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Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kabupaten Bima melalui

Asisten III Setda Bima, Drs H Arifuddin,
berharap media cetak maupun elektronik
menyajikan informasi berimbang pada ta-
hapan Pilkada Kabupaten Bima 2020. Hal
ini demi mempertahanan Bima sebagai da-
erah aman.

"Kami berharap media di Bima me-
nyajikan informasi berimbang pada Pilkada

Baca: Harus Berimbang... Hal 3

nanti, untuk menjaga stigma zona merah
yang berhasil kita hapus Pilkada 2015 lalu,"
ujarnya saat rakor di KPU Jumat (25/10).

Kata dia, berita berimbang disajikan
oleh media juga menjadi bagian penting
mendorong aman dan tertibnya penyeleng-
garaan Pilkada yang akan datang.

"Berikan penyejukan untuk Daerah,
supaya Kabupaten Bima mengembalikan
marwah Pilkada menjunjung tinggi nilai

Pilkada 2020, Media Harus
Sajikan Informasi Berimbang

Kota Bima, BimaEkspres.-
Hari ini, Senin (28/10) pagi dua pimpi-

nan DPRD Kota Bima definitif akan dilan-
tik. Sementara satu lainnya masih menung-
gu SK dari Gubernur NTB, Dr H Zulkifli-
mansyah.

Mereka yang dilantik adalah Alvian In-
drawirawan, SAdm sebagai Ketua DPRD
Kota Bima. Alvian merupakan utusan dari
partai Golkar dan menjadi pemenang Pe-
milu. Kemudian Syamsurih, SH sebagai Wa-
kil Ketua DPRD Kota Bima. Syamsurih ada-
lah duta partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara jatah menduduki kursi wa-
kil ketua dari PBB, Rini Indriani belum bi-
sa dilantik lantaran terlambat mengajukan

Baca: Dilantik... Hal 6

Hari Ini, Pimpinan
Dewan Definitif Dilantik

Bima, BimaEkspres.-
Gadis asal Desa Punti Kecamatan So-

romandi, Nur Fitriani (23)  meninggal di
rumah MW (28) warga Desa Rato, Keca-
matan Bolo, Sabtu (26/10). Perisitiwa na-
has yang dialami mahasiwa itu belum di-
ketahui penyebabnya. Saat ini polisi se-
dang melakukan upaya tindakan hukum.

Kapolsek Bolo, IPDA. Juwanda, me-
ngatakan, berdasarkan informasi yang di-
gali, korban yang saat ini masih kuliah di
salah satu kampus di Kota Bima tersebut
datang ke rumah MW sekitar pukul 08.00
Wita, Jumat (25/10). “Korban nginap di MW,”
ujarnya.

Sekitar pukul 09.30 Wia, Sabtu (26/10),
lanjut Kapolsek, korban ditemukan dalam
keadaan pucat dan lemas. Melihat kondisi
korban, MW memanggil adik kandung-
nya NS untuk membantu membawa kor-
ban ke Puskesmas Bolo.

“MW bersama NS membawa korban
ke Puskesmas. Tapi nyawa korban tidak

Baca: Rumah Pacar... Hal 6

demokrasi," katanya.
Dia juga mengharapkan, dalam mem-

bangun komunikasi dan koordinasi, antara
KPU, Bawaslu, TNI dan Polri agar tidak
terjadi miskomunikasi. Karena akan mem-
perhambat penanganan Kantibmas tidak
kondusif.

Dijatahi 175 Formasi CPNS, Sekda Ingatkan Waspadai Calo

Kegiatan  penanaman mangrove dan membesihkan sampah di Pantai So Sumbe Kolo, Ahad (27/10). Berita di halaman 8.

Gadis Asal Soromandi
Meninggal di Rumah Pacar

Baca: Waspadai Calo... Hal 4

Kota Bima, BimaEkspres.-
Menjelang akhir tahun 2019 ini, Peme-

rintah Kota Bima mendapatkan jatah se-
banyak 175 formasi untuk Calon Pegawai

Muhktar Landa, MH mengingatkan ma-
syarakat agar tidak percaya dengan ok-
num-oknum tertentu yang mengaku bisa
menjanjikan atau meloloskan seseorang
sebagai CPNS.

"Karena begitupun dengan tes seleksi
nanti. Menggunakan metode Computer
Asisted Test (CAT). Usai tes peserta bisa
mengetahui hasilnya,” ujarnya kepada war-
tawan.

Menurutnya semua proses dan tahapan
CPNS lebih ketat dan transparan. Semua
persyaratan akan diumumkan secara ter-
buka. Kemudian proses pendaftaran juga
secara online.

Lebih jauh Sekda menjelaskan, untuk
pembukaan lowongan CPNS tahun 2019
ini, dipastikan akan mengikuti jadwal na-
sional yang dikeluarkan resmi oleh PanitiaNegeri Sipil (CPNS), yang dikeluarkan oleh

Kementrian Pendayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs H

Drs H Muhktar Landa, MH

Persiapan pelantikan pimpinan dewan.
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CATATAN REDAKSI

BUPATI Bima, Hj. Indah Dhamayanti
Putri, SE, menyinggung sikap masyarakat
yang rajin menebang pohon, tanpa mena-
nam lagi. Hal itu berdamapak sangat luas,
selain hutan dan lahan yang gundur, juga
menyebabkan  hilangnya mata air.

Kini masyarakat merasakan sendiri ba-
gaimana kekurangan air. Mata air, sumur
mengering.  Ini sudah berlangsung lama, na-
mun tetap juga aktivitas menanam pohon
tidak sebandang dengan yang ditebang.

Kesadaran warga untuk melestarikan
hutan masih jauh dari harapan. Pasalnya,
kondisi hutan saat ini sangat mempriha-
tinkan akibat ulah oknum tidak bertanggung
jawab bahkan diakibatkan lantaran tinggi-
nya animo warga yang membabat hutan un-
tuk kebutuhan menanam jagung.

Realita saat ini tidak bisa dipungkiri.
Yakni warga rajin membabat, tapi malas me-
nanam.

Kata Bupati, tidak boleh menutupi apa
yang terjadi saat ini. Bahkan di seluruh wi-
layah 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 ter-
jadinya kemarau panjang.

Pemkab Bima sendiri melalui Dinas Ling-
kungan 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 po-
hon kemiri sesuai yang diinginkan petani.

Diharapkan, 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 malas menanam dan rajin menebang
pasti pasti berdampak buruk pada bumi.

Selama ini sudah sering dilakukan kegi-
atan penghijauan, namun  tidak terlihat  ha-
silnya. Lokasi yang ditanami pohon, tidak
muncul pepohonan baru dan rindang. Ma-
sih sama gersang dan tandusnya.

Kegiatan penghijauan selama ini juga tidak
disertai dengan pengawasan dan perawatan.
Apalagi jika menanam di lahan yang digarap,
maka dipastikan tidak tumbuh baik. Pasalnya,
setiap tahun warga membakar lahan dan mem-
babat semak yang mungkin juga pohon ditanam
saat kegiatan penghijauan.

Maka, perlu ada kawasan khusus yang
dihijaukan yang tidak disentuh oleh ma-
syarakat untuk kegiatan berladang. Kete-
gasan perlu  juga untuk membatasi masya-
rakat merambah semua lahan untuk ditana-
mi. Apalagi saat ini sudah mendekati musim
hujan, lahan-lahan mulai dibakar, meskipun
masyarakat tahu dampaknya, salah satunya
kekeringan dan banyaknya mata air yang
hilang. (*)

Rajin Menebang
Kota Bima, BimaEkspres.-

Setelah beberapa tahun
lamanya hadir dan menguasai
pasar di Bima dan Dompu,
Dealer mobil PT Cakra Mo-
bilindo, akhirnya dibuka se-
cara resmi di daerah ujung
timur NTB, Bima. Pembuka-
an resmi dilakukan Sabtu (26/
10) kemarin.

Pembukaan dealer yang
memilih berkantor di jalan Soe-
karno-Hatta atau tepat di de-
pan Paruga Na’e Convention
Hall tersebut, dibuka secara
resmi Walikota Bima melalui
Asisten 3, HM Sukrin, M Si.
Hadir juga sejumlah kalangan
dan stakeholder mulai dari
para kostumer, tokoh agama,
masyarakat dan lainnya.

Direktur PT Cakra Mo-
bilindo, Johan Tjanndra me-
ngaku cukup antusias mengem-
bangkan sayapnya di wilayah
Bima. Karena terhitung sejak
dibuka tahun 2015 silam, antu-
siasme warga ditiga daerah ini
mulai dari Kota Bima, Kabu-
paten Bima hingga Kabupa-
ten Dompu cukup tinggi.

"Dan ternyata respon ma-
syarakat Bima dan Dompu cu-
kup tinggi hingga akhirnya
kami hari ini resmi opening.
Kita juga turut membantu
perekonomian warga bima
dan Dompu," ujar Johan da-
lam konferensi persnya Sabtu
kemarin.

Hal serupa juga diutarakan
Makmur, 4W Sales Director.
Dikatakan Makmur, outlet 3S
di Bima ini merupakan outlet

ke-337 di seluruh Indonesia.
Pembukaan outlet ini juga
katanya karena melihat per-
kembangan ekonomi yang
makin membaik di Bima dan
Dompu.

"Ternyata Suzuki bisa
menguasai pasar. Alhamdulil-
lah, ini juga berkat media dan
edukasinya ke masyarakat
dengan produk kami yang co-
cok dalam sehari hari," tukas-
nya dengan raut senyum.

Harapannya ucap Mak-
mur, dengan dibukanya ca-
bang di Bima, warga Bima
dan Dompu juga mampu me-
manfaatkan kesempatan yang
dimiliki dealer-nya yang di-
klaimnya memiliki kelengka-
pan lebih dari dealer lainnya.

"Ingat, pelayanan konsu-
men kami adalah nomor satu.
Semua kebutuhan konsumen

bisa terpenuhi apalagi kami
dikenal dengan Rajanya
Pickup," tukasnya menam-
bahkan bahwa pihaknya me-
miliki standarisasi dengan pe-
layanan Suzuki seluruh Indo-
nesia.

Ditambahkan Riecky Pa-
trayudha, yang merupakan
Head of 4W service, pihak-
nya sangat mengedepankan
pelayanan atau service.

"Beli mobil sih hanya seka-
li, tapi service-nya itu yang
berkali-kali dan itu terus tiap
tahun. Standar bengkelnya ki-
ta juga sama untuk tingkat
dunia," bebernya.

Sementara Branch Man-
ager, Nengah Narendra me-
ngatakan para konsumennya
kini tidak perlu lagi datang
jauh-jauh ke daerah Lombok,
dikarenakan kini pihaknya

Dealer PT Cakra Mobilindo Dibuka,
Siap Berikan Pelayanan Terbaik

sudah berada di Kota Bima.
"Sekarang sudah dekat,

khusus warga Bima dan
Dompu," ucapnya.

Walikota Bima melalui
Asisten III H. M. Sukrin,
M.Si dalam sambutanya me-
ngakui bahwa kehadiran se-
buah investasi baru ini berjalan
seiring dengan kebutuhan
masyarakat di bidang trans-
portasi.

"Keberadaan dealer resmi
PT Cakra Mobilindo ini di-
sangat dibutuhkan masyara-
kat Bima khususnya. Apalagi
fasilitas transportasinya yang
memadai. Kehadiran dealer
ini juga sangat membantu
kebutuhkan masyarakat di
bidang transportasi,” ujar Su-
krin.

Sukri menambahkan, ke-
hadiran dealer resmi ini juga
mencerminkan bahwa iklim
keamanan dan kenyamanan
investasi di Kota berada pada
kondisi yang sangat baik.

Diharapkannya, kondisi
seperti ini akan terus ber-
langsung sampai kapanpun,
tujuannya lebih kepada se-
makin tumbuh-berkembang-
nya ekonomi dan kesejahte-
raan masyarakat Kota Bima.

“Semoga kedepannya akan
hadir investasi-investasi baru di
Kota Bima, seluruh elemen ma-
syarakat diharapkan ikut ber-
partisipasi menjaga-melestari-
kan iklim investasi yang aman
dan nyaman,” tutupnya pada
acara pembukaan yang berlang-
sung meriah tersebut. (BE09)

Pembukaan Dealer Pt Cakra Mobilindo Sabtu (26/10) kemarin.

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima Hj Indah

Dhamayanti Putri SE mem-
buka pertandingan sepak
Bola Persebido Cup 2019,
Ahad (27/10). Pertandingan
yang merupakan kegiatan
amal keluarga besar Bima
Dompu berdomisili di Bali ter-
sebut berlangsung di Lapangan
Sepak Bola Kompi Senapan A
Tuban Denpasar Bali.

Ketua Panitia Persebido
Cup, Muhtar, SH mengung-
kapkan bahwa pertandingan
Sepak Bola ini merupakan
kegiatan amal dari keluarga
besar Bima Dompu yang ber-
domisili di Bali. Dihajatkan
untuk mengumpulkan dana
membeli mobil ambulan bagi
kebutuhan pasien asal Bima
dan Dompu.

Sebab cukup banyak ke-
luarga Bima Dompu yang

datang berobat atau dirujuk
ke Bali. Mereka sangat mem-
butuhkan ambulan yang da-
pat memudahkan dalam me-
ngantar jemput pasien.

"Dengan dasar itu kita be-
rinisiatif dan melaksanakan per-
tandingan ini. Mengumpulkan
dana untuk membeli mobil am-
bulan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bi-

ma, Hj Indah Dhamayanti
Putri menyampaikan peng-
hargaan dan ungkapan teri-
ma kasih atas amal dan ke-
pedulian keluarga Bima
Dompu di Bali. Karena sela-
ma ini Persebido selalu mem-
bantu dan melancarkan uru-
san setiap keluarga Bima
Dompu yang berobat atau
rujukan ke Bali.

"Atas nama pemerintah
Kabupaten Bima, kami ber-
terima kasih. Sekaligus ber-
harap kegiatan ini tetap ber-
jalan.  Sehingga bisa meringan-
kan beban keluarga kita selama
berada di Bali," ujarnya.

Donatur dan pembina Per-
sebido, Syarifudin menyampai-
kan rasa bangga atas kehadiran
Bupati Bima di kegiatan ini. Se-
lain hadir membuka langsung
pertandingan, juga memberikan
bantuan pribadi sebasar Rp 10
juta.

"Kami berterima kasih atas
kehadirannya. Dan bantuan ini
akan kami gunakan untuk mem-
beli ambulan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut
hadir Wakil Ketua DPRD Ka-
bupaten Bima, Hj Nurhayati SE,
Komandan Kompi A Tuban,
Lettu Inf Lamhot S Simbolon.
(BE07)

Bupati Buka Pertandingan Persebido Cup
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Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Ditetapkan
Bima, BimaEkspres.-

KPU Kabupaten Bima meng-
gelar pleno, Sabtu (27/10) ten-
tang persyaratan jumlah dukung-
an dan persebaran paling sedikit
untuk dukungan pasangan calon
perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bima
tahun 2020.  Rapat pleno di aula Kan-
tor KPU  Kabupaten Bima, mene-
tapkan 365.795 dukungan atau

8,5 persen dari jumlah penduduk.
Ketua KPU Kabupate Bima,

Imran, SPdI, SH, menjelaskan,
rapat pleno tentang persyaratan
jumlah dukungan dan sebaran
bagi pasangan calon perseorang-
an dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bima tahun 2020.

Kata dia, pasangan bakal ca-
lon perseorangan calon Bupati dan
Wakil Bupati bisa mendaftar apa-

bila memenuhi syarat dukungan
dengan ketentuan.

“Harus didukung sekurang-
kurangnya 8,5 persen dari jumlah
penduduk  Kabupaten Bima yang
mempunyai hak pilih dan termuat
dalam daftar pemilih tetap pada
pemilihan umum serentak tahun
2019 di Kabupaten Bima yaitu se-
jumlah 365.795 jiwa," katanya.

Lanjutnya, dalam pleno itu ju-

ga diputuskan jumlah dukungan
sebagaimana dimaksud pada ang-
ka 1 harus tersebar di lebih dari 50
persen dari 18 Kecamatan yang ada
di Kabupaten Bima.

"Pasangan calon perseorangan
harus memenuhi dukungan paling
sedikit 31.093 pendukung dan harus
tersebar paling sedikit di 10 keca-
matan dari 18 jumlah Kecamatan di
Kabupaten Bima," sebutnya.

Dukungan dibuat dalam bentuk
surat pernyataan  dukungan yang di-
sertai dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Elektronik atau Su-
rat Keterangan yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

"Keputusan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan 26 Oktober
2019," pungkasnya. (BE05)

Harus Berimbang... dari hal.1

"Maka dengan itu, untuk Pil-
kada kedepan harus lebih intens
untuk menjaga koordinasi dan ko-
munikasi supaya tetap utuh," jelas-
nya.

Setiap keputusan harus dijun-
jung tinggi dan dihormati, peran

Bima, BimaEkspres.-
Tensi politik Pilkades Rasabou

Kecamatan Bolo, masih biasa. Un-
tuk tetap menjaga agar kondusif,
digelar pertandingan Lape disejum-
lah lokasi di desa setempat.

"Tensi politik Pilkades menu-
run karena warga sibuk dengan

aktivitas olahraga Lape," ujar
warga RT 05 Desa Rasabou,
Julkarnain, Ahad (27/10).

Kata dia, pada suksesi Pemilu
serentak yakni Pilpres, Pileg dan
Pilgub beberapa waktu, tensi
perpolitikan sedikit memanas.
"Saat Pilpres, Pilgub dan Pileg

Pertandingan Lape Tekan Tensi Politik Pilkades Rasabou
warga berkotak kotak. Mungkin
karena tidak ada kegiatan yang
menyatukan warga," bebernya.

Selain itu, pertandingan Lape
menambah pendapatan karena
setiap lapangan warga bisa men-
jual makanan dan minuman.

"Tidak ada yang sia sia. Selain

ada incum bagi warga, kita juga
bisa berolahraga," pungkasnya.

Hal itu dibenarkan pula oleh
warga lain, Asikin, dirinya bersyukur
dengan adanya pertandingan setiap
wilayah mampu menekan tensi
politik di desa setempat. "Hampir
semua warga tidak ada yang bahas
masalah Pilkades. Mereka sibuk
pertandingan Lape," ucapnya.

Lanjutnya, di desa setempat
jumlah lapangan Lape sangat banyak
dan sering menggelar pertandingan
antar klub Yakni di Dusun La Kaba
sebanyak tiga lokasi, Dusun Koncobi

Limbi satu lokasi, Dusun Kamasi tiga
lokasi. Dusun Nggaro Lembo satu
lokasi. "Dari lima dusun yang ada di
desa setempat. Hanya Dusun Ina
Sangari yang tidak memiliki lapangan
Lape," imbuhnya.

Menurutnya, ini adalah inovasi
baru untuk mengalihkan perhatian
warga. Buktinya, di siang hari me-
reka sibuk bikin Lape dan malam
hari bertanding.

"Warga sibuk dengan aktivitas
olahraga. Terlebih persatuan dan
kesatuan tetap terjaga," tutupnya.
(BE07)

Mataram, BimaEkspres.-
Hari ketiga kunjungan kerja

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefli-
mansyah, ke Tiongkok diisi dengan
meninjau Everbright International
(EI), perusahaan pengelolaan sam-
pah terbesar di Tiongkok. Bahkan,
disebut-sebut sebagai yang terbe-
sar di dunia.

Everbright di Hangzhou juga
sekaligus perusahaan pembangkit
listrik tenaga biomass (sampah)
terbesar untuk Tiongkok, yang
dibangun selama tiga tahun sejak 2014
dan beroperasi selama dua tahun.

Memasuki komplek pabrik di
Distrik Yuhang, Kota Hangzhou,
Provinsi Zhejiang itu, tak tampak
sedikitpun nuansa sebuah perusa-
haan yang aktivitas hariannya adalah
pengangkutan, pengumpulan, sampai
pemrosesan gunungan sampah dari
berbagai jenis material. Ciri khas yang
umumnya terlihat kumuh, beranta-
kan, hingga bau-bauan serba tak se-
dap yang menusuk, sama sekali tidak
ditemukan di sini.

Melihat penampakan luar dan
dalam pabrik yang begitu hijau, ber-
sih, rapi, teratur serba digital dan mi-
nus aroma khas sampah, membuat Gu-
bernur sangat antusias ketika bertemu
para pengelolanya dan menggali teknik
manajemen pengelolaannya.

"Pariwisata adalah salah satu
sektor andalan kami di NTB. Per-
soalan pengelolaan sampah yang
baik adalah konsekuensi logis dari
pariwisata, dari mulai volume
sampah yang begitu besar hingga
tuntutan bahwa seluruh kawasan
tujuan wisata harus bebas sampah.
Zero waste province adalah pro-
gram kami, dengan zero waste

manajemen yang efektif dan efisien.
Jadi kami sangat berharap bisa menjalin
kerja sama untuk investasi dan trans-
fer teknologi serta manajemen penge-
lolaan sampah dari Everbright Inter-
national di NTB," ucap Gubernur
Zulkieflimansyah di depan jajaran
pengelola Everbright International,
Jumat siang (25/10/2019) waktu se-
tempat.

General Manager Everbright
International, Chen Honxiong,
mengaku bangga menyambut ta-
waran kerjasama dari rombongan
kerja Gubernur NTB. Baginya,
sangat terbuka lebar pintu kerja-
sama itu karena Indonesia adalah
negara yang termasuk dalam
kebijakan One Belt Road Initia-
tive (OBRI) dari Tiongkok.

"Indonesia adalah negara sa-
habat RRT yang termasuk dalam
kerangka kebijakan OBRI, jadi
setiap jalinan kerjasama dan
persahabatan sangat terbuka untuk
direalisasikan. Tinggal nanti jika
sepakat, kita adakan feasibility
study ke NTB, untuk menjajaki
kecocokan teknologi dengan lahan
dan sumber daya di NTB. Untuk
informasi saja, salah satu mitra kami
untuk pengelolaan sampah di Indo-
nesia adalah Sinar Mas," kata Chen.

Menurut hitungan, sambung
Chen, jika tanpa fasilitas pengelolaan
sampah EI di Hangzhou, maka se-
luruh permukaan tanah wilayah Pro-
vinsi Zhejiang akan tertutupi sampah
dalam waktu kurang dari lima tahun.

"Setiap hari saja, sekitar 3 ribu
ton sampah organik rumah tangga
diangkut truk-truk ke pabrik ini untuk
diolah menjadi bahan biomass pem-
bangkit energi listrik," lanjutnya.

Tiongkok Siap Olah Sampah NTB Jadi Listrik

media sangat penting karena se-
bagai corong bagi masyarakat dan
mitra bagi pemerintah.

"Kita semua harus bersinergi,
supaya semuanya tetap terjalin
harmonis dan melengkapi kekura-
ngan yang ada," pungkasnya. (BE05)

Drs H Arifuddin

Dari pemrosesan sampah itu, EI
Hangzhou mampu memproduksi
energi "listrik hijau" sekira 390 juta
KWH per tahun.

"Bahkan air mancur yang ada
di depan lobi itu dibuat dari ekstraksi
larutan sampah, dan seluruh listrik
di pabrik ini berasal dari produksi
sendiri," ujar Chen.

Gubernur berharap bisa segera
merealisasikan kerjasama investasi
dan transfer teknologi pengelolaan
sampah dengan Everbright.

"Kami sediakan lahan dan permudah
segala perizinan investasinya, jika memang
teknologi Everbright cocok dibangun di
NTB. Kami siapkan semua fasilitas yang
mempermudah EI untuk mengelola
sampah sekaligus memproduksi listrik
secepat mungkin di NTB. Silakan segera
berkunjung dan melakukan survei
kelayakan di tempat kami," pungkasnya.

Everbright International sendiri
memiliki fasilitas pengelola sampah di lebih
dari 170 lokasi di 22 provinsi di Tiongkok,
menangani 370 proyek pengelolaan
sampah dan pembangkit listrik. (BE08)
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Awas, Air Rawan Tercemar Pestisida
Kota Bima, BimaEkspres.-

Hati-hati, air di wilayah
Kota Bima diindikan rawan
tercemar pestisida dari tana-
man petani terlebih tana-
man jagung.
Merespon keresahan ma-
syarakat tersebut, Dinas Ling-
kungan Hidup Kota Bima, kini
tengah menguji sampel air
yang selama ini dikonsumsi

masyarakat.
Kepala DLH Kota Bima,

Drs. H. Alwi Yasin M.AP
mengatakan, dalam penguji-
an tersebut pihaknya meli-
batkan sejumlah stakehol-
der, mulai dari BPOM dan
sebuah lembaga khusus yang
menguji kualitas air yang bi-
asa dikonsumsi masyarakat.

“Kami sekarang sedang

mengumpulkan sampel-
nya. Dari hasil pengujian
ini nantinya akan direko-
mendasikan serta ditindak-
lanjuti oleh DLH,” jelasnya
kepada wartawan.

Lanjut Alwi, sumber mata
air di Kota Bima kebanyakan
dari wilayah timur, yang
berbatasan langsung dengan
daerah puncak Wawo Kabu-

paten Bima. Namun Daerah
itu, saat ini katanya telah gun-
dul dan dijadikan areal tana-
man jagung.

“Tanaman jagung sudah
tentu menggunakan pesti-
sida dan pupuk. Dampak-
nya air yang meresap ke
dalam tanah gampang ter-
cemari. Untuk itu kita per-
lu uji,” katanya.

Bahkan lanjutnya, ham-
pir seluruh warga di Kota
Bima mendapatkan air un-
tuk kebutuhan setiap hari,
didapat dari wilayah timur
Kota setempat, karena ha-
nya wilayah ini yang ba-
nyak sumber mata air.

“Gundul hutan yang di-
jadikan area tanaman ja-
gung, bukan hanya banjir

yang dikuatirkan tapi pen-
cemaran lingkungan juga,”
katanya.

Disamping masyarakat,
sejumlah perusahaan air
dalam kemasan di Kota
Bima yang juga mendapat-
kan suplai air dari wilayah
yang sama. Hanya saja ber-
beda proses pengolahannya.
(BE09)

Bima, BimaEkspres.-
Purna Paskibraka Indo-

nesia (PPI) Kabupaten
Bima menggelar kemah
Paskibra Sekolah. Kegia-
tan tersebut akan menjadi
agenda setiap tahun seka-
ligus dinaikkan levelnya
hingga tingkat Provinsi dan
Nasional.

Kegiatan diikuti 1200
peserta yang terdiri dari
jenjang SMP, SMA dan
Pembina Paskibra Seko-
lah di Kabupaten dan Kota
Bima tersebut diselengga-
rakan di Pos Basarnas Bi-
ma, Kamis (24/10). Kegia-
tan tersebut dibuka resmi
oleh Kadis Dikbudpora
Kabupaten Bima, Zunaid-
din, S. Sos, MM.

Ketua PPI Kabupaten
Bima, Umaya SH MKn
menyampaikan, kemah
Paskibra pertama kali di-
laksanakan setelah usai
kemah uji coba di Keca-
matan Wawo Tahun 2018
lalu. Sekaligus dirangkaian

dengan hari Sumpah Pe-
muda.

"Kegiatan ini akan ber-
langsung selama enam

hari. Yakni mulai 24 Okto-
ber berakhir 28 Oktober
mendatang," ujarnya, Jum'-
at (25/10).

Waspada Calo...  dari hal.1

Seleksi Nasional dari Pe-
merintah Pusat.

“CPNS Kota Bima ta-
hun 2019 ada 175 formasi.
Nanti proses pembukaan-
nya akan mengikuti jadwal
yang dikeluarkan secara
nasional,” katanya

Sekda mengatakan, dari
175 formasi yang didapat,

diantaranya tenaga teknis 120
formasi. Kemudian tenaga pen-
didikan 45 formasi serta tena-
ga kesehatan (medis) 10 formasi.

“Pendaftarannya nanti
melalui portal SCCN yang
dikeluarkan oleh Panselnas
CPNS 2019,” ujarnya.

Dia mengatakan untuk lo-
kasi tempat pelaksanaan

CPNS di Kota Bima masih
seperti tahun 2018 lalu. Yakni
berlokasi di SMKN 1 Kota
Bima yang berada di Kelura-
han Tanjung Kecamatan Ra-
sanae Barat.

“Lokasinya tetap di SM-
KN 1 Kota Bima karena me-
miliki fasilitas yang lengkap,” tu-
tupnya. (BE09)

PPI Kabupaten Bima Gelar Kemah Paskibra

Dalam kegiatan ini, PPI
mengangkat tema yakni
pembentukan karakter,
disiplin, bertanggungjawab

menuju peserta didik Pa-
skibra sekolah berkarakter.
Kemudian setiap regu da-
lam perkemahan ini seba-

nyak delapan orang.
"Perkemahan ini ada

beberapa kegiatan yang
akan dilombakan maupun
diikuti peserta ataupun re-
gu," terangnya.

Lanjutnya, beberapa ke-
giatan tersebut. Diantara-
nya pembinaan baris ber-
baris, Tata upacara benda-
ra, lomba pengibaran ben-
dera, pentas seni, jelajah
alam dan pembinaan Tata
Upacara Bendara bagi pem-
bina paskibra sekolah.

"Itulah kegiatan yang akan
mereka ikuti dalam perkema-
han tersebut," tuturnya.

Dia berharap dengan
adanya kegiatan ini para
siswa maupun pembina
dapat memahami tata upa-
cara bendera sesuai de-
ngan amanat undang- un-
dang dan aturannya.

Sekaligus berani tampil
dan disiplin sehingga ter-
bentuk karakter mereka
melalui kegiatan ekstrakuliler
sekolah tersebut. (BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Prosesi Khataman Al

Quran dan Compo Sam-
pari sebelum dilakukan
khitanan, masih dilakukan
oleh masyarakat Bima.
Seperti Compo Sampari
enam cucu Ketua  Yaya-
san STKIP Taman Siswa
Bima, Drs H Sudirman,
MSi.

Cucunya yang dikha-
tam adalah Hazwan Ab-
qori dan Inas Akhofunnisa
buah hati, Ketua STKIP
Taman Siswa Bima, Dr
Ibnu Khaldun, M.Si dan Sri
Pujiawati, S.Pd,  sedang-
kan yang dikhitan adalah
Agam Abdillah Pratama,

Inan Asyifa, Hanif Syafi
Ardani, dan Muhammad
Rayyan Muslim.

Kegiatan yang dipandu
oleh Dosen STKIP Taman
Siswa, Ramli, M.Pd ber-
langsung hidmat yang dia-
wali doa oleh Sudirman,
S.Pd sekali pemandu pro-
sesi khataman alquran ber-
sama Syarifuddin, M.PdI.
Bukan itu saja, usai kha-
taman, Hazwan Abqori
yang sudah menghafal tiga
juz al quran dan Inas Ak-
hofunnisa yang sudah
menghafal dua juz al quran
diminta untuk menghafal
beberapa ayat yang dihafal
pada juz yang sudah diha-

fal oleh mereka.
Dengan magham mura-

thal yang ditampilkan
kedua buah hati Dr Ibnu
Khaldun dan Sri Pujiawati,
S.Pd, sangat menyentuh
hati. Maka tidak heran ke-
dua orang tua dan kakek
dan nenek mereka tak
kuasa menahan haru. Usai
khataman Hj Suharni HM
Thalib, S.Pd langsung men-
cium dan memeluk kedua
cucuknya, selain menggelar
sesi foto bersama.

Kata Drs H Sudirman
Ismail, M.Si, kedua cu-
cunya masih siswa seko-
lah dasar di Kota Mata-
ram. Untuk Hazwan Ab-

qori masih kelas VI se-
dangkan Inas Akhofunni-
sa masih kelas IV. Ke-
sukaan hafal ayat-ayat al-
quran sejak masih Taman
Kanak-Kanak (TK) dan
pernah dibina di sekolah
agama di Mataram.

Mereka senang belajar
al quran memiliki kemam-
puan untuk menjadi hafizh
dan hafizhah. Kini yang
putra sudah hafal tiga juz
dan memiliki bakat berce-

ramah, tetapi kemari lupa
disuruh menyampaikan
tausyiah agama, sedang-
kan yang putri sudah
menyelesaikan hafalan dua
juz.

“Mereka tidak suka ba-
nyak bermain seperti anak-
anak yang lain, tetapi lebih
suka belajar dan mengha-
fal. Bahkan, memiliki wi-
bawa dan kalau bicara yang
poin-poin saja, tetapi manja
juga kepada kakek dan

neneknya,” ujarnya usai
khataman di Gor Sudirman
Kota Bima, Sabtu (26/10).

Prosesi compo sampari,
kata pemandu acara, Ramli,
M.Pd, dilakukan HM Thalib
bersama Abdul Hamed Ali.
Kegiatan itu diawali dengan
pembacaan kalam Ilahi dari
dua qari dan qariah Kota
Bima dan diakhir dengan
doa khataman dan khitanan
oleh Sudirman, S.PdI.
(BE02)

Tradisi Compo Sampari Masih Dijaga
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Alibaba Business School
Siap Terima Mahasiswa NTB

Mataram, BimaEkspres.-
Kesuksesan raksasa e-

Commerce dari Tiongkok,
Alibaba milik Jack Ma, men-
jadi salah satu alasan Guber-
nur NTB, Dr. H. Zulkiefli-
mansyah, berkunjung ke
Hangzhou Normal Univer-
sity untuk menjajaki kerjasa-
ma bidang pendidikan khu-
susnya beasiswa mahasiswa
NTB. Hangzhou Normal
University (HNU) adalah
almamater Jack Ma dan ber-
kolaborasi dengan lini edu-
kasinya, yakni Alibaba Busi-
ness School.

Di kampus HNU ini,
rombongan Gubernur NTB
bertemu dengan Prof. Zhang
Zhijun, Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan, Prof. Wu
Xiaowei, Wakil Rektor Pro-
gram Internasional, yang juga
adalah dosen pembimbing
Jack Ma selama kuliah dan
Ma Liying, Direktur Pro-
gram Internasional Alibaba
Business School.

"Selamat datang di kam-
pus kami, universitas yang
sudah berusia lebih dari 100
tahun. Memang kami bera-
wal dari jurusan kesehatan,
keperawatan dan farmasi.

Namun kami terus berkem-
bang, membuka banyak ju-
rusan baru yang relevan de-
ngan perkembangan zaman.
Mulai dari sains dan seni,
musik, teknik, teknologi in-
formatika, hukum hingga
ekonomi bisnis," ucap Zhang
Zhijun menyambut delegasi
NTB di Kampus Bahasa HNU,
Hangzhou Jumat sore (25/
10/2019) waktu setempat.

HNU, lanjut Zhan, hing-
ga saat ini memiliki lebih
dari 20 ribu mahasiswa, di-
mana lebih dari tiga ribu di-

antaranya adalah mahasis-
wa S2 dan S3. Seribu dosen
di HNU, terdiri lebih dari 100
orang diantaranya doktor
dan 283 lainnya master.

Sementara untuk pro-
gram internasional, HNU
sudah memiliki 125 maha-
siswa asing yang kuliah de-
ngan bahasa pengantar Man-
darin dan Inggris.

Sementara kolaborasi HNU
dengan lini edukasi Alibaba
dalam disiplin ekonomi digital,
membuat kampus itu menjadi
kian populer beriringan dengan

Siswa SMAN 1 Madapangga
Gelar Pemilihan OSIS

Bima, BimaEkspres.-
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1

Madapangga menggelar pemilihan ketua dan wakil
ketua OSIS, Sabtu (26/10). Pemilihan tersebut diikuti
oleh tiga pasang kandidat. Yakni Muhammad Ferdian
Yusuf berpasangan dengan Muhammad Hilmi Huwaidi,
Ananda Zulkifli berpasangan dengan Eka Bima, dan
Meilani Indriani berpasangan dengan Helfa Yuliani Rah-
mawati.

Ketua Panitia Pemilihan, Ajriansyah, menyam-
paikan, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di
SMAN 1 Madapangga dilakukan secara demokra-
tis. Hal itu dilakukan sebagai edukasi menghadapi
Pemilu. “Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS
dilakukan secara demokrasi,” ujarnya.

Kata dia, pasangan Muhammad Ferdian Yusuf dan
Muhammad Hilmi Huwaidi berhasil menang dengan
perolehan suara terbanyak. “Muhammad Ferdian Yusuf
dan Muhammad Hilmi Huwaidi ungguli rivalnya
sekaligus sebagai Ketua dan Wakil Ketua Osis masa
bhakti setahun,” katanya.

Dia membeberkan, jumlah DPT yang telah di-
tetapkan oleh panitia sebanyak 770 pemilih. Namun
yang memberikan hak pilih hanya 492 pemilih. Dari
jumlah pemilih itu, pasangan Muhammad Ferdian Yusuf
dan Muhammad Hilmi Huwaidi meraih suara sebanyak
307, pasangan Ananda Zulkifli dan Eka Bima meraih
suara sebanyak 82, dan pasangan  Meilani Indriani dan
Helfa Yuliani Rahmawati sebanyak 92 suara. “Tadi
ada juga yang batal sebanyak 7 suara,” bebernya.

Wakasek Kesiswaan SMAN 1 Madapangga,
Zulkifli, mengatakan, pemilihan ketua dan wakil ketua
OSIS di sekolah setempat berjalan aman dan damai.
Pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis sebagai
bentuk pemebelajaran awal kepada siswa tentang
Pemilu dan Demokrasi,” ucapnya.

Kata dia, sehari sebelum dilakukan pemilihan,
panitia menggelar acara debat kandidat sekaligus
penyampaian visi-misi. Hal itu dilakukan agar setiap
kandidat menyampaikan tujuan serta program kerja
yang akan mereka lakukan selama menjabat
sebagai ketua dan wakil ketua OSIS jika terpilih.

“Mereka kemarin menyampaikan visi-misi di
hadapan seluruh warga sekolah,” katanya.

Dia berharap, kepada kandidat ketua dan wakil ketua
OSIS terpilih agar menjalankan amanah tersebut dengan
baik. Serta menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai-
mana mestinya.

“Semoga OSIS ini membawa kemajuan untuk seko-
lah,” harapnya. (BE07)

Dompu, BimaEkspres.-
Jika sekarang mau ke

Calabai atau di Wilayah
Kecamatan Pekat, pe-
ngendara tidak perlu kuatir
lagi dengan adanya tanja-
kan yang sulit dan menukik.
Pasalnya saat ini peme-
rintah telah membangun
jalan alternatif.

“Memang dijalan ini ke-
rap terjadi kecelakaan ka-
rena terlalu menanjak,"
kata Ridwan salah seorang
warga Kempo, Ahad (27/
10).

Dengan adanya jalan
alternatif ini, kata Ridwan,

kerap melewatinya setiap
hari  Ahad untuk melihat
ternak Sapi yang dilepasnya
di Doro Ncanga. Selama
ini pengendara selalu was-
pada, khususnya bus dan
truk yang  mengangkut mu-
atan banyak. “Sudah tanja-
kannya tinggi dan panjang
jalannya sempit lagi," katanya.

Hal senada diungkapkan
M Saleh, warga Mangge-
lewa yang juga mengakui
sangat bersyukur dengan
adanya jalan alternatif itu.
Menurutnya kesulitan para
pengendara sangat dirasa-
kan terutama pada dari arah

Dompu ke Pekat.
“Jadi sekarang dari Dom-

pu ke Pekat menggunakan
jalan alternatif ini untuk meng-
hindari tanjakan," katanya
seraya mengucapkan teri-
ma kasih pada pemerintah
Provinsi NTB yang telah
membuatkan jalan alterna-
tif itu.

Tanjakan sebelum mema-
suki lokasi wisata Hodo ini
memang kerap menjadi ke-
luhan bagi para pengendara
terutama roda dua. Selain
tanjakan yang sulit dan tinggi,
juga tikungan yang tajam.
(BE03)

semakin pesatnya bisnis perda-
gangan digital (e-Commerce).

Hal itu membuat Gubernur
Zulkieflimansyah antusias
mengirim anak-anak muda
terbaik NTB untuk menge-
nyam pendidikan di HNU.

"Kami ingin anak-anak
muda NTB juga menjadi
bagian dari pemain pasar
ekonomi digital kedepan-
nya. Menjadi enterpreneur-
enterpreneur muda yang vi-
sioner dengan perusahaan-
perusahaan UMKM, rintisan
(startup), digital maupun kon-
vensional berbasis teknologi
digital," kata gubernur.

Gubernur menyebutkan,
program beasiswa 1000 ma-
hasiswa NTB ke luar negeri
salah satunya untuk men-
ciptakan para milenials dari
Lombok dan Sumbawa yang
bisa mandiri bahkan mencip-
takan lapangan kerja di bi-
dang e-commerce, pariwisa-
ta, e-payment maupun sektor
pertanian dan peternakan
modern.

Oleh karenanya, Gubernur
mengajak dua Rektor kampus
negeri di NTB untuk merintis
kerjasama pendidikan dengan
HNU dan Alibaba Business
School. (BE08)

Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, saat berkunjung ke Hangzhou Normal University.

Jalan Altenatif Jalur Pekat,
Minimalisir Kecelakaan
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Soal Masjid Al Muwahidin Bima,
Dinas PUPR Klaim Penuhi Semua Tahapan

Dilantik... dari hal.1

Kota Bima, BimaEkspres.-
Menanggapi sorotan ter-

kait penyelesaian Pemba-
ngunan Masjid Agung Al-
Muwahiddin Bima, Dinas
PUPR mengaku sudah me-
lewati semua tahapan. Ter-
masuk  bersurat secara res-
mi ke BPKP Mataram.

Kabid Cipta Karya Dinas
PUPR Kota Bima, Fahat,
ST, mengatakan  telah me-
lakukan perencanaan se-
cara terstruktur,  baik dari segi
teknis maupun administrasi.
Selama ini telah berjalan
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Diterangkan Fahat,  sejak
akhir tahun 2018 pihaknya
selaku OPD teknis telah
mengalokasikan anggaran
untuk kegiatan Penyusunan

nama calon.
Setwan DPRD Kota Bi-

ma, A Wahid dikonfirmasi
via telepon,  Ahad (27/10)
mengaku untuk agenda pe-
lantikan pimpinan DPRD
Kota Bima Senin hanya
untuk dua unsur pimpinan
saja. Yaitu dari Golkar dan
PAN.

Sementara dari usutan
PBB belum bisa dilantik,

Rumah Pacar... hal.1

bisa diselamatkan,” katanya.
Mendapat informasi itu,

polisi menuju Puskesmas
Bolo untuk memastikan
kejadian itu. Setelah itu, pi-
haknya berkoordinasi de-
ngan dokter Puskesmas se-
tempat untuk mengetahui

Review DED Pembangu-
nan Masjid Agung Al- Mu-
wahiddin. Bahkan dokumen
itu sudah ada beserta Ren-
cana Angaran Biaya (RAB).

Namun dari hasil  Re-
view DED tersebut ada ke-
kuatiran terkait struktur ba-
ngunan yang ada saat ini.
Untuk itul pihaknya memilih
lembaga yang kompoten
pada Bidang Struktur untuk
melakukan anilisis terhadap
bangunan tersebut. “Kami
lakukan koordinasi dan rapat
teknis internal," terangnya.

Akhirnya, kata dia, dipi-
lihlah Fakultas Teknik Uni-
versitas Mataram (Unram)
untuk membantu dalam Ana-
lisa Struktur terkait Bangunan
Masjid. Kampus Teknik Un-
ram memiliki peralatan dan

keadaan korban.
“Langkah awal kita ko-

ordinasi dengan pihak Pus-
kesmas. Korban memang
sudah meninggal dunia,”
tuturnya.

Lanjutnya, MW menda-
tangi kantor Polsek Bolo

untuk mengamankan diri,
setelah itu dipindahkan ke
Mapolres.

“Polisi tetap menyelidiki
kasus tersebut. Sedangkan
MW dipindahkan ke Mapol-
res untuk pengamanan,” ujar-
nya. (BE07)

alasan Wahid karena saat
pengajuan calon pimpinan
dewan, PBB terlambat me-
ngajukan calon.

“Sehingga hanya dikirim
dua nama dulu,” ujarnya.

Dilantiknya dua pimpi-
nan dewan, kata dia, untuk
mempercepat pembentu-
kan alat kelengkapan dan
tugas lainnya. “Untuk PBB
akan digelar acara pelanti-

tenaga yang kompoten da-
lam bidang analisa struktur.

“Bersamaan dengan itu
kemudian menjalin kerjasa-
ma dengan menandatanga-
ni MoU dengan pihak Fa-
kultas Teknik UNRAM te-
patnya pada tanggal 11 Ma-
ret 2019. Disamping kerja-
sama dengan pihak Fakul-
tas Teknik UNRAam, pun
Pada awal tahun 2019 te-
patnya pada tanggal 18 Ja-
nuari 2019 mengirim surat
ke BPKP terkait proses
Pembangunan Masjid Agung
Al Muwahiddin,” jelasnya.

Lanjutnya, 4 Maret 2019
terjalin kerjasama antara
Pemkot Bima dengan BP-
KP terkait Konsultasi/ Bim-
tek.  Lanjut 23  sampai 25
Mei 2019, Bersama Tim

Fakultas Teknik UNRAM
melakukan monitoring dan
evaluasi terkait progres Ana-
lisis Struktur Masjid Agung
Al-Muwahiddin.

Setelah itu, tepatnya 1 Juli
2019, pihak UNRAM me-
lakukan Ekspose pertama
terkait hasil Analisis Sturktur
Masjid Agung  Al-Muwahid-
din.  Setelah proses Analisa
Struktur selesai Bersama
Unram  melakukan Konsul-
tasi/ Bimtek, langkah ini se-
bagai kelanjutan kerjasama
yang telah terjalin tertanggal
18 Juli 2019.

“Bahwa Pihak BPKP
saat itu menanyakan pada
kami kelengkapan Doku-
men yang dibawa saat Kon-
sultasi/ Bimtek tersebut, saat
itu Dokumen yang kami
miliki hanya BAST (Berita
Acara Serah Terima) Asset
yang didalamnya hanya
menyatakan Serah Terima
Asset Tanah dan Bangunan,
tapi Lampirannya tidak ada,"
ungkap Fahat.

Lampiran yang dimaksud
oleh BPKP saat itu  adalah

perihal Nilai Aset Secara
Wajar atau Laporan atas
Hibah hingga saat ini, sam-
pai akhir tahun 2018. Sesuai
dengan Ketentuan dalam
PMK 168 tahun 2008 ten-
tang Hibah Daerah dan
Lampiran Gambar As-Built
Drawing selama proses
Pembangunan Masjid Agung
Al-Muwahiddin.

“Karena Pihak Pemerin-
tah tidak memiliki Kapasitas
dalam melakukan Penilaian
Asset secara Nilai Wajar,
maka kami disarankan un-
tuk konsultasi ke KPKNL
dan kami juga disarankan
boleh juga untuk memben-
tuk Tim Penilaian atas Aset
secara internal untuk me-
nentukan nilai aset baik itu
atas Tanah maupun Bangu-
nan. Karena Dokumen pen-
dukung untuk dilakukan Au-
dit  Pembatasan Kerja (MC-
0) (As-Built  Drawing Ba-
ngunan) tidak kami miliki,
yang diberikan ke kami
adalah As-Built Drawing
atas pengerjaan. Struktur
Baja, dan itupun tidak cukup

sebagai dasar kami untuk
melakukan audit pembata-
san kerja,” terangnya.

Karena  itu, kata Fahat, pi-
haknya berkonsultasi kembali
ke BPKP. Meminta agar As-
Built Drawing yang diminta
diganti dengan Gambar Ren-
cana yang kami buat berupa
Analisa Visual/ Gambar sesuai
dengan kondisi asli bangunan.

“Hal ini kami lakukan semata
agar Penyelesaian Pembangu-
nan Masjid Agung Al-Mu-
wahiddin cepat dilaksanakan,”
ujarnya.

“Hampir semua Doku-
men yang dipersyaratkan
sudah kami siapkan, Baik
Gambar Kerja, RAB, dan
Dokumen  Pendukung lain-
nya. Untuk diketahui, dika-
renakan kompleksitas per-
masalahan yang ada, kami
selaku pihak yang bertang-
gungjawab atas terlaksana-
nya Penyelesaian Pemba-
ngunan Masjid Agung Al-
Muwahiddin harus berhati-
hati dalam mengambil ke-
putusan. Kami wajib meng-
gunakan ketentuan ketentu-
an yang berlaku agar dalam
proses pelaksanaan tidak
terjadi Permasalahan Hu-
kum dikemudian hari," tam-
bahnya.

Pihaknya juga sudah  ki-
rim surat permohonan Eks-
pos kepada Pihak BPKP
tertanggal 20 Septermber
2019. Tinggal menunggu
surat balasan dan jadwal
ekspos dari Pihak BPKP.

“Kalaupun ada pernya-
taan bahwa kami tidak per-
nah Konsultasi ke Pihak
BPKP itu tidak benar, kami
miliki bukti surat menyurat
kami,” pungkasnya. (BE06)

Bima, BimaEkspres.-
Setelah sejumlah taha-

pan Pilkada Kabupaten Bi-
ma 2020 dibahas dan diru-
muskan, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten
Bima, menggelar rapat ko-
ordinasi pengamanan pemi-
lihan Bupati dan Wakil Bu-
pati Bima, di aula Kantor
setempat, Jumat (24/10).

Rakor tersebut dipimpun
oleh Devisi Perencanaan
Data dan Informasi KPU
Kabupaten Bima, Yuddin
Chandra Nan Arif, MH, di-
damping dua Komisioner
serta jajaran sekretariat.
Hadir pula Bawaslu Kabu-
paten Bima, TNI, Polri dan
perwakilan Pemerintah Da-
erah oleh Asisten III.

Devisi Perencanaan Da-
ta dan Informasi KPU Ka-

bupaten Bima Yuddin Chan-
dra Nan Arif, MH, menga-
takan, Pemilu serentak su-
dah dilaksanakan secara
aman dan tertib. Ini harus
menjadi pijakan untuk Pilka-
da Kabupaten Bima.

"Kita harus menjadikan
Pilkada Kabupaten Bima
yang aman dan tertib seperti
Pemilu yang barusan kita
laksanakan beberapa waktu
lalu," jelasnya.

Kata dia, kesuksesan Pe-
milu sebelumnya, itu terlak-
sana atas kebersamaan dan
kekompakan semua pihak
yang mengiginkan Kabupa-
ten Bima berjalan sesuai ta-
hapan dan regulasi.

"Kita sudah bekerja mak-
simal bahkan berhasil meng-
hapus stigma zona merah
pada Pilkada 2015 lalu de-

ngan membawa Bima hi-
jau kembali," ujarnya.

Yuddin berharap, me-
masuki tahapan Pilkada
Kabupaten Bima 2020 nan-
ti, agar semua pihak terus
bersinergi dalam mendo-
rong masyarakat agar men-
junjung tinggi sistim demo-
krasi yang dilaksanakan.

"Untuk menghadapi
tahapan Pilkada 2020 yang
akan dimulai, kita harus
bersinergi seperti Pemilu
sebelum, kita harus ber-
komitmen menjadikan Bi-
ma sebagai Zona paling aman,"
katanya.

Tahapan Pilkada akan
diluncurkan minggu perta-
ma bulan depan dengan
melibatkan stakeholder
semua di Kabupaten Bima.
(BE05)

KPU Rakor Pengamanan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima

Suasana di Puskesmas Bolo, Sabtu.

kan setelah SK diterbitkan
Gubernur NTB,” ujarnya.

Tambah Wahid, pelan-
tikan untuk dua pimpinan
akan dilakukan oleh Ke-
tua Pengadilan. Acara pe-
lantikan dengan agenda
rapat paripurna ke 10 ma-
sa sidang ke 3, pengam-
bilan sumpah jabatan pim-
pinan DPRD Kota Bima.
(BE06)

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, Fahat, ST
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Bima, BimaEkspres.-
Satres Narkoba Polres

Bima, berhasil menangkap
tiga orang diduga sedang
melakukan pesta sabu, di RT
13 RW 07 Desa Talabiu,
Kecamatan Woha, Kabupa-
ten Bima, Jumat (25/10)
sekitar pukul 12.00 Wita. Dua
pemuda itu AN (23) dan SD
(24) warga Desa Talabiu
Kecamatan Woha sementara
seorang perempuan RT (23)
asal Desa Nata, Kecamatan
Palibelo.

Kapolres Bima melalui
Kasubag Humas IPTU Ha-
nafi, menjelaskan anggota
Satres Narkoba dipimpin

oleh Kasat  IPTU Budiman
Perangin Angin, SH, ber-
hasil melakukan mengung-
kapan tindak pidana nar-
kotika gol I bukan tanaman
yang diatur dalam UU RI
No. 35 tahun 2009 tentang
narkotika.

"Anggota Sat Res Nar-
koba berhasil mengamankan
tiga orang diduga sedang
pesta sabu, di Desa Talabiu
Kecamatan Woha," katanya.

Ditangan ketiga pelaku,
anggota berhasil menyita
delapan poket narkotika
diduga berisi sabu. Bong
digunakan untuk berpesta
sabu.

Diduga Pesta Narkoba, Tiga Orang Digelandang Aparat
Kata dia, penangkapan

ini berdasarkan informasi
dari masyarakat, terkait adanya
aktivitas pemuda diduga mela-
kukan pesta sabu.

"Di TKP ada dua pemu-
da dan satu perempuan
diduga sedang pesta sabu,
dan dilakukan penggeleda-
han yang disaksikan oleh
masyarakat setempat dan
berhasil mengamankan Ba-
rang Bukti," katanya.

Lanjut dia, berdasarkan
hasil introgasi awal terhadap
ke tiga  orang yang diaman-
kan, barang itu diperoleh
dari DN  asal Desa Talabiu.
Kemudian tim melakukan

Bima, BimaEkspres.-
Diduga karena rem

blong, mobil Truk Fuso
Molen dengan Nomor po-
lisi N 8218 RF tidak bisa
dikendalikan dan menga-
kibatkan terjun ke jurang.
Pertistiwa nahas itu terjadi
di jalan lintas Bima Dompu
tepatnya di Desa Monggo
Kecamatan Madapangga,
sekitar pukul 10. 00 Wita,
Jum’at (25/10).

Kapolsek Madapangga,
IPDA. Rusdin, membe-
narkan peristiwa nahas ter-
sebut. Akibatnya supir dan
kenet mobil fuso itu me-
ngalami luka serius, sehing-

ga harus mendapatkan pe-
rawatan medis.

“Sesaat kejadian kedua
korban itu dibawa ke Pus-

Diduga Rem Blong, Mobil Terjun ke Jurang

Bima, BimaEkspres.-
Diduga akibat arus pen-

dek listrik, 12 rumah di RT
26 RW 08 Desa Ntonggu,
Kecamatan Palibelo, Ka-
bupaten Bima hangus ter-
bakar, Jumat (25/10) sekitar
pukul 24.34 WITA.

Camat Palibelo Drs Dar-
wis mengatakan, kebakaran
diduga akibat arus pendek
listrik di rumah seorang war-
ga. Dalam sekejap api mem-
besar dan merembat ke ru-
mah warga lainnya.

"Api bersumber dari ru-
mah milik Baharuddin, ka-

12 Unit Rumah di Ntonggu Ludes Terbakar
rena bangunan terbuat dari
kayu sehingga mudah ter-
bakar," ujarnya.

Kata dia, warga berusa-
ha memadamkan api de-
ngan alat seadanya. Karena
aingin terlalu kencang, sehingga
tidak dapat dipadamkan.

"Sejumlah rumah sudah ter-
bakar, baru datang bantuan se-
jumlah mobil pemadam yang di-
kerahkan ke lokasi dan berhasil
memadamkan api," katanya.

Satu rumah terpaksa di-
rubuhkan warga, karena di-
kuatirkan api kembali men-
jalar  dan membakar rumah

kesmas setempat kemudi-
an dirujuk ke RSUD Dom-

pu karena mengalami luka
serius,” terangnya.

Dijelaskan Rusdin, iden-
titas kedua korban, seba-
gai supir yakni Bambang
Iswahyudin (25) alamat RT
22 RW 03 Kelurahan Se-
keteng Sumbawa Besar.
Seorang kenet  Reza (21),
dengan alamat yang sama.

“Luka dialami supir yak-
ni keluar darah dari hidung
dan telinga, luka robek di
kepala, luka lecet di wajah
bagian jidat, luka lecet di
pipi kanan, luka robek di
pergelangan tangan kanan
dan  tidak sadarkan diri.
Sedangkan luka yang dia-

lami kenet yakni luka robek
di tangan sebelah kanan,
luka lecet di kaki kiri dan
kanan, luka robek di leher,”
ungkapnya.

Kronologis kejadian lan-
jutnya, mobil di truk molen
melaju dari arah Dompu me-
nuju arah Kota Bima. Tepat-
nya di tikungan Desa Mong-
go, mobil truk fuso tidak dapat
di kendalikan lantaran diduga
rem blong.

“Atas kejadian tersebut
kita secepatnya koordinasi
dengan pihak Lakalantas
untuk melakukan olah TKP
dan sebagainya,” ujarnya.
(BE07)

pengembangan ke rumah
DN, namun bersangkutan

tidak ada di tempat.
"Tim menggeledah ru-

mah DN disaksikan aparat
Desa Talabiu,  tapi hasil peng-
geledahan tidak menemukan
Barang Bukti yang berkaitan
dengan tindak pidana Narko-
tika," katanya.

Setelah dilakukan peme-
riksaan ketiga orang yang
diamankan itu dilakukan tes
urine. Yang cukup bukti se-
bagai tersangka hanya AN
dan SD, sedangkan  RT uri-
ne negatif. “Sehingga RT di
jadikan saksi dalam perka-
ra,” katanya.

Pihak Polres Bima ber-
komitmen tetap membe-
rantas peredaran narkoba di
Kabupaten Bima. (BE05)

Terduga saat digelandang aparat kepolisian.

lainnya. "Rumah yang ter-
bakar sebanyak 12 unit, satu
unit rumah dirobohkan agar
api tidak menjalar ke rumah
penduduk," katanya.

Selain menghanguskan
rumah, juga kendaraan roda
dua milik warga. Beruntung
tidak ada korban jiwa dalam
peristiwa kebakaran ini.

"Kerugian belum bisa ditak-
sirkan, hingga saat ini masih di-
lakukan pendataan, warga yang
menjadi korban sudah dieva-
kuasi ke rumah warga yang ti-
dak terkena musibah," katanya.
(BE05)

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj Indah

Dhamayanti Putri, SE, didam-
pingi sejumlah pejabat lingkup
Pemkab Bima dan Camat
Palibelo, meninjau langsung
kebakaran di Desa Ntonggu,
Kecamatan Palibelo, Jumat (24/
10). Selain menyerahkan ban-
tuan uang tunai, bupati menye-
rahkan tanggap darurat kepada
13 KK korban kebakaran.

"Saya berharap, keluarga
yang mengalami musibah ke-
bakaran selalu tabah menerima
cobaan ini, cobaan seperti ini
tidak ada yang menginginkan,"
ujarnya.

Sebagai Kepala Daerah,
merasa prihatin atas musibah
yang terjadi. Saat musim
kemarau seperti ini rentan

terjadi kebakaran, karena
suhu udara panas.

"Kita harus menghindari
api di rumah masing-masing,
saat bepergian meninggalkan
rumah api harus dipadamkan
lebih dulu,, terutama kabel ins-
talasi harus standar," katanya.

Bupati meminta BPBD,

Pol PP dan Tagana untuk bekerja
sama membantu membersihkan
sisa kebakaran. Melakukan
pendataan kerugian korban untuk
diupayakan bantuan.

"Segera laporkan pendataan
korban kebakaran, supaya ada
atensi untuk para korban,"
ujarnya. (BE05)

Bupati Bima Bantu Korban Kebakaran di Ntonggu

Kota Bima, BimaEkspres.-
Wilayah paling utara Ko-

ta Bima, yang selama ini di-
nilai "dianaktirikan" nampak-
nya mulai dilirik. Terbukti,
untuk tahun 2020 ini Pemkot
Bima rela menggelontorkan
dana besar untuk menata
daerah yang dikenal sebagai
salah satu destinasi wisata
di Kota Bima. Tak main-
main, anggaran tersebut
senilai Rp 3,1 Miliar.

Kepala Dinas Pariwisata
Kota Bima, Sunarti S Sos
menyebutkan, saat ini pi-
haknya memang tengah fo-
kus menata kawasan Lawa-
ta. Namun untuk tahun 2020
kedepan, kawasan Kolo
akan mulai disentuh.

Kini katanya, Dispar
telah mengusulkan angga-
ran Rp 3,1 miliar untuk
menata kawasan Pantai
Kolo. Konsepnya nanti ung-
kapnya tidak hanya menata
bagian pantai saja namun
juga akan ada kawasan khu-
sus yang akan menjadi sum-
ber PAD Kota Bima.

"Jalan dekat pondok-pon-
dok pertama masuk kolo,
akan kita tutup total dan terapkan
retribusi untuk PAD, " ungkap
Sunarti.

Dari total Rp 3.1 miliar
tersebut, dibagian dalam be-
berapa item pekerjaan yakni
untuk pembangunan derma-
ga wisata 1,5 miliar, pemba-
ngunan gazebo Rp 350 ju-

ta,Glass Buttom boat sebe-
sar Rp 310 kita dan untuk
penataan boat woalf Rp 1
miliar.

"Lihat saja kedepan nanti
Kolo akan sangat mewah
dan tentu kita berharap bisa
menjadi sumber PAD terbe-
sar untuk Kota Bima," tukas
Sunarti. Selain penataan, Dis-
par juga akan membangun
hotel, waterboom, sarana dan
asrama diklat dengan meman-
faatkan view pantai kolo yang
menarik.

"Tapi itu jangka panjang.
Akan kami usahakan dari dana
DAU dan ini sudah menjadi
komitmen pak wali kota sendiri
untuk menata pariwisata sebaik
mungkin, " tegasnya. (BE09)

Rp 3,1 Miliar Digelontorkan untuk Kelola Kolo Tahun Depan
Mataram, BimaEkspres.-

Pekan Olahraga Pelajar
Nasional  (POPNAS) ke-15
akan berlangsung di Jakarta,
16-25 Nopember 2019. NTB
ikut serta dalam multi event
pelajar se-Indonesia itu. Kon-
tingen pelajar NTB disebutkan
berjumlah 90 orang atlet dan
ofisial dan akan mengikuti dela-
pan cabang olahraga (cabor) dari
13 cabor yang dipertandingkan.

Salah satu atlet pelajar
NTB yang saat ini berseko-
lah di Ragunan Jakarta dan
dibina di Pemusatan Latihan
Nasional (Pelatnas), Gabriel
Luis Baptista, termasuk yang
dipanggil dan masuk konti-
ngen POPNAS NTB 2019
untuk cabor atletik. Tentu-
nya, ilmu Gabriel selama
berlatih di Pelatnas bisa men-
jadi nilai plus saat berlaga di

POPNAS nanti.
Gabriel juga punya penga-

laman bertanding di event
internasional saat membela
tim atletik junior Indonesia di
SEA Youth tahun 2018 di
Filipina. Saat itu, remaja be-
rusia 16 tahun kelahiran Ma-
taram ini, berhasil memper-
sembahkan medali perak
nomor estafet. Pengalaman
internasional itu diharapkan
pula bisa menjadi modal Ga-
briel mempersembahkan
medali untuk NTB.

"Siap. Saya sudah siap
tempur. Saya siap memberi-
kan yang terbaik untuk NTB
di POPNAS nanti," kata Ga-
briel menyatakan kesiapan-
nya turun di event pelajar itu
saat dihubungi via WhatsApp.

Dalam POPNAS nanti,
Gabriel akan turun di tiga no-

mor, yaitu 400m, estafet 4X-
100m dan estafet 4X400m.
"Selain nomor individu 400
meter, saya dan kawan-ka-
wan juga akan turun di dua
nomor estafet," ujar remaja
kelahiran 24 Juni 2003 itu.

Gabriel, putra pasangan
Tito Baptista Lato-Heny Dili-
ana Indu ini, adalah salah satu
dari beberapa pelajar NTB
yang bersekolah di Ragunan.
Mereka awalnya adalah atlet-
atlet pelajar yang dibina di
PPLP NTB di Lawata Gomong
Mataram. Karena Gabriel dan
kawan-kawan dari beberapa
cabor dinilai punya potensi untuk
berkembang, maka Pusat me-
manggil mereka untuk mengi-
kuti Pelatnas jangka panjang
dan disekolahkan di Sekolah
Khusus Olahraga (SKO) Ra-
gunan Jakarta. (BE08)

POPNAS 2019, Gabriel Siap Sumbang Medali untuk NTB
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Bupati Bima Bantu Biaya Pengobatan Warga Ngidap Tumor
rektur RSUD Bima agar
sesegera mungkin membe-
rikan pelayanan yang baik
kepada pasien ini.

Karena penyakit yang
diderita oleh pasien ini tan-
pa ditangani secara se-
rius bisa mengakibatkan
meninggalnya pasien ter-
sebut.

“Terkait dengan semua
biaya tindakan medis
akan ditanggung peme-
rintah melalui BPJS dan

pemerintah juga akan men-
dampingginya,” ujarnya.

Berdasarkan perintah
dari Bupati Bima, Direktur
RSUD Bima telah siap se-
gala sesuatu untuk kebu-
tuhan pasien tersebut.

Bahkan kami telah me-
nyiapkan para dokter dan
perawat untuk merawat
pasien ini sehingga penya-
kit yang dideritanya bisa
disembuhkan,” tutupnya.
(BE07)

Bima, BimaEkspres.-
Dinas Kelautan dan

Perikanan Bima dan Dom-
pu, Polairud Kabupaten
Bima, Global Sosial Indo-
nesia dan KOPA Mbojo
menunjukkan komitmennya
dalam melestarikan ling-
kungan, dengan menggelar
aksi menanam pohon dan
bersih-bersih di pantai Sa-
numbe Kelurahan Kolo
Kecamatan Asakota Kota
Bima. Kegiatan ini dilak-
sanakan  Ahad pagi (27/10/
2019).

Kasi Pengawasan Ca-
bang Dinas Kelautan Wi-
layah Bima Dompu, Sadi,
S.Sos menjelaskan kegi-
atan tersebut dilaksanakan
atas inisiatif bersama untuk
menjaga kelestarian ling-
kungan terutama di wilayah
laut. Dalam kesempatan itu
pihaknya juga mengajak
para siswa dari SMK N 4
Kota Bima dan SMA Al-
Ikhwan Kota Bima.

Sadi juga menambah-
kan, kegiatan itu juga se-
bagai bagian dari upaya
mengedukasi siswa ten-
tang pentingnya mencintai
lingkungan dengan tidak
membuang sampah sem-
barangan. “Selain bersih-
bersih, kita juga mengajak
para siswa menanam pu-
luhan pohon menahun di
sekitar pantai seperti mang-
rove, kedondong, rambutan
dan nangka,” ujarnya.

DKP Bima-Dompu Tanam Mangrove di So Numbe–Kolo

Hal senada juga diung-
kapkan Kanit Sat Polairud
Kabupaten Bima, Bripka
Adi Jul, SH. Ia mengatakan
kegiatan bersih-bersih pan-
tai ini merupakan salah satu
cara yang efektif untuk me-
ngajarkan kepada para ge-
nerasi muda cara mencintai
lingkungannya. Kebersihan
wilayah laut perlu dijaga
untuk melestarikan biota la-
ut yang ada didalamnya. Ia
juga menjelaskan mangrove
memiliki banyak fungsi dan
manfaat dalam menjaga
keseimbangan lingkungan

pantai seperti pelindung
erosi dan abrasi, penyang-
ga dan pencegah intrusi
air laut, tempat berlindung
hingga berkembang bi-
aknya berbagai jenis fa-
una dan biota laut, sumber
pendapatan masyarakat,
serta mitigasi bencana.

Sementara itu, Ketua
Komunitas Global Sosial,
Haris mengatakan selain
melakukan bersih-bersih
pantai Sanumbe, kede-
pannya mereka juga be-
rencana akan melakukan
aksi lebih besar untuk me-

Bima, BimaEkspres.-
Bupati Bima, Hj. Indah

nanam pohon mangrove di
wilayah Kota Bima.

Kegiatan tersebut juga
akan tetap melibatkan sis-
wa. Selain di Bima, Glo-
bal Sosial juga berencana
akan menanam mangrove
di wilayah Sulawesi untuk
ekowisata dan edukasi
bagi para generasi muda.

“Dengan kegiatan se-
perti ini kita tidak hanya
mengajak mereka untuk
mencintai lingkungan saja
tetapi juga langsung mem-
praktekkannya di lapangan,”
ujar Haris. (K04)

Dhamayanti Putri, SE
membantu Sukirman Mus-

tamin, warga RT 08 RW
02 Desa Boro Kecamatan
Sanggar yang mengalami
penyakit tumor ganas di
mulutnya.

Sebelumnya bupati men-
dapatkan laporan dari Ke-
pala Dinas Sosial Kabupaten
Bima.

Kabag Humas Pro Ka-
bupaten Bima, Chandra
Kusumah, mengatakan,
mengetahui hal itu, Bupati
Bima langsung memerin-

tahkan dokter maupun te-
naga medis yang menanga-
ni pasien tersebut di Pus-
kesmas Sanggar agar se-
segera mungkin membawa
pasien tersebut di rujuk ke
RSUD Bima.

“Pasien tersebut harus
dirujuk ke RSUD Bima un-
tuk mendapatkan pengoba-
tan secara intensif,”  ujar-
nya.

Selain itu, Bupati juga
telah memerintahkan Di-

Bima, BimaEkspres.-
Diduga mengidap pe-

nyakit komplikasi, Muhtar
(37) warga RT 22 Dusun
Sigi Desa Teke Kecamatan
Palibelo, Kabupaten Bima,
sangat membutuhkan per-
hatian. Pasalnya, lantaran
tidak memiliki biaya, yang
bersangkutan memilih kon-
sumsi obat tradisional.

“Suami saya sempat di-
rawat di RSUD Kabupaten
Bima selama beberapa ha-
ri. Karena ngga ada uang
makan dan minum selama
berada di RSUD, terpaksa
keluar menunggu kesem-
buhan dengan konsumsi obat
tradisonal,” tutur Nurhami-
dah, Jum’at (25/20).

Kata Nurhamidah, sela-
ma dua tahun terakhir su-
aminya hanya baring di ka-
sur akibat penyakit yang di-

deritanya. Hal itu tidak diingin-
kan, namun apa boleh buat
karena kondisi tidak memung-
kinkan, kita tidak ada pilihan

lalin. “Besar harapan untuk
berobat di Rumah Sakit Umum
(RSU) Mataram. Tapi semua
itu hanya mimpi akibat tidak

memiliki uang,” tuturnya.
Seperti kata dokter, lan-

jutnya, penyakit yang dialami
suami saya yakni demam,

Idap Penyakit Komplikasi, Warga Teke Butuh Perhatian

mencret cair, nafsu makan
kurang bahkan divonis ada
gangguan paru paru.

“Selain keluhan bebera-

pa penyakit. Hasil rontgen
ada gangguan di paru paru,”
jelasnya.

Pasca keluar dari RS-
UD, nafsu makan mening-
kat, tapi setelah itu mencret
cair. “Kadang suhu tubuh
naik turun,” keluhnya.

Diakui Nurhamidah,
beberapa hari ini banyak
pemerhati yang kunjungi
untuk berikan bantuan dan
semangat untuk sembuh.
Termasuk sebutnya, tadi
pagi di kunjungi Bupati Bi-
ma, Hj. Indah Dhamayanti,
SE, sore hari didatangi Ibu
Ella Viya mewakili Persatu-
an Ibu (PI) Pembangkit Lis-
trik Bima (PLB). “Kita sam-
paikan terima kasih banyak
atas kunjungan semua pihak.
Semoga dicatat sebagai amal
baik oleh malaikat Allah SWT,”
tutupnya. (BE07)

Warga yang menderita tumor mulut.

Bima, BimaEkspres.-
Sampah masih selalu

menjadi salah satu masalah
yang sulit untuk diatasi.
Selain kotor, sampah juga
merusak pemandangan te-
rutama di lokasi wisata  se-
perti yang terlihat di Pantai
Sanumbe Kelurahan Kolo
Kecamatan Asakota Kota
Bima.

Puluhan karung berisi
sampah plastik berhasil di-
kumpulkan siswa SMKN 4
Kota Bima dan siswa SMA
Al-Ikhwan Kota Bima saat
aksi bersih-bersih sampah
dan menanam pohon yang
dilaksanakan oleh Dinas Ke-
lautan dan Perikanan Wilayah
Bima dan Dompu, Polairud Ka-
bupaten Bima, Global Sosial In-
donesia dan KOPA Mbojo
pada  Ahad (27/10/2019).

Guru SMA Al-Ikhwan
Kota Bima Esty Suryani, S.Pd
mengaku kecewa melihat
banyaknya sampah yang ber-

serakan hampir di sepanjang
pantai tersebut. Ia juga me-
nyayangkan kurangnya ke-
sadaran masyarakat terutama
para wisatawan domestik yang
datang berkunjung.

Ia juga mengatakan,
pihaknya turut serta dalam
kegiatan Bersih-bersih dan
menanam pohon ini sebagai
bagian dari upaya pendidi-
kan karakter bagi siswanya
untuk mencintai lingkungan-
nya. “Dengan ikut serta ber-
sih-bersih lingkungan lama
kelamaan mereka akan sa-
dar tentang pentingnya men-
jaga lingkungan,” ujarnya.

Esty juga mengharapkan
dengan kegiatan seperti ini
kesadaran untuk menjaga
kebersihan lingkungan tidak
hanya dirasakan para siswa
melainkan juga oleh masya-
rakat sekitar. Dengan begitu
lingkungan yang sehat dan
bersih dari sampah dapat ter-
wujud. (K04)

Masalah Sampah Masih Sulit Diatasi

Suasana di rumah Muhtar, warga Dusun Sigi Desa Teke.


