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Bima, BimaEkspres.-
Penyidik Tipidkor Polres Bima Kota

terus menyelidiki kasus dugaan penya-
lahgunaan Angggaran Dana Desa (ADD)
Desa Waduru, Kecamatan Langgudu Ka-
bupaten Bima, yang diduga merugikan ne-
gara senilai Rp 300 Juta.

Hingga kini sebut Kapolres Bima Kota
melalui Kasat Reskrim IPTU Hilmi Ma-
nossoh Prayugo SIk, pihaknya telah me-

Baca: Waduruka... Hal 3

meriksa sedikitnya 14 orang pegawai Pem-
da Bima sebagai saksi dalam kasus yang
dilaporkan warga setempat tersebut.

"Ke 14 orang itu mulai dari pegawai di
desa setempat, BPMDes serta dari BP-
KAD. Ada juga tokoh masyarakat sekitar,"
jelasnya kepada media ini Rabu (23/10).

Dari pihak BPMDes urai Hilmi, terhi-
tung ada 3 orang. Mulai dari eks Kepala
BPMDes, Drs Sirajudin serta pegawai ke-

Polisi Periksa 14 Pegawai Pemda
Terkait Kasus ADD Waduruka

Bima, BimaEkspres.-
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan SH,

menutup kejuaraan pacuan kuda tradisional
Bima, memperebutkan piala Wali Kota Bi-
ma dan Pangdam IX/Udyayana, Rabu (23/
10). Di arena pacuan kuda Sambina'e Kota
Bima, Feri menobatkan joki cilik, Muham-
mad Sabillah sebagai pahlawan pacuan kuda.

"Joki cilik meninggal dunia Muhammad
Sabillah, hari ini kita nobatkan sebagai pah-
lawan pacuan kuda," ujarnya.

Feri yang juga sebagai Ketua KONI
Kota Bima dan Ketua Pordasi Kota Bima
itu, mengaku kepergian almarhum tidak akan
pernah hilang diingatan pecinta kuda.

"Pahlawan pacuan kuda tradisional ini

Baca: Pahlawan... Hal 6

Sabilah, Pahlawan
Pacuan Kuda

Bima, BimaEkspres.-
Fenomena cuaca panas menyengat yang

menerpa wilayah Bima dan Dompu bela-
kangan ini, nampaknya memiliki penyebab
khusus. Yakni, akibat pergeseran matahari
tepat pada garis khatulistiwa.

Fakta itu tertuang dalam catatan Ba-
dan Meteorologi Klimatologi dan Geofi-
sika Stasiun Bima. BMKG menyebutkan
cuaca terpantau hingga kini mencapai
angka 37 derajat Celcius. Dimana cuaca
tersebut tergolong ekstrim bila dibanding-
kan dengan cuaca panas sebelumnya.

Forecaster BMKG Bima Lavia Fara-
reta mengatakan, penyebab tambah pa-
nasnya Bima dan Dompu belakangan ini
juga selain tingginya suhu udara serta kon-
disi angin terpantau sangat kencang.

"Catatan BMKG, tiga hari terakhir ini,
hembusan angin di wilayah Bima dan Dom-
pu pada kecepatan 35 kilometer perjam dari
arah timur menuju selatan. Ini disebut-sebut
menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan

Baca: Panas Ekstrim... Hal 6

bawahnya yang mengetahui aliran dana
dugaan penyelewengan ADD di daerah
terisolir tersebut. Sementara lanjutnya ada
orang dari pegawai BPKAD hingga para
tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Desa
Waduruka.

"Untuk pegawai BPKAD kita periksa

Setelah Uber Kadis dengan Parang, Oknum Pol PP Pecahkan Kaca Kantor

Operasi Gatharin Zebra 2019 oleh Satlantas Polres Bima Kota, Rabu (23/10), berhasil menjaring sedikitnya 70-an kendaraan baik
roda dua dan empat. Berita di halaman 5.

Panas Ekstrim
Karena Matahari Bergeser

Baca: Uber Kadis... Hal 4

Kota Bima, BimaEkspres.-
Oknum anggota Sat Pol PP Kota Bima,

MS kembali berulah. Sebelumnya menge-
jar Kepala Dinas Pol PP dan Damkar dengan

setelah kejadian sejumlah kepolisian lang-
sung mengamankan pelaku ke Mapolres
Bima-Kota. Sementara petugas penyelidik
terlihat melakukan olah TKP.

Saksi melihat kejadian, Ida mengatakan,
awalnya bersangkutan masuk ke ruangan
bendahara untuk menanyakan rencana pe-
ngambilan kredit koperasi. Tidak lama ke-
luar menuju ruang sekretaris dinas.

Lantaran mengetahui tidak ada pejabat
sekretariat di dalam ruang kerjanya, spon-
tan pelaku langsung melakukan pengeru-
sakan pintu. MS memukul pintu dengan kur-
si, sehingga kaca pecah berserakan.

Saat itu kata dia, dirinya dan rekannya
ketakutan hingga tidak berani bergerak.
Akhirnya  ditenangkan oleh anggota lainnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pol PP, Su-
pardi Didampingi Kabid, Trantibun, Abdurah-parang, kini merusak dan memecahkan ka-

ca ruang kerja sekretaris.
Akibat ulah anggota sat Pol PP semua

rekan kerjanya sempat ketakutan. Sesaat

Aparat kepolisian saat mendatangi Kantor Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima, Rabu.

Muhammad Sabilah
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CATATAN REDAKSI

MASIFNYA pembabatan dan perusakan
hutan di Kabupaten Dompu, membuat salah
satu anggota DPRD Dompu, Ir Mutakum
geram. Bahkan meminta agar pelaku pemba-
batan hutan itu diberikan tindakan tegas.

Apalagi belakangan ini muncul kebaka-
ran yang terjadi di kawasan Taman Nasional
Tambora. Selain itu, pemabakaran lahan yang
dilakukan warga, membuat cuaca semakin
panas.

Selain itu, pembakaran lahan dan hutan
membuat ekosistem semakin rusak. Ini akan
berdampak buruk ke depannya, sehingga
dibutuhkan tindakan tegas, karena masya-
rakat tidak lagi memiliki kesadaran menjaga
lingkungan.

Sikap tegas yang diminta anggota de-
wan Dompu bukan tanpa alasan, karena
pelestarian hutan menjadi penting.

Banyak pihak prihatin atas marajale-
lanya perusakan hutan yang dilakukan war-
ga setiap tahun.

Jika ini tidak cepat ditangani dan di-
antisipasi dari sekarang akan semakin luas
dan banyak hutan yang rusak. Ini dinilai
ulah oknum petani jagung yang selalu mem-
perluas lahan garapanya.

Dampaknya, dapat dirasakan saat ini,
cuaca sangat  panas.  Akibatnya terjadi pa-
nas dan kekurangan mata air.

Saat krisis air, masyarakat mengeluh-
kannya, namun tidak memiliki keinginan un-
tuk mengembalikan kondisi lingkungan yang
ada.

Maka Pemda diminta tidak menutup mata
dengan kerusakan hutan ini. Kerusakan
hutan ini akan mampu dicegah, jika peme-
rintah hadir dan memberikan peringatan
keras disertai sanksi bagi pelanggarnya.

Keprihatinan yang sama juga pernah
diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupa-
ten Bima. Mereka menilai kerusakan hutan
semakin parah, bahkan hampir mencapai ke-
rusakan 100 persen. Kenyataan ini  menun-
jukkan bawah ancaman sudah di depan ma-
ta.

Karena selain berdampak pada keke-
ringan, juga menimbulkan bencana banjir
seperti yang terjadi sebelumnya. Banjir yang
melanda Bima-Dompu dirasa belum juga
menjadi pembelajaran berharga.

Maka tidak menutup kemungkinan aki-
bat ulah manusia, akan menimbulkan benca-
na banjir lagi.

Meskipun bencana banjir tersebut tidak
diinginkan, namun kenyataannya kerusa-
kan cukup nyata.

Kekeringan akibat kemarau yang pen-
jang juga  memberikan penderitaan sendiri
bagi warga dengan kekurangan air bersih.

Maka, jika imbauan tidak cukup untuk
menghentikan perusakan lahan dan hutan,
tindakan hukum harus diterapkan.

Aparat penegak hukum harus membe-
rikan efek jera kepada pelakunya tanpa ha-
rus kompromi. (*)

Tindak Pembabat Hutan

Bima, BimaEkspres.-
Meski Muhammad Sabilah

sudah sepekan meninggal
dunia akibat insiden kecelaka-
an kuda, namun masih ter-
kenang dalam memori. Per-
satuan pemilik kuda pacuan
Bima, menyerahkan santunan
kepada Samsu dan Sulastri di
arena pacuan kuda Sambi Nae
Kota Bima, Rabu (23/10).

Penyerahan santunan ter-
sebut diwakili oleh Rahman
didampingi Wakil Ketua Por-
dasi NTB Mulyono, disaksi-
kan oleh Wakil Wali Kota Bi-

ma, Dandim 1608/Bima, dan
sejumlah pejabat Pemerintah
Kota Bima dan pemilik kuda
lainnya.

Disela pelarian final pacuan
kuda tradisional, salah satu pe-
milik kuda Mulyono, menjelas-
kan, santunan yang diserahkan
kepada orang tua joki itu me-
rupakan urunan dari para pe-
milik kuda yang ada di Bima.

"Santunan berupa uang
tunai dari berbagai kalangan
pemilik kuda itu tidak sebe-
rapa, tapi kami berharap se-
moga yang diberikan dapat

dimanfaatkan dengan baik
untuk kehidupan sehari," je-
lasnya.

Saat penyerahan santunan
berlangsung, Dandim, Wakil
Wali Kota Bima, Rahmat,
malupun Mulyono nampak
tidak kuasa menahan rasa
sedih. Diraut wajah dan mata
mereka terlihat berkaca-kaca.

"Sebagai manusia juga
sebagai pecinta kuda pastinya
merasa sedih dan kehilangan,
namun ajal tidak bisa kita
hindari, siapapun, kapan dan
dimanapun, itu adalah kehen-

Persatuan Pemilik Kuda
Santuni Orang Tua Joki Meninggal

dak pencipta hanya saja ini
sebagai jalan kita untuk kem-
bali," katanya.

Sebagai Wakil Ketua Por-
dasi NTB, pihaknya akan mem-
perbaiki dan mengemas pa-
cuan kuda lebih baik lagi, te-
rutama difaktor pengamanan
dan standar joki.

"Kita sudah memulai peru-
bahan menata pacuan kuda lebih
baik lagi, keselamatan sudah
ditata dan kegiatan pendidikan
dihadirkan selama pelaksanakan
pacuan kuda berlangsung," pung-
kasnya. (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Tanah Eks Jaminan apa-

rat desa dan tanah cadangan
pembangunan milik Kabupa-
ten Bima musim tanam 2019-
2020 mulai dilelang, Rabu (23/
10). Pelelangan tersebut akan
dibuka secara umum dengan
batas pendaftaran berakhir 29
Oktober mendatang.

Kepala Bidang Aset BPP-
KAD Kabupaten Bima, Dra.

Faridah, menyampaikan, pem-
bukaan pendaftaran pelelangan
tersebut mulai dilakukan.

Sedangkan untuk pengam-
bilan blangko penawaran di-
mulai saat dibukanya pendafta-
ran sampai 29 Oktober men-
datang. “Untuk pengembalian
blako pendaftaran yakni dimu-
lai besok (Hari ini) sampai 29
Oktober mendatang,” ujar Fa-
ridah saat ditemui di ruang ker-

Tanah Eks Jaminan Mulai Dilelang

janya, Rabu (23/10).
Kata dia, dalam pelela-

ngan tahun ini hampir se-
mua yakni sekitar 1000 ta-
nah dilelang dan dibuka se-
cara umum . Bahkan untuk
wilayah Sape dan Lambu.

Hanya saja kedua keca-
matan tersebut proses pe-
lelangan yakni di wilayah ke-
camatan. Yakni dengan per-
timbangan jarak tempuh

mereka dengan kantor BP-
PKAD jauh. Sekaligus pe-
rintah khusus dari Kejari
Bima.

“Tahun lalu tanah di dua
kecamatan itu tak dilelang.
Sekarang dilelang,” terang-
nya.

Selain itu pula, para war-
ga yang menggarap tanah
sampai hari ini belum mem-
bayar. Sesuai petunjuk Ke-
jari Bima mereka akan di-
black list. Dan tidak boleh
lagi mengikuti pelelangan
tahun ini.

“Kalau ada orang-orang
tersebut yang ikut tender
tahun ini langsung kita black
list,” ungkapnya.

Diakuinya, untuk pelela-
ngan tahun ini ditargetkan
mencapai Rp 5 miliar. Dan
tak ada tanah yang digarap
atau dikuasai oleh oknum
warga begitu saja.

“Kalau ingin menggarap
tanah eks jaminan ikuti ten-
der penawaran. Sekaligus pro-
sedur dan mekanisme yang
telah ditentukan,” pungkasnya.
(BE07)

Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Bima, Dra. Faridah
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Keluarga Korban Dugaan Malapraktik Temukan Bukti Baru
Kota Bima, BimaEkspres.-

Keluarga salah satu pasien du-
gaan korban malapraktek di RS-
UD Bima, yang meninggal dunia
mendadak sesaat setelah disuntik
petugas medis beberapa pekan la-
lu, kini mengaku telah menemukan
Barang Bukti baru.

Bukti baru tersebut berupa, re-
sume pemberian obat kepada pasien
selama menjalani perawatan di
RSUD Bima. Salah satu perwakilan
keluarga korban, Ben mengaku
sebelumnya sempat diberikan oleh
pihak administrasi rumah sakit re-
sume asli obat-obatan yang diberikan.

"Saat saya urus admnistrasi,
tidak sengaja pihak rumah sakit

memberikan resume obat dan ter-
bawa hingga ke rumah. Tapi kemu-
dian rumah sakit kembali menghu-
bungi meminta resume. Saya lang-
sung berpikir untuk fotokopi saja
untuk pegangan," jelas Ben kepa-
da wartawan Rabu (23/10).

Bukti itu katanya yang akan
jadikan dasar pembuktian dan me-
ngungkap dugaan kasus malaprak-
tek hingga pasien berusia 70 tahun
tersebut menghembuskan nafas
terakhirnya.

Dalam resume yang tidak se-
ngaja diperoleh tersebut akunya,
tertera bahwa obat injeksi yang
diberikan hanya ada dua kali atau
unit. Sedangkan dihari naas terja-

di, almarhumah justru mendapat-
kan tiga suntikan yang disaksikan
oleh tiga orang keluarga di ruang-
an perawatan.

Kejanggalan muncul kata Ben,
ketika pihak keluarga meminta
kembali resume dari RSUD pada
Rabu (23/10). Resume versi ini,
tertera bahwa obat injeksi yang
diberikan kepada pasien tiga buah.

"Dua resume ini akan kami
jadikan bukti, dalam laporan ke-
polisian kami. Sumber resume ini
sama dan cara kami perolehnya
pun dengan cara prosedural. Ini
diberikan Allah, memberikan kami
jalan, " tegas Ben.

Diakuinya, pihak keluarga su-

dah harus melaporkan ke polisi
pada Rabu kemarin. Namun, ka-
rena masih kurangnya BB yang
dipegang sehingga batal dilakukan.

"Kami pun tidak ingin melaku-
kan ini setengah-setengah. Kami
memastikan, laporan kami leng-
kap," aku Ben.

Dia juga mengungkapkan, pihak
keluarga sebenarnya sudah ber-
temu dengan dokter dan perawat
yang menangani ibunya. Dalam
pertemuan tersebut, dokter dan
perawat meminta maaf. Demikian
juga pihak RSUD juga meminta,
untuk dilakukan damai.

Hanya saja bagi Ben dan kelu-
arga, jalan perdamaian bisa dila-

kukan jika RS mengakui bahwa
ada kelalaian yang dilakukan pihak
rumah sakit kepada pasien sehing-
ga pasien meninggal mendadak.

"Rumah sakit ini melayani, milik
masyarakatnya. Lalu kenapa ha-
rus menutupi. Jika ada kesalahan,
maka akui dan benahi. Jangan mem-
buat situasi, bahwa pasien atau ke-
luarga yang salah, " cetusnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada
satu pun pihak RSUD yang bisa
dikonfirmasi. Direktur RSUD yang
hendak ditemui wartawan, tidak
berada di kantornya. "Pak direktur
tidak ada, sudah pulang jam segini, "
jawab seorang security sambil berlalu
dari wartawan. (BE09)

Waduruka... dari hal.1

hari ini," tukasnya.
Selain memeriksa dua orang

pegawai BPKAD Kabupaten Bi-
ma, Hilmi mengaku juga mela-
kukan penyitaan sejumlah doku-
men terkait pencairan uang ADD
& DD untuk Desa Waduruka.

"Dan sampai sekarang proses
masih dalam tahap penyidikan
dan pemanggilan serta pemerik-
saan para pihak yg terkait ma-
salah ini masih dilakukan oleh pe-
nyidik," katanya.

Seperti diberitakan media ini
sebelumnya, dalam dugaan kasus
penyelewengan ADD tahun 2018
tersebut, diduga merugikan nega-
ra senilai Rp 300 Juta. Namun
angka tersebut dipastikan penyidik
akan terus bertambah banyak.

Dugaan penyelewengan ter-
sebut pada sejumlah pembangu-
nan, seperti pembangunan pagar
pustu, lapangan olahraga desa
serta pagar bangunan musala.
(BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Kuda pacuan bernama Ja-

mes Bond milik Jumraidah, SH
asal Kota Bima mampu mema-
suki garis finish diurutan perta-
ma. Sementara kuda “Black Jet”milik
saudaranya , Sry Ningsih, S.Sos,
diposisi kedua.

Kedua ekor kuda itu meninggal-
kan empat ekor kuda pada pelarian
final kelas Tunas C Kejuaraan
Pacuan Kuda Tradisional HUT ke-
74 TNI 2019 di arena pacuan kuda
Sambina'e Kota Bima Rabu (23/
10).

Keempat ekor kuda diren ke-
las TC yang ditinggalkan tersebut,
Putra Jogja kepunyaan Saiful
Bahri PLN NTB asal Tonggori
Kabupaten Bima hanya mampu
masuk digaris finish diurutan
ketiga, sementara diposisi ke-
empat kuda bernam Neng Gelis
kepunyaan Dr. Evi Dianawati
asal Sumbawa, diposisi kelima

kuda bernama Sinar Idola Kop-
dar Irawan alamat Kodim 1608/
Bima dan urutan keenam kuda
bernama Saskia Gotik pemilik Doni
Kurniawan asal Kabupaten Dom-
pu.

Irfan HM. Noer, S. Sos me-
masukan nama istrinya Jumrai-
dah, SH sebagai pemilik kuda
kuda James Bond dalam pro-
gram pelarian. Begitupun kakak
kandungnya Fahri, HM. Noer, S.
Sos, sengaja mendaftarnya istri-
nya Sry Ningsih, S. Sos, sebagai
pemilik Black Jet. Kedua kuda
kakak beradik tersebut mampu
saling berpacu dan unggul dian-
tara kuda lain hingga masuk garis
finis.

"Alhamdulillah, kuda saya
dan kuda abang saya Fahri, Sos,
menjadi perhatian penonton dan
panitia, sebab, pertama kali kuda
kakak beradik juara pada urutan
pertama dan kedua di ren kelas

Final Pacuan Sambinae, Kuda Kakak Beradik Menang
TC pacuan kuda Sambi Nae
Kota Bima," jelas Irfan, S. Sos
disela penerimaan hadiah.

Irfan mengakui, selama pe-
larian berlangsung, James Bond
selalu menjadi jawara, karena
berhasil meninggalkan lawan-
lawannya, termasuk kuda kakak
kandungnya Black Jet, hal ini men-
jadi perhatian setiap pengunjung
pacuan kuda yang menyaksikan
pelarian di TC tersebut.

"Selama kami mengikuti ke-
juaraan pacuan kuda, ini perta-
ma kali terjadi pada saya dan
abang saya dan tidak pernah ter-
jadi kakak beradik pemilik kuda
yang lain," katanya.

Sementara Fahri, S. Sos, me-
rasa bangga dengan prestasi ke-
dua kuda yang dirawat disatu kan-
dang ini, kuda yang dilatih secara

bersamaan sejak kecil oleh pa-
wang kuda, mampu memberi-
kan kepuasaan bagi pecinta dan
pendukung James Bond dan Black
Jet.

"Kebanggaan ini tidak bisa
kali utarakan lewat ekspresi apa-
pun, kami hanya bersyukur dan
semoga menjadi keterwakilam
kuda daerah yang akan me-
ngikuti kejuaraan di daerah la-
in," katanya.

Menariknya, kedua kuda yang
berhasil meraih juara 1 dan 2 itu,
hadiah diterima langsung oleh istri
masing-masing, dengan sema-
ngat menerima hadiah uang tunia,
pilasa, Bendera Pordasi Kota Bi-
ma, Bendera Merah Putih, Ben-
dera Pemerintah Kota Bima dan
Bendera Pangdam 162/Udy.
(BE05)
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Soal Krisis Air, Cara Pandang Syahwan Dinilai Keliru
Dia contohkan, dalam

tambang bawah tanah, yang
dipompa keluar itu bukan
cuma air, tapi juga tubuh ba-
tuan atau tanah, sehingga
terbentuk terowongan.

Kemudian setelah bahan
batubara atau bahan galian
lain yang diambil, maka akan
dibiarkan atau segera dirun-
tuhkan.

Kondisi itu tidak me-
nimbulkan pengaruh terhadap
lapisan di atas permukaan,
karena terjadi di kedalaman
lebih dari 100 meter.

Lantas apakah ada lapi-
san tanah di atas permuka-
an sana yang amblas? Ja-
wabnya menurut Sutarman
tidak ada. Apalagi kalau cu-
ma sekedar air yang diam-
bil, karena air itu ada dalam
tanah, tidak berbentuk tu-
buh air atau  diistilahkan Se-
perti air dalam gelas atau
wadah, melainkan mengisi
pori-pori tanah, pasir atau
batuan yang ada di bumi.

Dicontohkan orang per-
nah coba maju dalam Pilka-
da kota Bima lalu itu, Jadi
bayangkan seperti di dalam
gelas berisi pasir, lalu disi-
ram air, begitulah keberada-
an air dalam tanah. Jadi
kalau terjadi pengambilan
air tidak akan terjadi amblas,
apalagi sampai lebih dari
ratusan meter.

Lanjutnya, Kemudian
apakah akan menyebabkan
masuknya air laut ke dara-
tan, Ia lantas pertayaannya
kapan itu terjadi. Di Jakarta
salah satu contoh, daerah
yang sudah berumur lebih
kurang 500 tahun, kemu-
dian sudah sampai mana
air laut masuk daratan. Se-
mentara berapa ratus hotel
yang ada di Jakarta meman-
faatkan air bor dalam.

“Lalu di Kota Bima se-
perti apa, apakah di Bima
sudah terjadi intrusi air laut?
Untuk itu dirinya berharap
Janganlah asal berteori, nan-
ti masyarakat kuatir.

Analogi air bawah tanah
menurut Senior Geologist
itu, seolah-olah air tanah da-
lam itu mengalir seperti me-

Kota Bima, BimaEkspres.-
Pemilik perusahaan Air

Minum Dalam Kemasan (AM-
DK)  Rangga, H Sutarman me-
nilai penyampaian M Sahwan
soal krisis air dan kekeringan
akibat sejumlah bor dalam
dinilai keliru.

Menurut Sutarman, diri-
nya memberikan perspektif
berbeda mengenai kekeri-
ngan dan krisis air yang ham-
pir melanda seluruh Indo-
nesia, termasuk Kota Bi-
ma.

Masalah kekeringan ini
harus dilihat dengan bijak,
karena terkait iklim global
yang sedikit banyak mempe-
ngaruhi cara pandang me-
ngatasi atau keluar dari per-
soalan tersebut.

Itu diperkuat dengan da-
ta dirilis BNPB, bahwa se-
jak 1995 kekeringan dan ik-
lim ekstrim mulai melanda
sebagian wilayah di Indo-
nesia termasuk NTB, dian-
taranya Kota Bima.

Menurut Sutarman, ada
menarik perhatiannya se-
telah membaca pernyataan
ASN Kota Bima yang juga
Alumni UGM Teknik Geo-
logi pada berita pada sejum-
lah media.

Berita mengulas tentang
“enam perusahaan air ke-
masan harus  Bertanggung
jawab soal krisis air”. Diri-
nya sangat menyayangkan
peryataan tersebut, bahwa
seorang Geologist membe-
ri pernyataan masalah tek-
nis ke masyarakat dengan
dasar pengetahuan dan pe-
mahaman yang sangat ke-
liru.

“Saya justru khawatir
dengan keterangan Syah-
wan membuat resah ma-
syarakat awam dan dunia
usaha di Kota Bima khusus-
nya usaha AMDK,” kelu-
hannya pada sejumlah me-
dia,   Rabu (23/10).

Pernyataan Syahwan bah-
wa pengambilan air bawah
tanah akan membuat tanah
amblas. Kalimat itu dinilai sa-
ngat menyesatkan. Karena
tidak ada teori itu terjadi di du-
nia air bawah tanah.

ngalirnya air di sungai, atau
alur dari tempat yang tinggi
ke tempat yang rendah. Air
bawah tanah itu tidak me-
ngalir, apalagi sudah terpe-
rangkap dalam sebuah lapi-
san pembawa air atau aku-
ifer.

Jadi, dia berharap jangan
dibayangkan seprti air di
permukaan atau air sungai
yang mengalir dari tempat
tinggi ke rendah, seolah olah
air bawah tanah mengalir
dari Kota Bima bagian ti-
mur ke Kota Bima bagian
barat.

“Itu adalah pemahaman
yang sangat keliru. Air ba-
wah tanah itu akan mengalir
hanya kalau terpotong to-
pografi atau permukaan
akuifernya terpotong, baik
itu oleh alam sehingga mun-
cul mata air, tergali atau di
bor.  Sehingga tidak benar
bahwa jumlah air Di Kota
Bima bagian barat berku-
rang karena tidak sempat
mengalir dari bagian timur,”
paparnya.

Titik bor usaha AMDK
Sutarman kembali menje-
laskan, ini adalah titik bor
khusus yang tidak ada sang-
kut pautnya dengan air per-
mukaan atau yang dikenal
dengan air persawahan, air
untuk pemukiman ataupun
air sungai. Air dalam tanah
itu dikenal ada 2 sumber, ya-
itu air tanah permukaan dan
air tanah dalam.

Air permukaan, air yang
terdapat paling dalam 20-
35 meter dari permukaan
tanah yang keberadaanya
sangat dipengaruhi cuaca.
Jika musim penghujan, ma-
ka air permukaan akan ka-
ya, tapi kalau musim ke-
marau maka permukaan
airnya akan sangat rendah
atau turun, atau masyara-
kat awam mengenalnya
dengan kering.

Sementara air tanah da-
lam yakni, air yang terdapat
dalam lapisan khusus yang
disebut lapisan pembawa
air atau akuifer dan kebe-
radaan air ini tidak dipenga-
ruhi musim, baik musim ke-

ring maupun musim peng-
hujan.

Air akuifer ini baru akan
mengalir kalau terpotong
topografi, tergali atau dibor.

Sutarman pun memba-
has khusus air yang dibor
dalam untuk usaha AMDK.
Menurut dia, kenapa peng-
ambilan air ini harus dengan
izin khusus (SIPA), karena
untuk memastikan masya-
rakat tidak salah mengam-
bil sumber air.

Sebab, sumber air yang
diperbolehkan untuk diam-
bil adalah air yang berasal
dari akuifer, sehingga tidak
mengganggu air permuka-
an yang dipergunakan un-
tuk masyarakat luas, baik
pemukiman, pertanian ma-
upun keperluan lain.

“Sumur bor dalam ini
pun harus dengan konstuksi
sumur yang khusus, salah
satu bagian penting adalah
harus dipastikan permuka-
an sumurnya di grouting
dengan kedalaman lebih
dari 35 meter dari permu-
kaan tanah, sehingga air
yang keluar dari pompa
adalah semata-mata air
dari akuifer,” terangnya.

Tambah Sutarman, sa-
ngat tidak benar kalau pe-
ngambilan air tanah dalam
mempengaruhi cadangan
air permukaan untuk per-
sawahan, pemukiman atau
air sungai.

Contoh air sungai Be-
ngawan Solo saja, sebagai

sungai terpanjang di Pulau
Jawa. Sekarang airnya me-
ngering bukan karena ku-
rangnya air tanah dalam, ta-
pi semata-mata oleh faktor
iklim ekstrim yang melanda
sebagian Jawa, sehingga
tidak adanya curah hujan.

Kemudian soal pengam-
bilan air tanah dalam akan
menurunkan permukaan, itu
sangat tergantung dimensi
akuifernya.

Sesuai data geologi yang
ia miliki, berdasarkan survei
geolistrik yang juga ia laku-
kan, didapat bahwa akuifer
di wilayah kerja mereka me-
rupakan akuifer yang cukup
tebal, sehingga mungkin akan
terpengaruh permukaannya
dalam waktu yang sangat
lama sekali.

Mestinya kata Sutarman,
Syahwan menyarankan so-
lusi yang rasional kepada
pemerintah, baik untuk jang-
ka pendek seperti harus si-
gap menyediakan air bersih,
memperbanyak lahan resa-
pan air, dan tidak membuang
sampah sembarangan. Apa-
lagi sampah yang tidak dapat
ditembus air seperti plastik dan
semacamnya.

“Kemudian untuk jangka
panjang, melakukan penghi-
jauan lahan gundul, menja-
ga daerah aliran sungai/
DAS, mengontrol daya du-
kung lingkungan pemukiman
dengan penataan ruang
yang smart dan terencana,”
urainya.

Kemudian Mengenai sa-
ran agar pengusaha AMDK
melakukan bantuan lang-
sung kepada masyarakat
terdampak kekeringan tam-
bah Sutarman, pihaknya da-
ri AMDK Rangga siap dan
sudah terbiasa melakukan
sedekah air minum sejak
2016 dan 2017 lalu. Dirinya
pun yakin pengusaha AM-
DK yang lain pun akan se-
pakatnya.

“Terkait ada pengusaha
nakal yang menyalahguna-
kan izin pemanfaatan air,
saya sangat setuju untuk di-
tindak tegas sesuai hukum
yang berlaku,” tuturnya.

Untuk itu dirinya meng-
ajak semua untuk mencip-
takan suasana kenyaman-
an hidup sosial kemasyara-
katan yang kondusif, sesuai
dengan tanggungjawab so-
sial masing-masing.

Jangan menambah be-
ban masyarakat yang su-
dah berat dengan beban-
beban pikiran yang tidak
perlu.

Bahwa pemerintah, ma-
syarakat dan dunia usaha
juga harus bergandeng ta-
ngan untuk membangun da-
erah yang nota bene sudah
cukup tertinggal dibanding
daerah lain.

Daerah ramah investasi
harus diciptakan, sehingga
banyak pengusaha yang
datang ke Kota Bima utk
menanamkan modalnya.
(BE06)

Uber Kadis...  dari hal.1

man mengaku ulah  oknum
anggota sudah sering terja-
di.

Sebelumnya pernah me-
ngejar kepala dinas tanpa
sebab yang jelas.

Sehari kemudian datang
kembali memecahkan kaca

ruang kerja kepala dinas, pun
selanjutnya pernah mengejar
sesama anggota.

“Kejadian sering pak, ka-
lau bisa diperiksa kejiwaan-
nya, karena akan sangat ber-
bahaya bagi keamanan kerja
anggota lainnya," ujarnya.

Selama ini, kejadian ini
sama terulang dengan ala-
san ada gangguan kejiwa-
an. Jangan sampai terus
jadi alasan, untuk itu berha-
rap diperiksa agar tak men-
jadi alasan melakukan pe-
ngerusakan. (BE06)
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Hari Pertama Operasi Zebra,
70-an Kendaraan Ditilang

Kota Bima, BimaEkspres.-
Hari perdana digelar Ope-

rasi Gatharin Zebra oleh Sat-
lantas Polres Bima Kota, Ra-
bu (23/10), Satlantas dibantu
stakeholder lainnya menga-
mankan sedikitnya 70-an ken-
daraan baik roda dua dan empat.

"Terhitung ada sekitar 75-
an kendaraan yang kita tilang
di hari ini. Ini baru operasi hari ini,
belum nanti sore dan waktu la-
innya," jelas Kapolres Bima Kota
melalui Kasat Lantas, Iptu Risqi
Adrian S Ik menjawab media ini
Rabu.

Dari 70-an kendaraan
yang ditilang petugas katanya,
rata-rata kendaraan yang
tidak memiliki kelengkapan
surat kendaraan maupun ke-
lengkapan para pengendara
dalam berkendara sendiri.

"Seperti pengendara sepe-
da motor, banyak yang tidak
memakai helm, tidak punya spion.
Juga tidak memiliki SIM dan
kelengkapan lainnya," tukasnya
usai menggelar razia siang.

Lokasi operasi hari perda-

na kemarin dikatakan Risqi,
dipilih Taman Ria Kota Bima
selama satu jam lebih lama-
nya. Sementara untuk hari
dan lokasi kedepannya masih
dirahasiakan pihaknya.

"Lokasi akan berpindah-

pindah. Juga waktunya, apa-
kah malam, siang atau pagi.
Tunggu saja, yang jelas tetap
akan razia. Termasuk berapa kali-
nya kita rahasiakan," tuturnya.

Pihaknya sengaja meraha-
siakan lokasi razia dan waktu-

Wagub Harap Kwarda Pramuka
Dukung Program Pemprov NTB

Mataram, BimaEkspres.-
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Roh-

mi Djalilah, M.Pd menerima kunjungan dari Pengurus
Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka NTB di
Ruang Kerjanya, Selasa (22/10/2019).

Dalam kunjungan itu, Wakil Gubernur yang biasa
disapa Umi Rohmi tersebut sangat mendukung dan meng-
harapkan pramuka dapat membantu program-program
unggulan Pemerintah Provinsi NTB khususnya Zero
Waste atau bebas sampah. Menurut Umi Rohmi, pro-
gram Zero Waste akan berhasil jika berbagai pihak ikut
terlibat untuk mengajak keluarga dan orang-orang terdekat.

“Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Karena
melalui pramuka kita dapat membangun karakter anak
dan remaja,” tutur Umi Rohmi.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. H. Rosiady Sayuti
selaku Ketua Kwarda Pramuka NTB menjelaskan bah-
wa pihaknya akan mengundang Wakil Gubernur untuk
menghadiri agenda Musyawarah Daerah (Musda)
Kwarda Pramuka yang dilaksanakan pada tanggal 25
– 27 Oktober 2019 di Hotel Jayakarta.

Setelah bertemu dengan Wakil Gubernur, pengurus
Kwarda Pramuka NTB menggelar jumpa pers di Ruang
Rapat Kepala Biro Umum Setda NTB. Pada kesem-
patan tersebut Rosiady Sayuti mengatakan bahwa
Musda tersebut memiliki tema “Kiprah Kwarda NTB
untuk Menyukseskan NTB Gemilang”.

Ia melanjutkan bahwa gerakan pramuka di NTB
nantinya akan menjadi garda terdepan untuk pemba-
ngunan generasi muda dan menyukseskan program
Pemprov NTB seperti Zero Waste.

“Pramuka adalah sebuah gerakan dan lembaga
pendidikan non formal yang anggotanya sebagian besar
dari pelajar dan mahasiswa. Jika pramuka digerakan
secara massif untuk menyukseskan Zero Waste, saya
yakin tingkat kesadaran masyarakat untuk memilah
sampah dari rumah akan sukses,” jelasnya.

Kegiatan Musda selain membahas terkait program kerja
pramuka kedepannya juga akan dilaksanakan pemilihan ketua
Kwarda Pramuka NTB periode selanjutnya. Selama dua
bulan terakhir dilakukan penjaringan untuk memilih nama calon
ketua Kwarda. Tiga nama calon yang akan bersaing untuk
menempati posisi tersebut yaitu H. Fathul Gani, Ghufronudin
dan Yani Hartono.

Dalam Musda ini juga nantinya akan diresmikan sebuah
Guest House Pramuka yang terletak di Bumi Perkemahan
Jakamandala oleh Wakil Gubernur NTB. (BE04)

Kota  Bima, BimaEkspres.-
"Operasi Zebra Gatarin

2019" dimulai dengan meng-
gelar Apel di Lapangan Pol-
res Bima Kota,  Rabu (23/
10).

Apel dihadiri Walikota
Bima melalui Staf Ahli
Walikota Bidang Kesejah-
teraan Rakyat, Kemasya-
rakatan dan Sumber Daya
Manusia Drs H M Farid
M.Si.

Apel yang dipimpin lang-
sung oleh Kapolres Bima
Kota AKBP Erwin Ardi-
ansyah SIK MH tersebut
juga turut dihadiri oleh se-
jumlah Pimpinan Perang-
kat Daerah Kota Bima, Pim-
pinan Instansi Vertikal, TNI/
POLRI serta para unda-
ngan dan peserta apel lain-
nya.

Kapolres Bima Kota me-
nyampaikan bahwa Kepoli-

sian Daerah Nusa Tengga-
ra Barat akan melaksa-
nakan Operasi Zebra Ga-
tarin 2019 diwilayah Polda
dan Polres/ta.

Operasi Zebra akan di-
laksanakan selama 14 hari
yaitu terhitung 23 Oktober
sampai dengan 05 Novem-
ber 2019 dengan menge-
depankan kegiatan pene-
gakkan hukum lalu lin-
tas yang humanis, modern

nya. Karena kata Risqi pihak-
nya sudah memberitahukan
kepada mulai dari sekolah, di-
nas, badan dan lainnya jauh-
jauh hari sebelum dimulai razia
Rabu kemarin. Pemberitahu-
an itu melalui surat resmi serta
himbauan dan iklan via media.

Untuk diketahui sambung
Risqi, selama 14 hari kedepan,
terhitung tanggal 23 hingga 5
Nama November, jajarannya
akan melakukan giat bernama
operasi Zebra yang dilakukan
bersama stakeholder lainnya
seperti Samsat.

Himbaunya, para pengen-
dara tidak perlu takut dengan
operasi dan giat razia yang dila-
kukan pihaknya, asalkan se-
mua aturan dan kelengkapan
surat kendaraan disertakan sa-
at berkendara.

"Sementara bagi yang belum
melengkapi, ya silahkan perpan-
jangan dan urus kelengkapan su-
rat dan kendaraannya. Khu-
susnya sepeda motor atau roda
dua. Begitu juga roda empat,"
pungkasnya. (BE09)

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

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

Hub. 083878927577, 08122771434
WWW.BBCVANTAGE.COM

D I J U A L   C E P A T

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN
SAMPING PERTOKOAN RABA, 4 KT, 2 KM, DAPUR,

RUANG TAMU, GARASI MOBIL
HUBUNGI: HP 0852 4102 5137

Operasi Zebra Gatarin 2019 Dimulai

Kasat Lantas, Iptu Risqi Adrian S Ik

dan berbasis elektronik.
(BE06)
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Diklat Peningkatan Kualitas Produk Pangan
dan Diversifikasi Produk Tenun Digelar

Pahlawan... dari hal.1

Kota Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kota (Pem-

kot) Bima melalui Dinas
Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kota Bima
menggelar Acara Pendidi-
kan dan Pelatihan Pening-
katan Kualitas Produk Pa-
ngan dan Disversifikasi Pro-
duk Tenun di UPT Tenun Ke-
lurahan Rabangodu Utara
Kota Bima, Rabu (23/10).

Diklat yang dibuka se-
cara langsung oleh Wakil
Walikota Bima, Feri Sofi-
yan SH juga turut dihadiri

akan membangkitkan sema-
ngat kebersamaan kita untuk
tetap mempertahankan dan
melestarikan budaya masya-
rakat Bima," katanya.

Dia mengapresiasi kerja
keras unsur Panitia Pacu-
an Kuda Tradisional dalam
rangka memperingati HUT
ke-74 TNI tahun 2019 ini.
Selama kejuaraan berlang-
sung tidak pernah mengenal
lelah, semua bekerja sesuai
tupoksi.

"Ini semua didorong se-
mangat melestarikan bu-
daya pacuan kuda tradisi-

Panas Ekstrim... hal.1

dan lahan yang melanda Bi-
ma dan Dompu akhir-akhir
ini," jelas Lagoa kepada me-
dia ini Rabu (23/10).

Dimana paparnya, kebi-
asaan petani di wilayah dua
daerah ini dalam melakukan
pembersihan lahan dengan
cara dibakar hingga lahan
dan pegunungan terbakar
dan mengeluarkan asap mem-
bumbung tinggi. Hal ini juga
lah yang menyebabkan tam-
bah panasnya wilayah panta-
uannya.

oleh Asisten Bidang Eko-
nomi dan Pembangunan Ir
Hj Rini Indriati, Pimpinan
Perangkat Daerah Kota
Bima, Pejabat Lingkup Pe-
merintah Kota Bima dari ber-
bagai tingkatan dan peserta
diklat dari Industri Kecil Me-
nengah (IKM) Se-Kota Bi-
ma.

Ketua Panitia Penye-
lenggara Diklat, Kepala
Dinas Koperindag Kota
Bima Abdul Haris,SE me-
nyampaikan, Diklat akan
diadakan selama tiga yakni

Kondisi api dalam sejumlah
lahan dan gunung yang diba-
kar yang belum benar-benar
padam serta ditambah terja-
ngan angin, juga menyebab-
kan api kembali menyala.

"Disamping itu juga ter-
pantau adanya sebaran ti-
tik panas di wilayah Bima
dan Dompu, termasuk di
wilayah Gunung Tambora,"
urainya.

Tingginya suhu udara yang
mencapai 37 derajat celcius
ini, diminta warga untuk me-

ngantisipasinya. Karena
katanya, paparan sinar ultra
violet langsung tanpa adanya
halangan dari awan, dapat
menyebakan kulit terbakar.

Disamping itu bebernya,
ancaman dehidrasi juga men-
jadi ancaman, sebab saat ini
terpantau terjadi penurunan
debit air tanah hingga 43 per-
sen. "Di dua wilayah ini, BM-
KG memantau Hari Tanpa
Hujan- HTH juga cukup pan-
jang yakni mencapai 60 hari,"
tutupnya. (BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Keberadaan patung di

Desa Talolotangga Keca-
matan Monta mengundang
sejumlah reaksi warga. Se-
jumlah pihak meminta agar
dibongkar.

Warga Kecamatan Ma-
dapangga, Muhtar, meng-
ungkapkan, secepatnya pe-
merintah daerah mengambil
sikap tegas dengan kebe-
radaan patung besar di Wa-

ne itu.
“Sebaiknya Pemkab Bi-

ma ambil bagian untuk me-
minimalisir apa yang terjadi
saat ini,” ujarnya.

 “Kita kuatir masalah ini
akan membias hingga terjadi
instabilitas wilayah,” lanjut-
nya.

Warga lainnya, Supriya-
din, mengatakan, keberada-
an patung itu sudah viral
melalui jejaring internet.

“Patung itu meresahkan,
sebaiknya dibongkar.

Saat ini lanjut dia, ke-
rukunan beragama di Ka-
bupaten Bima sangat baik,
namun hal itu bisa saja be-
rubah dalam sekejap.

“Saat ini kerukunan be-
ragama sangat bagus. Ja-
ngan sampai keberadaan
patung itu memicu kereta-
kan kerukunan antar bera-
gama,” tutupnya. (BE07)

Patung di Wane Minta Dibongkar

onal, saya atas nama Peme-
rintah dan Koni dan Pordasi
bangga dengan kejuaraan yang
bergengsi ini," jelasnya.

Feri juga mengaku bang-
ga memiliki budaya pacuan
kuda tradisional. Semoga
pacuan di daerah ini akan men-
jadi destinasi wisata, me-
ngundang perhatian wisa-
tawan di Nusantara dan luar
Negeri lebih banyak kedepan.

"Pacuan kuda banyak
tantangan dan hambatan,
dengan kebersamaan ma-
syarakat Kota Bima, walau
ada pro kontro, namum ma-

syarakat Kota Bima tidak
menginginkan pacuan kuda
hilang di muka bumi," kata-
nya.

Kata dia, masyaralat
Kota Bima dan Bima secara
umumnya, tentu tidak me-
nginginkan tradisi pacuan
kuda yang menjadi warisan
budaya hilang di muka bumi.

"Kita akan jadikan pa-
cuan kuda tradisional ses-
tinasi wisata kebanggaan
masyarakat Bima, pacuan
kuda tetap akan menjadi ba-
gian kehidupan masyara-
kat," jelasnya.  (BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Menyikapi informasi ter-

kait keberadaan Patung di
Wane, Pemerintah Kabupa-
ten Bima telah mengarahkan
kepada Dinas atau OPD Tek-
nis untuk berkomunikasi de-
ngan pemilik lahan.

Juga mengharapkan Pe-
merintah Kecamatan dan
Desa untuk mengidentifi-
kasi sejauhmana tangga-
pan dan penerimaan ma-

syarakat sekitar terkait hal
tersebut.

“Dinas dan OPD teknis
akan berupaya komunikasi
dengan pemilik lahan ter-
sebut,” ujar Kasubag Hu-
mas dan Protokol Setda Ka-
bupaten Bima, M. Chandra
Kusuma, AP.

Kata dia, selanjutnya
Pemerintah Kabupaten
Bima menghimbau kepada
seluruh masyarakat mau-

pun pengguna sosial media
seluruhnya, kiranya dapat
menahan diri serta tidak
menginformasikan berita
tersebut secara berlebihan
serta mengharapkan kepa-
da seluruh elemen masya-
rakat untuk menjaga kon-
dusivitas daerah yang su-
dah terbangun selama ini.

“Mari kita jaga konduktivi-
tas wilayah. Kalau bukan kita
siapa lagi,” ujarnya. (BE07)

23–25 Oktober 2019. Tu-
juannya  memberikan pe-
mahaman dan keterampi-
lan lebih kepada pelaku
usaha baik tenun maupun
pangan yang ada di Kota
Bima.

“Tujuan kami melaku-
kan pelatihan ini agar meng-
hasilkan kreasi tenun serta
mencari keberagaman ane-
ka pangan hingga mampu
menopang pelaku usaha
yang ada di Kota Bima dan
meningkatkan kredibilitas-
nya,” jelasnya.

Sementara Wakil Wali
Kota Bima, Feri Sofiyan,
SH mengapresiasi Dinas
Koperindag Kota Bima
atas inisiatifnya mengang-
garkan Diklat tersebut me-
lalui Dokumen Pelaksana-
an Anggaran (DPA) Dinas
Koperindag tahun 2019.
Hal ini penting mengingat
tuntutan jaman dalam rang-
ka menyongsong era kema-
juan.

“Mau tidak mau, kita ha-

rus berupaya keras me-
ningkatkan kualitas sum-
ber daya manusia kita. Se-
bab sekarang persaingan
bukan hanya dikelas lokal
dan nasional namun interna-
sional. Tenun Bima sudah
pernah di Pamerkan di Ame-
rika Serikat, hal ini menjadi
tanggung jawab moral kita
bagaimana mempertahankan
dan meningkatkan kualitas
baik dari bahan hingga pada
permainan coraknya,” ujarnya.

Diakhir sambutannya
Wakil Walikota berharap bah-
wa Diklat ini mampu mem-
berikan output kepada para
IKM berupa ilmu-ilmu yang
akhirnya mampu meningkat-
kan kualitas SDM yang dimiliki.

“Insya Allah, untuk pe-
masaran akan kami cari-
kan jalan keluarnya, contoh
kecil seperti mewajibkan pa-
ra ASN dan Tenaga Honorer
untuk mengenakan tenun,”
tutupnya. (BE06)

Pemkab Bima Tanggapi Keberadaan Patung di Wane

Bima, BimaEkspres.-
Satuan Polisi Perairan

dan Udara (Polairud) Pol-
res Bima menggelar pem-
binaan rutin program Quick
Wins. Kegiatan dengan sa-
saran masyarakat pesisir
tersebut bertema Penertiban
dan Penegakan Hukum bagi
Organisasi Radikal dan Anti
Pancasila.

Kegiatan yang dipimpin
Kasat Polairud  Polres Bi-
ma, IPTU Ahmad tersebut
berlangsung di Kantor De-
sa Wadukopa Kecamatan
Soromandi, Selasa (22/10)

Kasat Polairud Polres
Bima, IPTU Ahmad me-
nyampaikan tentang baha-
ya penyebaran faham ra-
dikalisme dan anti Panca-

sila. Dan masyarakat dimin-
ta tetap waspada dan anti-
sipasi keberadaan faham
tersebut.

“Kakau ditemukan ada-
nya kelompok tertentu yang
menyebarkan faham Radi-
kal dan anti Pancasila. Agar
melaporkan pada pihak ber-
wajib. Baik itu Polri, TNI
dan kepala desa setempat,”
ujarnya.

Kata dia, langkah itu di-
lakukan dalam rangka me-
ngantisipasi agar kondisi
wilayah ini tetap kondusif.

“Faham tersebut sangat
membahayakan. Dan da-
pat memecahkan persatu-
an dan kesatuan bangga ini,”
terangnya.

Dalam kesempatan ter-

sebut dia juga menjelaskan
terkait tugas pokok Sat
Polairud. Yaitu bertugas
menyelenggarakan fungsi
Kepolisian Perairan.

Meliputi patroli perai-
ran, penegakan hukum di
perairan, pembinaan ma-
syarakat pantai dan pera-
iran lainnya, serta penca-
rian dan penyelamatan ke-
celakaan di perairan (SAR).

“Itulah tugas- tugas ka-
mi sebagai Sat Polrairud,”
terangnya.

Sebelum kegiatan be-
rakhir Kasat Polairud dan
personelnya menyerahkan
bantuan berupa  Sembako,
life jaket, bendera merah
putih dan teks pancasila.
(BE07)

Sat Polairud Gelar Quick Wins di Wadu Kopa
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Dompu, BimaEkspres.-
Pilkada serentak untuk

Gubernur, Bupati dan Wa-
likota akan digelar 23 Sep-
tember 2020. Hal itu  disam-
paikan Ketua KPU Kabu-
paten Dompu, Drs Arifudin
saat acara Penyuluhan Hu-
kum tentang tahapan, pro-
gram, jadwal dan pedoman
Teknis Pencalonan pada Pe-
milihan Bupati dan Wakil Bu-
pati Dompu tahun 2020.

Kegiatan Penyuluhan
Hukum itu digelar di Ho-
me Stay Kitty. Jadwal dan
tahapan Pilkada 2020 te-
lah ditentukan oleh KPU
RI mengacu pada PKPU
nomor 15  tahun 2019.

“Ada 270 daerah yang

akan menggelar Pilkada di
seluruh Indonesia," kata
Arifudin.

Dari 270 daerah yang
menggelar Pilkada itu tam-
bah mantan wartawan ini,
terdiri 224 Kabupaten , 37
Kota dan 9 Provinsi.

Sementara di NTB yang
akan menyelenggarakan
Pemilukada serentak,  yak-
ni Dompu, Sumbawa, Lom-
bok Utara, Lombok Te-
ngah, Kota Mataram, Bi-
ma, serta Sumbawa Ba-
rat.

Dikatakannya, menyo-
sialisasikan atau memberi-
kan pemahaman kepada
masyarakat bukan hanya
tanggungjawab KPU, tapi

Pilkada Serentak Digelar 23 September 2020
bersama. Terutama tugas
Parpol, tokoh masyarakat,
tokoh agama mapun pe-
muda.

Dikatakannya partisipa-
si pemilih pada pemilihan
legislatif tahun 2019 di Ka-
bupaten Dompu mencapai
89,38 persen.

“Semoga Pilkada tahun
2020 partisipasi pemilih bi-
sa ditingkatkan atau diper-
tahankan," katanya seraya
menambahkan partisipasi
pemilih ini merupakan ter-
tinggi di NTB.

Acara Penyuluhan Hu-
kum itu diikuti oleh Ketua
KPU, Sekretaris partai po-
litik di Dompu, pejabat me-
wakili Kapolres Dompu,

Bima, BimaEkspres.-
Tercatat hingga akhir

bulan Oktober Tahun 2019,
stok buku nikah di Kantor
Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bolo aman.

Kondisi ini tidak seperti
di awal tahun yakni stok
buku nikah tidak memenu-
hi jumlah calon pengantin
yang daftar untuk diakad-
kan.

Penghulu KUA Bolo,
Drs Abdullah, mengung-
kapkan, hingga akhir bulan
Oktober ini stok buku ni-
kah masih ada 19. Namun,
jumlah tersebut sebagian
sudah ada yang daftar tapi
hanya 10 pasang calon pe-
ngantin.

“Calon pengantin yang
daftar tunggu saat ini 10 pa-

sang. Tapi belum diakadkan,
sehingga masih ada sisa,”

terangnya, saat dikonfirmasi,
Rabu (23/10).

Stok Buku Nikah KUA Bolo Aman

Kota Bima, BimaEkspres.-
Dalam rangka mempe-

rebutkan Piala SOERA-
TIN CUP 2019, Wakil Wali
kota Bima, Feri Sofiyan SH
melepas kontingen Tim PS-
SI Kota Bima yang akan
berlaga di Kabupaten Sum-
bawa, Selasa (22/10).

Bertempat di Aula Kan-
tor Walikota Bima, pelepa-
san dihadiri oleh Staf Ahli
Walikota Bima, Asisten
Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Sosial Setda
Kota Bima, Ketua Harian
PSSI, Manager serta Asis-
ten Manager Tim.

M Irfan M.Si selaku Ma-
najer Tim dalam laporannya
menyampaikan bahwa se-
banyak 20 orang pemain akan

Wakil Wali Kota Bima Lepas Tim Suratin 2019

berlaga pada ajang yang di-
ikuti oleh sembilan Kabupa-
ten/Kota se-NTB.

"Kegiatan akan dimulai
besok dan akan dilaksana-
kan selama 7 hari. Ucapan
terima kasih kepada Pe-
merintah Kota Bima dan
juga kepada para sponsor,”
ujarnya.

Wakil Wali Kota Bima,
Feri Sofiyan, SH menyam-
paikan harapan semoga tim
dari Kota Bima bisa mem-
banggakan dan menjadi ju-
ara.

"Tapi perlu juga diingat
bukan hanya juara yang di-
harapkan tapi tunjukkan
sportivitas saat bertanding,
jangan mencoreng nama
baik Kota Bima termasuk

Kata dia, sebelumnya
meminta pada Kemenag
sebanyak 100 buku nikah un-
tuk calon pengantin. “Seba-
nyak 81 pasang pengantin
sudah menerima buku nikah,
yakni sejak akhir Agustus la-
lu hingga Oktober,” tuturnya.

Dari jumlah tersebut, lan-
jut dia, kebanyakan calon pe-
ngantin diakad di luar balai
nikah. Sedangkan sisanya di-
gelar di KUA. “Pelaksanaan
akad nikah didominasi diluar.
Kalau di kantor sedikit saja,”
ungkap Abdullah.

Dijelaskannya, jika terjadi
daftar tunggu meningkat, se-
cepatnya kita akan berkoor-
dinasi dengan Kemenag un-
tuk meminta tambahan. “Kita
tidak serta meminta tambahan.
Tapi menunggu stok buku nikah
habis,” imbuhnya. (BE07)

Penghulu KUA Bolo, Drs. Abdullah

pejabat mewakili Dandim
1614 Dompu, dari Kejak-

saan Negeri Dompu ,dari
Bakesbang Poldagri, Ba-

waslu Dompu, Dukcapil,
PWI Dompu. (BE03)

nama tim, apalagi menco-
reng nama baik kalian sen-
diri,” tegasnya.

"Sportivitas adalah mo-
dal utama dalam menunju-
kan jati diri Kota Bima, se-
mangat kebersamaan ha-
rus tetap terjaga selama
bertanding dan tetap jaga
komitmen yang sudah ter-
jalin selama ini. Permainan
hanya dilapangan, setelah
itu semuanya adalah sau-
dara,” lanjutnya.

Wakil Walikota mengi-
ngatkan agar para pemain
selalu menjaga kesehatan
sebab perjuangan masih pan-
jang dan semoga bisa mem-
bawa pulang hasil yang mak-
simal dan membanggakan
Kota Bima. (BE06)

Mataram, BimaEkspres.-
Peran Bank Indonesia

dalam memberikan regu-
lasi yang jelas terkait tran-
saksi digital sangat diperlu-
kan, sehingga semua pro-
ses transaksi digital dapat
berlangsung dengan aman
dan sesuai aturan.

Demikian dikatakan Gu-
bernur NTB yang diwakili
Asisten II, Ir. Ridwan Syah,
saat menghadiri The 1st In-
ternational Conference
On Finance Business, and
Banking (ICFBB), sekali-
gus Pelantikan Pengurus
Wilayah Masyarakat Eko-
nomi Syari’ah (PW MES)
Provinsi Nusa Tenggara
Barat, di Kantor Perwakilan
Bank Indonesia NTB, Sela-
sa, (22/10/2019)

Sementara itu, Kepala
Biro Humas dan Protokol
Nusa Tenggara Barat, Na-
jamudin Amy, S.Sos. MM
yang juga diberikan ama-
nah dan resmi dilantik se-
bagai Sekretaris Umum
pada Badan Pengurus Ha-
rian PW MES NTB terse-
but, menambahkan bahwa
MES dibentuk sebagai ba-
gian dari ikhtiar Pemprov
NTB yang saat ini sedang
giatnya membangun dan
mengembangkan pariwi-
sata halal.

“MES NTB akan beru-
saha seoptimal mungkin
meningkatkan keuangan
ekonomi syari’ah secara
literasi dan inklusi di ber-
bagai bidang” ujarnya

Lebih jauh, Najamudin
Amy yang baru saja meraih
predikat sebagai peserta
Istimewa Terbaik 1 Diklat-

pim II 2019, mengungkap-
kan bahwa NTB menjadi
provinsi yang bank daerah-
nya merupakan Bank Sya-
ri’ah penuh di seluruh pe-
losok NTB.

“Kehadiran MES yang
secara ex officio dibina lang-
sung oleh Gubernur NTB
akan menjadi sinergi dalam
mewujudkan ekonomi yang
syari’ah menuju NTB Gemi-
lang," katanya.

Dalam sambutan tertu-
lis Gubernur NTB yang di-
sampaikan Ridwan Syah,
dijelaskan saat ini kita te-
ngah memasuki era revo-
lusi 4.0, yang ditandai de-
ngan tingginya aktivitas di-
gital masyarakat hampir
diseluruh sendi kehidupan.
Efek dari perkembangan
revolusi ini sangat terasa
sekali dampaknya serta
membawa tantangan ham-
pir di setiap bidang, tak ter-
kecuali perekonomian.

Ridwan Syah mengata-
kan, khusus di NTB, dapat
dibilang tumbuh dengan
pesat. Hal ini ditandai juga
dengan maraknya perusa-
haan rintisan (start-up) yang
berbasis aplikasi.

“Pada era ini, semua
menjadi mudah, teknologi
telah menjembatani kepen-
tingan produsen, konsumen,
dan pasar tanpa dibatasi ru-
ang dan waktu," katanya.

Selain itu, Ridwan Syah
juga mengingatkan bahwa
berbagai kemajuan yang
dilahirkan oleh kondisi ter-
sebut, tentu membawa ber-
bagai dampak dalam kehi-
dupan masyarakat.

Kehadiran ekonomi di-
gital, selain membuka ba-
nyak peluang bisnis barat
yang memanfaatkan tek-
nologi, serta mengurangi
pengangguran, juga dapat
menjadi ancaman bagi pe-
laku bisnis konvensional.

Karena harus diakui,
ekonomi digital umumnya
memang lebih akrab de-
ngan para generasi mileni-
al.

Adapun pengurus yang
dilantik oleh Sekjend MES
Pusat, Edy Setiadi, adalah
Prof. Dr. Mansyur Afifi
selaku ketua dewan pakar,
Baiq Mulianah selaku ke-
tua umum dan Najamuddin
Amy selaku Sekretaris umum.
(BE08)

International Conference Bahas Peran
Penting BI dalam Transaksi Digital
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Penggunaan Dana Bos SMPN 1 Madapangga Dipertanyakan
anggaran tersebut.

"Nanti kita audiensi
dan melaporkan ke Bupa-
ti Bima dan Kejaksaan,"
tegasnya.

Sementara itu, kepala
SMPN 1 Madapangga, Ma-
man S. Pd, M. Pd, meng-
ungkapkan, data tidak va-
lid karena tidak sesuai kon-
disi.

Selain itu kami juga su-
dah final diaudit oleh Ins-
pektorat dan tidak ditemu-
kan masalah. Untuk keva-
lidan data hendaknya di-
sandingkan antara Juknis,
SPJ dan Laporan K7A
online. Fakta menunjukkan
bahwa form K7A tidak
sesuai dan sangat umum
sehingga SPJ tidak terbaca.

Dia juga menambahkan
bahwa, anggaran yang di-
sebutkan itu banyak fak-
tor penyebabnya. Yakni
seperti kompetensi OPS
yang meng-input pelapo-
ran, signal, dan seterusnya
yang membuat deskripsi
dan data itu menjadi tidak
tepat sesuai fakta yang ada.

Mestinya kata dia, kita
tidak boleh menyimpulkan
satu data berdasarkan sa-

tu data terhadap berbagai
data karena peluang untuk
salah generalisasi itu sa-
ngat tinggi seperti yang ter-
jadi pada berita itu.

“Seyogyanya menyim-
pulkan itu harus berdasar-
kan berbagai data yang
otentik," jelasnya.

Sebagai penanggung-
jawab penggunaan dana
BOS di sekolah setempat,
pihaknya menginginkan
untuk langsung bertemu
agar dapat dijelaskan secara
detail, tidak lewat Ponsel.

"Masa saya diminta urai-
kan satu-per satu data itu
melalui ponsel," keluhnya.

Dikuatirkannya, data
K7A online yang dirilis se-
kolah telah dibaca secara
spasial pula, sehingga ter-
jadi perbedaan antara da-
na masuk dan keluar serta
dianggap saldo.

Sementara hasil peme-
riksaan pembukuan per 31
Desember 2018, bahwa sal-
do kas nyaris nihil.

"Saldo tidak sampai satu
juta rupiah saat itu. Data utuh
dan otentik tentang ini ada
semua dan sudah diaudit oleh
inspektorat," tutupnya. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Ikatan Mahasiswa Mu-

hammadiyah (IMM) Ca-
bang Bima mengaku siap
membantu tugas KPU Ka-
bupaten Bima untuk suk-
seskan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bima Ta-
hun 2020. Pernyataan ini
diutarakan IMM saat agen-
da silaturrahmi dan kunju-
ngan ke Rumah Pintar Pe-
milu (RPP) Sancaka KPU
Kabupaten Bima, Rabu (23/
10) siang.

"Kami siap membangun
sinergi dan membantu tu-
gas KPU Kabupaten Bi-
ma untuk menyukseskan
agenda Pilkada," kata Ke-
tua IMM Bima, Andriadin.

Menurut Andriadin, se-
cara teknis urusan pemilu
maupun pilkada memang
memang tugasnya KPU.

Namun, dalam hal so-
sialisasi dan edukasi untuk
mencerdaskan masyara-
kat tentu KPU tidak bisa
sendiri.

"Kami sebagai organisa-
si mahasiswa yang peduli
terhadap daerah ini sangat
siap jika dilibatkan KPU,"
ujarnya.

Kehadiran Ketua dan
Pengurus Cabang IMM di-
terima Anggota KPU Ka-
bupaten Bima Ady Supria-
din.Komisioner yang mem-
bidangi urusan SDM, So-
sialisasi dan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat ini
merasa senang menerima

Sukseskan Pilkada, IMM Siap Bantu KPU Kabupaten Bima

IMM.
"Kami sebenarnya sudah

mengagendakan juga kun-
jungan silaturrahmi ke OKP

Maman S.Pd, M.Pd

Bima, BimaEkspres.-
Penggunaan Dana Bos

Tahun 2018 di SMPN 1 Ma-
dapangga Tahun 2018 diper-
tanyakan. Dana operasional
sekolah itu diduga kuat ba-
nyak disalahmanfaatkan
oleh jajaran sekolah setem-
pat.

Beberapa item dugaan
penggelapan itu antara la-
in, pengembangan Perpus-
takaan anggaran triwulan
1 sebanyak Rp 2 juta, tri-
wulan 2, Rp 20 juta, triwu-
lan 3, Rp 1,5 juta dan triwu-
lan 4, sebanyak Rp 1,5 juta
dengan total perbaikan Per-
pustakaan selama tahun 2018
sebesar Rp 25,9 juta.

Kemudian pemeliharaan
dan perawatan Sarpras se-
kolah antara lain, triwulan 1,
sebesar Rp 15 juta, triwulan
2, Rp 15 juta, triwulan 3, Rp
10 juta, triwulan 4, Rp 10 juta
dengan total sebanyak Rp
50 juta.

"Data ini bersumber dari
Omspan Kementerian Keu-
angan RI yang diinput lang-
sung pihak sekolah. Dari item-
item ini, banyak anggaran
yang mencurigakan. Terma-
suk anggaran perpustakaan

dan Ormas jelang Pilkada,
tapi rupanya IMM sudah
lebih dulu hadir dan kami
sangat senang," kata Mantan
Jurnalis ini.

Ady memaparkan, par-
tisipasi masyarakat teru-
tama mahasiswa sangat-
lah dibutuhkan KPU untuk
menjangkau semua segmen
pemilih saat tahapan sosi-
alisasi.

Ia pun yakin, IMM pu-
nya jejaring anggota dan
kader hingga ke desa-desa
untuk membantu tugas KPU.

"Semoga kemitraan bi-
sa terbangun juga dengan
OKP lainnya untuk menyuk-
seskan Pilkada," hadap Ady.
(BE07)

dan perbaikan Sarpras rutin
yang kalo digabungkan me-
nyentuh angka Rp 76 juta
selama satu tahun. Dengan
anggaran sebanyak itu, seti-
ap tahun sekolah tentu akan
seperti hotel. Ini yang salah
satu yang mencurigakan,"
ungkap Direktur pegiat LSM
Berantas mitra KPK, Akbar,
S.Ip M.Si, melalui siaran pers-
nya, Rabu (23/10).

Selain itu, anggaran un-

tuk pengembangan profesi
guru dan tenaga kependi-
dikan sebesar Rp 62, 9 juta
selama setahun.

Kemudian anggaran
kegiatan evaluasi pembe-
lajaran menyentuh angka
Rp 106,5 juta dengan rinci-
an triwulan 1, Rp 20,9 juta,
triwulan 2, Rp 51,3 juta,
triwulan 3, Rp 17,9 juta,
triwulan 4, Rp 16,3 juta.
Lanjut ke anggaran penge-

lolaan sekolah sebesar Rp
102,7 juta.

Dengan rincian triwulan
1, 2 dan 3 masing-masing
sebesar Rp 26,5 juta, dan
triwulan 4 Rp 23,2 juta.
Sedangkan item kegiatan
pembelajaran dan ekstraku-
rikuler sebanyak Rp 64,5 ju-
ta dalam setahun.

Menurut dia, itu bukan
saja yang menjadi persoa-
lan di tataran pengelolaan
dana BOS. Namun juga so-
al adanya kelebihan angga-
ran yang tidak jelas penggu-
naannya sebanyak Rp 146,8
juta. Dengan rincian triwu-
lan 1 Rp 37,6 juta, triwulan
2, Rp 33,6 juta, triwulan 3
Rp 45 juta dan triwulan 4
Rp 30,5 juta.

"Dana ini tidak diketahui
kemana rimbanya. Tapi ter-
catat di data Kemenkeu ada
selisih dana yang tidak di-
gunakan sebesar Rp 146,8
juta. Ini yang kita atensi, se-
perti apa audit dari inspek-
torat Kabupaten Bima," tu-
turnya.

Dengan persoalan itu, pi-
haknya akan berkomunikasi
dengan inspektorat untuk
mencocokkan penggunaan

Pengurus IMM saat mendatangi Kantor KPU Kabupaten Bima.

Mataram, BimaEkspres.-
Direktur Lembaga Ka-

jian Sosial dan Politik M16
Mataram, Bambang Mei
Finarwanto, mengatakan,
peluang calon petahana ma-
upun penantang memiliki
sama-sama besar dalam
kontestasi pemilihan kepala
daerah (Pilkada) di tujuh
kabupaten dan kota di Nusa
Tenggara Barat (NTB) pa-
da 2020.

Pria yang akrab disapa
Didu memberikan alasan-
nya. Untuk calon petahana,
kata Didu, tentu sudah me-
miliki popularitas bahkan ba-
sis pendukung. Namun, kon-
disi ini tak serta merta me-
muluskan langkah calon pe-
tahana. Pasalnya, perlu diuji
seberapa besar tingkat po-
pularitas dan basis massa
yang benar-benar akan mem-

berikan suaranya.
"Kenyataannya sekarang,

calon-calon penantang peta-
hana tampak enjoy dan pede
menatap kontestasi," ujar
Didu di Mataram, NTB, Ra-
bu (23/10).

Didu menyebut calon pe-
tahana yang tidak memiliki
gagasan dan terobosan baru
rentan ditinggalkan pemilih-
nya. Apalagi jika wilayah
yang sudah dia pimpin belum
memberikan kepuasan bagi
masyarakat.

"Hal-hal seperti ini yang
rentan disalip calon penan-
tang," lanjut Didu.

Kata Didu, para calon
penantang petahana tentu
memiliki analisa sendiri me-
ngenai rekam jejak calon pe-
tahana selama memimpin.
Dari sini, calon rival  petaha-
na akan membangun narasi

inovasi yang bisa menarik
minat pemilih. Oleh karena-
nya, lanjut Didu, calon pe-
nantang petahana dituntut
menawarkan gagasan baru
yang berbeda dari apa yang
sudah ada.

"Jika peluang ini bisa di-
manfaatkan calon  penan-
tang, bukan tidak mungkin
calon petahana akan tum-
bang," kata Didu.

Didu juga meminta kon-
testasi Pilkada tak sekadar
dimaknai sebagai perebutan
kekuasaan, melainkan juga
sebagai sarana pendidikan
politik. Didu berharap peme-
nang bukan lantaran memi-
liki kondisi finansial yang le-
bih banyak, tapi visi dan misi
yang lebih jelas.

"Untuk meminimalkan
politik uang dan sebagai
sarana pendidikan politik

yang benar, maka KPU ma-
upun kalangan stakeholders
lain perlu memperbanyak vot-
ters education (pendidikan
pemilih ) di kalangan milenial
atau pemilih pemula agar me-
miliki perspektif yang baik ten-
tang politik," ucap Didu.

Didu memperkirakan jum-
lah pemilih pemula pada Pil-
kada 2020 di NTB akan naik
sebesar 20 persen hingga 30
persen dari DPT di setiap ka-
bupaten dan kota. Dengan ting-
ginya jumlah pemilih pemula
atau milenial tentu mereka
memiliki posisi tawar yang
cukup signifikan dalam men-
dongkrak perolehan suara ca-
lon kepala daerah.

"Di era milenial yang me-
ngandalkan teknologi 4.0 ini,
keberadaan pemilih pemula
tidak bisa dianggap remeh
karena mereka memiliki iden-

titas tersendiri dalam kum-
pulan komunitas yang rata-
rata mengadopsi teknologi
gadget sebagai sarana inte-
raksi sosialnya," kata Didu.

Namun, kata Didu, kele-
mahan mendasar kalangan
milenial ialah ketertarikan
atau daya pikatnya terhadap
politik masih rendah cen-
derung mengambang. Hal
ini karena telah terbentuk
persepsi awal di kalangan
milenial bahwa politik itu
kotor, jauh dari kesenangan,
maupun dianggap kontra
produktif.

"Untuk mengubah pers-
pektif negatif kalangan pe-
milih pemula ini, pendeka-
tan votters education yang
didesain dengan pola dan
gaya interaksi milenial diya-
kini lebih efektif ketimbang
memakai pola konvensi-

onal," ungkap Didu.
Dengan bertambahnya

pemilih pemula paralel de-
ngan kemajuan teknologi ko-
munikasi gaya lama politik uang
tidak lagi cukup efektif dalam
meraih suara.

Masyarakat kelas mene-
ngah sudah sadar bahwa par-
tisipasi politiknya kelak akan
mempengaruhi corak dan gaya
pemimpin kepala daerah.

"Pemilu legislatif 2019
telah memberikan pelajaran
berharga bahwa sebagian
besar petahana tumbang oleh
arus perubahan yang diingin-
kan masyarakat di NTB.
Pun demikian dalam pilkada
serentak 2020 tidak tertutup
kemungkinan petahana ke-
pala daerah bertumbangan
karena rakyat menginginkan
perubahan," kata Didu me-
nambahkan. (BE04)
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