga pihak MURI memutuskan, bah-
wa pawai rimpu Kota Bima berhasil meme-
cahkan rekor.

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi,

Proses Shoot Lama, Para Pemain Jadi Aktor dan Aktris Hebat

Triathlon dan Duathlon digelar jajaran Kodim 1608/Bima dalam rangka HUT ke-74 TNI tahun 2019. Kegiatan dipusatkan di Pantai
Lawata, Kota Bima  Ahad (13/10).  Berita di halaman 2.

APBD Kecil, tidak
Mudah Membangun

Baca: Jadi Hebat... Hal 4

SEJAK memulai proses shoot sebulan
silam, terungkap ada banyak kisah atau
cerita unik yang alami baik oleh kru hing-
ga para pemain. Namun yang paling me-
narik adalah cerita para kru dibalik layar.

Sang Sutradara yang akrab disapa Oge,
mengungkapkan proses penggarapan film
perdana-nya di Bima ini cukup berbeda
dari yang lainnya. Yakni mulai menjaring
para pemain lokal asli Bima hingga mem-
plototi sejumlah lokasi indah dan sesuai
dengan naskah film.

Diakui Oge, proses penggarapan syu-
ting film ini bak seorang kuli panggul tani.
Dimana terdapat suka dan duka serta ce-
rita haru-biru hingga ia tetap melanjutkan

Sejumlah pemain film La One tengah memperagakan ulang potongan adegan yang paling
di ingat.

Kayu yang diamankan petugas.

Rampung sudah proses syuting film layar lebar karya para sinies asli dana Mbojo.
Film yang semua melibatkan para pemain asli Bima tersebut, juga melakukan proses
syuting di sejumlah tempat-tempat indah nan bersejarah di wilayah Bima. Bagaimana
kisahnya, berikut catatannya. (Ikra Hardiansyah)

Catatan dari Proses Syuting Film Layar Lebar La One
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CATATAN REDAKSI

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bima meng-
gelar Pawai Rimpu dan berhasil mencatatkan
sejarah di Museum Rekor Indonesia (MURI)
dengan jumlah 20.165 peserta. Sebelumnya
Pemkab Dompu memecahkan rekor 11 ribu.

Untuk memecahkan rekor ini, Pemkot Bi-
ma menggelontorkan anggaran Rp 100 juta
lebih. Kegiatan ini juga sebagai rangkaian
HUT ke-74 TNI.

Namun, event  ini juga mendapat kritikan.
Pasalnya, digelar saat Pemkot Bima menga-
lami devisit cukup besa, yakni Rp 18 miliar.
Rasionalisasi anggaran pun dilakukan de-
ngan memangkas sejumlah anggaran untuk
program-program yang sudah ditetapkan da-
lam APBD Kota Bima.

Seperti anggaran pengadaan mobil pe-
nyedot debu ditiadakan hingga dana bansos
yang semula dianggarkan Rp 12,5 miliar ma-
lah dipangkas menjadi sisa Rp 7 miliar. Di
tengah rasionalisasi anggaran karena me-
ngalami defisit, Pemerintah Kota Bima harus-
nya tidak menggelar event itu.

Namun disisi lain, setelah event digelar
dan mampu memecahkan Rekor MURI dan
melampaui target  dari 15.00 peserta, banyak
yang memberikan sambutan positif. Namun,
bukan berarti yang memberi kritik juga tidak
tepat.

Maka ke depan Pemkot Bima perlu membu-
at perencanaan yang metang dalam  penyusunan
program dan anggaran. Apalagi devisit yang
dialami cukup besar. Bantuan untuk usaha senilai
Rp12 miliar harus terpangkas setengah, se-
dangkan disisi lain ada target 10.000 lapangan
kerja.

Devisit ini tentu akan memberi dampak
pada pencapaian program dan janji politik
pasangan Lutfi-Feri. Jangan sampai devisit
ini berdampak lebih luas lagi, sehingga peru-
bahan yang diharapkan cepat menjadi lam-
ban atau terhambat.

Tapi, pagelaran rimpu juga memiliki
makna positif dalam mengembalikan keka-
yaan budaya yang mulai tegerus zaman. Du-
nia mode modern bisa menjadi ancaman hi-
langnya warisan budaya.

Besarnya antusias masyarakat menunjuk-
kan warisan ini masih terjaga dan perlu di-
kembangkan. Termasuk mendorong pengra-
jin tradisional untuk berdaya dan menjaga
penjaga warisan budaya.

Produk kerajinan kain tenun Bima, pada
dasarnya telah mendapat minat besar di ma-
syarakat luar. Bahkan kain tenun juga men-
jadi pilihan perancang busana terkenal, bah-
kan dipentaskan hingga di luar negeri.

Maka, lepas dari pro dan kontra terhadap
pagelaran pawai rimpu, ada banyak catatan
yang perlu diperhatikan bersama. Baik oleh
pemerintah maupun masyarakat. Dari aspek pe-
merintah harus membuat perencanaan yang
matang, tidak hanya keinginan.

Melakukan terobosan lain dalam mendorong
pelestarian budaya dan peningkatan produk
tenunan. Kritik yang disampaikan berbagai
pihak, menjadi catatan, agar gerak langkah Pem-
kot selalu terarah dalam mencapai perubahan
besar. (*)

Rimpu dan Devisit Bima, BimaEkspres.-
Kedua kalinya Triathlon

dan Duathlon digelar jajaran
Kodim 1608/Bima dalam
rangka HUT ke-74 TNI ta-
hun 2019. Kegiatan dipusat-
kan di Pantai Lawata, Kota
Bima  Ahad (13/10). Lomba
berjalan lancar dan sukses dan
mendapat apresiasi dari pe-
merintah  serta masyarakat.

"Alhamdulillah, kegiatan ini
mendapat respon positif dari
masyarakat Kota Bima, se-
hingga di HUT ke-74 TNI,
kami masih melaksanakan se-
perti tahun sebelumnya," jelas
Dandim 1608/Bima Letkol Inf
Bambang Kurnia Eka Putra.

Kata dia, sejak awal, ke-
giatan yang dirasa baru telah
dipersiapkan dengan maksi-
mal lebih awal sehingga pelak-
sanaan berjalan dengan lan-
car dan sukses.

"Event Triathlon dan Du-
athlon kerjasama Kodim 1608/
Bima dan Pemerintah Kota
Bima," katanya.

Event Triathlon dan Dua-
thlon dipusatkan di Pantai La-
wata Kota Bima dihadiri Wali

Kota Bima, Wakil Walikota
Bima, Sekda Kota Bima, Dan-
dim 1608/ Bima, Kapolres Bima
Kota, Ketua DPRD Kota Bi-
ma, Pimpinan OPD Lingkup
Pemerintah Kota Bima, dan
masyarakat Kota Bima.

"Event olahraga Triathlon
ini melombakan tiga kategori,
Olympic Distance Course
(Renang 750 meter, Sepeda
10 kilometer, Lari 5 kilome-
ter)," katanya.

Dandim juga menjelaskan,
peserta Triathlon sejumlah 75
peserta utusan dari beberapa
Provinsi di Indonesia. Sedang-
kan untuk Duathlon peserta
lokal berjumlah 50 orang de-
ngan memperebutkan hadiah
puluhan juta rupiah.

"Untuk Triathlon Juara I
mendapatkan hadiah Rp22.-
500.000, juara II Rp 20.500.-
000, Juara III Rp18.000.000,-
, sedangkan untuk Duathlon
Juara I mendapatkan hadiah
Rp6.000.000, juara II Rp5.000.-
000, Juara III Rp4.000.000,"
sebutnya.

Dandim 1608/Bima, Letkol
Inf. Bambang Kurnia Eka

Putra mengapresiasi dukung-
an masyarakat Kota Bima,
terlebih support dana dari
Pemerintah Kota Bima,

Bambang menilai pelak-
sanaan Triathlon dan Dua-
thlon kali ini cukup meriah,
semoga ditahun berikutnya
akan semakin meningkat.
Kegiatan ini dalam rangka
HUT TNI ke 74.

"Kegiatan ini sangat baik
dan mendapat apresiasi ma-
syarakat, kita akan atensi
sebagai bahan perbaikan ke-
depan, untuk mengembangan
dunia olah raga dan pariwisata
Kota Bima, sehingga akan lebih
maju dan bisa mengikuti event
lomba sampai level Internasio-
nal," terangnya.

Jauhari Johan asal Suma-
tra Selatan berhasil meraih
sebagai juara 1 pada Kategori
Triathlon (Nasional) dengan
total hadiah utama Rp22 juta,
juara 2 Raonal Bintang Setia-
wan Sudirman asal Probo-
linggo mampu menduduki po-
sisi juara 2 dan Andi Wibawa
asal Bali menjadi juara 3, Yan
Bahtiar asal NTB juara 4

Marlingga Alfedo asal Sura-
baya berada di posisi ke 5.

Serka Seta Idia Pratama
Satkopaska juara 6, Nikola
Frederik Rama Putra Sura-
naya juara 7, Praka Jefri Ka-
bula Satkopaska juara 8, Ser-
da Sulfikar Makasar juara 9
dan Pratu Daniel Fran Wato-
po Yonif 410/Alugoro di uru-
tan ke 10.

Untuk katagori Duathlon
dengan hadiah utama Rp6
juta, keluar sebagai juara 1
adalah Muhaimin asal Bima.
Juara 2 diraih oleh Prada Ali
Sujana dari Kompi A Yonif
742/SWY. Juara 3 diraih oleh
Rinci asal Bima. Juara 4 dira-
ih oleh Praka Sahrul Rama-
dhan dari Kompi A Yonif 742
/SWY. Juara 5 diraih oleh
Sunardin dari Pisi Kab Bima.
Juara 6 diraih oleh Julkifli asal
Kota Bima. Juara 7 diraih
oleh Haikal dari ISSI Kota
Bima. Juara 8 diraih oleh Na-
ief dari Bima. Juara 9 diraih
oleh Jamhir asal Kota Bima
dan Juara 10 diraih oleh Fran-
sisco Karel Misa Asal Kota
Bima. (BE05)

Triathlon dan Duathlon Kodim 1608/Bima Sukses Digelar

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wali Kota Bima, H Mu-

hammad Lutfi SE, didampingi
Wakil Kota Bima dan unsur
FKPD lingkup Kota Bima,
membuka kejuaraan pacuan
kuda tradisional dalam rangka
HUT ke-74 TNI, Ahad (13/
10). Kegiatan dilaksanakan
Kodim 1608/Bima atas kerja
sama dengan Pemerintah
Kota Bima dipusatkan di are-
na pacuan kuda Kelurahan
Sambi Nae Kota Bima.

Ketua Panitia Pacuan
Kuda, Mayor Inf Hardani
menyampaikan, kegiatan
pacuan kuda ini terselenggara
berkat kerjasama Pemerintah
Kota Bima dan Kodim 1608/
WB, dalam rangka menyam-
but dan memeriahkan HUT
ke-74 TNI tahun 2019.

"Kejuaraan pacuan kuda

tradisional ini, bertujuan untuk
mengangkat kelestarian buda-
ya masyarakat Bima dalam
mempromosilan wisata dae-
rah," jelasnya.

Pacuan kuda akan dilaksa-
nakan selama delapan hari ini,
diikuti kuda dari Sumba, Kota

Bima, Kabupaten Bima, Dom-
pu, Sumbawa bahkan pulau
Lombok. Jumlahnya 725 ekor
kuda yang tersebar di 13 kelas.

"Total hadiah yang dipere-
butkan sebanyak Rp600 juta
rupiah," katanya.

Sementara Wali Kota

Bima, H Muhammad Lutfi,
SE, mengapreasi Dandim
Bima atas terselenggaranya
kegiatan pacuan kuda.

"Pacuan kuda merupakan
ajang kegiatan tradisi bima
yang sudah menjadi turun te-
murun, saya mengajak ma-
syarakat untuk tetap perta-
hankan dan terus digaungkan
budaya tradisonal Bima ini agar
menjadi ikon Bima," ujarnya.

Lutfi berterima kasih atas
partisipasi dan keterlibatan
semua pihak, sehingga pelak-
sanaan pacuan kuda tradisi-
onal Bima ini dapat dilaksana-
kan dengan baik.

"Mari kita sama sama jaga
keamanan dan ketertiban agar
pelaksanaan pacuan kuda bisa
terlaksana dengan lancar dan
sukses hingga hari penutupanya
nanti," ajaknya. (BE05)

Pacuan Kuda dalam Rangka HUT ke-74 TNI Dimulai

Bima, BimaEkspres.-
Dandim 1608/Bima Letkol

Inf Bambang Kurnia Eka
Putra, mengaku pacuan kuda
tidak hanya dilihat dari satu
aspek. Namun banyak aspek
tumbuh dan berkembang, se-
perti ekonomi masyarakat.

"Selain pelestarian pariwi-
sata budaya masyarakat
Bima, pacuan kuda seperti ini
banyak memunculkan pertum-
buhan ekonomi masyarakat,"
jelasnya, Ahad (13/10).

Kata dia, kejuaraan pacuan
kuda tradisional di Sambinaee
Kota Bima ini, diharapkan dapat
melestarikan budaya daerah.

"Semoga pacuan kuda ke-
depan dapat berkembang de-

ngan baik, melalui kejuaraan
pacuan kuda ini juga diharapkan
dapat mengangkat pariwisata
Kota Bima dalam rangka me-
majukan perekonomian masya-
rakat Bima," katanya.

Lanjut Bambang, selama
terselenggaranya kegiatan ini,
ekonomi masyarakat tumbuh.
Trjadi perputaran ekonomi di
arena pacuan.

"Masyarakat kecil seperti
joki dan orang tua, pedagang,
masyarakat, mendapatkan
penghasilan dari jasa yang
mereka tawarkan, kesempa-
tan seperti ini sangat dinanti-
kan oleh masyarakat pecinta
pacuan kuda," katanya.

Kata Bambang pacuan

kuda merupakan salah satu
cabang olahraga yang masih
perlu dikembangkan di tanah
air. Oleh karena itu event ini
sangat membantu Pordasi
Provinsi NTB.

"Kegiatan ini juga dalam rang-
ka memotivasi generasi muda
untuk lebih baik, mencintai olah
raga kuda dan menigkatkan pres-
tasi berkuda ditingkat daerah ma-
upun nasional," katanya. (BE05)

Dandim: Pacuan Kuda Majukan Perekonomian Masyarakat
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Dilempar, Kaca Kantor Pemdes Roka Pecah

Bima, BimaEkspres.-
Kaca pintu dan jendela kantor

Pemerintahan Desa Roka, Keca-
matan Palibelo, Kabupaten Bima pe-
cah. Diduga dilempar batu oleh orang
tidak dikenal (OTK)  Ahad (13/10)
sekitar pukul 02.30 Wita dini hari.

Kepala Desa Roka, Ikhsan, SPd,
membenarkan kejadian itu. "Iya
benar informasi itu, ada kaca daun
pintu dan daun jendela Kantor kami

pecah karena dilempar mengguna-
kan batu tengah malam tadi," ujarnya
via telepon, Ahad.

Lanjut dia, warga dihebohkan
dengan kejadian itu. Namun belum
diketahui siapa pelaku dan motifnya.

"Ada warga sekitar kantor men-
ceritakan, memang ada sepeda mo-
tor matic dari arah selatan yang
berhenti, setelah melempar, pengen-
dara sepeda motor itu lari ke utara,"

jelasnya.
Kaca pintu dan jendela kantor

desa pecah berkeping-keping.
Terlihat dua batu yang dijadikan
alat untuk memecahkan kaca.

“Kami sudah laporkan secara
resmi ke Polres Bima serta mem-

bawa dua batu sebagai alat bukti,
polisi juga sudah ke TKP untuk
memeriksa," katanya.

Sebagai Kades, mantan aktivis
itu juga menyesalkan tindakan
pengrusakan fasilitas Negara seperti
ini. Meminta masyarakat untuk ber-

sikap arif dan bijaksana menghadapi
kejadian ini.

"Kita akan menyerahkan kasus
ini ke aparat penegak hukum, siapa-
pun pelakunya nanti akan dijerat dan
di hukum sesuai perbuatan," jelasnya.
(BE05)

Kondisi pintu kaca yang pecah dilempar orang tidak dikenal.

Bima, BimaEkspres.-
Kepala SMPN 2 Madapangga,

Syafrudin, S.Pd diduga mengela-
bui penjaga sekolah setempat,
Arifin. Modusnya pengadaan mo-
tor dinas, dengan mengambil uang
penjaga Rp 1 juta.

Namun hingga kini uang yang
dipinjam untuk mengadakan mo-
tor dinas tidak  dikembalikan. Ber-
dasarkan pengakuan, Arifin, ke-
jadian tersebut sudah lama.

Awalnya  Kepala Sekolah (Ka-
sek) memberitahukan ada delapan
motor dinas melalui pengadaan
Dinas Dikbudpora Kabupaten Bi-
ma. Ada tiga motor yang belum
bertuan.

“Kasek meminjam uang 1 juta.
Saat itu alasannya untuk menda-
patkan motor dinas tersebut,” jelas
Arifin, di SMPN 2 Madapangga,
Jum’at (11/10).

Lanjut Arifin, hingga saat ini
motor dinas seperti yang dicerita-
kan Kasek tidak ada. Sedangkan

uang Rp 1 juta yang dipinjam be-
lum dikembalikan.

“Kasek menyuruh saya bersabar.
Uang tersebut akan dikembalikan
sembari menunggu gaji 13 dan 14,”
tuturnya.

Kasek juga berjanji kembalikan
uang setelah pencairan Dana BOS.
“Kepsek hanya mengumbar janji,
padahal uang itu sangat dibutuhkan,”
kata tenaga  honor daerah sejak Tahun
2005 itu.

Mestinya lanjut dia, Kasek harus
mengembalikan uang tersebut karena
kebutuhan mendesak. “Semoga Kep-
sek mempunyai niat baik untuk me-
ngembalikan uang tersebut,” harapnya.

Kepala SMPN 2 Madapangga,
Syafrudin, S.Pd, tidak membantah
meminjam uang penjaga sebesar
Rp 1 juta. Namun itu menurutnya
urusan internal sekolah. “Itu bukan
urusan wartawan,” elaknya. (BE07)

Penjaga SMPN 2 Madapangga Merasa Dikelabui Kasek

Arifin, Penjaga Sekolah.
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Kepala SMPN 2 Madapangga Diduga tidak Transparan Kelola Anggaran Sekolah
pernah ada koordinasi .

“Dana BOS dipegang
sendiri dan tidak diketahui
penggunaannya. Begitu
pun anggaran DAK,” je-
lasnya.

Cerita dia, sebelum ke-
pemimpinan Syafrudin, in-
tensif yang diterima oleh-
nya sebagai tenaga Honor
Daerah melalui dana BOS
sebesar Rp. 700 ribu.  Se-
karang Rp 200 hingga Rp
300 ribu per triwulannya.

“Mestinya pertimbang-
kan kinerja kita sebagai
acuan pembagian intensif,
jangan semaunya,” ungkap-
nya.

Guru SMPN 2 Madapang-
ga, Mansyur, S. Pd, membe-
narkan sikap Kasek mengelola
semua anggaran.

“Kita tidak pernah tahu
masalah anggaran bahkan
tidak dilibatkan dalam ke-

Bima, BimaEkspres.-
Kepala SMPN 2 Mada-

pangga, Syafrudin, SPd,
diduga mengelola angga-
ran sekolah tidak transpa-
ran.  Terkait Dana Bantu-
an Operasional Sekolah
(BOS) dan anggaran DAK
Tahun 2019.

“Kasek tidak pernah
terbuka mengelola angga-
ran. Yakni semua berkai-
tan keuangan dipegang
sendiri,” ujar Penjaga SM-
PN 2 Madapangga, Arifin,
di sekolah setempat, Jum’-
at (11/10).

Selama sekolah dipim-
pin oleh Syafrudin, kata
Arifin, berkaitan dengan
pengelolaan anggaran se-
lalu tertutup. Seperti hal-
nya Dana BOS, Kasek me-
ngelola sendiri sedangkan
kegiatan rehab sekolah me-
lalui anggaran DAK tidak

Pecahkan Rekor... dari hal.1

SE menerima piagam re-
kor MURI. Dia  menyam-
paikan ucapan terimakasih
yang setinggi-tingginya
atas partisipasi seluruh
masyarakat Kota Bima
yang telah memeriahkan
kegiatan ini.

“Ini jadi kebanggaan
buat kita semua,” tuturnya
singkat.

Kepala Dinas Pariwisa-
ta Kota Bima, Sunarti men-
jelaskan, jumlah peserta
pawai yang terdata sekitar
20 ribu orang. Masyarakat
sangat antusias mengikuti
kegiatan yang menghadirkan
MURI tersebut.

“Kegiatan ini di luar eks-

giatan pembangunan seko-
lah,” sesalnya.

Sebagai unsur yang ada
di sekolah, kita sangat ke-
cewa dengan sikap Kasek
yang tidak terbuka.

Mestinya lanjut dia, Ka-
sek harus berkoordinasi
dengan baik demi kemaju-
an sekolah.

“Khusus kegiatan re-
hab sekolah yang menggu-
nakan anggaran DAK Ta-
hun 2019. Kepsek bekerja
sendiri, padahal kegiatan
swakelola seperti harus
melibatkan unsur lain se-
perti Komite dan lainnya.
Namun realitanya, rapat
saja tidak pernah dilaksa-
nakan,” keluhnya.

Kepala SMPN 2 Ma-
dapangga, Syafrudin, S.
Pd, tidak membantah hal
itu. Apa yang dilakukannya
sesuai anjuran Dinas Dik-

Jadi Hebat...  dari hal.1

proses syuting meski diha-
dapan berita duka.

"Syuting film ini meru-
pakan yang terlama dari
film-film lain. Yang biasa-
nya hanya memakan wak-
tu 20-an hari, ini malah
sampai 34 hari. Luar bia-
sa," tukasnya dengan se-
nyum khas seraya meng-
goda rekan kru film lain-
nya.

Dalam acara syukuran
disalah satu kafe di Kota
Bima Sabtu malam lalu,
seraya menyeka air mata-
nya. Sang sutradara diha-
dapkan duka yang men-
dalam, yakni kehilangan
bapaknya yang mengha-
dap sang Ilahi.

"Syuting film ini paling
banyak sekali ujian. Dan
ujian terberat adalah kehi-
langan bapak saya," ujar-
nya dengan nada sedih.
Namun katanya, meski
dihadapkan banyak hala-
ngan dan rintangan, syu-
ting film ini akhirnya ram-
pung dalam waktu satu
bulan lebih.

Selain itu katanya, yang
terberat dari proses syu-
ting film layar lebar ini
juga katanya dalam mem-
bujuk pemain utama yang
bernama one serta sejum-
lah pemain lain yang ter-
golong anak-anak.

"Karena dalam berkar-
ya itu tergantung mood
dan dengan mood itu bisa
terpengaruh sekali," urai-
nya disambut tepuk ta-
ngan riuh para pemain dan
kru film layar lebar terse-
but.

Pasca proses take ini,
rencananya dalam waktu
dekat akan langsung me-
mulai proses editing hing-
ga finish dan menjadi se-
buah film layar lebar de-
ngan durasi sekitar 105
menit.

"Ada kemudian selenti-
ngan yang menyebutkan
bikin film di Bima tapi tidak
ada gedung film-nya," ka-
ta pria yang doyan me-

pektasi. Kami menarget-
kan 15 ribu peserta, tapi
yang hadir melebihi itu,”
katanya.

Sunarti pun menyam-
paikan ucapan terimakasih
kepada masyarakat dan
semua pihak yang telah
menghadiri pawai rimpu.

Tentu saja kegiatan ini
telah mencetak sejarah
baru dengan jumlah pawai
rimpu terbanyak yang
pernah ada.

Perwakilan MURI Tri-
yono mengucapkan teri-
makasih kepada Pemerin-
tah Kota Bima, karena tu-
rut diundang untuk meng-
hadiri pawai rimpu.

lemparkan joke khasnya
tersebut.

Adanya berbagai selen-
tingan ini malah menjadi-
kan cambuk untuk terus
berkarya dan pemacu pi-
haknya untuk mencipta-
kan karya terbaik kede-
pan.

"Karena bikin film itu
nagih, sama dengan buat
lagu dan lain-lain. Asyik
aja," tukas pria yang juga
pernah menggarap film
asal daerah Makassar yang
berjudul Panai tersebut.

Yang membuat film ini
berbeda katanya, selain
mengambil tempat atau
lokasi seperti halnya di
pantai dengan view laut
terbelah bernama Lariti
serta sejumlah tempat wi-
sata dan bersejarah lain-
nya.

Struktur wilayah dan
kondisi panasnya Bima
juga sebut nya kalah de-
ngan negara-negara view
hebat lainnya seperti hal-
nya di negara Monggolia.

Dimana bebernya view
kawasan pantai Kalaki
kala sore hari, terlebih di-
hiasi dengan aktifitas war-
ga sekitar yang tengah
memandikan kuda-kuda
pacunya.

"Tapi sayang pemanda-
ngan itu hanya saya liat
enam tahun lalu. Sekarang
hilang semua akibat peru-
bahan dan keputusan pe-
merintah," kritiknya.

Ia mengaku kecewa
dengan keputusan peme-
rintah yang menyulap
pantai sekitar Kalaki men-
jadi jalan dua arah serta
yang mengubah nilai este-
tika tempat-tempat pariwi-
sata.

"Ini kejahatan terhadap
keindahan, menyakitkan
sekali. Dan sampai seka-
rang saya masih kecewa.
Semoga tempat-tempat
indah lainnya tidak dijahati
juga," harapnya.

Film yang lebih banyak
mengambil lokasi arena

budpora, bahwa harus le-
bih  ketat  dalam penggu-
naan anggaran.

“Saya memang benar
kelola sendiri anggaran.
Tapi bukan serta merta
memakan uang,”  ujarnya.

Dirinya pun tidak mem-
bantah tidak melibatkan
unsur lain terkait kegiatan

rehab sekolah yang meng-
gunakan anggaran DAK.

“Kalau pun mau dimuat
silahkan aja. Apa masalah-
nya,” terangnya.

Disinggung masalah in-
sentif penjaga (Arifin, red),
lagi-lagi pihaknya tidak
membantah kalau membe-
rikan hanya Rp. 200 hingga

300 saja. Namun terkait
hal itu karena siswa se-
dikit.

“Dulu siswa banyak di-
banding sekarang. Lagi
pula pembagian Dana
BOS sebelumnya tidak
melalui Juknis penggunaan
Dana BOS,” tutupnya.
(BE07)

“Pengajuan awal seba-
nyak 15 ribu. Sementara
hasil verifikasi kami pe-
serta sebanyak 20.165, me-
lebihi target,” sebutnya.

Menurut dia, sepanjang
sejarah belum pernah ada
di belahan dunia manapun
pawai rimpu sebanyak ini.
Namun hari ini telah terla-
ksana di Kota Bima.

“Maka piagam ini bu-
kan sebagai tingkat nasio-
nal, tapi rekor tingkat du-
nia,” ungkapnya.

Triyono pun berharap
semoga budaya luhur ini
tetap dijaga dan tidak ter-
gerus dengan perkemba-
ngan zaman. (BE06)

pacuan kuda di Desa Panda
tersebut, diyakini bakal me-
narik dan banyak peminat-
nya. Terlebih para pecinta
film khususnya warga Bima
dan sekitarnya bahkan di
seluruh pelosok Nusantara.

Karena diakuinya sela-
in ceritanya yang menarik,
bakat yang dimiliki para
pemain film ini sungguh
luar biasa dan tidak diba-
yangkan sang sutradara
serta yang lainnya.

"Semoga para pemain
ini kedepan bisa menjadi
aktor dan aktris hebat. Me-
reka ini mampu, apalagi
sejumlah pemain ini punya
bakat asli yang luar biasa,"
benernya.

Demikian halnya diakui
sang produser, H Dudi serta
para pemain dalam film ini.
Sang produser malah me-
ngacungkan jempol kepada
para pemain dan talet yang
hebat tersebut.

"Terimakasih banyak ke-
pada seluruh kru dan talet
yang luar biasa ini. Kalian lu-
ar biasa," ucapnya.

Kembali diuraikan sang
Sutradara diakhir acara,
bahkan nama La one yang
dijadikan film ini adalah me-
rupakan nama teman terbaik
nya kala sekolah silam.

Dan La One tersebut lah
kisahnya yang memperte-
mukan dengan jodoh dan
pasangan hidupnya terse-
but.

"Tapi dia sudah almar-
hum. Minta Al-fatihah nya
teman-teman semua," im-
buhnya.

La one ulasnya meru-
pakan temannya sejak la-
ma dan merupakan asli
Bima dan ajaibnya sebut
dia doeprtemukan dengan
anak kandung La One hing-
ga dijadikan salah satu tal-
ent dalam film La one.

Dia berharap dalam film
la one, warga Bima dan dunia
khususnya bisa melihat kein-
dahan Bima dan sepotong
surga juga berada di wilayah
Bima. (*)

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE saat menerima penghargaan dari MURI setelah
memecahkan rekor Pawai Rimpu,  Sabtu.
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Pengecer UD Suci Rahmi
Dilaporkan ke Polisi

Bima, BimaEkspres.-
Pengecer pupuk ber-

subsidi UD. Suci Rahmi
dilaporkan ke Mapolsek
Madapangga oleh H. Ib-
rahim selaku Direktur pu-
puk Subsidi UD Rahma-
wati, Rabu (9/10). Hal itu
dilakukan karena penge-
cer tersebut telah menjual
pupuk bersubsidi jenis urea
secara liar di wilayah Ke-
camatan Madapangga di
atas Harga Eceran Ter-
tinggi (HET) yakni Rp 120
per zaknya.

"Saya laporkan karena
cara itu merugikan petani.
Apalagi penjualan itu di
wilayah tanggung jawab
saya sebagai Distributor,"
ujar Direktur UD Rahma-
wati, H Ibrahim selaku Dis-
tributor pupuk, Sabtu (12/10).

Kata dia, langkah yang
dilakukan pengecer itu
melanggar ketentuan.
Apalagi beredarnya pupuk
tersebut didapat langsung
oleh pihaknya. Sekaligus
di wilayah tanggungja-
wabnya. "Pengecer itu je-
las melanggar ketentuan.

Apalagi dijual bebas seperti
itu," tegasnya.

H Ibrahim selaku dis-
tributor di wilayah Keca-
matan Madapangga dan
Donggo sangat tak terima
hal ini. Apalagi selama ini
dirinya disorot oleh semua
elemen atas ulah nakal pe-
ngecer seperti itu. "Saya
sudah laporkan kasus itu.
Dan saat ini para saksi su-
dah dipanggil untuk dimin-

tai oleh keterangannya,"
ungkapnya.

Disinggung berapa pu-
puk yang diperjual belikan
pengecer di Madapangga.
Pihaknya mengaku itu jum-
lahnya sebanyak 80 sak.
tepatnya di Desa Campa
40 sak dan Desa Monggo
40 sak. Sekaligus di Ke-
camatan Donggo sebanyak
5 ton atau 100 sak.

"Kalau di Monggo dan

Pelayanan SKCK di Polsek
Bolo Masih Terbatas

Bima, BimaEkspres.-
Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ca-

catan Kepolisian (SKCK) yang ada di Mapolsek
Bolo baik online maupun offline belum maksimal.
Pelayanan hanya terbatas bagi  warga Kecamatan
Bolo saja.

Operator SKCK Polsek Bolo, Bripka Putra Yasa
membenarkan terkait pelayanan tersebut. Meski
alat sudah beroperasi namun pelayanan untuk
pembuatan SKCK hanya dikhususkan bagi warga
Kecamatan Bolo.

“Untuk operasinya masih terbatas. Untuk kebu-
tuhan atau melamar kerja di daerah lain. Mereka
membuatnya di Mapolres Bima. Dan kita hanya ke-
luarkan rekomendasi saja," terangnya saat ditemui
saat melayani pembuatan SKCK warga di Mapol-
sek Bolo, Jumat (11/10).

Kata dia, sejak dua bulan adanya alat pembuatan
SKCK di Mapolsek Bolo. Pihaknya sudah mela-
yani 15 orang. Yakni untuk melamar kerja di wilayah
Kecamatan Bolo. “Kalau masalah alatnya sudah
lengkap. Baik itu untuk pembuatan SKCK maupun
sidik jari. Namun untuk mengeluarkan SKCK bagi
warga wilayah lain masih terbatas,” ungkapnya.

Terkait persoalan tersebut pihaknya akan berko-
ordinasi dengan Polda dan Mabes Polri. Agar pe-
layanan alat tersebut bisa secara menyeluruh bagi
warga kecamatan sekitar. Sehingga mereka bisa
mendapat SKCK tanpa harus membuatnya di Pol-
res Bima.

“Kita akan terus berkoordinasi. Agar pelayanan
SKCK ini tak hanya untuk warga kecamatan Bolo
saja. Tapi supaya bisa digunakan untuk melayani
warga di kecamatan lain,” tutupnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Pemilik kolam ikan yng

ada di Desa Tambe, Ke-
camatan Bolo, Yasin Ah-
mad, menagih janji Peme-
rintah Kabupaten (Pem-
kab) Bima melalui Kepala
Dinas Kelautan dan Peri-
kanan (DKP). Pasalnya,
beberapa tahun lalu dinas
tersebut sempat berjanji
akan membantu memberi-
kan bantuan bibit ikan.

Bibit yang dijanjikan
yakni ikan lele, mujair dan
lainnya. Akan tetapi, janji
itu tidak kunjung direalisa-
sikan.

Yasin Ahmad, menga-
takan, kolam ikan miliknya
sempat ditinjau langsung
oleh Kepala DKP. Saat itu
menyuruh membuat pro-
posal untuk diajukan.

"Proposal sempat diaju-
kan oleh anak saya (Imam,

red). Tapi hingga saat ini,
realisasi bantuan tidak ada,"
ujarnya.

Karena bantuan belum
direalisasikan, pihaknya
menuding pemerintah ha-
nya mengumbar janji. "Kita
tidak butuh janji manis.
Yang diharapkan adalah
bukti nyata," ungkapnya.

Dijelaskan dia, kolam
ikan miliknya luasnya
sekitar 2 are, didirikan se-
jak 10 tahun silam. Saat itu,
lanjut dia, pihaknya mem-
beli bibit ikan Nila seba-
nyak 1000 ekor dengan har-
ga per ekor Rp. 350.

"Saya sempat jatuh ba-
ngun dengan usaha ini na-
mun belum ada rejeki. Se-
hingga tumpuan harapan
saat ini adalah bantuan dari
pemerintah," katanya.

Dirinya berharap, apa
yang menjadi keluhannya

bisa diakomodir oleh pe-
merintah sehingga usaha
yang digalangnya mempu-
nyai azas manfaat untuk
mencukupi kehidupan se-
hari-hari. "Semoga peme-
rintah daerah memberi
bantuan bibit ikan agar
kolam digunakan untuk
budidaya ikan," ujarnya.

Warga setempat, Tau-
fik, SH, menyesalkan hal
itu. Ini bukti ketidak seri-
usan pemerintah terhadap
usaha kolam ikan warga.

"Pemerintah jangan apa-
tis untuk membantu warga.
Karena semua anggaran
bersumber dari rakyat dan
untuk rakyat," jelas mantan
Calon DPR RI asal Tambe
itu.

Menurutnya, bukan sa-
ja pemerintah daerah, Pem-
des setempat mestinya
membuka mata untuk mem-

Donggo kita dapat pupuk
beserta mobilnya. Tapi ka-
lau di Campa sempat kita
kejar. Namun berhasil di-
sembunyikan," terangnya.

Dijelaskannya, pelaku
penjual pupuk secara liar di
Donggo yakni bukan pe-
ngecer tapi oknum pega-
wai Dinas PU. "Dia mem-
beli pupuk di salah satu Dis-
tributor dengan harga Rp.
120 ribu sekaligus menjual
ecer di masyarakat dengan
harga Rp. 170 ribu. Ironis-
nya wilayah tersebut hak
saya," tutupnya.

Sementara itu, Kapolsek
Madapangga, IPDA Rus-
din membenarkan kejadian
pengamanan pupuk ber-
subsidi di Monggo terse-
but. Akan tetapi persoalan
itu sudah dilimpahkan ke
Mapolres Bima.

"Kita sudah limpahkan
persoalan tersebut. Kalau
ingin lebih tahu perkemba-
ngannya ke Polres Bima
saja. Karena persoalan itu
sudah ditangani oleh Ma-
polres Bima," pungkasnya.
(BE07)

Pemilik Kolam Ikan Tagih Janji Kepala DKP
bantu warga selaku pemilik
kolam.

"Pemdes jangan diam
saja. Melalui Dana Desa
mestinya bantu pemilik
kolam," ucapnya.

Informasi berkembang,
kata dia, Pemdes setempat
pernah mengalokasikan
anggaran pengadaan bibit
ikan.

Namun tidak diperuntu-
kan Yasin Ahmad selaku
pemilik kolam yang nota
benenya pernah dikunjungi
pihak pemerintah daerah.

"Pemdes setempat me-
ngalokasikan anggaran
Dana Desa untuk bantuan
bibit ikan. Namun salah sa-
saran," kesalnya. (BE07)

H Ibrahim, usai melapor ke polisi.

Kolam ikan milik warga Tambe.

Kegiatan pelayanan SKCK di Polsek Bolo.
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JAS Galang Dana Bantu Korban
Konfilk Wamena dan Korban Gempa Maluku

Diamankan... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Jamaah Ansharusya-

riah (JAS) wilayah Kabu-

amanan hutan secara ruti-
nitas,” ujar Syaifullah, Ahad
(13/10).

Setiba di So Sera Lano,
kata Syaifullah, petugas
menemukan barang bukti
(BB) tumpukan 80 balok
kayu Sonokling yang ber-
jejer ditiga titik dengan uku-
ran 5cm × 18 cm dan pan-
jang 2 meter. Diduga pela-
ku seorang buruh tani yang
melarikan diri dengan me-
ninggalkan bekal makanan
dan minuman dalam tas-
nya.

Dijelaskannya, setelah
petugas Pamhut menemu-
kan tumpukan balok Sono-
kling di lokasi tersebut, son-
tak  petugas menghubungi-
nya serta meminta bantu-
an anggota TNI AD Ko-
dim 1608-02/Bolo.

“Tak lama kemudian kita
angkut BB tersebut serta
mengamankan di kantor

Balai KPH Resort Mada-
pangga Bolo, sekitar pukul
19.17 Wita malam,” terang-
nya.

Terkait hal itu, pihaknya
tetap melakukan upaya pe-
nyelidikan yakni mengacu
pada BB yang diamankan.

“Proses lebih lanjut kita
usut pelaku,”ujarnya.

Diharapkannya, warga
tetap menjaga hutan de-
ngan baik yakni menghin-
dari bentuk bentuk terjadi-
nya pengerusakan hutan
seperti perambahan, keba-
karan dan penebangan.

“Mestinya hutan diles-
tarikan yakni melakukan
reboisasi,” tuturnya.

Pihaknya juga mengu-
capkan terima kasih atas
bantuan TNI AD melalui
Babinsa Woro. Karena atas
bantuannya operasi berja-
lan lancar dan berhasil aman-
kan BB.

Membangun... hal.1

cinta menjadi terdepan.
“Malam ini contohnya,

Lawata bisa berubah ber-
kat dukungan dari bebera-
pa bank,” ujarnya.

Yang terpenting, kata
dia, konsepnya. Dengan  men-
dorong pembangunan terin-
tegrasi, Lawata bisa berubah.
Selain dari sisi pariwisata, juga
menggerakkan ekonomi ma-
syarakat.

“Pengembangan terin-
tegrasi, terkoordinasi an-
tara Pemkot Bima dan

BUMN berhasil merubah
pantai lawata kini layak
menjadi tempat berwisata.
Tentu Harapannya dapat
terus dikemas, makanya
kita rencanakan akan mem-
bangun restoran dan hotel
yang representasif sebagai
syarat mutlaknya,” lanjutnya.

Mendukung itu semua,
kata dia, akan memberikan
kemudahan akses.

“Terlebih keindahan te-
luk Bima di dikarunia tuhan,
tentunya petut kita syukuri,

paten Bima menggalang
dana untuk membantu para
korban konflik di Wamena

Papua dan korban gempa
bumi di Maluku. “Kita wa-
jib membantu sesama. Sa-

at ini saudara kita di Papua
dan Maluku sangat butuh
uluran tangan,” ujar Pimpinan

Jamaah Ansharusyariah (JAS)
Kabupaten Bima, Ustadz.
Muhammad, S. Pd saat galang
dana di Bolo, Sabtu (12/10).

Kata Ustadz. Muham-
mad, selain menyisir di Pa-
sar Sila, kita juga akan ma-
suk ke permukiman pen-
duduk yakni untuk memin-
ta keringan tangan untuk
membantu mereka yang
dilanda musibah.

“Kita akan masuk di
kantor kantor. Juga di ter-
minal,” jelasnya.

Diharapkannya, apa
yang dilakukan saat ini se-
moga dapat meringankan
beban yang dialami sauda-
ra kita di Wamena dan Ma-
luku.

H Muhammad Lutfi, SE

“Kita merasa terpanggil
atas penderitaan mereka.
Melalui penggalangan da-
na ini semoga bermanfaat
sekaligus meringankan be-
ban mereka,” tuturnya.

Lebih jelas kata dia, aksi
seperti ini akan berlanjut di
kecamatan lain yakni se-
perti di Kecamatan Woha.
Sedangkan total dana yang
terkumpul hari ini sebesar
Rp. 7 juta lebih.

“Semua dana akan diki-
rim melalui rekening peduli.
Yakni melalui rekening Fo-
rum Me-DAN dan reke-
ning Yanmas Ansharu Sya-
riah. Kita tidak kirim beru-
pa barang tapi uang tunai,”
tutupnya. (BE07)

“Kita ucapkan terima
kasih atas bantuan Babin-
sa Woro,” pungkasnya.

Sementara itu, Dandim
1608/Bima, Letkol Inf.
Bambang Kurnia Eka Pu-
tra mengapresiasi operasi
yang dilaksanakan anggo-
tanya dan Pamhut. Kare-
na hal itu merupakan bagian
dari upaya menjaga hutan.

“Kalau dikerjakan se-
cara bersama sama. Se-
mua masalah pasti terata-
si,” ucap Dandim.

Dimbaunya, kepada se-
mua elemen agar menum-
buhkan kesadaran untuk
menjaga hutan. Hal itu perlu
dilakukan agar bahaya ke-
rusakan hutan tidak menjadi
risiko bagi generasi akan
datang.

“Menjaga hutan tanggung
jawab bersama. Untuk itu,
mari kita lestarikan hutan,”
ajaknya. (BE07)

namun patut kita rawat,”
ujarnya.

Sementara itu, Ketua
MK RI, Anwar Usman
yang hadir memberikan
apresiasi pada Pemkot Bi-
ma. Salah satunya dengan
perubahan kawasan La-
wata.

“Pemkot telah berhasil
mengubah pantai Lawata Se-
perti malam ini hingga layak
menjadi tempat representasi
bagi masyarakat Kota Bima,”
pujinya. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Ratusan siswa se-Kota

dan Kabupaten Bima me-
ngikuti lomba Pionering
Kreasi yang dipusatkan di
Kebun Dinas Pertanian dan
perkebunan Kabupaten Bi-
ma di wilayah Panda Keca-
matan Belo Kabupaten Bima.

Kegiatan ini merupakan
agenda dari kegiatan Kemah
Pembinaan dan Pengemba-
ngan Karakter (KEPAK)
Siswa SMA/MA/SMK se-
Kota dan Kabupaten Bima.

Menurut Panitia Kepak,
Lahmudin, S.Pd, M.Pd, Ju-
mat (11/10/2019) lomba pio-
nering kreasi ini adalah sa-
lah satu teknik pramuka da-
lam penggunaan peralatan
tongkat dan tali yang dirang-
kai menjadi sebuah model
suatu objek.

Lomba pionering kreasi
bertujuan untuk memberi
informasi, ilmu baru, dan me-
ngasah keterampilan peserta
dalam membuat model suatu

objek sederhana yang nanti-
nya dapat diaplikasikan di
kehidupan pada saat dan se-
sudah kegiatan kepramuka-
an.

Manfaatnya bagi peserta
diantaranya memupuk rasa
kebersamaan, kekompakan,
dan kerjasama yang baik
antar peserta. Juga menum-
buhkan proyeksi pemikiran
peserta dalam merancang
suatu objek sebenarnya.

“Dalam lomba ini peserta
bebas memilih model pio-
neering kreasi yang ingin di-
buat. Misalnya model jemu-
ran pakaian, tempat perka-
kas, tandu darurat, bentuk
laba-laba, kursi, burung Ga-
ruda hingga model burung
Merak,”ujarnya.

Lahmudin juga menam-
bahkan, kriteria penilaian da-
lam lomba pionering kreasi
ini adalah kekuatan ikatan,
ketepatan ikatan, keindahan
kreasi dan ketepatan waktu.
Waktu yang disediakan pa-

nitia untuk lomba ini adalah
60 menit, yang artinya para
peserta harus menyelesai-
kan pionering kreasi me-
reka dalam waktu yang te-
lah ditentukan tersebut. Jika
tidak selesai maka peserta
akan didiskualifikasi atau
pekerjaannya tidak dinilai.

Pembina Pramuka SMA
Al-Ikhwan Kota Bima Ka-
lisom, S.Pd mengaku se-
nang siswanya bisa ikut
serta dalam lomba pione-
ring kreasi ini.

Ia mengaku dengan lom-
ba ini siswanya bisa melatih
diri dalam bekerja sama dan
meningkatkan rasa percaya
diri.

“Meski baru pertama kali
ikut lomba pionering kreasi
tetapi siswa kami cukup
percaya diri dalam mengi-
kuti lomba tersebut,” ujar-
nya.

Dia berharap, kedepan-
nya pelaksanaan kegiatan
kemah Pembinaan karakter

Ratusan Siswa Ikuti Lomba Pionering Kreasi

Kegiatan penggalangan dana yang dilakukan JAS.

seperti ini bisa lebih baik lagi
sehingga dapat menghasilkan

generasi muda yang cerdas,
trampil serta bertaqwa kepa-

da Tuhan Yang Maha Esa.
(K04)
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Dompu, BimaEkspres.-
Ketua KPU Kabupaten

Dompu, Arifudin, SH me-
minta agar ASN dan Apa-
ratur Negara lainya untuk
tetap menjaga Netralitas.
Hal itu disampaikan Arifu-
din saat acara Workshop
tentang pemberitaan Pil-
kada yang dilakukan PWI
Perwakilan Kabupaten
Dompu, Sabtu (12/10) di
Kitty Hause Selaparang
Desa Matua, Kecamatan
Woja, Dompu.

Lanjutnya, Netralitas
ASN dan Pejabat Negara
lain perlu menjadi perhati-
an. Agar pelaksanaan Pe-
milu berjalan aman, suk-
ses, sehingga menghasil-
kan pemimpin yang jujur,
taat aturan  serta berinter-

gritas.
Apalagi kata mantan

wartawan ini, Kabupaten
Dompu dalam waktu de-
kat akan segera menggelar
Pemilukada untuk memilih
Bupati dan Wakil Bupati
Dompu. “Sekarang kan
tahapan pilkadanya sudah
mulai," katanya.

“ASN yang melanggar
dan tidak netral harus dibe-
rikan sanksi Adminintrasi
sesuai dengan aturan dan
perundangan yang berlaku,”
lanjutnya.

Siapakah yang  menin-
dak ASN? Kata Arifudin,
kepala daerah sebagai
pembina kepegawaian
ditingkat kabupaten. Kare-
na itu jika ada ASN yang
terlibat politik praktis dan

ASN Harus Jaga Netralitas di Pilkada 2020

tidak netral  atau melaku-
kan pelanggaran harus di-
berikan tindakan.

“Ini penting agar tidak
mencederai Pemilukada.
Kendati  saat ini pihak pe-
nyelenggara pemilu seperti

KPU dan Bawaslu belum
bisa berbuat apa-apa un-
tuk memberikan sanksi
pada ASN atau pejabat la-
innya yang tidak netral,”
ujarnya.

Tindakan baru dapat di-

lakukan, kata dia, setelah
penetapan Bacabup dan
Bacawabup sudah mela-
kukan KPU.

Arifudin juga berharap
Pers memainkan peran
untuk bisa menangkal ber-

Bima, BimaEkspres.-
Sebagai bentuk kepe-

dulian terhadap sesame,
jajaran Polres Kabupaten
Bima siap membantu siapa
pun yang membutuhkan
sumbangsih, baik itu mela-
lui tenaga, pikiran maupun
materi. Kali ini, jajaran
Polres setempat melalui
Kapolsek Bolo menyerah-
kan bantuan berupa tiang
tower dan gentong seba-
gai wadah penampung air
di Ponpes Nurul Muhtar
Dusun Nggeru Desa Ra-
da Kecamatan Bolo, Sab-
tu (12/10).

Kapolsek Bolo, IPTU.
Juanda, menyampaikan,
total sumbangan yang di-
berikan oleh Kapolres Bi-
ma untuk Ponpes Nurul
Muhtar yakni sebesar Rp.
10 juta.

“Uang sebesar Rp. 10
juta diperuntukan Ponpes
setempat. Yakni untuk pe-
ngadaan barang atau ma-
terial,” ujar Kapolsek Bolo.

Lanjut Kapolsek, antara
lain yang sudah direalisasi-
kan yakni bak penampu-
ngan air, besi tower, pipa
air, mesin pompa air dan
sumur bor.

“Bantuan ini untuk me-
nanggulangi kekeringan
air,” jelas dia.

Mengutip kata Kapol-
res, pihaknya menyampai-
kan, jika apa yang dibutuh-
kan masih kurang, mohon
kiranya pihak Ponpes sam-
paikan ke Bhabinkamtib-
mas, sehingga bisa dipenu-
hi sesuai kebutuhan.

“Kalau ada yang kurang
sampaikan ke Bhabinkamtib-
mas saja. Nanti akan dikoordi-
nasikan ke Kapolres,” ujarnya.

Sementara itu,   Pimpin-
an Ponpes Nurul Muhtar,
Ustadz. Agus Setiawan S.
Pd, mengucapkan terima
kasih sebesar besarnya ke-
pada Kapolres Bima yang
telah peduli dengan kondisi
yang dialami oleh kita saat ini.

“Ini adalah rejeki dari Al-

Polres Bima Kabupaten Bantu Kebutuhan Ponpes Nurul Muhtar Rada

Bima, BimaEkspres.-
Kabid Pembinaan Ke-

tenagaan Dikbud Provinsi
Nusa Tenggara Barat
(NTB), Dr. H. Haidy Furqan,
M.Pd mengunjungi peserta
Kemah Pramuka untuk
Pembinaan dan Pengemba-
ngan Karakter Siswa (KE-
PAK) SMA/MA/SMK se-
Kota dan Kabupaten Bima,
Sabtu (13/10/2019).

Kehadiran Dr. H. Haidy
Furqan, M.Pd tersebut di-
sambut Ketua Panitia KE-
PAK, Sumardi, S.Pd, se-
jumlah Kepala Sekolah
dan siswa-siswi para pe-
serta kemah. Mereka an-
tusias menyalami dan ber-
foto dengan beliau. Pada
kesempatan itu, Dr. H.
Haidy Furqan, M.Pd me-
ngapresiasi kegiatan Ke-
mah Pramuka untuk Pem-
binaan dan Pengembang-

Kabid Ketenagaan Dikbud NTB Kunjungi Peserta Kemah Pramuka

lah yang dititipkan pada Ka-
polres. Untuk itu kita sampa-

ikan terima kasih,” ucap Us-
taz Agus. (BE07)

Ia mengatakan kegiatan
ekstrakuler Pramuka ada-

lah bagian dari proses
pembentukan kepribadian,
kecakapan hidup, dan akh-
lak mulia melalui pengha-
yatan dan pengamalan ni-
lai-nilai kepramukaan. Hal
ini bila dilaksanakan dari
Pendidikan Dasar dan Pen-
didikan Menengah khusus-
nya SMA/ SMK tentunya
akan menghasilkan karak-
ter pramuka yang dimiliki
oleh para peserta didik.

Haidy juga menjelaskan
Gerakan Pramuka adalah
organisasi yang dibentuk
oleh Pramuka untuk me-
nyelenggarakan pendidi-
kan kepramukaan.

Pendidikan Kepramu-
kaan dilaksanakan dalam
3 (tiga) Model meliputi Mo-
del Blok, Model Aktualisasi,
dan Model Reguler. dan
merupakan kegiatan wajib
dalam bentuk perkemahan
yang dilaksanakan setahun
sekali dan diberikan penilai-
an umum.

Model Aktualisasi meru-
pakan kegiatan wajib da-
lam bentuk penerapan si-
kap dan keterampilan yang
dipelajari didalam kelas

yang dilaksanakan dalam
kegiatan Kepramukaan
secara rutin, terjadwal, dan
diberikan penilaian formal.
Model Reguler merupakan
kegiatan sukarela berbasis
minat peserta didik yang
dilaksanakan di Gugus de-
pan.

Ia juga mengharapkan
kegiatan ini terus berlanjut
dan dapat dilaksanakan
dengan pola zonasi yang
nantinya akan dikoordinir
oleh masing-masing Ca-
bang Dinas Pendidikan ba-
ik di Kota maupun di Ka-
bupaten Bima.

“Mudah-mudahan de-
ngan begitu peserta didik
yang ada di daerah dapat
berkompetisi dan memiliki
kesempatan yang sama
untuk bersekolah di seko-
lah favorit,” imbuhnya.

Kegiatan malam hari diisi
dengan lomba pidato dengan
tema Pancasila sebagai sum-
ber Karakter dan Moral, lom-
ba dapur Pramuka serta Upa-
cara Api Unggun dan kemu-
dian dilanjutkan dengan Pen-
tas Seni dari para peserta
KEPAK. (K04)

bagai isu yang akan mun-
cul dalam Pemilukada 2020
nanti. Peran itu diharapkan
akan mampu mengelimenir
kasus politik uang, SARA
dan berita hoaks.

“Yang paling penting
juga keterlibatan ASN ber-
polituk praktis," katanya
seraya meminta agar bu-
pati sebagai pembina pega-
wai untuk memberikan tin-
dakan tegas.

Media juga diharapkan
membantu penyebaran in-
formasi pada masyarakat
mengenai tahapan Pilkada.

“Sinergisitas antara pers
dan KPU harus terus diba-
ngun," katanya saat Work-
shop yang diikuti oleh se-
jumlah Anggota PWI Per-
wakilan Dompu. (BE03)

an Karakter Siswa (KE-
PAK)SMA/MA/SMK se-

Kota dan Kabupaten Bima
tersebut.

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)

H ub .  08 38 78 92 7577,  08 12 27 7 1434

WWW.BBCVANTAG E.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
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Kapolres Dompu Prihatin
Banyak Anak Terlibat Tindak Kriminal

Dompu, BimaEkspres.-
Seringnya terjadi tindak

kriminal yang dilakukan
anak-anak membuat Ka-
polres Dompu, AKBP Er-
win Suwondok S.Ik , M.Ik
prihatin.

Kasubbag Humas Polres

Bima, BimaEkspres.-
Dampak kemarau pan-

jang yang terjadi saat ini
menjadi potret menyedih-
kan bagi warga. Seperti
halnya di tiga dusun yang
ada di Desa Nggembe
Kecamatyan Bolo, warga
setempat kesulitan men-
dapatkan air bersih untuk
kebutuhan setiap harinya.

Warga Desa Nggembe,

Tiga Dusun di Nggembe Alami Kesulitan Air Bersih
Fuad Alwi, menyampaikan,
dampak kekeringan yang
terjadi saat ini tidak bisa
dihindari. Akibatnya warga
di Dusun Nggembe, Kore
dan Rade harus mengambil
air di sumur bor yang ber-
lokasi di area pertanian de-
sa setempat. “selain me-
ngambil air di sumur bor.
Warga juga mengambil air
di desa tetangga,” ujar

Kelas Inspirasi Bima Kembali Digelar

Supriyadin membenarkan
kondisi warga yang kesu-
litan air bersih. Akibatnya
warga harus mengambil
air di sumur bor di area
pertanian dan di desa se-
kitar yakni di Darusalam.

“Warga memang kesu-
litan air bersih. Untuk men-
dapatkan air bersih harus
antri di sumur bor,” te-
rangnya.

Terkait hal ini, lanjutnya,
mewakili unsur yang ada
di desa setempat meminta
kepada pemerintah mela-
lui BPBD untuk menyalur-
kan air bersih mengguna-
kan mobil tangki.

“Kita juga berharap ke-
pada TNI dan Polri untuk
membantu warga salurkan
air bersih,” pungkasnya.
(BE07)

Fuad, Ahad (13/10).
Kata dia, kondisi seperti

ini sudah berjalan selama
dua bulan yakni sejak bulan
pertengahan bulan Agustus
hingga Oktober.

“Kekeringan tahun ini
paling parah dibanding ta-
hun-tahun sebelumnya,”
jelasnya.

Dirinya berharap, un-
tuk mengatisipasi hal ini,

pemerintah bersama unsur
lain seperti TNI dan Polri
agar bisa mencari solusi se-
hingga kekeringan ini tidak
menjadi beban bagi warga.

“Kita harap pemerintah
bersama unsur lain mencari
solusi. Paling tidak saat ini
bisa distribusikan air meng-
gunakan mobil tangki,” tu-
tupnya.

Anggota BPD Nggembe,

Bima, BimaEkspres.-
Kelas Inspirasi Bima

(KI) akan kembali digelar.
Kelas Inspirasi untuk kali
keempat ini ditargetkan
akan dilaksanakan di ke-
camatan Donggo, Kabu-
paten Bima pada Sabtu, 23
November mendatang.

Sebanyak 10 Sekolah
Dasar (SD) di  kecamatan
Donggo direncanakan
akan menjadi titik lokasi
dari penyelenggaraan ke-
giatan Kelas Inspirasi Bi-
ma kali ini.

Kegiatan yang berskala
Nasional ini, mengambil
tagline "Sehari mengajar,
seumur hidup menginspi-
rasi".

Nantinya akan menja-
ring profesional dari ber-
bagai sektor profesi yang
berbeda untuk ikut berga-
bung guna berbagi sema-
ngat dan inspirasi.

Seperti yang disampai-
kan oleh Koordinator Rela-
wan KI 4 Bima, M. Olan
Wardiansyah, bahwa se-
cara konsep, semua pro-
fesi bisa turut serta dalam
KI 4 ini. Hanya saja, akan
tetap dipilah mana profesi

yang benar-benar jarang
atau langka untuk ukuran
Bima.

"Dari berbagai profesi
yang ada, kita pengen ada
profesi yang tidak biasa
terdengar dikalangan anak
SD, yang nantinya, mereka
bisa berbagi cerita sehing-
ga anak-anak itu paham
bahwa profesi tidaklah ha-
nya sekadar jadi guru, bi-
dan, polisi atau tentara sa-
ja. Ada begitu banyak pro-
fesi baru, yang seiring per-
kembangan zaman, ke-
munculannya bisa sangat
diharapkan, seperti menja-
di youtuber, content cre-
ator, gamer, dan lain se-
bagainya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Olan me-
ngatakan bahwa, KI 4 Bi-
ma ini bukan hanya dibuka
untuk kalangan lokal saja,
tapi untuk siapa pun yang
ingin terjun langsung dan
melihat situasi pendidikan
di wilayah yang akan men-
jadi sasaran kelas inspirasi.

"Contohnya pada KI 1
kemarin, ada beberapa
yang datang dari luar NTB
dengan latar profesi yang
berbeda-beda. Ada yang ker-

ja di blibli.com, Garuda,
Trans 7, dan lain-lain. Me-
reka datang mengambil
cuti satu hari hanya untuk
mengunjungi dan menge-
dukasi hal-hal baik yang
berkaitan dengan profesi
mereka kepada anak-anak
Bima," ujarnya.

Olan juga mengatakan
bahwa, bagi siapa saja
yang ingin terlibat secara
langsung di KI 4 Bima ini
bisa segera mendaftarkan
diri dengan cara mengisi
formulir online yang telah
disediakan dan disebarkan
ke beberapa jejaring me-
dia sosial.

"Untuk tahap penjaring-
an lewat online KI 4 Bima
ini telah kami dibuka. Ka-
mi membuka kesempatan
kepada siapa pun yang ingin
menjadi relawan untuk ikut
terlibat. Bagi yang berkenan
bisa langsung mendaftar
melalui link https://s.id/
inspirasi4. Atau bisa juga
melalui formulir offline
dengan menghubungi panitia,
sebelum deadline atau
penutupan pendaftaran
tanggal 12 November nanti,"
tutupnya. (K01)

Dompu Iptu Sabri, SH  me-
ngatakan, Kapolres berha-
rap peran orang tua dalam
mengawasi dan membina
moral anak-anaknya.

“Kami minta pengawa-
san orang tua diperketat,”
katanya beberapa waktu lalu.

Kata Sabri, dalam rentang
satu tahun terakhir ini saja,
beberapa kasus melibatkan
anak-anak. Seperti i kasus
pemananah, narkoba , minum
minuman keras, Tarmadol,
bahkan pencurian.

“Orang tua memiliki pera-

nan penting dalam mencegah
kasus kasus ini,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, orang
tua harus sering melakukan
komunikasi dengan anak-
anaknya. Menanyakan jika
anak terlambat pulang saat
malam hari. Karena  sela-

ma ini dilakukan pada
malam hari.

“Seperti kasus pema-
nahan misalnya kerap ter-
jadi malam hari dan disebab-
kan masalah sepele dan
dendam,” ujarnya.

Sabri tidak memungkiri

saat ini di wilayah Dompu
banyak anak-anak memili-
ki kelompok.

“Mari kita terus awasi
anak-anak kita agar tidak
terlibat melakukan hal-hal
yang melanggar hukum,"
pesannya.(BE03)

Bima, BimaEkspres.-
Turnamen Volley Ball

memperebutkan piala Bu-
pati Cup III yang diseleng-
garakan di Lapangan Paru-
ga Nae Kecamatan Bolo
berakhir, Sabtu (12/10)
malam. Pada laga tersebut
Klub asal Kecamatan Wo-
ha berhasil taklukkan  Ke-
camatan Belo dengan skor
3-1.

Bupati Bima, Hj Indah
Dhamayanti Putri, SE me-
nyaksikan langsung jalannya

pertandingan seru yang di-
tampilkan kedua tim.

Bupati menyampaikan
selamat kepada para jua-
ra. Diharapkan semua at-
let selalu berlatih dengan
giat untuk persiapan meng-
hadapi turnamen antar klub
se-NTB.

Kata bupati, PBVSI
dapat memantau atlit bibit
unggul dari turnamen ini,
hal itu untuk persiapan
menghadapi laga laga se-
lanjutnya.

“Turnamen ini permula-
an yakni menuju turnamen
selanjutnya,” ungkapnya.

Bupati menyerahkan
hadiah dan uang pembina-
an kepada Juara asal Ke-
camatan Woha. Untuk ju-
ara I mendapat piala ber-
gilir dan uang pembinaan
sebesar Rp 10 juta. Juara II
mendapat piala tetap dan
uang pembinaan Rp 7 juta
dan untuk juara tiga bersama
mendapat uang pembinaan
sebesar Rp 4 juta. (BE07)

Turnamen Volley Ball
Piala Bupati Cup III Berakhir, Woha Juara

Penyerahan piala oleh Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE.


