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Kota Bima, BimaEkspres.-
Krisis air bersih yang menjadi "penya-

kit" tahunan warga Bima khususnya Kota
Bima, nampaknya menjadi momok. Kede-
pan agar "penyakit" tidak terus menjalar,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Bima, mendorong pemba-
ngunan Bendungan.

Pembangunan bendungan ini kata Ka-
lak BPBD Kota Bima, H Syarafudin, seba-

Baca: Solusi... Hal 3

gai langkah jangka panjang untuk mena-
ngani krisis air bersih di Kota Bima. Dan
saat ini katanya dalam tahap pengusulan
dan perencanaan.

"Kami mendorong dinas terkait seperti
PUPR untuk membangun bendungan. Ini
sudah kami usulkan ke pusat, tapi belum
tahu bagaimana kelanjutannya," ungkap
Syarafuddin.

Satu diantaranya, pembangunan Ben-

Bendungan Solusi
Atasi Krisis Air Bersih

Dompu, BimaEkspres.-
Masifnya pembabatan dan perusakan

hutan di Kabupaten Dompu, membuat sa-
lah satu anggota DPRD Dompu, Ir  Mu-
takum geram. Bahkan meminta agar pe-
laku pembabatan hutan itu diberikan tin-
dakan tegas.

“Saya minta pemerintah tindak tegas
siapapun yang merusak hutan," kata duta
Partai Nasdem ini di Kantor DPRD Dom-
pu, Selasa (22/10).

Sikap tegas itu disampaikannya bukan
tanpa alasan, karena pelestarian hutan
menjadi penting. Dia mengaku prihatin
atas marajalelanya perusakan hutan yang
dilakukan warga setiap tahun.

“Kalau ini tidak cepat ditangani dan di-
antisipasi dari sekarang akan semakin lu-
as dan banyak hutan yang rusak. Inikan ulah
oknum petani jagung yang selalu memper-
luas lahan garapannya,” katanya, seraya
meminta pemerintah segera hadir untuk
mengatasi masalah ini.

Dampaknya, kata dia, dapat dirasakan
saat ini, cuaca sangat  panas.  “Akibatnya
terjadi panas dan kekurangan mata air,"
katanya.

Dia meminta agar Pemda tidak menu-

Baca: Tindak Tegas... Hal 6

Dewan Minta Tindak
Tegas Pembabat Hutan

Bima, BimaEkspres.-
Menjelang suksesi Pilkades serentak

yang akan digelar Desember akan datang,
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri,
SE, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Ne-
gara (ASN) agar menjaga netralitas. Hal
itu perlu dilakukan agar marwah demokrasi
tingkat desa tersebut tetap terjaga.

“ASN dilarang berpolitik praktis. Jika
tidak akan berhadapan sanksi,” tutur Bu-
pati Bima, saat bersilaturahim dengan se-
luruh Cakades Bontokape dan Sanolo, Se-
lasa (22/10).

Jika hal itu tidak diindahkan dan apabila
terbukti, lanjutnya, maka sanksi berat yang
akan diterima oleh seorang ASN. Hal ini
berdasarkan penegasan undang-undang
Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Selain
itu, undang undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Ne-
geri Sipil.

Baca: Netralitas... Hal 6

dungan dibagian timur Kota Bima. Menu-
rut Syarafudin, Bendungan bisa berman-
faat banyak nantinya. Seperti, untuk me-
nampung air yang kemudian bisa diguna-
kan ketika musim kemarau. Bahkan kata
Syarafudin, air yang tertampung oleh bendu-
ngan bisa dialirkan ke area pertanian yang

Kaur Desa Woro Mengaku Khilaf Ingin Jual Ginjal untuk Lunasi Hutang

Disnakertran Kabupaten Bima menggelar Inkubasi Bisnis Berbasis Wirausaha Program Pengembangan dan Perluasan Kerja, di aula
kantor Desa Sakuru Kecamatan Monta, Selasa (22/10). Berita di halaman 8.

Jelang Pilkades,
ASN Netralitas

Baca: Jual Ginjal... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Oknum Kaur Desa Woro Kecamatan

Madapangga, Mulyadin Jufri, sebelumnya
ingin menjual ginjal untuk melunasi hutang

“Saya sesali telah mengungkapkan pe-
rasaan seperti itu. Apalagi berpengaruh
pada spikologi anak dan istri,” ujar Mulya-
din, Selasa (22/10).

Niat ingin mengakhiri hidup dengan
cara tidak terpuji tersebut akhirnya diurung
karena setelah disadari ucapan itu tidak
elok diengar. Namun semua itu hanya ke-
salahan yakni dibawah kesadaran.

“Saya sadar, apa yang dikatakan sebe-
lumnya tidak baik dan harus ditarik,” jelasnya.

Saat itu, lanjut dia, benar benar kalang
kabut karena pikiran kacau dan penuh de-
ngan ketakutan dililit hutang.

“Pikiran tak menentu. Sehingga perkata-
an pun tidak disadari,” ungkapnya.

Dia berharap, kepada semua kalangan
untuk tidak menyikapi atas keterangan yang
disampaikan sebelumnya.pada warga Desa Mpuri seperti yang di-

beritakan sebelumnya. Hal itu sebuah ke-
khilafan karena pikiran saat itu tidak me-
nentu.

Mulyadin
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CATATAN REDAKSI

ADA pernyataan disampaikan Asisten 1
Setda Kota Bima, Drs  Supratman, MAP saat
Diskusi Publik Refleksi Sumpah Pemuda yang
diadakan Rumah Cita dan Bima Bagus di  Kota
Bima, Senin (21/10). Bahwa pemuda sekarang
harus memiliki gambaran tentang masa depan.
Salah satunya dengan penguasaan Teknologi
Informasi.

Dengan menguasai IT, maka dunia ada
dalam genggaman pemuda. Namun penguasa-
an teknologi harus dilakukan secara bijak. Pe-
muda juga harus merumuskan bagaimana pem-
bangun bangsa kedepannya.

Generasi muda tidak boleh larut dan terle-
na dalam dinamika media sosial, tanpa mela-
kukan sesuatu yang produktif dan konstruktif,
baik bagi diri dan bangsa. Pemuda harus men-
jadi pendorong dalam menggerakkan bangsa
ini lebih baik.

Pemerintah juga harus memfasilitasi pe-
ngembangan potensi generasi muda. Agar apa
yang dimiliki bisa terarah dan berdampak po-
sitif. Jika tidak, maka potensi yang dimiliki men-
jadi sia-sia dan energy mengarah ke hal negatif.

Untuk itu, pemerintah juga siap menfasi-
litasi kegiatan pemuda. Karena generasi mu-
dalah yang dapat memberi warna untuk
bangsa dan negara.  KNPI adalah organisasi
yang menaungi organisasi kepemudaan dapat
merumuskan agenda-agenda kepemudaan ke-
depannya. Apakah pemuda saat ini masih dibu-
tuhkan, kembali ke diri masing-masing untuk
menjawab.

28 Oktober sebagi puncak hari sumpah
pemuda. Menjadi penting untuk menjadikan-
nya sebagai pijakan dalam merajut nilai ke-
bangsaan agar semakin kuat.

 Lagu Indonesia Raya merupakan hal
yang sangat dekat dengan isi sumpah pemuda.
Didalamnya menjelaskan tentang bangsa,
bahasa dan tanah air.

Ada tiga hal pokok, yaitu bertanah tumpah
darah satu, tanah air satu. Diksi  di dalamnya
merupakan visi pemuda dan kehendak merde-
ka untuk membangun negerinya. Didalamnya
menjelaskan berbangsa satu bangsa Indonesia.

Konsepsi negeara kita tidak sama dengan
konsepsi negara-negara lain, negara kita me-
makai negara bangsa. Indonesia adalah ta-
man sari peradaban, karena ada banyak kebu-
dayaan yang masuk di Indonesia yang telah
melakukan alkuturasi.

Ada konsepsi kebhinikeaan, bahwa satu
kekayaan yang dimiliki. Indonesia berbeda de-
ngan negara lain.

Diskusi yang dilakukan Rumah Cita dan
Bima Bagus harus  terus digalakkan. Karena
melalui dialog terbangun konstruksi berfikir
yang sehat. Tentu dalam kerangka diskusi yang
sehat dan ilmiah.

Perjumpaan langsung dalam dialog akan
mempererat silaturrahmi, tidak hanya melalui me-
dia sosial dan cenderung tanpa Kontrol. Pemuda
juga dapat menjadikan media sosial, untuk meng-
kampanyekan gagasan positif dan memotivasi la-
innya. (*)

Refleksi Pemuda

Kota Bima, BimaEkspres.-
Setelah sempat menjadi

pertanyaan warga akhirnya
rencana pembangunan ta-
man Kodo senilai Rp 4,3 mil-
yar akan segera dimulai pem-
bangunannya. Proyek presti-
sius dari janji wali dan wakil
walikota Bima terpilih akan
dikerjakan oleh CV Putra Me-
layu.

Taman direncakan akan
menjadi Ruang Terbuka Hi-
jau bagi masyarakat bagian
timur Kota Bima itu telah
menjadi agenda besar Pem-
kot Bima.  Termasuk  upaya
pengembangan timur.

Lokasi taman berada di
sekitar areal komplek kan-
tor Kecamatan Rasanae Ti-
mur dan eks gedung Renca-

na PKM Rasanae Timur.
Kepala Dinas PUPR Ko-

ta Bima melalui Kabid Cipta
Karya, Fahat, ST pada war-
tawan diruang kerjanya, Se-
lasa (22/10)  mengakui Kon-
trak sudah tandatangani.

"Besok kami akan turun
ke lokasi, cek lapangan, " ujar-
nya.

Menindaklanjuti rencana

Taman Kodo Siap Dibangun
pelaksanaannya, diakui Fa-
hat, sudah melakukan persi-
apan pra pelaksanaan fisik.
Persiapan ini dilakukan ber-
sama kejaksaan, konsultan
perencanaan, konsultan pe-
ngawas dan tim teknis dinas .

Dalam pertemuan ter-
sebut dibahas mengenai apa
saja yang akan menjadi ke-
tentuan, metode pelaksanaan-
nya. Semuanya akan tertuang
dalam isi kontrak. Bersama
kejaksaan juga sebagai tim
TP4D yang akan mengawasi
seluruh pelaksanaan pekerja-
an nantinya.

Jelas Fahat, pertemuan
digelar di kantor Kejaksa-
an ini untuk bersama me-
ngawal pembangunan ta-
man agar sesuai dengan ja-
di perencanaan dan harapan.

Mengenai waktu penger-
jaan yang begitu sedikit?
Terang Fahat, bahwa hal
tersebut menjadi kewenang-
an pihak ketiga untuk men-
jawabnya. Namun dengan
melihat pihak ketiga telah
dilakukan tandatangan kon-
trak, maka ada kesanggu-
pan untuk menyelesaikan-
nya. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Kebakaran hutan dan la-

han di kawasan Taman Na-
sional Tambora (TNT) wi-
layah Desa Oi Bura Keca-
matan Tambora Kabupaten
Bima, diduga dari api safa-
na atau hutan pinus puncak
Gunung Tambora. Kebaka-
ran diduga dipicu  suhu yang
begitu panas tahun ini.

"Beberapa hari ini terjadi
kebakaran hutan dan lahan
di kawasan TNT lokasi ja-
lur pendakian gunung Tam-
bora diatas Desa Oi Bura,"
jelas Camat Tambora, Drs
Isyrah via telepon Selasa
(22/10).

Kata dia, beberapa hari
terakhir ini, tim gabungan Kar-
hutla dibantu masyarakat,

Kebakaran di Gunung Tambora Diduga dari Hutan Pinus

Kabid Cipta Karya, Fahat, ST

terus berusaha memadam-
kan api di lereng gunung
Tambora tepatnya disekitar
pos 1 dan pos 2.

“Api diperkirakan bera-
sal dari safana atau hutan
pinus puncak tambora aki-
bat suhu yang begitu panas
tahun ini," katanya.

Akibat kebakaran di sa-
fana Puncak Gunung Tam-

bora, sehingga merembes
turun kebawah mendekati
pemukiman penduduk.

"Tim gabungan TNI, Pol-
ri, Pol PP, KPH, Petugas Ta-
man Nasional Tambora dan
masyarakat berusaha mema-
damkan api, kami berharap
ada hikmat Allah turunkan
hujan agar tambora ku kem-
bali sejuk," ujarnya. (BE05)
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Perusahaan Air Wajib Bantu Masyarakat Alami Krisis Air
Kota Bima, BimaEkspres.-

Persoalan krisis air bersih me-
nimpa sejumlah pemukiman war-
ga di Kota Bima selama ini se-
perti tidak pernah ada solusi. Pun
bagi enam perusahaan besar ha-
rusnya ikut bertanggungjawab
atas pemanfaatan air.

Pasalnya perusahaan tersebut
memiliki dokumen pemberdayaan
untuk masyarakat. Kewajibannya
membantu saat krisis ari bersih.

Salah satu contoh, warga di
Lingkungan Sarata, harus meng-
ambil air dari sisa pipa PDAM
yang bocor di selokan. Itu terpak-
sa dilakukan karena air bersih
saat ini tidak mudah didapatkan.
Tidak saja di wilayah pesisir pun
diwilayah timur Kota Bima, se-
perti di Kelurahan Kendo, Oi Fo’o.

Alumni UGM Teknik Geologi
Muhammad Syahwan mengata-
kan,  letak titik bor dalam di Kota
Bima sangat berdekatan jarak-
nya. Contoh, di daerah Kecama-
tan Raba ada sekitar 5 titik bor
dalam, seperti Homestay Mutma-

innah, PDAM di Penaraga, Air
Minum Kemasan Asakota yang
ada di Rabadompu Barat, Air
Minum Kemasan Oirobion yang
ada di Rabangodu dan Air Minum
Kemasan Rangga yang ada di
Kelurahan Penaraga.

Kemudian, kata dia, ditambah
lagi 3 Perusahaan Air Minum
Kemasan di wilayah timur atau
Kecamatan Rasanae Timur, se-
perti Air Minum Kemasan Hilwa,
Air Minum Kemasan Mori dan
Air Minum Kemasan 55.

Dengan adanya jarak penge-
boran yang terbilang dekat terse-
but, menurut pria yang juga per-
nah meneliti air tanah dalam di
Kota Bima, permukaan air tanah
akan menurun jika kondisi pe-
ngeboran dalam untuk kepentingan
perusahaan ini terus dibiarkan.

“Akibat pengambilan air tanah
yang berlebihan, akan mempe-
ngaruhi 3 faktor. Pertama, penu-
runan muka air tanah, yang ke-
dua dapat menyebabkan amblas-
nya tanah, dan yang ketiga ma-

suknya air laut ke daratan,” ung-
kapnya.

Syahwan menjelaskan, kondisi
air tanah Kota Bima ini mengalir
dari dari tempat yang tinggi ke
tempat yang rendah, kalau di Ko-
ta Bima mengalir dari timur ke
barat. Apabila pengambilan ini
berlebihan, sangat besar kemung-
kinannya wilayah barat semakin
berdampak pada krisis air tanah.
Karena air tanah sudah diambil
oleh titik-titik bor yang ada di wi-
layah timur.

Banyak perusahaan yang me-
manfaatkan titik bor pada lahan
pertanian dan lahan penduduk.
Apabila lahan pertanian dijadikan
sumber industri air kemasan, oto-
matis akan mempengaruhi jumlah
cadangan air tanah untuk lahan
pertanian dan lahan pemukiman.

“Contoh terjadi, ada perusa-
haan yang mengambil air tanah
di lahan pertanian, padahal izin-
nya di wilayah lain. Sedangkan
mobil transportasi air, tidak pernah
mengambil pada lokasi izin. Se-

mentara perusahaan itu selalu
aktif menjual produk air minum,”
terang Syahwan.

Disebutkannya, ada perusaha-
an yang mengambil mata air di wi-
layah pegunungan bagian timur,
untuk dijadikan air kemasan dan
diperjualbelikan. Mestinya  kekeri-
ngan ini bisa diatasi oleh perusahaan
–perusahaan air minum tersebut.

Karena perusahaan tersebut
memiliki dokumen pemberdayaan
untuk masyarakat. “Sekarang
yang menjadi pertanyaan adalah,
apakah perusahaan–perusahaan
yang mengambil air tanah itu per-
nah tidak memperhatikan kondisi
warga Kota Bima yang kekura-
ngan air bersih,” ujarnya.

Kemudian juga banyaknya air
isi ulang yang ada di setiap wila-
yah, sangat berpengaruh pada ca-
dangan air tanah. Harusnya pe-
merintah mengatur regulasi, ten-
tang jarak dan jumlah air tanah
yang harus diambil. Sehingga air
tanah bisa mencukupi kebutuhan
hajat hidup masyarakat. Dari pa-
da mementingkan kepentingan
segelintir usaha – usaha air tanah
di Kota Bima.

Dari kondisi ini, Syahwan me-
minta pemilik Perusahaan Air Mi-
num Kemasan di Kota Bima, ber-
tanggungjawab terhadap keke-
ringan dan krisis air bersih yang
dialami warga.

Salah satu yang harus dilaku-
kan yakni membagikan sebagian
airnya untuk kepentingan warga
yang membutuhkan.

“Warga sekarang susah dapat
air bersih, maka sudah menjadi
kewajiban perusahaan air minum
itu untuk memperhatikan kebutu-

han air bersih masyarakat. Ja-
ngan hanya semata–mata memi-
kirkan profit,” tegasnya.

Dia kembali mencontohkan
seperti yang dilakukan oleh Ho-
mestay Muthmainnah, mengam-
bil air selain untuk konsumsi ho-
mestay, juga membagikan kepa-
da masyarakat yang membutuh-
kan.

Demikian juga yang harus
dilakukan oleh semua perusaha-
an tersebut. Tidak semata – ma-
ta mengambil keuntungan, se-
mentara di sisi lain warga kesu-
sahan untuk bisa mendapatkan
air bersih.

Titik bor dalam merupakan
kewenangan dari Dinas Pertam-
bangan Provinsi. Tetapi sebelum
mendapatkan izin dari dinas ter-
sebut, Pemerintah Kota Bima me-
lalui Tim Koordinasi Penataan Ru-
ang Daerah (TKPRD) apakah
pernah meneliti titik–titik bor da-
lam yang diberikan kepada peru-
sahaan air minum tersebut. Se-
dangkan letaknya sangat berde-
katan.

“Dan yang menjadi ironisnya,
titik bor itu berada di lahan perta-
nian produktif dan terletak semua
di wilayah timur,” terangnya.

Syahwan pun meminta kepa-
da pemerintah untuk melihat kem-
bali dan mengevaluasi kapasitas
pengambilan air tanah di semua
titik bor dalam, sehingga tidak
mempengaruhi penurunan muka
air tanah yang sangat berpenga-
ruh pada kekeringan di Kota Bi-
ma. Karena selama ini Pemerin-
tah Kota Bima tidak mengetahui
berapa pengambilan perhari debit
air bor dalam. (BE06)

Solusi... dari hal.1

ada di Kota Bima.
Berdasarkan pemetaan, saat ini

wilayah yang paling terdampak ke-
keringan dan krisis air bersih yakni wi-
layah barat Kota Bima. Kondisi ini tidak
hanya dikarenakan musim kemarau,
tapi juga dikarenakan tidak adanya
sumber air yang terletak di bagian barat.

"Sumber air itu ada dibagian
Rasanae Timur dan solusi terba-
ik itu, mengalirkan air tersebut ke
bagian barat, " ujarnya.

Sembari menunggu program

jangka panjang, saat ini BPBD
telah meminta bantuan tangki dari
provinsi sebanyak 108 tangki dan
200 tangki dari pusat.  "Selain itu, ju-
ga ada bantuan dari pihak swasta dan
perbankan yang turut membantu
distribusi air, " ujarnya.

Diakuinya, secara nasional Bima
sudah dipetakan menjadi daerah yang
rawan bencana kekeringan. Ini di-
sebabkan, Bima menjadi daerah yang
paling panjang mendapatkan musim
kemarau. (BE09)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Bentrokan antar pemuda di

sejumlah kampung di wilayah
Kota Bima beberapa hari belaka-
ngan ini, mendapat perhatian
Pemerintah Kota Bima. Pemkot
melalui Asisten 1 Kota Bima, me-
nyesalkan aksi bentrokan tersebut.

Pernyataan tersebut diilontar-
kan Supratman, saat membuka diskusi
publik refleksi hari sumpah pemuda
di Aula SMKN 3 Kota Bima. "Ini
sangat disayangkan, tepat kita
peringati hari sumpah pemuda justru
dinodai dengan insiden bentrok antar
warga, " ujar Supratman.

Terlepas dari itu, Supratman
mengapresiasi kegiatan yang
digelar oleh Rumah Cita dan Bi-
ma Bagus yang menyelengga-
rakan kegiatan diskusi publik re-
fleksi hari sumpah pemuda de-
ngan tema Pemuda, Radikalisme,
Aktor Perdamaian dan Motor Pem-

bangunan.
Supratman berharap, semoga

kegiatan ini bisa merefleksikan
kembali rangkaian peristiwa dari
Sumpah Pemuda hingga perjua-
ngan revolusi Indonesia yang me-
rupakan pertautan mimpi besar
dan perjuangan besar selama 91
tahun ini.

Dijelaskannya, sumpah pemu-
da merupakan peristiwa berseja-
rah yang dikenal sebagai salah
satu tonggak bersatunya bangsa
indonesia.

Kata mantan Kepala BKPS-
DM ini, para pemuda dari berba-
gai daerah di seluruh Indonesia
berkumpul bersama di kongres
pemuda. Pada saat itulah dihasil-
kan tiga hal penting yaitu bertum-
pah darah satu, tanah air Indo-
nesia yakni berbangsa satu bang-
sa Indonesia dan menjunjung ting-
gi bahasa persatuan bahasa Indo-

Bentrokan AntarPemuda Disesalkan Pemkot
nesia.

Ia juga menambahkan, dalam
sejarah bangsa pemuda selalu men-
jadi penggerak kebangkitan bangsa
seperti sumpah pemuda 28 oktober
1928 contoh nyata yang ada seka-
rang ini. Yang kita nikmati saat ini
adalah hasil dari perjuangan para pah-
lawan pendahulu.

“Sebagai bagian dari pengisi ke-
merdekaan pemuda harus bergerak
didepan menjadi pioner perubahan,
mengisi pembangunan dengan hal-hal
yang positif,” pungkasnya. (BE09)

Drs Supratman MAP



RABU, 23 OKTOBER 20194

Asap Karhutla Menyebar ke Kawinda Toi
winda Toi, Kecamatan Tam-
bora.

"Iya, asap dari kebakaran
hutan di kawasan TNT wi-
layah Dompu dan Desa Oi
Bura juga dirasakan sampai
disini," jelas Adi Armansyah
warga Desa Kawinda Toi,
Selasa (22/10).

Kata dia, kebakaran se-

Bima, BimaEkspres.-
Kebakaran hutan dan

lahan (Karhutla) di kawa-
san Taman Nasional Tam-
bora (TNT) wilayah Doro
Ncanga, Kecamatan Pekat,
Kabupaten Dompu dan De-
sa Oi Bura Kecamatan Tam-
bora, Kabupaten Bima, di-
rasakan hingga di Desa Ka-

jak dua hari lalu itu, mem-
buat kekuatiran masyarakat
khususnya di Kecamatan
Tambora. Sebab saat mu-
sim panas, api sangat mu-
dah ke pemukiman warga.

"Kami sangat kuatir, ke-
bakaran makin meluas sam-
pai di kawasan TNT wila-
yah Kabupaten Bima, asap

tebal sampai menggelapkan
cuaca cerah disini," katanya
via telepon.

Dia berharap, semoga
kebakaran hutan dan lahan
cepat teratasi oleh petugas
dan masyarakat. Dia juga
mengimbau kepada masya-
rakat Kawinda Toi untuk
tidak membakar lahan.

Sementara Muhtar juga
mengatakan hal yang sama,
asap dari kebakaran hutan
itu sampai juga di wilayah
Desa Rasa Bou Kecamatan
Tambora. Bahkan akibat ke-
bakaran itu, masyarakat
yang melintasi panik ingin
melihat sumber api.

"Kami bahkan ingin meli-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dua orang jurnalis me-

dia asing yang diinterogasi
pihak Imigrasi Bima bebe-
rapa hari yang lalu, akhir-
nya dibebaskan kembali.
Dari kedua pewarta terse-
but, satu orang diantaranya
berinisial PI warga asing

yang bekerja pada media di
negara Australia. Semen-
tara satu orang lainnya me-
rupakan warga Indonesia
namun bekerja jua pada me-
dia asing.

Kedua wartawan terse-
but sebelumnya dijemput
dari salah satu hotelnya me-

Imigrasi Akhirnya Bebaskan Dua Jurnalis Media Asing
nginap, saat bertugas mela-
kukan peliputan selama di
Kota Bima. Mereka diketa-
hui meliput kegiatan pacuan
kuda tradisional di Kelura-
han Sambina'e.

Kepala Imigrasi Wila-
yah Bima, Dedy yang dikon-
firmasi wartawan mengung-

hat sumber api di wilayah
Doro Ncanga Kecamatan
Pekat Kabupaten Dompu itu
itu, tapi kejauhan," kata dia.

Lanjutnya, berdasarkan
informasi dari Polisi dan TNI,
kebakaran sudah masuk ka-
wasan jalur pendakian Pan-
casila, tepatnya di Pos 1 dan 2.
(BE05)

kapkan dari hasil penyelidikan
dan keterangan yang dipe-
roleh dari PI maupun rekan
jurnalisnya, disimpulkan ti-
dak terjadi dugaan pelangga-
ran keimigrasian.

"Dari keterangan mere-
ka, minum alat bukti. Dan
akhirnya kami simpulkan

dugaan pelanggaran keimi-
grasian tidak ada," ungkap
Dedy, Selasa (22/10).

Harapan kedepan kata
Dedy, jika ingin melakukan
kegiatan apapun terlebih
waktunya memakan waktu
selama berhari-hari, agar di-
berikan pemahaman. Terlebih

katanya media Asing wajib
mengikuti dan menaati pera-
turan yang berlaku.

Pascapengambilan ke-
terangan, PI kini sudah kem-
bali ke negara asalnya mela-
lui Denpasar. "Kemarin siang
pulang, melalui Denpasar,"
titip Dedy. (BE09)

Jual Ginjal...  dari hal.1

“Saya mohon maaf ka-
lau pernyatan sebelumnya
membuat publik panik atau
gelisah,” tutupnya.

Sementara itu, Pj. Kepa-
la Desa (Kades) Woro, Drs.

Mansyur Ahmad, mengata-
kan, bahwa apa yang dialami
Mulyadin adalah suatu peristi-
wa yang juga dialami semua.
Sehingga sesulit apa pun ma-
salah itu tidak harus disikapi

dengan cara emosi dan gegabah.
“Sikapilah masalah  dengan

penuh kesabaran serta secara
arif dan bijaksana dan tanpa
harus mengambil jalan pintas,”
tukasnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Asap mengepul di wi-

layah teluk Bima, Selasa
(22/10) sekitar pukul 13.00
Wita, tidak mengganggu
arus lalulintas penerbang-
an pesawat di Bandara Sul-
tan Muhammad Salahuddin
Bima. Kebakaran itu diduga
karena pembakaran lahan
oleh warga.

"Kami juga memantau
kondisi sekitar jalur lalulin-
tas pesawat melalui petu-
gas pengatur lalu lintas udara
Bandara, saat ini dipastikan
aktivitas penerbangan tetap
lancar," jelas  Kepala TU Ban-
dara SMS Bima, Sudarma-
nan.

Kata dia, meski terlihat
ada  kepulan asap, namun

berdasarkan pemantauan
petugas lalulintas udara, ti-
dak masuk pada wilayah
jalur pesawat.

"Penerbangan di Ban-
dara Bima masih lancar,
samoai saat ini belum ada
keluhan dari pilot maska-
pai," kata dia via telepon.

Kata dia, setiap saat kondisi
lalulintas di jalur pesawat akan

dilaporkan petugas dan BM-
KG Bima. Namun sampai
saat ini belum ada  kekuatiran
meskipun ada asap tebal.

Sementara warga Kota

Bima Rudi Haryanto me-
ngatakan asap bertebaran
di teluk bima, asap terlihat
dari arah wilayah pegunu-
ngan bagian timur Kota Bima.

"Kami menduga asap ini
akibat kebakaran lahan dan
hutan di pegunungan wila-
yah timur Kota Bima," ka-
tanya. (BE05)

Asap tidak Ganggu Lalu Lintas Penerbangan di Bandara Bima
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Ketua MUI: Pembangunan
Masjid Agung Ditunggu Masyarakat

Kota Bima, BimaEkspres.-
Pembangunan masjid

Agung Al Muwahidin Bi-
ma, sangat ditunggu oleh ma-
syarakat.

Ketua MUI, H Abidin H
Idris mengatakan, esensi se-

buah masjid Agung, bukan
saja soal bangunannya, tapi
sebagai induk seluruh masjid
dan langgar di Bima.

“Sekarang bagaimana bi-
sa menaungi sementara ba-
ngunannya sendiri kondisi-

nya seperti saat ini,” ujarnya
saat Rapat Dengar Penda-
pat (RDP) dengan DPRD Ko-
ta Bima, Senin.

Diceritakannya, bebera-
pa waktu lalu sejumlah per-
wakilan warga dan ormas

Akreditasi LKSA
Wujudkan Profesionalisme

Mataram, BimaEkspres.-
Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan

Sosial (LKKS) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini
Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc menghadiri
sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Manajemen
Perencanaan Organisasi Terakreditasi Bagi Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Provinsi NTB di
Aula Hotel Lombok Raya, Selasa (22/10/2019).

Dalam sambutannya, Hj. Niken menjelaskan, seta-
hun terakhir LKKS sudah melaksanakan beberapa
kegiatan, salah satunya adalah bimbingan manajemen
akreditasi LKSA. Hal ini dalam membimbing dan mem-
bantu seluruh LKKS di kabupaten/kota, untuk saling
mengatur dan mengelola kesejahteraan yang lebih baik
dan lebih profesional dalam menjalankan tupoksi.

Ia mengatakan, berdasarkan data terakhir pada bu-
lan Agustus 2019, Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) di NTB tercatat kurang lebih 576.465
orang dari 26 jenis PMKS, dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 227 LKSA.

“Dengan sasaran binaan kurang lebih 11.350 orang
anak. Sementara, jumlah LKSA yang sudah terakreditasi
masih sangat minim. Maka kedepannya harus sudah ada
peningkatan LKSA yang terakreditasi”, jelas Hj. Niken.

Ia mengatakan, kegiatan bimbingan manajemen
akreditasi LKSA serta sejumlah kegiatan lainnya akan
menunjukkan tingkat profesionalisme LKKS sebagai
pelayan masyarakat. Dipenutup sambutanya, Hj. Niken
berharap agar peserta dapat mengikuti kegiatan dengan
baik, sehingga pada saat kembali ke kabupaten/kota
masing-masing, bisa menjadi inspirasi bagi LKSA yang
lain. Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial
Provinsi NTB Dra. Hj. T. Wismaningsih Drajadiah
berharap dengan adanya kegiatan tersebut mampu
meningkatkan kualitas SDM LKSA yang hadir.

“Semua SDM yang terkait dalam pelayanan kesejahteraan
sosial harus terakreditasi, karena hal tersebut adalah tuntutan
untuk pelayanan yang profesional “, tuturnya.

Kepala Dinas Sosial menambahkan bahwa Pemerintah
Provinsi sudah me-launching Kartu Identitas Anak Yatim
Piatu (KIAP) dengan memberikan sebanyak 219 KIAP
bersama Bank NTB yang berfungsi sebagai ATM dan
pelayanan sosial yang lainnya. Dalam pengelolaannya akan
tetap bersama-sama dengan LKSA.

Peserta dalam kegiatan ini berjumlah Peserta 30 orang dari
LKSA se-NTB dan akan mengikuti berbagai macam kegiatan
serta menerima materi dari pihak penyelenggara. (BE04)

Bima, BimaEkspres.-
Upaya untuk menekan

angka terjadinya Lakalantas
Fatalitas atau Lakalantas
meninggal dunia, Polres Ka-
bupaten Bima melalui Sat Lan-
tas mulai menggelar Operasi
Zebra. Giat tersebut akan di-
laksanakan selama 14 hari
yakni sejak Rabu (23/10) hing-
ga Selasa (5/11) mendatang.

Kasat Lantas Polres Bi-
ma, IPTU. Agus Pujianto, S.
Pd, mengungkapkan, Ope-

rasi Zebra dilakukan untuk
menekan angka Lakalantas
fatalitas atau meninggal du-
nia. Berdasarkan data sebe-
lumnya, angka Lakalantas
Fatalitas di wilayah hukum
Kabupaten Bima menurun.

“Data Lakalantas Fatali-
tas Tahun 2018 dan 2019 me-
nurun. Namun, operasi terus
digenjot karena yang diha-
rapkan korban Lakalantas
betul betul minim,” tutur Agus
di ruangannya, Selasa (22/10).

Dalam giat ini, kita sudah
tentukan letak strategis yakni
dititik rawan terjadinya La-
kalantas. “Operasi ini kita gan-
deng unsur lainnya. Seperti Dinas
Perhubungan, Samsat, anggota
Brimob dan POM,” jelasnya.

Lebih lanjut kata dia,
Operasi Zebra ini dilaksa-
nakan sekali dalam setahun
dan berlaku seluruh Nusan-
tara. Selain sasarannya lo-
kasi rawan kecelakaan, titik
yang ditentukan yakni dae-
rah rawan kemacetan.

Sedangkan tujuan lainnya
supaya  terwujudnya situasi
Lalu Lintas yang aman, ter-
tib dan lancar pada lokasi
yang rawan kecelakaan.

“Tidak saja Operasi Ze-
bra, untuk menekan terjadi-
nya Lakantas kita juga gelar
operasi Lilin, Simpatik, Ke-
tupat, dan Patuh.

“Operasi Lilin dilaksana-
kan bertepatan dengan Ta-
hun baru. Simpatik dilakukan
jelang HUT Bhayangkara
atau Polri. Begitu pun Ope-
rasi Zebra dan Patuh masing
masing mempunyai target
tersendiri,” imbuhnya.

Menurut dia, ada bebera-
pa jenis pelanggaran yang

Islam pernah datangi MUI
mempertayakan tentang
kelanjutan pembangunan
masjid agung. Pihaknya men-
jelaskan pemerintah sedang
memeroses kelanjutan pemba-
ngunannya dan meminta ber-
sabar.

Disampaikannya, Pem-
kot Bima dan DPRD berte-
kad menyelesaikan pembangu-
nan masjid agung yang sudah
menjadi ikon Bima. Akan beda
proses pembangunan sarana
ibadah oleh yayasan dengan
pemerintah.

Namun kini, kata dia, ba-
nyak prosesnya, wakaf dan
penyerahan aset, sehingga
tidak muncul masalah kede-
pannya.  Ketua MUI berha-
rap agar  rencana pembangu-
nan masjid Agung segera di-
mulai.

“Apa saja yang penting
nampak bisa dilihat oleh ma-
syarakat, ada kegiatan apapun
yang nampak, tidak harus pem-
bangunan yang sporadik,” ujar-
nya. (BE06)

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

Tekan Lakalantas Fatalitas, Polres Bima Mulai Operasi Zebra
menjadi sasaran utama da-
lam operasi ini. Salah satunya
pengendara tidak memiliki
SIM, Kendaraan tidak dileng-
kapi dengan STNK, bagi pe-
ngendara sepeda motor tidak
menggunakan helm, pengen-
dara menggunakan Ponsel
saat mengemudi dan lainnya.

“Jika semua itu dilanggar.
Siap siap untuk ditilang,” ung-
kapnya.

Dia berharap, Operasi Ze-
bra yang diselenggarakan ini
para pengendara akan sema-
kin tertib saat menggunakan
jalan raya. Sehingga tingkat
keselamatan meningkat.

“Semoga giat ini mampu
menekan angka Lakalantas
Fatalitas. Sehingga apa yang
diharapkan terwujud nyata,”
tutupnya. (BE07)

Kasat Lantas Polres Bima, IPTU. Agus Pujianto, S. Pd,

Ketua MUI, H Abidin H Idris saat dengar pendapat dengan dewan.
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Bangunan yang Sebabkan
Kecelakaan Kerja di PKM Woha Disorot

Tindak Tegas... dari hal.1

Bima, BimaEkspres.-
Kecelakaan kerja yang

dialami tukang  karena ter-
sengat listrik mendapat so-
rotan dari warga. Bangu-
nan yang dikerjakan itu di
PKM Woha.

Kepala Pusat Keseha-
tan Masyarakat (Puskes-
mas) Kecamatan Woha,  dr
Dewi Puspaningsih, menga-
takan, proyek itu milik Dinas
Kesehatan Kabupaten Bima.

"Bangunan tersebut bu-
kan milik Puskesmas Wo-
ha tapi Dinas Kesehatan Ka-
bupaten Bima," jelasnya, Se-
nin (21/10).

Dia mengaku dengan
adanya kecelakaan kerja
itu, mendapat sorotan.

tup mata dengan kerusakan
hutan ini. Kerusakan hutan ini

Netralitas... hal.1

Dia juga mengingatkan,
para Cakades untuk tetap
menjaga persatuan dan
kesatuan serta menanam-
kan rasa kebersamaan da-
lam pelaksanaan pemilihan
kepala desa serentak.

Menjaga kondusifitas,
bagaimana kita sebagai to-
koh yang dicalonkan ma-
syarakat bisa menjaga ke-
amanan dan kenyamanan
desa kita masing  masing.

“Jangan malah kita bikin
kelompok yang bisa me-
mecah belah masyarakat

"Seharusnya bangunan
tersebut dibangun di Dinas
Kesehatan Kabupaten Bi-
ma, kami saja heran, kena-
pa harus dibangun disini,"
katanya.

Dia mengaku, keberada-
an bangunan Tanggap Da-
rurat tersebut, malah mem-
persempit Puskesmas Wo-
ha. Sebab menghalangi ja-
lur Ambulans ke belakang
Rawat Inap.

"Pembangunan gedung
itu bahkan membongkar
areal parkir Armada Am-
bulance Puskesmas Woha,
bahkan seluruh Pegawai
Puskesmas tidak tahu ba-
ngunan tersebut untuk apa,"
katanya. (BE05)

satu dengan yang lainnya,”
pintanya.

Diakuinya, dalam Pilka-
des serentak tahun 2019
diyakini banyak kepenting-
an. Namun, kepentingan
yang utama adalah keber-
samaan, bagaimana seca-
ra bersama-sama memba-
ngun dan memajukan de-
sanya masing-masing.

“Sekarang bukan ja-
mannya lagi gagah gaga-
han jadi Kades. Kalau tidak
punya konsep, tidak ada ke-
mauan membangun dan

memajukan desanya, dan
tidak bisa bikin masyarakat
sejahtera, ya ga usah jadi
Kades. Masyarakat seka-
rang sudah cerdas, yang
kita butuhkan adalah inte-
gritas untuk memimpin de-
sanya,” tukasnya.

“Saya berharap, pada
pesta demokrasi Pilkades
ini, mari kita sama  sama
untuk mensukseskan kegi-
atan ini dalam rangka me-
milih pemimpin untuk mem-
bangun desa,” tutupnya.
(BE07)

Mataram, BimaEkspres.-
Dinas Pemuda dan Olah-

raga (Dispora) NTB mema-
tangkan persiapan kontingen
Peparpenas, melalui rapat
evaluasi yang dilakukan di
ruang rapat Kantor Dispora
NTB, Selasa (22/10/2019).

Kepala Bidang Olahra-
ga Dispora NTB, Anang
Zulkarnain, memimpin ra-
pat evaluasi yang diikuti
seluruh official dan pen-
damping atlet Peparpenas
NTB. Anang menyampai-
kan agenda-agenda yang
akan dilakukan kontingen
NTB menjelang pelaksa-
naan Peparpenas, 7-13 No-
vember 2019, di Jakarta.

Disebutkan, satu minggu
sebelum kontingen berang-
kat ke Jakarta, para atlet-
nya akan melakukan TC di
Wisma Nusantara, 1-6 No-
vember 2019. Selama TC ber-
langsung, para atlet akan di-
pantau latihannya.

Mulai dari atlet cabang
olahraga renang, pemusa-
tan latihan akan dilaksana-
kan di Gebang, atletik di
lapangan Lawata Gomong,
boccia di Gelanggang Pemu-
da Mataram, catur di Wisma
Nusantara, tenis meja di SLB
Selagalas dan bulutangkis di
GOR Junaidin Nyaman Am-
penan.

Sebagaimana diketahui,

sebanyak 17 atlet difabel
NTB akan mengikuti Pe-
kan Paralympic Pelajar Na-
sional (Peparpenas) 2019.

Dalam Peparpenas ter-
sebut, kontingen NTB akan
mengikuti enam cabang olah-
raga (Cabor). Yakni, atletik,
renang, boccia, tenis meja,
bulutangkis dan catur.

Untuk cabor atletik,
ada tujuh atlet yang akan
dikirim. Mereka akan me-
ngikuti nomor 100 meter,
200 meter, 800 meter, lom-
pat jauh dan tolak peluru.
Tujuh atlet ini terdiri dari
2 atlet tuna netra, 2 atlet
tuna daksa, 2 atlet tuna gra-
hita dan 1 atlet tuna rungu

wicara.
Pada cabor bulutangkis,

ada 3 atlet yang akan ditu-
runkan. Yakni, 2 orang di no-
mor tunggal putra, 1 tunggal
putri dan 1 ganda campu-
ran.

Atlet disabilitas yang di-
turunkan di nomor ini ada-
lah 2 atlet tuna rungu wica-
ra dan 1 atlet tuna grahita.
Cabor boccia ada 2 atlet yang
akan diturunkan, semua atlet
tuna daksa.

Untuk Cabor catur ada
2 atlet tuna netra dan tuna
daksa. Kemudian di cabor
renang, NTB juga akan me-
nurunkan 2 atlet. Mereka
akan turun di nomor gaya

bebas 50 meter, gaya dada
50 meter dan 100 meter
serta gaya kupu-kupu 50
meter. Dan di tenis meja,
diturunkan 1 atlet.

Berikut ini nama-nama
atlet difabel dan asal se-
kolahnya yang akan me-
ngikuti Peparpenas 2019:
1. Muhammad Alwi Rah-
man (SLB A YPTN Ma-
taram), 2. Lailatul Imtihani
(SLBN 1 Mataram), 3.
Afriadi Nurfirmansyah
(SLBN 1 Mataram), 4. I
Gede Suarjana (SLBN 1
Lombok Barat), 5. Abdul
Halid (SLB A YPTN Ma-
taram), 6. Muhammad Fa-
dliansyah Putra (SLBN 1

Dompu), 7. Meri Anggri-
ani (SLBN 1 Kota Bima),
8. Muhammad Suardin
(SLBN 1 Dompu), 9. La-
ilatul Hasanah (SLBN 2
Mataram), 10. Muhammad
Irvan Oktavia (SLBN 1
Dompu), 11. M Lailul Sab-
ni (SLBN 1 Lombok Ba-
rat), 12. Lucky Firmansyah
(SLBN 1 Mataram), 13.
Aditya Affandi (SLBA A
YPTN Mataram), 14. Syah-
redi Izwan (SLBN 2 Ma-
taram), 15. Ananda Rizky
(SLBN 2 Mataram), 16.
Afifah Syaikhah (SLBN 1
Praya), 17. Muhammad Atif-
zul Azhari (SLB A YPTN
Mataram). (BE08)

Dispora NTB Matangkan Persiapan Kontingen Peparpenas
Lokasi bangunan yang menyebabkan dua pekerja mengalami kecelakaan.

Anggota Dewan Dompu Akan Fasilitasi Ruang Komunikasi dengan Media

akan mampu dicegah, jika
pemerintah hadir dan memberi-

kan peringatan keras disertai
sanksi bagi pelanggarnya.  (BE03)

Ir Mutakun

Dompu, BimaEkspres.-
Anggota DPRD Dom-

pu dari Partai Nasdem, Ir
Mutakun berencana mem-
buka ruang komunikasi de-
ngan jajaran media.

“Saya akan melakukan
komunikasi dengan pimpi-
nan dewan untuk masalah
ini,” ujar Mutakun, Selasa
(22/10).

Selain membangun ru-
ang silaturahmi dan mem-
bangun komunikasi yang
harmonis antara dewan dan

media, juga melahirkan ide-
ide bersama dalam memba-
ngun Dompu yang lebih maju.

“Saya ingin Ketua DPRD
Dompu segera membuka fo-
rum komunikasi itu, agar kita
saling berbagi,” katanya.

Lewat komunikasi itu-
lah, kata dia, nanti dewan
menjelaskan tentang tugas
dan perannya. Apalagi war-
tawan telah memberikan
kontribusi bagi pembangu-
nan.

Selain itu Mutakun ber-

janji dan mengupayakan
bagaimana masyarakat si-
pil bisa masuk diruang pe-
nyelenggaraan pemerintah
daerah. Karena itu sudah
diatur dalam PP 45 tahun
2017 tentang partisipasi ma-
syarakat dalam penyeleng-
garaan pembangunan dae-
rah.

“Untuk masalah ini saya
sudah komunikasikan me-
lalui forum sekolah resmi le-
gislatif di Jakarta,” katanya.
(BE03)
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Bima, BimaEkspres.-
Pentas demokrasi pemili-

han kepala daerah (Pilkada)
serentak akan berlangsung 23
September 2020 mendatang.
Kabupaten Bima pun ikut da-
lam gerbong pesta rakyat li-
ma tahunan ini.

Sejumlah persiapan sudah
dilakukan KPU dan Bawaslu
Kabupaten Bima. Bahkan
rencananya dalam bulan ini,
penyelenggara pemilu akan
me-launching tahapan pe-
laksanaan Pilkada serentak.

Merespon hajatan besar
daerah tersebut, sejumlah
mahasiswa Bima yang ada
di Kota Malang, Jawa Timur,
mendorong kinerja KPU agar
bersikap profesional.

Sejumlah mahasiswa dari
berbagai disiplin ilmu, mulai
S1, S2 hingga S3 ini men-
dukung penuh agar KPU Bi-
ma mampu meningkatkan
partisipasi pemilih sehingga
menghasilkan Pilkada yang
berkualitas dan berintegritas.

Koordinator mahasiswa,
Akbar menuturkan, Pilkada
Kabupaten Bima merupakan
pestanya seluruh rakyat Bima
tanpa terkecuali. Sejumlah
warga negara yang sudah
memenuhi syarat untuk mem-
berikan hak pilih sesuai ama-
nat konstitusi, punya hak un-

tuk mencoblos dan menentu-
kan pemimpin pilihannya
sendiri.

"Kami adalah mahasiswa
tulen dari Bima yang belum
pernah mengambil surat
pindah, meski kami kuliah di
luar Bima. Tidak bisa dipung-
kiri bahwa kami adalah pe-
milih yang berhak menyalur-
kan hak politik untuk kema-
juan daerah ke depan," ujarnya.

Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM) yang akrab
disapa Bang Boy ini mene-
gaskan, secara konstitusional
mereka punya hak untuk
menentukan pemimpin pili-

Pilkada 2020, Mahasiswa Bima Malang Minta Hak Konstitusi

hannya di daerah. Untuk itu,
Bang Boy mendesak agar
KPU dan Bawaslu Kabupa-
ten Bima sebagai penyeleng-
gara pemilu di daerah bisa
memfasilitasi hak pilih me-
reka.

"Ini perintah konstitusi yang
wajib dilaksanakan oleh pe-
nyelenggara pemilu. Untuk
mendukung kinerja KPU da-
lam meningkatkan partisipasi
pemilih serta suksesnya Pil-
kada Bima, maka perlu mem-
perhatikan hak-hak pemilih
yang ada di luar daerah, ter-
masuk di Kota Malang," te-
rangnya.

Pria asal Desa Ngali Ke-

Mataram, BimaEkspres.-
Kebakaran sebagian la-

han hutan di Gunung Rin-
jani membuat Pemerintah
Provinsi NTB bergerak ce-
pat. Begitu juga dengan ke-
bakaran lahan Tempat Pem-
buangan Akhir (TPA) Ke-
bon Kongok, Kacamatan
Gerung, Kabupaten Lombok
Barat.

Atas musibah itu, Pen-
jabat Sekda NTB Dr.Ir. H.
Iswandi, M.Si langsung me-
ninjau kedua lokasi tersebut,
Senin (21/10/2019)

Iswandi mengawali pe-
ninjauan dengan mendata-
ngi Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Kebon Kongok.
Tiba di lokasi seluas lima
hektar itu, Iswandi langsung
memimpin rapat penanga-

nan kebakaran di Posko pe-
nanggulangan Kebakaran
TPA Kebon Kongok.

Ia berharap kepada se-
luruh SKPD terkait untuk
segera tanggap, sehingga
pemadaman api segera tun-
tas termasuk dampak terha-
dap kesehatan  dan sosial ter-
hadap warga sekitar, serta
tidak menganggu rutinitas
proses pembuangan sam-
pah dari tingkat RT ke TPS
kemudian sampe ke lokasi
TPA.

Penangangan kebaka-
ran itu sudah dilakukan Pe-
merintah Provinsi bekerja
sama dengan jajaran Ka-
bupaten Lombok Barat dan
Kota Mataram sejak musi-
bah terjadi. Sejauh ini,  pe-
nanganan kebakaran dila-

kukan secara bertahap per
blok dari 17 blok yang ada.

Penanganan Kebakaran Rinjani Berjalan Cepat

Bima, BimaEkspres.-
Tim dari BPOM NTB

dan Dinas Kesehatan (Di-
kes) Kabupaten Bima Si-
dak di kantin SMPN 4 Bolo,
Selasa (22/10).

Berdasarkan hasil Sidak
tersebut, makanan yang di-
jual di kantin sekolah setem-
pat layak dikonsumsi. Kare-
na tak satu pun yang me-
ngandung zat pewarna dan
lainnya.

Kepala SMPN 4 Bolo,
Ibrahim, S.Pd, menyampai-
kan, hasil pemeriksaan oleh
BPOM dan Dikes, maka-
nan yang dijual di kantin se-
kolah setempat tak ditemu-
kan kandungan borak dan
zak pewarna. Hanya saja
mereka sarankan untuk

Tim BPOM NTB dan Dikes Bima Sidak di Kantin SMPN 4 Bolo
menjaga kebersihan kantin
saja. “Makanan layak di-
konsumsi. Hanya saja ke-
bersihan kantin yang harus
diperhatikan,” ujarnya.

Terkait kegiatan terse-
but, pihaknya mengucap-
kan terima kasih, karena
bisa dipastikan semua ma-
kanan yang dijual di kantin
layak dikonsumsi.

“Kita apresiasi Sidak ini.
Mengingat konsumen ada-
lah siswa dan unsur seko-
lah,” ungkapnya.

Dijelaskannya, selain
Sidak, tim BPOM dan Di-
kes melakukan sosialisasi
Pangan Sehat pada siswa.

“Siswa yang dilibatkan
saat sosilisasi sebanyak 50
orang,” tutupnya. (BE07)

camatan Belo ini meminta
KPU agar memfasilitasi
pemilihan kepala daerah
secara menyeluruh, baik di
Kabupaten Bima maupun di
luar daerah. Artinya, Sam-
bung Bang Boy, KPU harus
menghadirkan TPS di luar
daerah demi tersalurkannya
hak politik mahasiswa yang
notabene tidak bisa pulang ke
daerah lantaran persoalan
biaya dan persoalan kemaha-
siswaan.

"Ini yang kami minta ke
KPU agar mengakomodir
hak konstitusi kami. Karena
apapun dalilnya, kami berhak
untuk menyalurkan hak pilih

ke TPS. Tekniknya seperti
apa, itu ranahnya KPU. Na-
mun yang perlu kami sampa-
ikan adalah, kami ingin men-
coblos dan menentukan sen-
diri pemimpin Bima ke depan,
di Kota Malang," tegasnya,
usai menggelar diskusi terbu-
ka seluruh mahasiswa Bima-
Dompu terkait upaya meng-
hadirkan TPS di Kota Ma-
lang,  Ahad (20/10/19) malam.

Desakan untuk mengha-
dirkan TPS di Kota Malang
cukup beralasan. Selain kare-
na jumlah mahasiswa yang
menyentuh angka 1.600 jiwa,
juga merupakan mahasiswa
aktif yang secara kuantitas
merupakan para pemilih rasi-
onal. Di samping itu, kata dia,
selama ini mereka hanya
menjadi penonton saat melihat
masyakarat Bima berbon-
dong-bondong datang ke TPS
untuk menentukan pilihannya.
Sementara saat Pilkada 2015
lalu, mereka tidak pernah di-
akomodir haknya untuk mem-
berikan hak pilih yang sama
seperti masyarakat yang ada
di Bima. Padahal, mereka ju-
ga termasuk dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT).

"Apanya yang beda anta-
ra kami dan masyarakat yang
ada di Bima? Kita sama-sa-
ma punya hak memilih. Lalu

kenapa kami diabaikan. Ke-
napa di luar negeri ada TPS-
nya, dan kita di luar daerah
Bima nggak ada. Padahal
kalo dikaji secara normatif,
TPS luar negeri itu hajatan na-
sional, dan kenapa tidak diber-
lakukan sama seperti itu saat
daerah punya hajatan," tanya-
nya dengan nada tegas.

Bang Boy dan seluruh
mahasiswa Malang tertekad
untuk terus menyuarakan per-
soalan ini hingga ke KPU RI.
Bahkan pihaknya akan mela-
kukan konsolidasi besar-be-
saran dengan seluruh maha-
siswa Bima yang ada di sejum-
lah daerah untuk menyuarakan
hak yang sama.

"Kami mendesak agar KPU
dan Bawaslu Kabupaten Bima
bersikap dan memberikan kla-
rifikasi secara langsung kepada
para pemilih di luar daerah, ter-
masuk untuk hadir di Kota Ma-
lang. Kami mendorong KPU
untuk profesional dalam bekerja
dan mampu mengakomodir
hak-hak konstitusi mahasiswa
yang selama ini diabaikan. Ka-
rena sesungguhnya kami ini
hanya ingin membantu KPU
dalam rangka memenuhi asas-
asas demokrasi salah satunya
meningkatkan partisipan menuju
pemilihan yang jujur dan adil,"
pungkasnya. (BE05)

Penanganan yang dilakukan
saat ini adalah dengan sistem

siram-timbun tanah atau land
filling. Hal ini dilakukan un-

tuk memutus rantai oksigen
dan persiapan blok untuk
menerima sampah Kota Ma-
taram dan Lombok Barat
yang mulai menumpuk.

Usai ke Kebon Kongok,
Sekda kemudian bergerak
menuju kawasan Gunung
Rinjani yang terbakar de-
ngan ditemani sejumlah ke-
pala OPD terkait.

Hal ini dilakukan untuk
melihat lebih dekat kejadi-
an di lapangan serta me-
mastikan penanganan ber-
jalan lancar.

Sehingga kebakaran di
kawasan tersebut tidak me-
luas yang mengakibatkan
terganggunya aktivitas pa-
ra wisatawan yang menik-
mati keindahan Rinjani.
(BE08)

Penjabat Sekda NTB Dr.Ir. H.Iswandi, M.Si meninjau lokasi kebakaran di Rinjani, Senin.

Tim BPOM dan Dikes saat Sidak di Kantin SMPN 4 Bolo, Selasa (22/10)
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Bupati Bima Ingatkan Cakades tidak Boleh Saling Menjatuhkan

Gerindra NTB Bentuk Desk Pilkada Serentak 2020
Mataram, BimaEkspres.-

DPD Partai Gerindra
Provinsi NTB membentuk
Desk Pilkada. Pembentu-
kan Desk Pilkada Gerindra
ini agar dapat fokus dalam
pelaksanaan tahapan Pil-
kada Serentak tahun 2020.

Hal ini disampaikan Se-
kretaris DPD Gerindra NTB,
Ali Utsman Ahim melalui
siaran pers, Selasa (22/10) .

Diketahui, tujuh kabu-
paten/kota yang akan me-
laksanakan pilkada, yakni
Kota Mataram, Kabupa-
ten Lombok Utara (KLU),
Kabupaten Lombok Te-
ngah (Loteng), Kabupaten
Sumbawa, Kabupaten Sum-
bawa Barat (KSB), Kabu-
paten Dompu dan Kabu-
paten Bima.

Ali mengaku, menyang-
kut pelaksanaan Pilkada di

tujuh kabupaten/kota di
NTB, maka persiapan awal
oleh DPD Gerindra NTB,
yakni pembentukan Panitia
Desk Pilkada untuk mem-
buka pendaftaran sekali-
gus menjaring bakal calon
kepala daerah.

"Sesuai jadwal pembu-
kaan kita mulai pada 25 Ok-
tober hingga 15 November
2019," ujarnya.

Ali menuturkan kepaniti-
aan Desk Pilkada Gerindra
selain dirinya yang ditujuk
sebagai Ketua juga terdiri
dari Lalu Ridwan Indra se-
laku Sekretaris dan Imam
WP selaku Bendahara.

Menurut dia, pihaknya
membuka kesempatan
pada siapapun warga NTB
yang ikut berkompetisi
pada Pilkada kali ini untuk
melakukan pendaftaran.

Kata dia, semua Caka-
des yang akan berkom-
petisi tentu orang pilihan
yang dipandang mampu
membangun desa.

Selanjutnya, bagaima-
na strategis atau taktik
politik yang harus dilaku-
kan untuk meraih simpati
warga.

“Tinggal bagaimana tak-
tik politik saja. Tentu dengan
cara yang santun,” jelas-
nya.

Seperti halnya dia, se-
tiap mendapat informasi
ada figur yang ingin tampil
sebagai Calon Bupati, me-

respon baik sekaligus mem-
beri do’a.

“Kita tidak boleh risih
atau merasa terusik de-
ngan semua itu. Kita yaki-
ni saja, kebaikan akan di-
balas dengan kebaikan,”
ungkapnya.

Diharapkannya, semua
Cakades menunjuk politik
dengan cara cara yang ba-
ik. Sebab siapapun yang
menang nantinya, semua
telah ditetapkan Allah SWT.

“Saya ucapkan selamat
berjuang. Semoga meraih
kemenangan,” tutupnya.
(BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Kegiatan Inkubasi Bisnis

Berbasis Wirausaha Pro-
gram Pengembangan dan
Perluasan Kerja pada Dis-
naketrans Kabupaten Bima
digelar, di aula kantor desa
Sakuru Kecamatan Monta,
Selasa (22/10). Hadir dalam
kegiatan tersebut Kepala
Disnakertrans Kabupaten
Bima beserta jajarannya,
Camat Monta, Kepala De-

sa Sakuru serta para peserta
wirausaha berjumlah 15 orang.

Narasumber  dari jajaran
Disnakertrans Kabupaten Bima,
Sekretaris Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Bima, Ir.
Bahtiar serta dari Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan pada Dinas
Perizinan Kabupaten Bima,
Atok Kusdiantoro, SE.

Kepala Disnakertrans
Kabupaten Bima, H. Nasrul-
lah, S.Sos, menyampaikan,

pengembangan ketenaga-
kerjaan merupakan bagian
dari pembangunan nasional.
Dengan tersedianya sumber
daya ekonomi, dapat mem-
buka penyediaan kesempa-
tan kerja.

“Salah satunya melalui
progam perluasan kesem-
patan kerja,” ujarnya.

Jelasnya, Inkubasi Bisnis
berbasis wirausaha program
pengembangan dan perlua-

Disnakertrans Gelar Inkubasi Bisnis Berbasis Wirausaha
san kerja merupakan suatu
proses pembinaan, pendampi-
ngan dan pengembangan.
Melalui kegiatan ini dapat
menciptakan dan mengem-

bangkan usaha baru yang
mempunyai nilai ekonomi
dan berdaya saing tinggi.

Direncanakan kegiatan
ini dilaksanakan selama lima

untuk mengetahui respon
masyarakat terkait tingkat
elektabilitas masing-ma-
sing kandidat yang sudah
melakukan pendaftaran
itu.

"Yang pasti,  bakal calon
yang mendaftar di Gerin-
dra harus bebas dari kasus
korupsi, taat pajak dan  be-
bas Narkoba," ucap Ali.

Terkait figur  yang telah
memenuhi syarat dan di-
nyatakan lolos seleksi. Ali
menambahkan, mereka
oleh Desk Pilkada Gerin-
dra akan di ajukan berkas-
nya ke DPP guna menda-
patkan persetujuan.

"Kalau sudah masuk di
DPP, tentu proses berikut-
nya adalah memperoleh
SK Penetapan sebagai ca-
lon kepala daerah," tandas
Ali Utsman Ahim. (BE04)

Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE

Terkait kader Gerindra.
Ali menegaskan, tidak akan
ada perlakukan khusus.
Mengingat, mereka juga
diwajibkan melalukan pen-
daftaran pada Desk Pilka-
da yang sudah dibentuk
oleh partai.

"Pokoknya, Gerindra
itu terbuka pada siapapun.
Syaratnya, selama dapat
bekerjasama dengan par-
tai dalam upaya memaju-
kan peradaban melalui
perjuangan politik, maka
mereka kita perkenankan
mendaftar lewat Gerindra,"
jelas Ali.

Dia menjelaskan, usai
proses pendaftaran ram-
pung, maka sesuai meka-
nisme Desk Pilkada Ge-
rindra NTB akan melaku-
kan survei.

Hal ini dimaksudkan

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj. Indah

Dhamayanti Putri, SE, me-
ngingatkan seluruh Calon
Kepala Desa (Cakades) un-
tuk tidak saling menjatuh-
kan. Sebab cara itu justru
membuat simpati masyara-
kat berkurang.

“Tunjukkan politik yang
baik kalau ingin menang.
Jangan saling menjatuh-
kan,” ujar Bupati Bima, Hj.
Indah Dhamayanti Putri, SE
saat tatap muka dengan
Cakades Bontokape dan
Sanolo di aula kantor Desa
Bontokape, Selasa (22/10).

Ali Utsman Ahim

hari mulai 22 sampai 26
Oktober 2019. Usai pelati-
han, peserta akan menda-
patkan bantuan sarana usa-
ha.(BE07)

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagyb)

Nusa Tenggara Barat (NTB),
Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,
mempimpin Rapat Koordinasi
(Rakor) Revitalisasi Posyan-
du, Zero Waste dan Tim Pe-
laksanaan Kejiwaan Masya-
rakat (TPKJM) Tingkat Pro-
vinsi NTB, di Ballroom Hotel
Grand Legi, Selasa (22/10/
2019).

Wagub yang menjadi key-
note speaker pada rakor
tersebut, menyampaikan
bahwa program revitalisasi
Posyandu akan lebih mak-
simal hasilnya dengan mem-
berdayakan dana desa.

"Kalau kita lihat sekarang
anggaran itu, telah tersebar
sampai ke seluruh desa,
yang mana kewajiban dana
desa tersebut salah satunya
untuk hal yang berhubungan
dengan kesehatan," ujar Wa-
gub yang biasa disapa Umi
Rohmi.

Rakor tersebut juga da-
lam rangka pembagian
peran terkait program re-
vitalisasi Posyandu dan ze-
ro waste di Pemprov dan
Kabupaten/Kota di NTB.

Umi Rohmi menerang-
kan bahwa Pemerintah
Provinsi NTB menjadikan
revitalisasi posyandu se-
bagai salah satu program
yang benar-benar diperju-
angkan.

“Melalui revitalisasi ini,
kita bisa menangani ling-
kup dusun dengan cermat,
dengan detail, dengan se-
rius," ujarnya.

Melalui Posyandu juga
tidak hanya permasalahan
kesehatan yang dapat di
deteksi lebih dini, tapi juga
masalah sosial yang ada di
masyarakat.

“Jadi yang namanya
revitalisasi Posyandu ini
benar-benar kita revitali-
sasikan, kita fungsikan,

berdayakan, kita anggap dia
menjadi instrumen yang
sangat penting lingkup du-
sun, mengapa ini akan men-
jadi kekuatan yang sangat
luar biasa jika kita serius,”
tutur Umi Rohmi.

Umi Rohmi berharap agar
setelah Rakor, Pemda di 10
Kabupaten/Kota di NTB
langsung mempersiapkan
sterateginya masing-masing
dalam bersama-sama me-
wujudkan Posyandu Kelu-
arga dan Zero Waste di
NTB.

Rakor ini diikuti oleh
Asisten Perekonomian dan
Umum Setda NTB, Kepa-
la Dinas Kesehatan, Kepa-
la Biro Kesejahteraan Ma-
syarakat Setda  NTB, Ke-
pala Dinas Lingkungan Hi-
dup dan Kehutanan Provin-
si NTB dan masing-masing
enam orang perwakilan da-
ri Kabupaten/Kota di NTB.
(BE08)

Kabupaten/Kota Diminta Optimalkan Posyandu Keluarga dan Zero Waste


