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BMKG Cuaca
Ekstrim itu Hoaks!
Bima, BimaEkspres.Beredar luasnya kabar di media sosial
terkait sejumlah wilayah di Indonesia terlebih Bima dan Dompu, akan dilanda cuaca ekstrim berupa panas berlebihan dibantah pihak Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika.
Melalui Kepala Stasiun Meteorologi
Bandara Internasional Lombok, Nanang
Buchori, S P mengklarifikasi, bahwa isu
cuaca panas ekstrim yang berlangsung
terhitung Kamis (24/10) kemarin hingga
tiga hari kedepan adalah berita bohong
atau hoaks.
"Berita tersebut adalah hoaks karena
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," tegas Nanang Buchori melalui
siaran nya via aplikasi WhatsApp kemarin.
Dijelaskannya, berdasarkan persebaran suhu panas yang dominan berada di
selatan khatulistiwa, yang erat kaitannya
dengan gerak semu matahari, seperti yang
diketahui pada bulan September, matahari
berada di sekitar wilayah khatulistiwa dan
akan terus bergerak ke belahan bumi selatan hingga bulan desember mendatang.
"Sehingga pada bulan oktober ini, posisi
semu matahari akan berada disekitar InBaca: Hoaks... Hal 6

Anjing Rabies
Gigit Warga Kara
Bima, BimaEkspres.Hendak ke sawah, H. Yusuf warga RT
01 Desa Kara digigit anjing yang diduga
terinfeksi rabies, sekitar pukul 07.00 Wita,
Kamis (24/10).
H. Yusuf mengatakan, Kamis pagi berjalan kaki menuju sawah untuk membantu
panen jagung anaknya. Namun saat sampai jembatan gantung Desa Leu tiba-tiba
anjing datang dari arah kanan dan langsung menyerang.
"Saya tadi mau ke sawah kebetulan
panen jagung. Tetiba digigit anjing," ujarnya.
Anjing yang diduga rabies tersebut kata
dia, menggigit tangan kanannya, sehingga
ia mengalami luka robek. Tidak berhenti
di situ, setelah korban berhasil melepaskan diri dari gigitan pertama. Anjing tersebut kembali menyerang. Namun korban
berhasil menyelamatkan diri.
"Anjingnya belum dibunuh karena sudah kabur," ungkapnya.
Baca: Rabies... Hal 6

E-mail: redaksibimeks@yahoo.co.id

Pelaku pencurian ternak sapi yang diamankan Sub Sektor Polsek Soromandi, Kamis (24/10) dini hari. Empat pelaku lainnya masih buron.

Ganti Pejabat yang
tidak Mampu Bekerja!
Kota Bima, BimaEkspres.Tidak terealisaisnya sejumlah program
yang telah dianggarkan membuat Wakil
Ketua DPRD Kota Bima sementara,
Syamsurih, SH, kesal. Dia mendesak Wali
Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE untuk
segera mengganti pejabat yang dianggap
lamban atau tidak mampu.
Terutama dua instansi yang tidak mampu melaksanakan program dengan alokasi

cukup besar, yakni dana bantuan bagi wirausaha dan pembangunan masjid Agung
Al Muwahidin. Dua janji politik saat Pilkada itu, dipastikan sulit terealisasi di hingga akhir tahun ini.
“Kepada Walikota Bima untuk segera
menggelar mutasi dan rotasi di jajaran lingkup Pemkot Bima untuk menggeser pejabat yang tidak mampu bekerja dan menterjemahkan keinginan dan visi misi kepala

daerah yang tertuang dalam RPJMD,” pintanya.
Diakui Syamsurih desakan dari lembaga
dewan ini karena kecewa dengan cara kerja sejumlah OPD teknis yang menjalankan
program pembangunan Masjid Agung Al Muwahiddin Bima sebesar Rp 10 miliar dan dana
Baca: Ganti... Hal 3

Polisi Gagalkan Aksi Pencurian, Satu Ditangkap, Empat Kabur

Salah satu pelaku yang diamankan aparat kepolisian Sub Sektor Soromandi, Kamis.

Bima, BimaEkspres.Jajaran Pol Subsektor Kecamatan Soromandi menggagalkan aksi pencurian hewan ternak, di Desa Bajo, sekitar pukul 02.35

Wita, Kamis (24/10). Dalam aksi tersebut
satu pelaku berhasil diamankan sedangkan
empat lainnya kabur.
Kepala Pol Subsektor Soromandi,

IPDA. Muh Sofyan Hidayat, SSos, mengatakan, dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan mobil Suzuki
APV warna silver no Pol DR 1899 CZ.
“Satu orang pelaku sudah diamankan
yakni FH (27) warga Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Sementara
rekannya melarikan diri dan saat ini dalam
pengejaran,” jelasnya.
Barang Bukti (BB) yang berhasil diamankan yaitu satu unit mobil Suzuki APV
warna silver no Pol DR 1899 CZ, tiga ekor
kambing yang terdiri dari 1 induk warna putih dan dua anak, dua unit mesin penyemprot
dan satu unit mesin air. Sedangkan empat
pelaku yang melarikan diri yakni HO (31)
asal Desa Ta'a Kecamatan Kempo Dompu, AIO (32) asal cabang Donggo, sementara dua pelaku tidak diketahui indentitasnya
Baca: Gagalkan... Hal 4
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PetahanavsPenantang
ADA yang menarik dari analisis Direktur
Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram,
Bambang Mei Finarwanto. Bahwa pada Pilkada
serentak 2020 mendatang di sejuumlah Kota dan
Kabupaten di NTB, calon petahana maupun penantang memiliki peluang sama-sama besar .
Untuk calon petahana, tentu sudah memiliki
popularitas bahkan basis pendukung. Namun,
kondisi ini tak serta merta memuluskan langkah
calon petahana. Pasalnya, perlu diuji seberapa
besar tingkat popularitas dan basis massa yang
benar-benar akan memberikan suaranya.
Kenyataannya sekarang, calon-calon penantang petahana tampak enjoy dan pede menatap
kontestasi. Calon petahana yang tidak memiliki
gagasan dan terobosan baru rentan ditinggalkan
pemilihnya. Apalagi jika wilayah yang sudah dia
pimpin belum memberikan kepuasan bagi masyarakat.
Para calon penantang petahana tentu memiliki
analisa sendiri mengenai rekam jejak calon petahana selama memimpin. Dari sini, calon rival petahana akan membangun narasi inovasi yang bisa
menarik minat pemilih. Oleh karenanya, calon penantang petahana dituntut menawarkan gagasan
baru yang berbeda dari apa yang sudah ada.
Jika peluang ini bisa dimanfaatkan calon
penantang, bukan tidak mungkin calon petahana
akan tumbang. Kontestasi pilkada tak sekadar
dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, melainkan juga sebagai sarana pendidikan politik. Pemenang bukan lantaran memiliki kondisi finansial
yang lebih banyak, tapi visi dan misi yang lebih jelas.
Untuk meminimalkan politik uang dan sebagai
sarana pendidikan politik yang benar, maka KPU
maupun kalangan stakeholders lain perlu memperbanyak votters education (pendidikan pemilih
) di kalangan milenial atau pemilih pemula agar
memiliki perspektif yang baik tentang politik.
Diperkirakan jumlah pemilih pemula pada
Pilkada 2020 di NTB akan naik sebesar 20 persen
hingga 30 persen dari DPT di setiap kabupaten
dan kota. Dengan tingginya jumlah pemilih pemula
atau milenial tentu mereka memiliki posisi tawar
yang cukup signifikan dalam mendongkrak
perolehan suara calon kepala daerah.
Di era milenial yang mengandalkan teknologi
4.0 ini, keberadaan pemilih pemula tidak bisa
dianggap remeh karena mereka memiliki identitas
tersendiri dalam kumpulan komunitas yang ratarata mengadopsi tehnologi gadget sebagai sarana
interaksi sosialnya.
Namun, kelemahan mendasar kalangan
milenial ialah ketertarikan atau daya pikatnya
terhadap politik masih rendah cenderung mengambang. Hal ini karena telah terbentuk persepsi awal di kalangan milenial bahwa politik
itu kotor, jauh dari kesenangan, maupun dianggap kontra produktif.
Untuk mengubah perspektif negatif kalangan pemilih pemula ini, pendekatan votters
education yang didesain dengan pola dan gaya interaksi milenial diyakini lebih efektif ketimbang memakai pola konvensional.
Dengan bertambahnya pemilih pemula
paralel dengan kemajuan teknologi komunikasi
gaya lama politik uang tidak lagi cukup efektif
dalam meraih suara. Masyarakat kelas menengah sudah sadar bahwa partisipasi 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
diinginkan masyarakat di NTB. Pun demikian
dalam pilkada serentak 2020 tidak tertutup
kemungkinan petahana kepala daerah bertumbangan karena rakyat menginginkan perubahan. (*)
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Salah Injak Gas Mobil,
Rumah Ditabrak, Satu Tewas

Mobil yang menyeruduk rumah korban.

Kota Bima, BimaEkspres.Nahas, H Sutara, warga di
Jalan Rambutan No 11 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba, harus meregang nyawa lantaran ditabrak

sebuah mobil yang tetiba menerobos rumahnya, Rabu (23/
10) sore kemarin.
Korban yang tengah asyik
duduk didalam rumahnya
tersebut, kaget bukan kepa-

lang lantaran mobil yang dikendarai pengendara toyota
kijang super LGX warna biru
metalik tersebut, langsung
menabrak rumah hingga pemiliknya meregang nyawa.

"Itu asli human error. Yang
bersangkutan itu mau belok kanan, tetapi harusnya injak rem
malah gas yg diinjak, kaget. Of
out control makanya masuk rumahitu,"jelasKapolresBimaKota melalui Kasat Lantas, IPTU
Risqi Ardian S Ik kepada media
iniKamis (24/10) kemarin.
Hingga kini Risqi mengaku
telah memeriksa sejumlah saksi
untuk mengetahui jelas kronologis kebenaran kasus yang menghebohkan warga Kota Bima Rabu sore kemarin.
Lebih jauh diceritakan Risqi,
mobil dengan Nomor Polisi EA
1533 S tersebut, dikemudikan
Hamudin. Kemudian didalam
mobil di tumpangi Firmansyah
yang datang dari arah timur
menuju kearah barat dan belok
kanan menuju kearah utara.
"Salah menginjak pedal gas
sehinggatidakterkendalidan mengalami kecelakaan lalu lintas
tunggalhinggamenabrakrumah
warga milik Korban," pungkasnya. (BE09)

Buktikan Penyalahgunaan Dana BOS
di SMPN 1 Madapangga, dan Bawa ke Ranah Hukum
Bima, BimaEkspres.Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaddin,
SSos, MM menanggapi terkait adanya dugaan penggelapan dana Bos SMPN 1
Madapangga. Dugaan yang
disuarakan Direktur pegiat
LSM mitra KPK, Akbar SIP
MSi berdasarkan data Ompsan Kementerian Keuangan
RI yang di-input langsung
pihak sekolah.
“Kalau ada bukti kejanggalan atau penyelewengan
sesuai yang dipublikasikan
di media sebelumnya. Silahkan dibuktikan dan bawa ke
ranah hukum supaya di proses,” ujar Zunaiddin saat ditemui usai sosialisasi pelaporan data Sistem Informa-

Zunaddin, SSos, MM

si Pendidikan (SIP) di Gedung
KurniaDesaTimu,Kamis(24/10).
Kata dia, data Omspan
tersebut harus mampu dibuktikan. Yakni harus disesuaikan dengan kondisi

realnya di sekolah. “Kalau
ada kejanggalan dengan
data real di sekolah, dilaporkan saja. Tapi kalau data tersebut tidak valid. Adikadik harus bisa bertanggung

jawab,” tegasnya.
Diakuinya, selama ada
uang banyak sekali munculnya isu-isu. Namun setelah
dipanggil dan diklarifikasi
tak ada yang real dan nyata.
“Jangan main catut saja.
Kalau memang benar dugaan itu, laporkan ke polisi,”
tuturnya.
Pada prinsipnya merasa
senang jika hasil investigasi
LSM mampu dibuktikan sesuai
dugaan itu. Karena lanjutnya,
apa yang dilakukan LSM itu
telah membantu. Yakni mengungkap kejahatan di dunia pendidikan.
“Saya senang kalau bisa
dibuktikan. Tapi jika tidak, hal
itu tentu sia sia saja,” tutupnya.
(BE07)

Penimbunan Landasan Pacu Pesawat Bandara Bima Tuntas
Bima, BimaEkspres.Seperti apa prospek pengembangan Bandar Udara
Sultan Muhammad Salahuddin Bima yang sudah dikerjakan tahun 2019 ini? Kepala Bandara Bima, I Kadek
Yuli Satriawan SI. Kom. SSIT
mengaku pengembangan penimbunan landasan pacu pesawat sudah selesai dikerjakan.
"Item penimbunan lan-

dasan pacu pesawat Bandara sudah selesai dikerjakan," jelasnya, Kamis (24/10).
Kata dia, landasan sudah
selesai ditimbun, namun saat ini masih dikerjakan pemagaran areal pembatas
tambak masyarakat dengan
runway pesawat.
"Lagi dalam proses penyelesaian pemagaran, ini
akan selesai tahun ini," ka-

tanya.
Selain itu, item yang masih dikerjakan adalah pembangunam Kantor utama
dan Masjid Sultan Muhamad Salahuddin Bima. Pihaknya masih mengerjakan.
"Pelaksana proyek masih memaksimalkan untuk
pekerjaan diselesaikan tepat
waktu," ujarnya.
Kata dia, sampai saat ini

pekerjaan masih berjakan
normal, tidak ada kendala.
Kadek meminta dukungan
dan kerja sama masyarakat
Bima untuk mendukung
pengembangan bandara.
"Semoga tahun depan tidak
ada kendala dalam perencanaan pengembangan Bandara ini,
semoga adanya kerja sama
akan melahirkan perubahan,"
jelasnya. (BE05)
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Nihil, Ormas dan Orpos yang Ajukan Dana Hibah Rp 7 Miliar
Kota Bima, BimaEkspres.Pemerintah menetapkan regulasi bahwa penerima dana hibah
senilai Rp 7 Miliar yang digelontorkan Pemkot Bima, adalah para
kelompok masyarakat yang terdiri
dari organisasi masyarakat dan
sejenisnya yang sebelumnya harus terdaftar di Kesbangpol.
Hanya saja faktanya hingga
kini, ternyata belum ada satu pun
kelompok masyarakat atau organisasi usaha masyarakat yang
memasukkan pengajuan registrasi
yang dimaksud.

Kabid Pembinaan Politik dan
Fasilitasi Ormas dan Orpol, Khairil
Abdi, ST mengungkapkan, hingga
saat ini belum ada satu pun kelompok usaha masyarakat yang
mengajukan permohonan untuk diregistrasi.
"Tidak ada.Sampaisekarangbelum
ada, "jawab Khairil kepada wartawan
Kamis (25/10) di kantornya.
Sesuai regulasi yang ada jelasnya, kelompok yang diverifikasi
dan kemudian diregistrasi oleh Kesbangpol adalah kelompok masyarakat atau kelompok politik yang

memiliki Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART).
Kemudian lanjutnya, kelompok
yang ditangani pun, bergerak di
bidang sosial kemasyarakatan atau
pemberdayaan.
"Jadi bukan berupa kelompok
benefit atau usaha," beber Khairil.
Dia mengungkapkan, ketika
kelompok yang mengajukan permohonan registrasi, maka Kesbangpol akan melakukan verifikasi.
Dan jika tidak memenuhi kriteria
sesuai regulasi yang ada, maka
Kesbangpol tidak akan mengelu-

arkan nomor registrasinya.
"Dan kelompok yang dimaksud
memiliki AD ART nggak? Itu saja
dulu yang dilihat,'' ujar Khairil sembari menunjukkan 23 syarat yang
harus dipenuhi oleh sebuah Ormas
atau Orpol.
Seperti diketahui semangat
Pemerintah Kota Bima dalam menciptakan sebanyak 10 ribu lapangan
pekerjaan tersebut, paling ditunggu
masyarakat dan nampaknya kedepan akan menemukan banyak
persoalan.
Dimana dialihkannya nomen-

klatur dari bantuan sosial menjadi
dana hibah, membuat kelompok
masyarakat calon penerima dana
hibah memenuhi sejumlah syarat
di antaranya, harus terdaftar di Kesbangpol.
Fakta yang diperoleh dari Kesbangpol ini, tentu mengundang tanya
apakah ribuan proposal calon penerima dana hibah yang sedang diverifikasi lima OPD, terkategori Ormas,
Orpol atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE)? Lalu siapa yang nantinya berhak menerima dana hibah itu?.
(BE09)

Ramai-Ramai Pengurus BUMDes Tonda Undur Diri
Bima, BimaEkspres.Ibarat kata, datang bersama,
pulang pun bersama. Filosofi itu
sangat tepat diperuntukan BUMDes Tonda Kecamatan Madapangga. Pasalnya, pengurus
BUMDes setempat ramai ramai
mengundurkan diri.
Kepala Desa (Kades) Tonda,
Abdullah Ahmad, SE, mengatakan, pada saat audensi di aula kantor desa setempat beberapa waktu
lalu yang diikuti Aliansi Masyara-

kat Peduli Desa Tonda (AMPDT)
bersama pengurus BUMdes yang
difasilitasi oleh Pemdes. AMPTD
meminta agar seluruh pengurus
BUMDes dilakukan peremajaan.
“Akhirnya, secara legowo pengurus yang ada sepakat undur
diri secara berjemaah,” ujar Kades Tonda saat dikonfirmasi di
Kantor Kecamatan Madapangga,
Kamis (24/10).
Pascakesepakatan itu, lanjutnya, mereka memberikan ke-

KPU Prioritaskan Empat Tahapan Penting Akhir 2019
Bima, BimaEkspres.Komisi Pemilihan Umum (KPU)
disemua daerah sudah mulai menyusun berbagai kegiatan tahapan.
Tidak terkecuali KPU Kabupaten
Bima.
Ketua Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten
Bima Yuddin Chandra Nan Arif,
MH. memerioritaskan empat tahapan penting diakhir 2019 ini.
"Ada empat tahapan penting
Pilkada Kabupaten Bima kami
harus kerjakan akhir tahun 2019
ini," jelasnya di KPU, Kamis (24/
10).
Kata dia, tahapan penting
dilaksanakam tahun 2019 ini, adalah
tahapan penyusunan NPHD.
Berkat kesiapsiagaan Ketua dan
Komisioner, mampu disusun sesuai
batas waktu.
"Penyusunan NPHD sudah
selesai kami kerjakan," katanya.
Tiga tahapan lain yang akan

dikerjakan yaitu pada 26 Oktober ini akan dilaksanakan pleno
syarat pencalonan minimal dukungan perseorangan. Kemudian 1
November akan mengumumkan
dan menerima pendaftaran petugas
pemantau pemilu dan lainnya. Sementara 25 November akan diumumkan dan menerima pendaftaran calon perseorangan.
"Kami kejar dan melaksanakan sesuai tahapan merujuk pada PKPU," katanya.
Kata dia, bahkan KPU sudah
menyusun juknis sesuai dengan
tahapan, juknis pencalonan maupun juknis lainnya tahapan program dan jadwal.
"Namun tidak serta penyusunan Taprojad tanpa harus memutuskan hari pelaksanaan 23
September 2020 itu, kami sudah
lebih dulu memutuskan hari pelaksanaan setelah itu menyusun
Taprojad," katanya. (BE05)

Ganti... dari hal.1
Rp 7,5 miliar untuk menciptakan
wirausaha baru di Kota Bima.
“Saya mendesak Walikota
Bima segera lakukan mutasi dan
rotasi. Karena saya melihat
berdasarkan hasil RDP kemarin,
banyak Kepala OPD, kepala
bidang serta Kabag yang tidak
memahami tugas dan fungsinya,”
ujarnya.
Menurut Duta PAN itu, mutasi dan rotasi ini mendesak dilakukan secara besar-besaran.
Ini adalah dalam rangka melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada OPD yang berkaitan dengan 2 program yang tidak
bisa dilaksanakan tersebut.
Dia mencontohkan, hanya
untuk sekedar melakukan koordinasi dan komunikasi dengan
pihak Yayasan Masjid Agung Al
Muwahiddin saja tak kunjung
selesai. Faktanya terungkap saat
RDP kemarin, ternyata sampai
saat ini baru surat serah terima
saja.
Sementara untuk akte hibah

dan surat perjanjian hibah tak ada,
padahal waktu sudah sangat lama, bahkan sampai menjelang
habis tahun anggaran.
Demikian juga dengan
anggaran Rp 7,5 miliar, karena
banyak yang tidak paham tupoksi. Akhirnya anggaran dimaksud
tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun pertama
penganggaran.
“Kami melihat tidak ada yang
memiliki kemampuan mereka
mengurus ini semua, diganti saja.
Cari yang paham dan mau bekerja,” sarannya.
Tambah Syamsurih pun mengaku
heran dengan kinerja OPD tersebut,
secara administrasi tidak mampu
bekerja. Sementara uang sudah ada
dan digunakan, tapi tidak mampu
mengurusnya.
“Ini kan tidak paham, bagaimana
menterjemahkan keinginan dari
Walikota dan Wakil Walikota Bima.
Jadi saya kira, menggeser orang –
orang yang tidak mampu bekerja itu
sangat penting,” tegasnya. (BE06)

Kades Tonda, Abdullah Ahmad, SE

wenangan sepenuhnya kepada
Pemdes untuk menggelar musyawarah ulang dalam rangka
pembentukan pengurus BUMDes yang baru.
“Nanti tanggal 31 Oktober 2019

pengurus BUMdes akan menyampaikan LPJ penggunaan anggaran.
Saat itu juga pengurus BUMDes
akan menyampaikan pernyataan
pengunduran diri secara tertulis,”
tuturnya.

Dijelaskan dia, anggaran yang
dikucurkan Pemdes pada Tahun 2017
sebesar Rp. 28 juta, Tahun 2018 sebesar Rp. 50 juta. Berdasarkan neraca
dari pihak pengurus BUMDes, kita
anggap sudah bagus karena kepengurusan BUMDes tergolong masih baru.
“Total anggaran yang dikucurkan itu berkembang hingga Rp. 80
juta lebih. Itu indikator sehingga kita
menganggap pengurus BUMDes
mampu menjalankan tugas dengan
baik. Intinya ada peningkatan persentase dibanding BUMDes lain,”
ungkapnya.
Untuk Tahun 2019, Pemdes akan
mengucurkan anggaran BUMDes
sebesar Rp. 50 juta. Namun kata
dia, biasanya pencairan anggaran
untuk BUMDes akan dilakukan pada tahap III. “Sesuai APBDes alokasi anggaran BUMDes Tahun 2019
sebesar Rp. 50 juta. Untuk pencairannya sekitar Desember mendatang,” tutupnya. (BE07)
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Tim Bea Cukai Razia Barang Ilegal di Pasar Sila
Bima, BimaEkspres.Bea Cukai Sumbawa menggelar razia rokok dan sejumlah
makanan yang dijual tanpa ijin
di pasar Sila Kecamatan Bolo,
sekitar pukul 08.30 Wita, Kamis (24/10). Tepatnya di Toko
BLD, tim Bea Cukai tidak
menemukan barang ilegal sehingga tidak satu pun yang di-

amankan.
Salah satu tim Razia
Bea Cukai, Richi AJ Ndolu
mengatakan, razia tersebut dilakukan untuk memeriksa seluruh pedagang dan
kios yang menjual rokok
dan sejumlah makanan yang
tidak memiliki izin.
"Terutama rokok yang ti-

dak berbea cukai," ujarnya.
Kata dia, jika pihaknya
menemukan rokok atau
makanan yang tidak berizin maka akan diamankan
dan diberikan penindakan.
"Kalau ada kami amankan dan bawa ke kantor,"
katanya.
Dia menjelaskan, ten-

Syahwan Nilai Pernyataan Pemilik
Perusahaan AMDK Subyektif

Tim Bea Cukai saat menyasar Pasar Sila, Kamis.

tang barang, makanan dan
rokok yang tidak berbea
cukai sudah diatur dalam
undang-undang nomor 39

tahun 2007 pasal 54.Bagi pelaku yang kedapatan melanggar pasal itu terancam pidana
penjara 1 sampau 5 tahun.

"Bukan saja pedagang.
Tapi untuk seluruh masyarakat bisa dijerat pasal itu," jelasnya. (BE07)

Gagalkan... dari hal.1

Kota Bima, BimaEkspres.Penyataan pemilik Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Rangga, H Sutarman dinilai tidak obyektif. Bahkan
mengaburkan soal keilmuan dan hasil penelitian tentang air tanah.
Menurut Alumnus UGM,
M Syahwan, memberi analogi jika banyaknya titik bor
yang berada di Kota Bima.
Sekarang di daerah Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba, memiliki sumur
bor dalam ada sekitar 10 unit.
Apakah pengambilan secara
masif ini tidak mempengaruhi kondisi muka air. Jelas
berpengaruh akan membawa dampak buruk bagi lahan
pertanian dan pemukiman.
Dirinya juga membantah tentang pernyataan H
Sutarman tentang pola aliran air tanah yang tidak
memiliki pola aliran. Menurut hasil tesis yang dilakukannya, bahwa air tanah
itu memiliki pola aliran air
tanah.
“Kita bisa melihat peta
yang ditampilkan dalam
berita ini, bahwa cekungan
air tanah Kota Bima terdapat di daerah Kecamatan Mpunda, Kecamatan
Raba dan sekitarnya. Apabila semua bor dalam be-

rada di daerah tersebut, otomatis sangat mempengaruhi
permukaan air tanah di Kota
Bima,” tegasnya.
Pola aliran tanah di Kota
Bima mengalir dari timur ke
barat. Untuk intruksi air laut,
sangat ada berpotensi. Semua bisa melihat sejauh mana peta batas intruksi air tanah di Kota Bima, dan yang
terbaru di Jakarta, intruksi air
tanah sudah mencapai Monas. Itu diakibatkan pengambilan air tanah yang berlebihan.
“Maka apabila daerah Kecamatan Raba dan Mpunda
terus diambil, intruksi air laut
juga akan sangat berpotensi
terjadi,” ungkapnya.
Syahwan menegaskan,
dirinya tidak memberikan
gambaran yang menakutkan kepada masyarakat.
Tapi jika aktivitas pengambilan air ini terus dilakukan
tanpa dikontrol, gambaran
yang diulasnya niscaya akan
terjadi. Karena masalah kriris
air tanah di Kota Bima yang
semakin parah, bukan semata–mata dipengaruhi oleh faktor cuaca.
Dia juga menguraikan,
dari beberapa titik sumur
bor di Kota Bima yang berdekatan, sangat mempengaruhi penurunan permukaan air tanah. Coba dilihat

pada Kota Semarang dan
Kota Bandung yang sering
terjadi amblasan tanah, dipengaruhi oleh penurunan
muka air tanah.
“Pernyataan H Sutarman yang mengatakan air
tanah tidak mempengaruhi
muka air tanah, itu tidak
sesuai dengan fakta yang
ada. Sebab, di beberapa tempat, justru itu terjadi,” tegasnya.
Pun di Jakarta seperti di contohkan Sutarman, dari laporan
ada setiap tahun permukaan air
tanah turun.
Pada kesempatan itu,
Syahwan menjelaskan sejumlah regulasi tentang pengelolaan air tanah. Seperti
pada Peraturan Pemerintah
Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusaha Sumber Daya Air, tertera jelas pada pasal 43 ayat 2 huruf i, memberikan 15 persen dari batas
debit pengusaha air tanah
yang ditetapkan dalam izin
bagi pemenuhan kebutuhan
pokok sehari–hari masyarakat.
Kemudian Peraturan
Kementrian Perindustrian
4 ayat 1 menyebutkan setiap industri air minum kemasan wajib berlokasi pada kawasan industri. Pertanyaannya, apakah kemudian
ini sesuai dengan RTRW
Kota Bima. (BE06)

tapi asalnya dari Desa Kananta,” tutur Sofyan.
Kronologisnya, lanjut
Sofyan, berawal dari informasi masyarakat melalui via telepon yang mengetahui bahwa ada sebuah
kendaraan roda empat warna silver dari arah Desa Sai.
Kemudian menuju Desa Bajo yang dicurigai memuat hewan curian.
“Mendengar hal itu, saya bersama anggota piket
langsung memantau kendaraan yang lewat,” urainya.
Lanjutnya, sekitar setengah jam kemudian kendaraan yang dicurigai tersebut melaju dengan kecepa-

tan tinggi dari arah utara
Desa Bajo dan begitu melihat anggota dengan mobil
patroli yang menghadang.
Mobil tersebut langsung berbalik arah dengan kecepatan tinggi dan menabrak tembok pagar warga sehingga
mobil terhenti seketika.
“Melihat anggota Kepolisian yang berlari ke arah
mobil tersebut, empat orang
pelaku berhasil melarikan
diri dan tersisa satu orang
dan berhasil ditangkap dan
langsung diamankan di Mako," ungkap Muh Sofyan Hidayat.
Mendengar kejadian tersebut masyarakat sekitar

keluar rumah untuk membantu mengejar pelaku yang
berhasil melarikan diri, namun sia-sia saja.
Akibat kekesalan warga,
mobil yang digunakan tersebut sempat dirusak dengan
cara memecahkan kacanya,
namun setelah dilakukan
komunikasi yang baik dan
penggalangan terhadap tokoh masyarakat dan pemuda
akhirnya situasi dapat dikendalikan.
Sekitar pukul 03.30 Wita
Kepala Subsektor dan tiga
orang langsung menuju Polres
Kabupaten Bima dengan membawa pelaku beserta BB.
(BE07)
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Duh, BPKP Belum Terima Permintaan
Audit Pembatasan Masjid Agung
Kota Bima, BimaEkspres.Usai menggelar Rapat
Dengar Pendapat (RDP) soal mangkraknya realisasi
anggaran untuk pembangunan Masjid Agung Al Muwahiddin sebesar Rp 10 miliar,
Pimpinan sementara DPRD
Kota Bima langsung bergerak melakukan konsultasi
dengan BPKP Mataram.
Ada yang menarik dari
penyampain Wakil Ketua
DPRD Kota Bima sementara, Syamsurih, SH, bahwa
sampai detik ini Pemkot Bima
tidak pernah bersurat ke BPKP kaitan dengan audit pembatasan masjid Agung Almuwahidin. Termasuk syarat
penyerahan pengelolaannya
dari yayasan.
Wakil Ketua DPRD Kota
Bima sementara, Syamsurih
pada wartawan via telepon,
Kamis (23/10) mengatakan,
telah bertemu dengan Kepala
BPKP dalam rangka konsultasi hasil RDP dengan
sejumlah pejabat di OPD kemarin. Konsultasi dilakukan
berkaitan dengan dana Rp 10
Miliar untuk MasjidAgungAl
Muwahiddin Bima yang hingga saat ini belum kunjung te-

Syamsurih, SH

realisasi.
Diakui Duta PAN itu, pihaknya pada BPKP menyampaikan semua hasil RPD tentang hibah dariYayasan masjid
ke Pemerintah Kota Bima. Termasuk soal anggaran itu yang
tidak bisa digunakan pada tahun
2019 ini.
Dari hasil pertemuan itu,
Kepala BPKP menyampaikan beberapa poin, pertama
meminta agar memperjelas
proses hibah. Prosesnya dari
mana kemana, legal standing
nya harus taat terhadap aturan

termasukperaturandalamnegeri.
Pun disampaikan kepala
BPKP kaitan dengan syaratsyarat hibah, apakah sudah
terpenuhi atau belum. Terlebih bersama kita ketahui yang
terungkap saat RDP kemarin, bawah sampai saat ini
Pemkot ternyata baru menerima berita acara penyerahan, sementara untuk AKTA
hibah dan surat perjanjian
hibah sampai saat ini belum
dilakukan. Untuk itu syaran
BPKP semua harus dilengkapi, baru bisa dilaksanakan

kegiatan pembangunan masjid
Agung.
Tambah Syamsurih, karena hibah menurut BPKP perlu
juga dilakukan uji kelayakan
dari lembaga atau badan yang
memiliki kapasitas dan kapabilitas. Dia pun menyampaikan bahwa itu sudah dilakukan
oleh Unram,namun sampai hari
ini belum diketahuiapa hasilnya.
“BPKP menyarankan hasil dari Unram itu harus disiapkan, agar pada saat ekspos pertemuan antara BPKP dan Walikota, dokumen-dokumen itu sudah ada,” ungkap Syamsurih.
Dia menjelaskan, hari ini
pemerintah eksekutif dan legislatif serta masyarakat punya keinginan dan niat yang
sama, bagaimana proses pembangunan masjid Agung Al
Muwahiddin ini bisa cepat dikerjakan. Namun, tetap terkendalasejumlah syaratyang utama.
Syamsurih juga mengakui,
BPKP selama ini belum melakukan audit, karena memang
selama ini BPKP tidak pernah
diundang dan dilibatkan
“Apa dasarnya BPKP mau
melakukan audit, sementara
pemerintahinitidakmengundang,”
kesalnya. (BE06)

Insentif Operator Sekolah Diminta Diperhatikan
Bima, BimaEkspres.Kasi Pendidik dan Pendidikan Dikbudpora, Dr. Juwaidin, M.Pd meminta Bupati
Bima, Hj Indah Dhamayanti
Putri memperhatikan insentif
operator SD dan SMP se
Kabupaten Bima. Pasalnya
selama ini insentif mereka
selama setahun hanya dianggarkan sebanyak lima bulan
yakni sebesar Rp. 500 ribu.
“Semoga kedepan insentif mereka diperhatikan.
Karena mereka salah satu
yang berperan penyelenggaraan dunia pendidikan di
daerah ini,” ujarnya saat
menyampaikan laporan sebagai ketua Panitia kegiatan
sosialisasi Pelaporan Data
Sistem Informasi Pendidikan ( SIP) dan Penyerahan
SK / Insentif Bagi Operator SD dan SMP se- Kabupaten Bima di Gedung Kurnia Desa Timu, Kamis (24/
10).
Kata dia, bahwa jumlah
operator baik SD dan SMP
se-Kabupaten Bima sebanyak 548. Dari jumlah tersebut dibagi dalam dua bagian,
untuk operator SD sebanyak
414 orang. Sedangkan operator SMP sebanyak 134 orang.
Dan 18 operator masing- masing kecamatan.
“Mereka tersebut merupakan tenaga sukarela.
Namun keberadaannya tak
bisa dianggap remeh dan
dipandang sebelah mata,”
ungkapnya.
Dijelaskannya, operator
merupakan salah satu bagian yang sangat berperan

operator dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Dalam rangka peningkatan
dunia pendidikan.
Sehingga kedepannya
baik para operator dengan
Dikbudpora bisa bersamasama membangun dunia
pendidikan kearah yang lebih baik. Guna menciptakan
generasi penerus bangsa.
“Tetap bekerja sesuai
tugasnya. Yakni menginput
dan mengakses data. Demi
memajukan dunia pendidikan,” tuturnya. (BE07)

Dr. Juwaidin, MPd

dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bima.
Kesuksesan penyelenggaraan pendidikan juga tidak
terlepas dari peran penting
para operator pendidikan.
“Operator ini sama pentingnya dengan keberadaan
para guru – guru di sekolah.
Mereka memiliki kemampuan mengakses dan mengendalikan data pendidikan,” terangnya.
Dia berharap kedepannya Pemerintah Daerah melalui Bupati Bima Hj Indah
Dhamayanti Putri SE benarbenar memperhatikan keberadaan operator ini. Yakni
meningkatkan alokasi anggaran untuk insentif operator.
Sementara itu, Bupati
Bima Hj. Indah Dhamayanti
Putri SE terkait insentif tersebut hal itu akan menjadi

prioritas utama kedepannya.
“Insya Allah kedepan
akan benar-benar perhatikan insentif tenaga operator ini,” janjinya.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya menyampaikan bahwa kegiatan ini
dalam rangka menyamakan
persepsi.
Sehingga dalam pelaporan seorang operator pendidikan dapat melaporkan
secara cermat , tepat sesuai
dengan program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bima.
“Operator harus mampu
melaporkan kondisi sekolah
dengan sebenar- benarnya.
Sekaligus mampu menjaga
kerahasiaan,” pintanya.
Untuk itu kepada para

5

Langgar Tapal Batas, Pemdes Mpuri
Laporkan Warga Woro ke Polisi

Pj Kades Mpuri, Nasarudin, S.Sos

Bima, BimaEkspres.Diduga karena telah melanggar tapal batas
wilayah hutan dengan cara menyerobot lahan territorial Desa Mpuri. Warga Desa Woro dilaporkan
ke Mapolsek Madapangga oleh Pemerintah Desa
(Pemdes) Mpuri pada Selasa (22/10) lalu.
Pj Kepala Desa (Kades) Mpuri, Nasarudin, S.Sos,
meminta aparat kepolisian segera mengusut atas
dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan
warga Desa Woro.
“Dugaan perbuatan melawan hukum tersebut
yakni pihak warga Desa Woro tidak taat dan tunduk
pada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani bersama pada tanggal 21 Februari tahun 2019
lalu,” ujarnya.
Dia mengatakan, sehubungan dengan hal tersebut pihaknya telah menyampaikan laporan kepada
Kepolisian Sektor Madapangga dengan nomor surat
: 139-06/03/X/2019 perihal : Laporan Penyerobotan
Tanah Tapal Batas Desa Mpuri Dan Desa Woro
tertanggal 22 Oktober 2019.
“Dasar itulah sehingga kami melaporkan secara
hukum persoalan tersebut,” terangnya.
Selain itu, pembabatan hutan oleh masyarakat
Desa Woro terhadap wilayah hutan Desa Mpuri saat ini malah bertambah lebar dan luas dibanding tahun sebelumnya.
“Luas lahan yang caplok warga Woro melebar.
Jika dibanding tahun lalu, perbedaannya puluhan
hektare,” jelasnya.
Dipaparkannya, bahwa seluruh batas wilayah
yang telah disepakati bersama telah dihilangkan dan
diduga dilakukan oleh warga Woro. “Masalah ini
tidak boleh dibiarkan. Karena kesepakatan bersama
diabaikan oleh warga Woro,” ungkapnya.
Menanggapi adanya laporan pihak Pemdes Mpuri,
Kapolsek Madapangga, IPDA. Rusdin, mengatakan,
pihaknya akan menindaklanjuti dan akan memproses
sesuai aturan berlaku. “Kita telah menerima laporan
Pemdes Mpuri. Selanjutnya akan melakukan penyelidikan,” ucap Rusdin, Kamis (24/10). (BE07)
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548 Tenaga Operator
Ikuti Sosialisasi Pelaporan Data SIP
Bima, BimaEkspres.Sebanyak 548 tenaga
operator sekolah mengikuti
sosialisasi Pelaporan Data
Sistem Informasi Pendidikan (SIP) dan Penyerahan
SK / Insentif Bagi Operator Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
yang digelar oleh Dikbudpora Kabupaten Bima, di
gedung Kurnia Kecamatan Bolo, Kamis (24/10).
Ketua Panitia pelaksana
Juwaidin mengatakan, keberadaan operator sekolah

tidak bisa dianggap remeh
dan dipandang sebelah mata. Pasalnya, operator merupakan salah satu bagian
yang sangat berperan dalam
penyelenggaraan pendidikan
di Kabupaten Bima.
“Kesuksesan penyelenggaraan pendidikan juga tidak
terlepas dari peran penting para
operator pendidikan,” ujarnya.
Kata dia, sama dengan
keberadaan para guru–guru, operator sekolah juga harus amanah dan jujur, karena
memiliki kemampuan me-

ngakses dan mengendalikan data pendidikan.
“Karena kalau tidak jujur
dan amanah, bisa rusak data
yang diimput,” katanya.
Dia membeberkan, kegiatan tersebut dihadiri
oleh seluruh operator sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah pertama se
Kabupaten Bima dengan
jumlah 548 orang tenaga
operator dari 18 kecamatan. Jumlah tersebut dibagi dalam dua bagian, yakni operator sekolah tingkat

Gubernur NTB ke Tiongkok,
Pererat Kerjasama di Berbagai Bidang
Mataram, BimaEkspres.Untuk mempererat kerjasama di bidang pendidikan,
pemerintahan, perdagangan
dan investasi dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Gubernur
NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Zhejiang dan Beijing, 2330 Oktober 2019.
Kepala Biro Humas dan
Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM
mengatakan, kunjungan ini
didampingi oleh Hj. Niken
Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Rektor Universitas Mataram, Rektor UIN
Mataram, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
NTB serta Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB.
Agenda kunjungan kerja ini
tidak menggunakan dana APBD, melainkan dibiayai oleh
Konsulat Jenderal (Konjen)
RRT.
“Kunjungan kerja Gubernur ini atas undangan resmi
Kedutaan Besar RRT,” ujar
Najamuddin Amy, Rabu (23/
10/2019)
Untuk memantapkan
kerjasama dalam bidang
pendidikan, Gubernur bersama rombongan akan me-

ngunjungi empat universitas,
yaitu Zhejiang Gongshang
University, Hangzhou Normal University, Beijing Wuzi
University serta University
of Science and Technology
Beijing.
“Selain bertemu dengan
rektor masing-masing universitas, Gubenur juga akan
bertemu dengan mahasiswa
Indonesia khususnya NTB
yang kuliah di sana,” ujar
Bang Najam, sapaan akrabnya.
Rektor Universitas Mataram dijadwalkan akan menandatangani MoU dengan
Beijing Wuzi University, sedangkan Rektor UIN Mataram dijadwalkan untuk mendiskusikan potensi kerjasama dengan universitas-universitas tersebut.
Sementara kerjasama bidang pemerintahan, Gubernur dijadwalkan bertemu
dengan Wakil Gubernur Zhu
Congjiu di Zhejiang, untuk
bersilaturrahmi dan membicarakan potensi kerjasama
kedua belah pihak.
Selain itu, Gubernur NTB
dijadwalkan untuk bertemu
dengan Duta Besar Republik Indonesia di Beijing,
Djauhari Oratmangun, untuk berdiskusi mengenai

potensi kerjasama dalam
berbagai bidang dengan
RRT.
“Dalam bidang perdagangan dan investasi, Gubernur dan rombongan akan
berkunjung ke perusahaan
Everbright Environmental
Energy (Hangzhou) Co.
Ltd yang merupakan salah
satu perusahaan pembangkit listrik tenaga sampah
yang tertarik untuk berinvestasi di NTB,” ujarnya.
Gubernur juga akan bertemu penanggung jawab
Perusahaan Juma Youyi J
yang memiliki ketertarikan
untuk membangun kereta
gantung di salah satu objek
wisata di Lombok.
Najamuddin melanjutkan, Gubernur juga akan
berkunjung ke Hangzhou
Future Sci-Tech Dream
City untuk melihat Silicon
Valley dari Tiongkok dan
berbincang dengan pengusaha yang menjadi bagian
dari kota tersebut.
“Potensi kerjasama perdagangan juga akan dibicarakan ketika berdiskusi
dengan Wakil Gubernur
Zhii Cingjiu, terutama terkait ekspor produk UMKM
dari NTB,” tutup Bang Najam. (BE08)

Lombok Tengah suhu maksimum rata-rata 8tahun hanya mencapai 32,5°C," terangnya.
Sementara untuk suhu
maksimum yang lanjutnya,
tercatat di wilayah NTB
pada bulan Oktober hingga
tgl 23 Oktober ini, suhu
maksimal di Lombok pada
35°C, Sumbawa 38°C dan
willayah Bima 37°C.
BMKG mengimbau, masyarakat yang terdampak
suhu udara panas ini untuk
minum air putih yg cukup untuk menghindari dehidrasi.
Sementara dalam mengenakan pakaian sebaikanya
yang mampu melindungi kulit
dari sinar matahari jika beraktivitas di luar ruangan.

Untuk diketahui dalam
sejumlah media sosial seperti WhatsApp, Facebook,
Twitter dan sejumlah Medsos lainnya, beredar berita
dengan isi
"Dear all, mulai besok
sampai 3 hari ke depan di
harapkan kurangi aktivitas di
luar rumah karena cuaca
panas extreme melanda Indonesia untuk 3 hari ke depan. Banyak minum air mineral dan multivitamin ya Bro.
Dalam pesan itu juga tersebar temperatur panas extreme yang terbaca oleh deteksi satelit hari ini, mulai dari
Jakarta dengan suhu 38°C,
Depok 38°C hingga daerah
Papua Nugini nyaris mendekati 50°C. (BE09)

Hoaks... dari hal.1
donesia bagian selatan
termasuk NTB. Kondisi ini
menyebabkan radiasi matahari yang diterima permukaan bumi di wilayah tersebut cenderung lebih banyak
sehingga akan meningkatkan
suhu udara pada siang hari,"
urainya.
Selain itu atmosfer di
Wilayah Indonesia bagian
selatan lanjutnya, relatif
kering sehingga menghambat pertumbuhan awan yg
bisa menghalangi panasnya
terik matahari.
"Berdasarkan data dari
beberapa stasiun BMKG
di NTB. Suhu maksimum
rata-rata selama 30 tahun
di Sumbawa 34,6°C, di Bima 34,4°C, sedangkan di

SD berjumlah 414 operator
dan 134 operator SMP.
“Ikut serta juga 18 operator di masing–masing kecamatan,” bebernya.
Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima Zunaiddin menyampaikan, dengan adanya
kegiatan tersebut, untuk mengelola sistem pendidikan di
wilayah Kabupaten Bima
dengan data yang berbasis

teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan
basis data yang relasional bisa diwujudkan.
“Dengan begitu data
yang berkualitas yang di input melalui aplikasi mampu
diwujukan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga
kata dia, sebagai ruang untuk menyamakan persepsi
dan pemahaman serta mem-

berikan infomasi kebijakan
pendataan, meningkatkan
kapasitas operator sekolah
mengenai cara penginputan
dan pembaharuan data yang
terdapat dalam aplikasi Dapodik versi 2019.
“Karena itu kepada para
operator sekolah dapat melakukan pelaporan sesuai
dengan fakta di lapangan,”
imbaunya. (BE07)

Qianjiang New City Jadi Rujukan
Konsep Perencanaan Pembangunan Kota
Mataram, BimaEkspres.Gubernur Provinsi NTB,
Dr. H. Zulkieflimanysah dan
rombongan melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Mengawali agenda, Gubernur pada
Kamis (24/10/2019) mendatangi Urban Planning Exhibiton
Hall atau Balkon Perencanaan
Kota Qianjiang New City, salah
satu distrik di Kota Tua Hangzhou.
Qianjiang New City menjadi salah satu contoh dan
rujukan bagaimana konsep
perencanaan, penataan dan
pembangunan sebuah kota
di pinggiran teluk bisa menjadi sebuah kota modern dengan gedung-gedung menjulang. Namun demikian,
kota tersebut tetap mempertahankan ruang terbuka hijau yang ideal dan kesejarahan kota dengan segala

tradisi serta budayanya.
Gubernur mengatakan,
inilah contoh bagaimana pemerintah kota bekerja keras
untuk berinovasi dan berkreasi secara maksimal. Hanya
dalam kurun waktu 10 tahun
saja, kota tua Hangzhou telah bertransformasi menjadi
kota muda yang modern dan
serba digital, namun tetap
cantik, segar dan ramah lingkungan.
Pertunjukan kesenian
Zuiyi Shi di atas Danau Barat Hangzhou yang spektakuler, menjadi daya tarik
yang kuat bagi para turis.
Sementara program penggunaan sepeda gratis dari
Pemerintah Kota Hangzhou
dan motor listrik sebagai moda transportasi kota, membuat Hangzhou lebih minim
polusi asap kendaraan.
Jumlah pengunjung dari

kalangan wisatawan maupun pebisnis ke Provinsi
Zhejiang mencapai 700 juta
per tahun, baik omestik maupun internasional. Sedangkan jumlah kunjungan ke
Kota Hangzhou sebanyak
140 juta per tahun.
“Tak heran jika turis
yang berkunjung ke Hangzhou mencapai 140 juta
pertahun. Yang penting asal
ada niat dan kemauan, ditunjang dengan realisasi kinerja dan pembiayaan, kita
bisa mencontoh pembangunan di Hangzhou dan menghadirkan konsep yang sama di NTB. Kita kerahkan
segala sumber daya yang
ada, mulai dari kampus berkolaborasi dengan Dinas
Tata Kota hingga komunitas masyarakat untuk mewujudkannya,” katanya.
(BE08)

Rabies... hal.1

Korban saat mendapat perawatan medis.

Petugas Surveilance
Puskesmas Bolo, Salmah,
S. KM, mengatakan, pasi-

en korban gigit anjing sudah diberi pertolongan dan
perawatan secara medis.

"Sudah dibersihkan oleh
petugas dengan menggunakan air mengalir selama
15 menit," ujarnya.
Bahkan kata dia, pihaknya juga telah menyuntik
vaksin korban sebanyak 2
kali. "Kita sudah berikan vaksinasi. Selanjutnya akan diberikan vaksin pada hari ke 7
dan 21," tuturnya.
Untuk memastikan apakah
anjing teriveksi rabies kata Salmah, pihaknya telah berkoordinasi dengan UPP dan Puskeswan Bolo untuk mengidentifikasi anjing tersebut. "Nanti
hasilnya kita tunggu dari UPP
dan Puskeswan Bolo kalau soal
anjingnya"pungkasnya. (BE07)
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Putri Ayu Kalahkan Ninja di Final Pacuan Kuda Sambinae
Bima, BimaEkspres.Kuda betina bernama
Putri Ayu kepunyaan Hj
Indah Dhamayanti Putri
SE, Bupati Bima, tidak terkalahkan pada pelarian final kelas Dewasa A. Pada
kejuaraan pacuan kuda tradisional HUT ke-74 TNI di
arena pacuan kuda Sambina'e Kota Bima Rabu (23/10),
Putri Ayu melesat kencang.
Pada pelarian ren paling bergensi kelas umum
mepertemukan juara 1, 2
dan 3 di kelas TA dan Dewasa A. Kuda milik Bupati Bima Hj. Indah Dhama-

yanti Putri, SE Putri Ayu,
mampu meninggalkan kuda lain bernama Ninja, Sang
Bima Junior, Balo Teli, Pelani
dan Sang Juara.
Persaingan sangat sengit
karena pada kelas tersebut
melombakan kuda pendek
(lokal), sepanjang sejarah
pacuan kuda di pulau Sumbawa, kelas umum Dewasa
ini dikategorikan kelas neraka jahanam.
"Selain menjadi juara
kelas Dewasa A, Putri Ayu
juga menjadi juara di kelas
Umum TA dan Dewasa A,
kuda milik Bupati Bima ini

menjadi predator dikelas
yang paling bergengsi," jelas
panitia, Syarifudin.
Kata Syarif, Putri Ayu adalah kuda yang disegani oleh
kuda lain dikelas Dewasa A.
Sebab selama kejuaraan, selalu menjadi jawara dan membawa pulang hadiah.
"Kuda milik Bupati Bima ini, tidak hanya berlomba
di Bima, tapi di NTT dan Pulau Lombok juga mewakili
daerah dan menjadi juara,"
katanya.
Namun, di tengah Putri
Ayu menjadi jawara, sang
pemilik istri mantan Bupati

Bima almarhum tidak bisa
hadir menerima hadiah. Mes-

ki begitu pawang Putri Ayu
tetap semangat merawat dan

memelihara kuda kesayangan
tersebut. (BE05)

TNI-Polri Diminta Dukung Pacuan Kuda
Bima, BimaEkspres.Ribuan masyarakat Pulau Sumbawa ramaikan
kejuaraan pacuan kuda
tradisonal dalam rangka
HUT ke-74 TNI, yang digelar di arena pacuan kuda
Sambina'e Kota Bima Rabu (23/10). TNI-Polri diminta menjadi barisan terdepan mempertahankan
dan melestarikan tradisi
pacuan kuda tradisional di
pulau Sumbawa.
"Kami masyarakat Kota Bima berharap pacuan
kuda tradisional tidak boleh dihilangkan, TNI dan
Polri harus menjadi barisan depan mempertahankan tradisi ini, kami siap
membantu," jelas Sanusi
warga Kelurahan Rabadompu Kota Bima.
“Apapun alasannya, kami tidak mau tahu, pacuan
kuda tetap ada dalam kehidupan kami, Pemerintah,
TNI dan Polri bersama kami masyarakat tetap mendukung untuk dilestarikan,"

katanya.
Iswanto warga Kabupaten Bima, juga meminta
TNI dan Polri membantu
masyarakat mempertahankan budaya pacuan kuda. Pemilik kuda sudah

semakin banyak di Bima,
selain menjadi sumber perekonomian, juga mempertahankan budaya.
"Saya berternak kuda
sejak lama, karena menjual
beli kuda untuk pacuan dan

untuk potong, saya bisa sekolahkan anak sampai perguruan tinggi," jelasnya.
Siapapun yang ingin
menghilangkan pacuan kuda
Bima, tentu pemilik tidak
akan tinggal diam. Pacuan

kuda bukan hanya hobi, tapi
audah menjadi pekerjaan dan
mata pencaharian.
"Saya mulai memelihara kuda orang, sampai bisa
beternak kuda saat ini, kalau dihilangkan, sama saja
kami tidak bekerja lagi, kami akan menuntut pemerintah," kata dia.
Hal yang sama disampaikan Edy warga Kabupaten Dompu, pacuan kuda tidak boleh dihilangkan,
semua olahraga memiliki
risiko, dan melibatkan anakanak apalagi ini tradisional.
"Kami tetap melaksanakan pacuan kuda, ini warisan budaya yang harus dipertahankankan," kata dia.
Pelarian final pacuan
kuda tradisional HUT ke74 TNI 2019, mengundang
perhatian masyarakat berbagai penjuru, terbukti arena
pacuan kuda Sambinae Kota Bima dipadati penonton
berbagai usia dan kalangan.
"Semakin pacuan kuda
tradisional semakin mening-

katkan sehingga tercipta atlet dan bibit kuda masa depan di kanca lokal dan internasional," jelas Kasdim
1608/Bima Hardani dalam
laporan penutupannya.
Kata dia, kejuaraan pacuan kuda ini luar bias, mampu menghadirkan masyarakat yang luar biasa banyak.
"Kami sampaikan terima kasih, ini adalah prestasi, terima kasih juga atas
kepercayaan masyarakat
dan Pemerintah Kota Bima,"
kata dia.
Dandim 1608/Bima Letkol
Inf Bambang Kurnia Eka
Putra, mengapresiasi atas
kerja keras semua jajaran panitia dan dukungan Pemerintah Kota Bima serta support
dari semua masyarakat.
"Dukungan masyarakat
terhadap TNI dan Polri luar
biasa, masyarakat bisa sebanyak ini menyaksikan tradisi
dan budaya Bima, kami sangat bangga atas kerja sama
dan dukungan seperti ini," katanya. (BE05)

Bank Indonesia Berkomitmen Mendorong Ekonomi Syariah di NTB
Mataram, BimaEkspres.Kepala Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi NTB,
Achris Sarwani menyambut
baik dilaksanakannya kegiatan internasional conference sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam rangka
mendorong pengembangan
ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi NTB.
Terlebih NTB yang sudah
dikenal sebagai destinasi
wisata halal global memerlukan peran aktif dari semua
kalanganbaikpemerintahdaerah,
akademisi,duniausaha,maupun
lembaga keuangan.
Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah
di NTB saat ini tergolong
baik, dari sisi kinerja perbankan syariah tercatat
per September 2019, porsi
aset perbankan syariah di
Provinsi NTB mencapai 27%
lebih tinggi dibandingkan porsi
aset perbankan nasional yang
berkisar 6%.
Hal ini menunjukan ting-

ginya komitmen dari semua
kalangan dalam mendorong
pengembangan ekonomi dan
keuangan syariah di Provinsi
NTB.
Saat ini, Bank Indonesia
sendiri bekerjasama dengan
Pemerintah Daerah juga
sedang mendorong pengembangan industri fashion muslim di NTB, dengan menggunakan bahan dasar kain
tenun lokal.
Bank Indonesia berharap
dunia usaha di NTB khususnya
industri busana berbahan kain
tenun yang memiliki motif
beragam dapat dikenal oleh
pihak luar sebagai tujuan destinasi belanja busana muslim,
sehingga disamping akan
mendorong perkembangan
pariwisata juga akan mendorong pengembangan pengrajin tenun lokal.
“Bank Indonesia berharap ke depan, sektor pariwisata akan menjadi salah
satu sektor unggulan yang
dapat mendorong perkem-

bangan ekonomi di NTB,”
tambah Achris Sarwani.
Dalam rangkaian kegiatan internasional conference tersebut, sebagai bentuk
komitmen bersama dalam
mendorong pengembangan

ekonomi syariah di NTB, telah dilaksanakan kegiatan pelantikan pengurus Masyarakat
Ekonomi Syariah (MES) Provinsi NTB periode kepengurusan 1441-1443 H, yang dilantik
oleh Sekretaris Jenderal Pe-

ngurus Pusat (PP) MES, Edy
Setiadi. Dengan kehadiran pengurus MES Provinsi NTB
baru yang memiliki semangat
dan motivasi yang kuat untuk
mengembangkan ekonomi
dan keuangan syariah di Pro-

vinsi NTB, Bank Indonesia
akan berkolaborasi dengan
MES dan lembaga lainnya
agar pengembangan ekonomi
dan keuangan syariah di NTB
ke depan dapat lebih efektif dan
baik. (BE04)
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Tiga Qari Internasional Pukau Warga Kota Bima
Bima, BimaEkspres.Tiga qari Internasional
masing-masing, H Siddik
Mulyana, H. Darwin Hasibuan, S.PdI, SalmanAmrillah,
S.PdI, Rabu (23/10) malam,
tampil memukau ribuan pendengar yang memadati lapangan Sera Suba Kota Bima.
Kegiatan yang dipandu HArifin, S.Ag diawali dengan doa
dan sambutan Sekda Kota
Bima, Mukhtar Landa.
Haflah dipandu langsung
oleh H Adnin, SQ, M.PdI
yang diawali dengan qari
terbaik golongan remaja
Kota Bima dan Provinsi NTB,
Farhan.
Kemudian dilanjutkan
dengan qari Internasional,
H Sidik Mulyana, H. Darwin Hasibuan, S.PdI dan
terakhir H Salman Amrillah, S.PdI. Mereka telah
tampil memukau dan memenuhi dahaga warga Kota Bima dan Kabupaten

Bima. Maka tidak heran
beberapa kali pendengar
mengumandangkan takbir
dan tasbih.
Kegiatan itu berlangsung
atas inisiatif Pemerintah

Kota Bima dan semangat
juang yang ditampilkan perjuang Al Quran di Bima dan
Kabupaten Dompu.
Kegiatan itu dihadiri oleh
Ketua Tim Penggerak

PKK Kota Bima sekaligus istri
Wali Kota Bima, Hj Ellya
Kata Sekda Kota Bima,
Mukhtar Landa, haflah quran dan peningkatan kualitas qari dan qariah, hafizh

dan hafizhah di Kota Bima diapresiasi dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
Belum lama qari dan qariah terbaik golongan dewasa diberi hadiah khusus
untuk melaksanakan umrah
di Makkah tul Mukaramah, sedangkan sembilan
peserta terbaik Kota Bima yang meraih medali
emas pada MTQ Provinsi
NTB belum lama ini juga
diberi hadiah umrah gratis. Mereka telah mengharumkan Kota Bima meraih juara umum pada MTQ
Provinsi NTB awal Oktober lalu. Apalagi, guru ngaji
juga terus diperhatikan kesejahteraannya.
Menurut data dari Pemerintah Kota Bima, katanya, H Darwin Hasibuan, S.PdI sudah tujuh kali
diundang ke Kota Bima dan
beliau sering katakan sudah

mengangga menjadi keluarga besar Kota Bima.
Sementara H Sidik Mulyana sudah dua kali dengan
kali ini dan hanya H Salman
Amrillah yang baru pertama
hadir di Kota Bima, meski
sudah dua kali dengan ini
berkunjung ke Bima.
“Berkat kehadiran mereka dalam kegiatan haflah ulang tahun Kota Bima
banyak qari dan qari lahir
di Kota dan Kabupaten Bima,” katanya.
Pemandu acara haflah,
H Arifin, S.Ag, meminta
kepada istri Wali Kota Bima
agar membisikan kepada
suaminya agar jangan hanya
qari dan qariah saja yang diumrakan, tetapi perhatikan
juga pembinanya yang berusaha keras untuk mengantarkan mereka menjadi yang terbaik di Kota Bima dan ProvinsiNTBbahkantingkannasional.
(BE02)

Bupati Bima Luncurkan Perahu Inovasi Berbahan Drum Plastik
Bima, BimaEkspres.Bupati Bima, Hj. Indah
Dhamayanti Putri SE, meluncurkan perahu inovasi
berbahan dari sampah yakni drum plastik. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Paruga Nae Bolo pada Kamis
(24/10).
Turut dihadiri oleh Camat Bolo beserta unsur
Muspika, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, warga masyarakat Bolo.
Bupati Bima, Hj. Indah
Dhamayanti Putri, SE mengatakan, mengepresiasi satu
inovasi yang dilakukan oleh
Tommy dan para kelompok
nelayan.
“Kita dukung keberadaannya, karena pembuatan kapal ini merupakan

salah satu ide yang cemerlang, sehingga keberadaan sampah ini nantinya
dapat dimanfaatkan oleh para
nelayan dalam mencari hasil
kekayaan alam yang ada di
sekitar pantai,” ujarnya.
"Saya berharap perahu
sampan yang diciptakan
melalui inovasi drum plastik bekas ini dapat dimanfaatkan demi kebutuhan
masyarakat nelayan yang
berada di sekitar pantai, "
tambahnya.
Tommy mengaku pembuat perahu dari sampah
drum plastik bekas ini merupakan idenya bersama
para nelayan.
"Pembuatan perahu dari
bahan baku sampah plastik
ini juga untuk mendukung
program pemerintah dalam

memanfaaatkan limbah
lingkungan sekitar. Cara

buatnya sama saja dengan
layaknya sampan dari ba-

han kayu, hanya saja yang
membedakan adalah dari

bahan yang digunakan,"
terangnya. (BE07)

Bupati: Warga Rajin Menebang Tapi Malas Menanam
Bima, BimaEkspres.Kesadaran warga untuk melestarikan hutan
masih jauh dari harapan.
Pasalnya, kondisi hutan
saat ini sangat memprihatinkan akibat ulah oknum
tidak bertanggung jawab
bahkan diakibatkan lantaran tingginnya animo warga yang membabat hutan
untuk kebutuhan menanam
jagung.
“Realita saat ini tidak
bisa dipungkiri. Yakni warga rajin membabat tapi malas
menanam,” ujar Bupati Bima,
Hj. Indah Dhamayanti Putri,
SE, usai menghadiri kegiatan
di Paruga Nae Bolo, Kamis
(24/10).
Kata Bupati, tidak boleh menutupi apa yang terjadi saat ini. Bahkan di seluruh wilayah Indonesia
aktivitas pembalakan liar
menjadi tontonan gratis,

sehingga berakibat terjadinya kekeringan, panas

yang sangat luar biasa dan
lainnya.

“Pohon pelindung sudah
punah akibat ulah warga.

Sehingga mengakibatkan
terjadinya kemarau pan-

jang,” ujarnya.
Terkait hal itu, kata Bupati, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pengadaan bibit, lalu kerjasama dengan kelompok masyarakat.
“Salah satunya yang sudah siap untuk ditanami adalah pegunungan wilayah Kecamatan Parado. Yakni dengan jenis pohon kemiri sesuai yang diinginkan petani,”
ungkapnya.
Diharapkannya, masyarakat semakin rajin menanam pohon dan tanam tanaman. Sebab, jika hutan
ini tanpa ada pohon atau
tanaman. Maka ibarat bumi tanpa jantung.
“Tanaman itu jantungnya dunia. Sehingga kalau
kita malas menanam dan
rajin menebang pasti pasti
berdampak buruk pada bumi,” ujarnya. (BE07)

