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Dompu, BimaEkspres.-
Satuan Narkoba Polres Dompu me-

nangkap tiga pengguna Narkoba asal
Dusun Rasanggaro, Desa Matuam Ke-
camatan Woja, Kabupaten Dompu, Ahad
(17/11) sekitar pukul 13.00 Wita.

Penangkapan dilakukan di rumah salah
satu terduga, FDS. Selain FDS ikut di-
tangkap seorang guru Honorer MRT (36 ),

Baca: Sabu... Hal 3

perempuan asal Desa Huu, Kecamatan
Huu, Kabupaten Dompu.

Terduga lainya, RIS (22) pria asal
Dusun Rasanggaro Timur, Desa Matua,
Kecamatan Woja. “Penangkapan ketiga
terduga itu berdasarkan laporan warga,”
kata Kasat Narkoba melalui Kasubbag Humas
Polres Dompu, IPTU Sabri SH, Ahad.

Barang Bukti yang diamankan, kata

Miliki Sabu, Tiga
Ditangkap, Satu Guru Honorer

Dompu, BimaEkspres.-
Hasil Operasi Zebra Gatarin Polres

Dompu selama 14 hari, dimulai 23 Okto-
ber - 5 November dominan pelanggaran
helm. Kasadaran pengendara untuk me-
ngenakan helm pengaman masih kurang.

“Ada sekitar seribu lebih kendaraan
yang terjaring selama operasi Zebra ini,:
kata Kasatlantas Polres Dompu, IPTU I
Wayan Sukarsana, S.IK, Rabu (6/11) di Pol-
res Dompu.

Selain itu, kata dia, pelanggaran karena
tidak lengkap surat kendaraan. Termasuk
banyak   kendaraan yang belum memba-
yar pajak,  tidak memiliki SIM. Disamping
itu, pengendara roda empat banyak tidak

Baca: Dominan Helm... Hal 6

Operasi Zebra, Dominan
Pelanggaran Helm

Bima, BimaEkspres.-
Pengklaiman lahan perbatasan Desa

Doro O'o dan Desa Wadu Ruka, Keca-
matan Langgudu, Kabupaten Bima, ma-
sih menjadi persoalan. Pemerintah Dae-
rah meminta tokoh masyarakat kedua
desa harus duduk bersama menyelesa-
ikannya.

Salah satu pemuda Desa Doro O'o Sah-
lan, mengungkapkan permasalah antardua
desa karena karut marut soal pengklaiman
batas wilayah.

"Belakangan ini kami dihadapkan de-
ngan masalah batas wilayah, wilayah dari
dulu masuk areal Doro O'o namun lebih
banyak diklaim oleh masyarakat Wadu-
ruka," jelas Sahlan dihadapan Bupati Bi-
ma, Senin.

Apa yang disampaikan Sahlan dibenar-
kan oleh masyarakat yang hadir pada aca-
ra pembukaan BBGRM tingkat Kecama-
tan Langgudu. Dikuatirkan  akan terjadi ma-
salah lebih besar bila tidak ada penyelesai-

Baca: Bermasalah... Hal 4

dia, satu poket sabu dengan berat kotor
1,39 gram. Tiga klip kosong sisa pake, 1
klip kosong, 3 alat hisap, satu buah sendok
sabu, 4 pipet tabung kaca, 1 jarum, 5 ko-
rek api, dua HP, satu gunting, 1 dompet
warna hitam dan uang tunai Rp 200 ribu.

Sat Narkoba Tangkap TO Narkoba di Kore

Unit Opsnal (Buser) Sat Reskrim Polres Kabupaten Bima menyita Barang Bukti  (BB) sepeda motor terkait  kasus penipuan atau penggelapan.
Berita di halaman 3.

Batas Desa Doro O'o dan
Wadu Ruka Masih Bermasalah

Baca: Tangkap TO... Hal 4

Bima, BimaEkspres.-
Satres Narkoba Polres Bima, berhasil

menangkap AR (30) warga Dusun Oi
Kawa, Desa Kore, Kecamatan Sanggar,

34 poket sabu ukuran kecil, aatu poket
besar dan satu pucuk senjata pendek
(airsofgun) serta beberapa sajam.

“TO narkoba AR asal Desa Kore,
Kecamatan Sanggar, ditangkap Kasat
Narkoba Iptu Wahyuddin dan anggota-
nya di Dusun Doro Bole Desa Kore,”
jelas Kapolres Bima melalui Kasubag
Humas IPTU Hanafi.

Kata dia, penangkapan TO narkoba
itu, berawal dari informasi masyarakat
dan dikaitkan dengan hasil dari penye-
lidikan sebelumnya. Anggota dipimpin
Kasat, langsung melalukan upaya pe-
nangkapan.

Saat di TKP, kata dia, tim langsung
mendobrak pintu rumah pelaku. Setelah
digeledah anggota berhasil menemukan
barang bukti dan membawa pelaku keKabupaten Bima. AR merupakan target

operasi (TO) kasus narkoba, Ahad (17/
11).

 AR ditangkap di rumahnya bersama

Pelaku saat diamankan dan digiring aparat.



SENIN, 18 NOVEMBER 2019

Pemimpin Umum: Sofiyan  Asy’ari. Pemimpin Perusahaan/Keuangan: Nurdinah.  Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab/Redaktur Pelaksana: Sofiyan Asy’ari. Kabag Pemasaran:
Sumriyadin.  Kabag Umum/Produksi dan Iklan: -  , Pengembangan Group: H. M Nasir Ali. Staf Redaksi: Purwandi, HM. Nasir Ali, Junaidin, Hermansyah, Dedy  Darmawan,
Muhammad Khardi, Ikra Hardiansyah. Perwakilan Mataram: Purwandi (081 933 143553), Perwakilan Dompu: Junaidin. Pracetak:  Yuman Percetakan:  Farid, M. Nur, Manda.
Penanggungjawab Group: Bima FM/Bima TV:  Khairun Muhammad   Bimakini.com: Sofiyan Asy’ari, Kantor Pusat/Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota
Bima, Telp. (0374) 646840. Perwakilan Mataram: Purwandi, Jl. Catur Warga 36 Kampung Jawa Selatan Mataram, Lombok Tlp: 081 933143 553. Perwakilan Dompu: Junaidin, Jl.
Diponegoro, Rasanggaro, Matua, Dompu (0373) 21768. 082 340 033 322 Tarif Iklan: Berwarna (FC) Umum Rp25.000/ milimeter/kolom, Keluarga Rp20.000/milimeter/kolom. Spot
Hitam Putih (BW) Umum Rp. 10.000/milimeter/kolom, keluarga Rp. 7.000 milimeter/kolom.Iklan Mini Rp20.000/baris/hari, maksimum 10 baris. Tarif iklan belum termasuk PPn 10
persen. Harga Langganan Rp.65.000 per bulan (Luar Kota Rp70.000), bayar di muka. Dicetak oleh Percetakan BIMEKS Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota Bima. (isi di luar
tanggungjawab percetakan). Surat-surat dan artikel yang dikirim ke redaksi harus disertai dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku. Artikel diketik spasi rangkap dan
belum pernah dimuat boleh media lain mana pun. Bisa juga dikirim ke e-mail redaksibmeks@yahoo.co.id.
*) Dalam menjalankan tugasnya, wartawan Harian Pagi BimaEkspres dilengkapi dengan KARTU PERS dan tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Penerbit: PT Media Anzam Lestari
Terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor: C-07476 HT.01.01.TH.2006

TERBIT PERDANA 19 JUNI 2000
Pendiri/Pembina: Khairudin M. Ali

2

CATATAN REDAKSI

OBYEK wisata Oi Marai, Desa Kwinda
Toi, Kabupaten Bima, sedang menggeliat.  Oi
Marai memiliki air terjun yang memesona
dan juga menjadi jalur baru pendakian ke
puncar Tambora.

Keberadaan obyek wisata ini pun men-
dorong pemerintah pusat, provinsi dan Pem-
kab Bima untuk mengembangkan obyek
wisata ini. Pusat memberikan bantuan se-
jumlah sarana prasarana, salah satunya Fly-
ing Fox.

Namun sayang, tali sling baja flying fox
di Oi digasak pencuri. Salah satu sarana
wisata bantuan dari Kementrian RI sepan-
jang 200 meter itu hilang.

Bantuan dari Kemendes RI itu satu-sa-
tunya di Pulau Sumbawa. Hal itu sangat dise-
salkan. Untuk mendapatkannya tidak mu-
dah, harus meyakinkan kementerian desa.

Bantuan itu sendiri diberikan melalui Pok-
darwis KPA Algura Oi Marai.  Sementara akan
ada tim pusat yang akan turun survei melihat
bantuan itu.

Kita berharap pihak kepolisian dapat
secepatnya mengungkap pelakunya. Karena
ini menjadi citra buruk  bagi pariwisata di
Kabupaten Bima. Selain itu, bisa menjadi
pertimbangan bagi pusat untuk mengulur-
kan kembali bantuan, karena tidak mampu
menjaganya.

Rasanya aneh, ketika  tali sling flying fox
hilang dengan mudah. Maka, keamanan dan
penjagaan aset di obyek wisata yang meneri-
ma bantuan harus dioptimalkan. Jika tidak,
maka asset yang mahal, akan hilang percuma.

Keamanan rupanya masih menjadi kendala
besar bagi pengembangan pariwisata di Bima.
Tidak hanya soal keamanan pengunjung,
namun juga sarana yang ada.

Wisata Oi Marai ini sudah masuk 10 Desa
wisata di NTB, bahkan bantuan dari Provinsi
untuk pengembangan Desa wisata sudah
ada.

Selain itu, tahun 2019 ini, Pemerintah
membangun sarana pendukung bersumber
dari dana DAK untuk membangun fasilitas
dalam kawasan wisata Oi Marai.

Tidak hanya kasus di Oi Marai, peru-
sakan sarana obyek wisata juga terlihat di
Pantai Pink Torombala. Sejumlah baruga
rusak, bahkan tinggal atapnya saja. Saran
itu dirusak oleh oknum warga tidak bertang-
gungjawab.

Pengunjung yang datang tidak dapat me-
manfaatkan baruga yang ada. Ada yang ba-
ngunannya masih berdiri, namun papan un-
tuk duduk sudah tidak ada lagi.

Sangat sulit untuk bicara pengembangan
wisata, jika kondisinya seperti ini. kedepan
perlu dipikirkan, agar hal-hal seperti ini
tidak terjadi lagi. Kenyamanan akann dira-
sakan pengunjung, jika ada keamanan.

Dalam Sapta Pesona Pariwisata, keamanan
menjadi hal utama.  Kita berharap pelakunya
segara ditangkap dan diporses, agar menjadi
pembelajaran kedepannya. (*)

Citra Buruk Pariwisata

Bima, BimaEkspres.-
Saat Ketua DPRD Ka-

bupaten Bima, M. Putera
Ferryandi, SIP reses di Ge-
dung Serba Guna (GSG)
Kecamatan Madapangga,
Ahad (17/11). Sekretaris
Desa Rade, Amiruddin SPd
meminta pada pemerintah
daerah agar pembangunan
Dam Cabang Empat desa
setempat diprogramkan Ta-
hun 2020 mendatang.

Karena Dam tersebut
sangat dibutuhkan dan me-
maksimalkan hasil pertani-
an di wilayah setempat se-
kitar puluhan hektar sawah.

“Pembangunan Dam Ca-
bang Empat desa setempat
diprogramkan Tahun 2020
mendatang. Karena Dam
tersebut sangat dibutuhkan,”
ujar Amir.

Kata dia,kerusakan Dam
tersebut sudah sejak Tahun
2015 lalu. Pasca-rusak, pi-
haknya terus menyampai-
kan usulan pada setiap Mus-
rembang tingkat kecamatan
dan reses DPRD Dapil se-
tempat. Namun hingga kini
usulan tersebut belum ditang-
gapi dan diprogram oleh Pe-
merintah Daerah maupun
DPRD Kabupaten Bima.

“Bertahun-tahun saya
usulkan tapi belum dipro-

gramkan. Jangan sampai
reses ini pula hanya dijadi-
kan acara seremonial se-
mata. Tanpa ditindaklanju-
ti,” tuturnya.

Selain Dam tersebut pi-
haknya juga meminta agar
di desa setempat dibangun
lapangan bola. Hal itu demi
mendukung kemajuan gene-
rasi muda dibidang sepak
bola.

“Tahun lalu kita sudah
mengalokasi melalui dana
desa untuk biaya pembeba-

san lahan. Namun warga
pemilik lahan meminta un-
tuk tukar guling dengan
lahan Pemda wilayah se-
tempat,” ujarnya.

Dia berharap pada yang
menjadi harapan warga
Rade ini ditindaklanjuti oleh
Dewan terhormat. Yakni
mengawalnya dan berko-
munikasikan dengan pihak
eksekutif agar harapan itu
terwujud.

“Kita minta Ketua De-
wan bisa menindaklanjuti

harapan tersebut. Meski
tak mampu dianggarkan
melalui dana aspirasinya.
Tapi kita minta kawal usu-
lan kami ini untuk dipro-
gramkan sebagai prioritas
pembangunan tahun men-
datang,” pintanya.

Sementara itu, Ketua
DPRD Kabupaten Bima,
M Putera Ferryandi SIP
berjanji akan mengawal
usulan yang disampaikan
Sekdes Rade tersebut.

“Saya akan kawal dan
berkomunikasi dengan pihak
Eksekutif. Agar harapan itu
bisa terwujud,” janjinya.

Diakuinya, untuk mem-
bangun Dam tersebut tak
mampu melalui dana aspi-
rasinya. Sebab Dam itu mem-
butuhkan dana sekitar miliaran.
Sedangkan dana aspirasinya
sekitar ratusan juta.

“Pembangunan itu tak
cukup dengan dana aspira-
si. Namun saya akan kawal
dan berkomunikasi dengan
pihak eksekutif,” tuturnya.

Begitu pula dengan pemba-
ngunan lapangan sepak bola.
Pihaknya akan menindaklanjuti-
nya.

“Apapun usulan warga akan
kita tampung dan tindaklanjuti.
Mana yang harus diprioritaskan
atau tidak,” tutupnya. (BE07)

Ketua DPRD Reses di Madapangga,
Sekdes Rade Minta Pembangunan Dam Cabang Empat

Amiruddin, SPd

Dompu, BimaEkspres.-
Tim Penggerak PKK Pro-

vinsi NTB melaksanakan pro-
gram kesehatan sebagai pen-
dukung program pemerintah
dalam menangani permasala-
han kesehatan melalui Revi-
talisasi Posyandu.

Dalam kunjungannya ke
Kabupaten Dompu, Ketua
TP-PKK Provinsi NTB, Hj.
Niken Saptarini Widyawati,
mendorong PKK Kabupa-
ten Dompu untuk menjalan-
kan program ini.

“Kita di PKK ada pro-
gram kesehatan, yaitu pro-
gram Hatinya PKK dan
program Revitalisasi Pos-
yandu. Saya sangat bangga
dengan Kabupaten Dompu
karena keberhasilan yang
luar biasa dalam menjalan-
kan program pemerintah
berkaitan dengan Revitali-
sasi Posyandu,” kata Hj.
Niken saat road show TP.
PKK di Desa Bakajaya,
Kabupaten Dompu, Jumat
(15/11/2019).

TP.PKK dengan pro-
gram kesehatannya, men-
dukung Pemerintah Provin-

si NTB dalam merevitali-
sasi Posyandu menjadi jauh
lebih baik dari pada sebe-
lumnya. Tentunya, hal ini
akan terlihat sia-sia jika
masyarakat tidak meman-
faatkan Posyandu tersebut.

Oleh sebab itu, TP.vPKK
di seluruh kabupaten/kota
se-NTB diperintahkan un-
tuk mengajak masyarakat
datang ke Posyandu dengan

rutin.
“Kita yakin, dari Pos-

yandu, Insya Allah akan
bisa menyelesaikan masa-
lah-masalah yang penting.
Mudah-mudahan tidak ada
lagi anak-anak yang stunt-
ing dan permasalahan anak
lainnya,” kata Bunda Ni-
ken, sapaan akrabnya.

Sebagai Bunda PAUD,
ia mengingatkan kepada

seluruh pengurus Posyan-
du untuk memperhatikan
kesehatan dan perkemba-
ngan anak-anak, mengingat
anak-anak adalah masa
depan bangsa.

Niken meminta kepada
seluruh anggota PKK dengan
Dasawismanya, ikut berperan
aktif dalam membangun dan
mengembangkan Posyandu
Keluarga.  (BE08)

TP PKK NTB Ajak Kabupaten/Kota Gencarkan Revitalisasi Posyandu



SENIN, 18 NOVEMBER 20193

Buser Sat Reskrim Polres Bima Ungkap Kasus Penggelapan Motor
Bima, BimaEkspres.-

Unit Opsnal (Buser) Sat Res-
krim Polres Kabupaten Bima
berhasil mengungkap dan menyi-
ta Barang Bukti (BB) berupa
sepeda motor terkait  kasus pe-
nipuan atau penggelapan. Terdu-
ga pelaku adalah BR alias BH,
warga Dusun Anggrek, Desa
Tente Kecamatan Woha.

Pengamanan barang bukti di-
lakukan Sabtu (16/11), sekitar
pukul 20.00 Wita. Sepeda mo-
tor yang disita yakni Vario 110
Nopol EA 3243 SN, nomor
rangka MH1JFY117GK0953
Nosin JHY1E1068405 warna
hitam.

“Motor tersebut disita berda-
sarkan laporan pengaduan di
Polsek Woha tanggal 14 Juli
2019 oleh korban bernama M.
Nasaruddin warga RT 03 Kelu-

Sabu... dari hal.1

“Saat ini terduga dan BB su-
dah diamankan di kantor Sat Res-
narkoba Polres Dompu,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh di
Dusun Rasanggaro pasca-pe-

rahan Lewirato Kecamatan Mpun-
da Kota Bima,” ujar Kasubag Hu-

D I J U A L

10 unit PS dan TV
lengkap dengan kursinya

Alamat: Jl. Gajah Mada
sebelah timur POM BensinPenatoi

YANG BERMIAT HUBUNGI: HP 0821 3794 1976

“Mari berpatisipasi dalam pe-
ngawasan Pilkada mendatang.

Bima, BimaEkspres.-
Selain pagelaran seni dan

budaya, Badan Pengawasan
Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Bima menggelar Door Prize
dengan  berbagai hadiah mena-
rik. Sosialisasi pengawasan dan
partisitipatif berbasis budaya dan
kearifan lokal berlangsung di
Paruga Nae Bolo, Sabtu malam
(16/11).

Ketua Bawaslu Kabupaten
Bima, Abdullah, SH, menyampa-
ikan, pada prinsipnya kegiatan ini
merupakan program Bawaslu se
-Indonesia. Konten dalam ke-
giatan ini untuk menyampaikan
pesan-pesan Bawaslu kepada
publik.

“Sehingga publik nantinya
dapat mengambil bagian dan
berpatisitipasif dalam pengawa-
san Pilkada mendatang. Kenapa
kegiatan ini berbasis budaya dan
kearifan lokal. Karena setiap
daerah, kecamatan dan desa di
Bima ini memiliki karakter cara
yang berbeda dalam berdemo-
krasi,” ujarnya.

Menghadapi Pilkada 2020
mendatang, ada tiga hal yang
menjadi titik fokus Bawaslu

mas Polres Kabupaten Bima,
IPTU. Hanafi, Ahad (17/11).

Pagelaran Seni dan Budaya Bawaslu Meriah, Ada Doorprize
dalam pengawasan. Yakni pen-
cegahan, pengawasan dan pe-
nindakan. “Tiga hal itu menjadi
titik fokus kami dalam meng-
hadapi situasi tersebut,” terang-
nya.

Dijelaskannya, langkah yang
dihadapi saat ini adalah evaluasi
kembali pelaksanaan Pemilu
2019 dan menghadapi situasi pe-
laksanaan Pilkada 2020 men-
datang.  “Output dari kegiatan
ini yakni salah satunya kami su-
dah membangun Kampung pe-
ngawasan. Yakni di Desa Rada
Kecamatan Bolo,” tuturnya.

Lanjut dia, kampung penga-
wasan ini sebagai cikal bakal da-
lam menghadapi situasi Pilkada
2020. “Insya Allah kampung
pengawsan itu dalam waktu de-
kat kita akan resmikan. Sekaligus
mengundang Bawaslu Provinsi
NTB untuk meresmikannya,”
ungkap Ebit sapaannya.

Dia mengajak pada semua
pihak untuk bersama-sama ber-
partisipasi dalam mengawasi si-
tuasi pelaksanaan Pilkada men-
datang. Sebab berbicara penga-
wasan ini bukan saja menjadi
tanggungjawab Bawaslu dan

penyelenggara saja. Melainkan
harus keterlibatan semua pihak.

Sambung Hanafi, terung-
kapnya kasus tersebut berdasar-
kan hasil pemeriksaan terhadap
pelaku yang saat ini sedang men-
jalani penahanan di Rutan Polres
Bima (titipan Polsek Woha) da-
lam kasus yang sama. Yakni ka-
sus penggelapan atau penipuan
sepeda motor milik korban Faj-
rizal warga Dusun Anggrek De-
sa Tente yang dirilis tanggal 15
Nopember 2019.

Sepeda motor milik korban M.
Nasaruddin telah digadai pada
saudara Maman warga Kelura-
han Dara Kecamatan Rasanae
Barat, Kota Bima. Kemudian
Sabtu 16 Nopember 2019 pukul
20.00 Wita, personel Unit Ops-
nal (Buser)  Sat Reskrim men-
datangi rumah saudara Maman
untuk melakukan penyitaan BB
tersebut dan diserahkan ke Pol-

sek Woha untuk kepentingan
penyidikan.

Kapolres Bima, Kapolres Bi-
ma AKBP. Gunawan Tri Hat-
moyo, SIK, menjelaskan bahwa
terduga pelaku BR  alias BH se-
tiap melakukan aksinya dengan
modus berpura pura meminjam
lalu digadaikan kepada orang lain
dan juga tidak menutup kemung-
kinan  masih ada korban  lain yang
dilakukan oleh terduga pelaku de-
ngan modus yang sama.

“Tidak menutup kemungkinan
ada korban lain dalam kasus ini,”
ujarnya.

Kapolres mengimbau kepada
masyarakat agar tidak mudah
percaya pada  seseorang dengan
dalih  meminjam sepeda motor
atau barang berharga lainnya
apalagi orang baru dikenal.
(BE07)

Demi terwujudkan Pilkada yang
berintegritas,” ajaknya. (BE07)

nangkapan, warga dibuat heboh.
“Kita tidak menduga adanya

penangkapan itu,” ujar warga Ra-
sanggaro Desa Matua Kecamatan
Woja Dompu. (BE03)

tiap kegiatan ada indikasi peng-
rusakan hutan, pembalakan liar
dan penguasan lahan tanpa izin,”
katanya.

Bupati juga menekan kepada
Camat dan Desa, untuk tetap
berkoordinasi dengan KPH, apa-
rat TNI dan Polri apabila mene-
rima laporan adanya aktivitas
atau kegiatan pengrusakan hu-
tan, pembalakan liar dan pe-
nguasan lahan tanpa izin.

Melihat kondisi gunung dan
hutan produktif yang kini sudah
banyak beralih fungsi untuk me-
nanam jagung, Bupati mengaku
tidak ingin menyalahkan ataupun
saling melempar tanggungja-
wab. Pihaknya tidak melarang
masyarakat untuk menanam
jagung, tapi lahannya tidak sam-

Bima, BimaEkspres.-
Pemerintah Kabupaten Bima

tidak memiliki kewenangan berka-
itan dengan pengelolaan hutan.
Karena telah beralih dan ditangani
Pemerintah Provinsi NTB.

Namun Pemerintah Kabupa-
ten Bima, tetap ikut mencegah
agar masyarakat tidak melaku-
kan pengrusakan hutan, pemba-
lakan liar dan pengusaan lahan
tanpa izin.

“Kita sudah mengeluarkan
Surat Edaran (SE) tentang la-
rangan melakukan pengrusakan
hutanh, pembalakan liar dan
pengusaan lahan tanpa izin yang
disebarkan kepada Pemerintah
Kecamatan dan Desa, itu sudah
dilakukan sebagai bentuk kepe-
dulian kita kepada lingkungan,”
ujar Bupati Bima, Hj. Indah
Dhamayanti Putri SE, di Banda-
ra Bima,  Ahad (17/11).

Kata dia, dalam isi surat eda-
ran itu, Camat hingga Kades di-
minta untuk tetap proaktif mela-
kukan pemantauan lapangan
serta melaporkan kondisi hutan
dan lahan di wilayahnya masing-
masing.

“Kami memberikan himbauan
kepada masyarakat untuk ber-
sama menjaga kelestarian hutan
dan selalu sigap melaporkan se-

pai masuk hingga merusak ka-
wasan hutan produktif dan tutu-
pan negara.

“Pohon-pohon penyanggah di
hutan produksi dan tutupan ne-
gara ditebang untuk dijadikan lahan
tanam jagung. Kondisi ini akan
berimbas bagi keberlangsungan
kehidupan kedepan,” katanya.

Bupati berharap ada kesada-
raan masyarakat terhadap kon-
disi tersebut. Saling mengingat-
kan kepada sesama agar tidak
merusak hutan, melakukan pem-
balakan liar di hutan produktif
dan tutupan Negara dengan ala-
san apapun.

“Menjaga hutan adalah tugas
bersama. Bukan saja tanggung-
jawab pemerintah, tapi masya-
rakat juga,” tutupnya. (BE05)

Larangan Pembakaran dan
Pengguasaan Hutan Sudah Lama Dikeluarkan
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Kali Ketiga, Penyidik Kembalikan
Berkas Dua eks Kadis Dikbudpora ke Kejaksaan

Kota Bima, BimaEkspres.-
Penyidik Tipidkor Ma-

polres Bima Kota Jumat
pekan lalu, mengembali-
kan berkas perkara kedua
tersangka yang merupa-
kan eks Kadis Dikbudpora
Kota Bima, berinisial AW
dan AY, ke Kejaksaan Ne-
geri Raba Bima.

Pengembalian ini meru-
pakan kali ketiga dalam
kasus pembayaran gaji
ASN terpidana Sita Erni,
setelah jaksa mengemba-
likan berkas sepekan se-

belumnya untuk dilengkapi
kembali oleh penyidik.

“Ini pengembalian yang
ketiga kalinya setelah pe-
nyidik melengkapi petun-
juk dari Kejaksaan. Semo-
ga ini setelah ini berkasnya
lengkap,” jelas Kasat Res-
krim Polres Bima Kota IP-
TU Hilmi Manossoh Pra-
yugo S Ik kepada media ini
pekan kemarin.

Dalam pengembalian
berkas yang ketiga kalinya,
lanjut Hilmi pihaknya me-
lakukan pemeriksaan tam-

bahan terhadap saksi dan
tersangka sendiri sesuai
petunjuk jaksa.

“Saksi tambahan yang
diperiksa ada dua orang
dari Pegawai Pemkot Bi-
ma,” tegasnya di Mapolres
Bima.

Dua pegawai yang di-
periksa sebagai saksi yang
dimaksud Hilmi, adalah
Supratman yang merupa-
kan mantan kepala BKD
yang sekarang tengah
menjabat asisten I Pemkot
Bima.

“Sisa lainnya dari ins-
pektorat Kota Bima, ter-

masuk salah satu tersang-
ka dilakukan pemeriksaan

Tangkap TO...  dari hal.1

Mapolres Bima.
“Saat digrebek, anggota

disaksikan oleh warga
setempat dan berhasil me-
ngamankan 1 poket besar
jenis sabu, 34 poket kecil
sabu, bong, satu buah sen-
jata pendek airsofgun, 2
bilah parang serta uang
tunai Rp690 ribu,” jelas-
nya.

Kata dia, sejak dige-
larnya ops Antik Gatarin
2019 yang di laksanakan
selama 14 hari ke depan,
terhitung mulai tanggal  17

hingga 30 Nopember 2019,
Sat Narkoba melalukan
pemantauan dan penyeli-
dikan terhadap peredaran
barang haram tersebut.
 Kapolres Bima Akbp
Gunawam Tri Harmoyo,
SIK, melalui Kasubbag
Humas Iptu Hanafi,  men-
jelaskan walaupun Polres
Bima dalam operasi Antik
2019 hanya di targetkan 1
kasus Target Operasi
(TO) oleh Polda NTB dan
telah diungkap sesuai TO.

“Kami akan berusaha

tambahan oleh kami,” pung-
kasnya. (BE09)

Kota Bima, BimaEkspres.-
Spanduk pendaftaran

driver transportasi berba-
sis online mulai terpam-
pang disejumlah titik di
Kota Bima. Namun aneh-
nya Dinas Perhubungan
dan Dinas Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) ti-
dak tahu menahu.

Pantauan BimaEkspres,
Sabtu (16/11) salah span-
duk satunya terpampang di
perempatan lampu merah
timur Kantor Pemkot Bi-
ma. Tulisannya menerima
pendaftaran driver GRAB.

Kepala Dinas Perhubu-
ngan Kota Bima, Ir H Jul-
kifli dikonfirmasi mengaku
belum tahu kalau ada span-
duk penerimaan driver
transportasi berbasis online
di Kota Bima.”Saya saja baru
tahu, segera akan dicek oleh
petugas,” ungkapnya.

Walaupun demikian Jul-

dengan maksimal untuk
mengungkap  para pelaku
baik pengedar, pengguna
yang non Target operasi
(TO), karena pemberan-
tasan pengedar dan peng-
guna Narkoba sudah me-
rupakan komitmen kami
Polres Bima,” jelasnya.

Dalam pengungkapan
kasus Narkoba, mengha-
rapkan bantuan masyara-
kat dengan memberikan
informasi yang akurat ke-
pada pihak kepolisian.
(BE05/BE07)

IPTU Hilmi Manossoh Prayugo S Ik

Grab Beroperasi di Bima, Dishub dan Kominfo tidak Tahu

kifli mengaku pernah dida-
tangi pihak mengaku dari
manajemen salah satu trans-
portasi berbasis online. Ha-
nya saja saat itu baru kon-
sultasi, belum ada rencana
akan menjalankannya di
Kota Bima.

Julkifli menyarankan
untuk menanyakan ke Di-
nas Kominfo, karena ber-
kaitan dengan transportasi
berbasis online.

“Kalau bisa ke Kominfo
dulu, kalau Dishub belum
tahu,” terang Julkifli.

Kaitan dengan Dishub,
kata dia, setelah ada re-
komendasi dari Kominfo.
Sebelum rekomendasi di-
terbitkan akan ada telaah
dan pertimbangan.

“Kami akan koordinasi-
kan dulu dengan pihak Ko-
minfo agar lebih jelas,”
ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Di-

nas Kominfo, Ahmadin
SSos mengaku belum tahu
adanya pihak manajemen
transportasi berbasis on-
line membuka pendafta-
ran penerima driver.

Mengenai ijin pun pi-
haknya tidak tahu.   Untuk
itu akan melakukan telaah
dulu seperti apa regulasi-
nya, apakah melalui Ko-
minfo atau perhubungan.

Namun karena ini ber-
kaitan dengan transportasi
berbasis online akan me-
lakukan konsultasi ke pi-
hak-pihak berkompeten.

“Karena persoalan un-
tuk transportasi berbasis
online ini kan baru di Bima,
bagaiamana regulasinya
perlu dilakukan telaah.
Terlebih kalau untuk regu-
lasi ditingkat daerah sam-
pai saat ini pun belum ada,
baik Perwali maupun Per-
danya,” ujarnya. (BE06)

Ahmadin dan Julkifli
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Duh, Pejabat Kota Bima Kok
tidak Tahu Truk Pemerintah Wajib KIR

Kota Bima, BimaEkspres.-
Rupanya Kepala Dinas

dan Kabag tidak tahu jika
kendaraan dinas diwajib-
kan uji kelayakanm, layak-
nya kendaraan umum. Itu
menjadi alasan tidak dila-
kukannya uji KIR kenda-
raan truk sampah, Dalmas,
Tanki dan mobil bak terbuka

miliki Pemkot Bima.
Seperti disampaikan Ka-

bag Umum Setda Kota Bi-
ma, Muzamil, SE saat dikon-
firmasi  BimaEkspres.

“Setahu saya tidak ada
aturan mengharuskan truk
dan bak terbuka milik peme-
rintah lakukan KIR,” terang-
nya.

Sehingga selama ini ti-
dak pernah melakukan uji
KIR, baik mobil truk, tanki,
bak terbuka. Diketahuinya,
wajib uji KIR adalah angku-
tan umum biasa.

“Saya tahu hanya angku-
tan umum saja,” ujar Muza-
mil singkat.

Begitupun disampaikan

Kementrian LHK Dukung
Program Zero Waste NTB

Mataram, BimaEkspres.-
Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili Wakil Gubernur,

Dr. Sitti Rohmi Djalilah, membahas konsep dan kesiapan NTB
dalam mewujudkan program Zero Waste, dalam rapat antara
Pemprov NTB dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) di Kantor Kementerian LHK, Jakarta
Pusat, Jumat (15/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri LHK
dan dihadiri para Dirjen di lingkup Kementerian LHK dan jajaran
Pemprov NTB, Wakil Bupati Lombok Timur dan Bupati
Dompu.Wagub NTB memaparkan program-program strategis
terkait lingkungan dan kehutanan yang dirangkum dalam pro-
gram NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.

“NTB Zero Waste terdiri dari penyusunan regulasi,
kampanye edukasi dan pembinaan, kerjasama pengelolaan
persampahan, sarana dan prasarana serta kelembagaan
pengelolaan persampahan. Kami konsep semuanya secara
matang dan komprehensif sehingga mudah dan cepat diwu-
judkan,” kata Wagub Rohmi.

Sedangkan NTB Hijau 2023, lanjut Wagub, terdiri
dari penguatan kelembagaan pengelola hutan, peman-
tapan kawasan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial,
optimalisasi pemanfaatan dan industrialisasi hasil hutan
dan perlindungan dan konservasi SDA.

“Kami dari Pemprov NTB dan semua pihak yang
terlibat akan membuat materi sosialisasi terkait Zero
Waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain-
lain. Intinya yang menarik, mengedukasi dan mudah
dipahami seluruh masyarakat,” tutur Wagub.Wagub juga
menjelaskan pembagian peran antara Pemprov NTB
dengan Pemkab/Pemkot di NTB serta Kementerian LHK
supaya Kementerian LHK mengetahui dengan detail apa
saja bantuan yang dibutuhkan oleh Pemprov dalam rangka
terwujudnya NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.

“Kami melibatkan semua elemen masyarakat dan para
pemangku kepentingan. Semua harus bersinergi mengambil
peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah.
Mulai dari perangkat daerah di Pemprov NTB, ASN di
Pemkab/Pemkot seluruh NTB, hingga tokoh agama, pemuka
masyarakat, pemuda, ormas hingga tingkat anak-anak sekolah
di SMA/SMK,” papar Wagub. Menurut Wagub, semua
kalangan harus menjadi pusat informasi Zero Waste dan dimulai
dari lingkungan masing-masing. Sehingga sampah di NTB tidak
lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai
potensi yang bermanfaat. Kementerian LHK menyambut
baik semua usulan dari Pemprov NTB dan sejumlah item
sudah dianggarkan oleh Kementerian LHK di tahun 2020.
Untuk selanjutnya, akan didiskusikan secara teknis oleh dinas
dan direktorat jenderal terkait. (BE08)

Bima, BimaEkspres.-
Warga belajar di SMAN

1 Belo, kian merasakan
suasana aman dan nyaman.
Hal ini disebabkan angka
perkelahian siswa di sekolah
setempat menurun drastic.
Itu berkat dukungan dan
kerjasama yang baik Mus-
pika, Pemerintah Desa dan
tokoh masyarakat di Keca-
matan Belo.

“Alhamdulillah, perke-
lahian siswa secara ke-
lompok yang mengakibat-
kan KBM diberhentikan,
sudah jarang terjadi di Se-
kolah kami,” jelas Kepala
SMAN 1Belo Drs. Musta-
min, Jumat (15/11).

Lanjut dia, belajar dari
pengalaman sebelumnya,
pihaknya sampai kewala-
han menangani persoalan
perkelahian siswa, pembi-
naan dan sanksi. Semua
sudah cukup maksimal di-
lakukan.

“Kami, Muspika, Desa
dan Tokoh menyepakati,
untuk meminimalisir per-
kelahian siswa dengan ca-
ra tidak orang tua dan to-
koh terlibat aktif untuk
pembinaan mental siswa
di lingkungan masing-ma-
sing,” ujarnya.

Muspika, TNI dan Polri
Kecamatan Belo, mela-

kukan pendekatan huma-
nis dengan cara membe-
rikan pembinaan dan pe-
ngarahan sebelum KBM
dimulai.

“TNI dan Polisi serta
Pemerintah Kecamatan
aktif memberikan sosia-
lisasi di Sekolah, bahkan
aparat selalu hadir di saat
waktu rentan perkelahi-

an,” terangnya.
Kata dia, beberapa ta-

hun lalu, setiap perkelahian
siswa, bukan hanya me-
libatkan individu, namun
sudah masuk ranah ke-
lompok dari Desa masing-
masing.

Bahkan perkelahian
siswa pasti berpengaruh
pada PKBM tidak aktif

Kasus Perkelahian Pelajar di SMAN 1 Belo Menurun

kepala Dinas Lingkungan
Hidup (LH), Drs H Alwi Ya-
sin, MAP pasca -menjabat
fokus  yang dituntaskan adalah
masalah tunggakan pajak truk
sampah dan bak terbuka. Kini
tinggal dua truk sampah hibah
dari Kabupaten Bima, karena
tidak ada suratnya.

Mengenai Uji KIR, dia-
kui Alwi, baru tahu truk sam-
pah milik pemerintah wajib
uji KIR.

“Saya tidak paham, nanti
saya akan koordinasi dulu
dengan Kepala Bidangnya,’
kata Alwi.

Sebelumnya, Kepala Di-
nas Perhubungan Kota Bima,
H Julkifli mengakui seluruh
truk dan mobil bak terbuka
dimiliki OPD sampai saat ini
tak pernah lakukan Uji KIR.
Padahal itu suatu kewajiban
diamanat Undang-undang.

Ini tujuannya guna men-
jamin keamanan kendaraan
khususnya untuk angkutan,
baik orang maupun barang
saat berada di jalan.

Karena dengan taat Uji
KIR kendaraan tersebut dapat
dipastikan layak jalan. (BE06)

Muzamil, SE dan Drs H Alwi Yasin

lagi.
“Sudah dua tahun ter-

akhir hampir tidak ada lagi
perkelahian siswa secara
kelompok mengakibatkan
tidak aktofnya KBM, ada
tapi perkelahian individu
saja, tapi dapat kami sele-
saikan secara internal dan
tidak berpengaruh apa-apa,”
jelasnya.

Kata dia, setiap bulan,
pihak sekolah berkoor-
dinasi bersama Muspika
maupun Pemerintah Desa
dan tokoh masyarakat un-
tuk lebih intens memainkan
peran membangun pendi-
dikan.(BE05)

Kepala SMAN 1 Belo Drs. Mustamin
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Perut Pemuda Ntonggu Ditusuk Saat Nonton STQ
Bima, BimaEkspres.-

Burhan (15) warga
Desa Ntonggu, Kecama-
tan Palibelo, Kabupaten
Bima, ditusuk orang tidak
dikenal dibagian perut se-
belah kanan. Kejadian
membuat geger masyara-
kat yang sedang menyak-
sikan acara penutupan
MTQ tingkat Desa setem-
pat Kamis (14/11) malam
sekitar pukul 22.30 Wita.

“Ada kasus penusukan
oleh orang tidak dikenal ter-
hadap Burhan (15) warga
Desa Ntonggu saat menyak-
sikan. kegiatan penutupan
MTQ, akibat kejadian itu,
mengakibatkan korban
mengalami luka sobek di
bagian perut,” jelas Kapol-
res Bima melalui Lasat
Reskrim Polres Bima IP-
TU Hendry Cristianto,
SSos, Jumat (15/11).

Korban diketahui me-
ngalami luka setelah war-

ga mendengar teriakan
meminta tolong. Korban

“Warga yang sedang me-
nonton langsung berhambu-

ditemukan warga terka-
par di tanah.

Kota Bima, BimaEkspres.-
Memastikan tingkat ke-

disiplinan pegawai lingkup
Sekretaris Daerah (Sek-
da), Jum’at (15/11) Sekda
Kota Bima, Drs H Mukh-
tar MH melakukan Ins-
peksi Mendadak (Sidak).

Sidak dilakukan setelah
sering mendapatkan lapo-
ran adanya pegawai tidak
kembali masuk kantor se-
telah istirahat siang. Pun
saat apel pagi banyak pe-
gawai tidak hadir.

Sidak dilakukan Sekda
bersama Asisten Bidang
Administrasi Umum Drs
H Sukri MSi dan Asisten
Pemerintahan dan Kese-
jahteraan Sosial Drs H
Supratman M.AP.

Sidak dilakukan pukul
13.30 WITA itu dilakukan
usai jam istrahat siang pe-
gawai Pemkot selesai. Apa-
kah para pegawai masuk

kembali atau sebaliknya.
Sekda dan Asisten me-

mantau langsung, pegawai
terutama ASN yang tidak

kukan saat pagi dan siang
setelah istrahat. Sekda me-
ngungkap, saat apel pagi Ka-
mis (14/11) didapati banyak

kembali ke kantor setelah
istirahat siang.

Sekda mengatakan, si-
dak rutin akan mulai dila-

pegawai yang tidak hadir
tanpa keterangan. Padahal
lanjutnya, apel pagi meru-
pakan kewajiban semua

Sekda Kota Bima Sidak Pegawai Malas
pegawai tanpa terkecuali.

“Sebenarnya sidak su-
dah rutin dilakukan dan se-
jak lama, tapi kali ini akan
lebih diperketat lagi,“ tegas
Sekda.

Sekda dan Asisten ber-
keliling memasuki ruang
setiap bagian satu per satu.
Kepala bagian dan Kasu-
bag menjadi pejabat perta-
ma yang ditanyai kebera-
daannya.

Termasuk alasan dan
surat keterangan resmi, jika
dua pejabat ini tidak berada
di tempat.

Sekda berharap, dengan
sidak rutin dilakukan bisa
meningkatkan kedisiplinan
pegawai di Lingkup Sekre-
tariat Kota Bima

“Karena Sekretariat itu
motor penggerak utama
administrasi di Pemerinta-
han Kota Bima,” pungkas-
nya.( BE06)

Mataram, BimaEkspres.-
Pro dan kontra peruba-

han nama Bandara Inter-
nasional Lombok (BIL) men-
dapat perhatian Gubernur
NTB, Dr. H. Zulkiefliman-
syah. Orang nomor satu di
NTB itu mengatakan bah-
wa akhir-akhir ini, banyak
masyarakat yang mengin-
formasikan dirinya melalui
pesan singkat akan terjadi
unjuk rasa, menolak peru-
bahan nama itu.

“Menurut saya demo wa-
jar-wajar saja di era demo-
krasi seperti sekarang ini se-
bagai bentuk freedom of ex-
pression, adanya kebebasan
berekspresi,” ungkap Gubernur.

Gubernur menegaskan
demo dan turun ke jalan
adalah pilihan untuk berek-
spresi jikalau ada kebun-
tuan komunikasi dan tak
mungkin lagi membangun
jembatan pengertian.

Hanya saja, dalam kon-
teks perubahan nama ban-

dara katanya, kebuntuan
komunikasi itu nyaris tidak
terjadi. Semua pihak yang
berbeda pendapat, bisa
bertemu dan saling mem-
bangun pengertian dengan
wajar. Bahkan, Gubernur
dan Bupati Lombok Te-
ngah justru telah satu su-
ara akan hal ini.

“Ketika keputusan Pe-
merintah Pusat untuk
mengganti nama bandara,
sebagai yang muda saya
sowan ke Pak Bupati Lom-
bok Tengah dan meminta
pendapat beliau,” tuturnya.

Ketika menemui Bupati
Lombok Tengah, H.M Suhaili
FT. SH, Gubernur mengata-
kan bahwa Bupati setuju dan
sudah tidak ada masalah apa-
apa. Hanya saja, katanya,
Bupati meminta keputusan ini
dikongkretkan setelah Pilpres
2019, agar daerah kita aman
dan kondusif.

“Saya setuju dan saya
kira ada benarnya,” ung-

Masyarakat Diajak Bijak Tanggapi Perubahan Nama Bandara Lombok

ran lari keluar untuk me-
nolong korban, korban lang-
sung di larikan ke RSUD
Bima untuk mendapatkan
pertolongan medis,” jelasnya.

Tidak lama kemudian,
warga mencurigai GU (18)
asal Desa Teke, Kecamatan
Palibelo yang masih ada di
tempat MTQ sebagai pela-
kunya. Beberapa warga
langsung mengeroyok didu-
ga pelaku tersebut.

“Warga mencurigai se-
bagai pelaku pembacokan
korban, beruntung Bhabin-
kamtibmas Desa Ntonggu
berhasil mengamankan dan
langsung dilarikan ke Pus-
kesmas  Teke untuk men-
dapatkan pertolongan me-
dis, karena menderita luka
lebam pada wajah dan ke-
pala,” katanya.

Sementara Kapolres
Bima melalui Kasubbag
Humas IPTU Hanafi,
menjelaskan setelah me-

nerima laporan itu, pihak-
nya langsung mengirim
anggota untuk membackup
dari Unit Patmor dan  Dal-
mas dan personel Opsnal.

“Anggota dikirim me-
nuju lokasi kejadian untuk
mengamankan TKP dan
melakukan tindakan pen-
cegahan agar tidak timbul
kejadian susulan atau ke-
jadian yang mengarah pa-
da masalah konflik sosial,”
kata dia.

Kepolisian mengimbau
kepada keluarga korban
dan masyarakat Desa
Ntonggu dan Desa Teke
Kecamatan Palibelo agar
tidak melakukan aksi balas
dendam atas kejadian di
lokasi MTQ tersebut.

“Percayakan sepenuh-
nya pada pihak Kepolisian
yang mengusut atau me-
lakukan penyelidikan siapa
pelaku pembacokan terha-
dap korban,” ujarnya. (BE05)

Korban saat ditangani secara madis.

kapnya.
Gubernur menjelaskan,

perubahan nama bandara
adalah keputusan Peme-
rintah Pusat, bukan ke-
putusan Gubernur atau
Bupati.

“Keputusan mengganti
nama bandara dengan na-
ma Maulana Syaikh bu-
kan karena beliau pendiri
NW atau apa. Tapi kare-
na penghargaan Peme-
rintah Pusat kepada beliau
sebagai Pahlawan Nasional.
Beliau milik kita semua
bangsa Indonesia. Beliau
bukan milik kelompok atau
daerah tertentu. Beliau ke-
banggaan kita semua,” jelas
Gubernur.

Lagipula, di daerah-da-
erah lain, penggunaan nama
Pahlawan Nasional yang
berasal dari daerah tersebut
sebagai nama bandara, me-
rupakan hal yang sangat
lazim.

Sementara itu, Kepala

Biro Hubungan Masyara-
kat dan Protokol (Humas dan
Protokol) Sekretariat Daerah
Provinsi NTB, Najamuddin
Amy, S.Sos. M.M mengata-
kan, perubahan nama Ban-
dara Internasional Lombok
menjadi Bandara Internasio-
nal KH. Zainuddin Abdul Ma-

djid harus disikapi dengan
lapang dada. Apalagi kata-
nya, keputusan tersebut me-
rupakan keputusan pemerin-
tah pusat, dalam hal ini Ke-
menterian Perhubungan RI.

Karena itu, ia meminta
masyarakat untuk bersi-
kap bijak dan arif menang-

gapai keputusan atas peru-
bahan nama bandara itu.
Kalau ada yang merasa tidak
puas, ia meminta agar me-
nyampaikannya dengan cara-
cara yang baik, sehingga da-
erah kita tetap aman, nyaman
membahagiakan semua.
(BE08)

Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah
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Mapolsek Madapangga Diserang,
Satu Polisi Terluka, Dua Pemuda Diamankan

Bima, BimaEkspres.-
Kantor Kepolisian Sektor

(Polsek) Madapangga dise-
rang oleh sekelompok pe-
muda sekitar pukul 01.14
Wita, Sabtu (16/11) dini hari.
Akibatnya satu anggota po-
lisi mengalami luka, karena
terkena lemparan batu.

Kanit Reskrim Polsek
Madapangga, Bripka Heri
Kuswanto, penyerangan itu
terjadi pasca-penahanan
dua pemuda asal Desa Ton-
da, yang diduga memukul

pemuda Desa Dena.
“Pemukulan itu terjadi pada

malam acara pembukaan MTQ
tingkat Desa Tonda tanggal 13
November 2019 lalu,” kata Heri,
Sabtu.

Kepolisian Sektor Mada-
pangga belum menyimpulkan
modus penyerangan dan pelem-
paran yang membabi-buta itu.

“Mereka (kelompok pemu-
da,red) ini tiba-tiba melempari
kantor dan mobil patroli di saat
kami tiba di kantor dalam pe-
ngamanan pelaku  dari desa

di Desa Dena beberapa jam
pascakejadian.

“Dalam swepping ini
polisi berhasil menangkap
dua pemuda yang diduga
anggota kelompok pemuda
yang terlibat dalam aksi pe-
lemparan Mapolsek Mada-
pangga,” ujarnya.

Polisi belum mengungkap
identitas dua pemuda warga
Desa Dena tersebu. Hingga
saat ini, kedua pemuda tersebut
masih menjalani pemeriksaan.
(BE07)

Tonda ke Mapolsek,” ucap
Heri,” ujarnya.

Namun akhirnya, tim ga-
bungan Kepolisian Resort
(Polres) Kabupaten Bima ber-
hasil mengidentifikasi pelaku
pascaterjadinya penyerangan
dan pelemparan kantor dan
mobil patroli milik Polsek Ma-
dapangga, Sabtu (16/11) dini
hari.

Menurut Heri, penang-
kapan pelaku setelah polisi
melakukan swepping ter-
hadap kelompok pemuda

Dua pemuda yang diamankan kepolisian.

Mataram, BimaEkspres.-
Kematian bayi di NTB

masih menjadi pekerjaan
rumah bagi pemerintah pro-
vinsi. Kematian bayi ini me-
miliki kaitan dengan keseha-
tan ibu selama proses keha-
milan. Kalau tidak ditangani
dengan baik, maka akan
menyebabkan kelahiran pre-
matur.

Untuk mencegah terja-
dinya kelahiran prematur,
diperlukan sosialisasi dan
edukasi yang masif dan lu-
as kepada masyarakat.

“Kita merasa perlu edu-
kasi tentang penanganan
bayi prematur seluas-luas-
nya disebarkan kepada ma-
syarakat, tidak hanya kepada
ibu bayi prematur tetapi juga
bagi calon-calon ibu,” tegas
Wakil Gubernur NTB, Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat
membuka Seminar Awam
tentang Bayi Prematur, di
RSUD Provinsi NTB, Sabtu
(16/11/2019).

Wagub mengungkapkan
bayi prematur berdasarkan
pengalaman yang ada bisa
tumbuh sehat dan cerdas
asal penanganannya pakai
ilmu dan pengetahuan.

Maka hal yang perlu
diperkuat untuk penanganan
masalah ini adalah revita-
lisasi Posyandu.

“Dengan program yang
ada, revitalisasi Posyandu
diharapkan bisa menekan
angka kematian bayi dengan
menyelesaikan masalah ke-
sehatan dan sosial dan dapat
dilaksanakan secara me-
nyeluruh sampai ke dusun
dan pelosok wilayah,” tegas
Wagub pada kegiatan dalam
rangka Hari Kesehatan Na-
sional dan Hari Prematur
Dunia tersebut.

Wagub berharap kegiatan
seminar itu dapat dimanfa-
atkan sebagai forum untuk
menambah ilmu dan penge-
tahuan cara penanganan
bayi prematur.

Berdasarkan data yang
dirilis Humas RSUD provin-
si NTB, setiap tahun di se-
luruh dunia, sekitar 15 juta
bayi terlahir prematur. Se-
mentara itu, Indonesia me-
nempati peringkat ke-5 ke-
lahiran prematur tertinggi di
dunia. WHO mencatat ada
675.700 kelahiran prematur
di Indonesia.

Berdasarkan data WHO,
terjadi peningkatan angka
kelahiran prematur selama
20 tahun terakhir. Bayi pre-
matur memiliki banyak tan-
tangan kesehatan setelah la-
hir, seperti gangguan perna-
fasan, peningkatan risiko
infeksi, dan peningkatan

resiko penyakit tidak me-
nular atau non commu-
nicable diseases (NDS),
seperti hipertensi dan
diabetes di kemudian hari
atau masalah kesehatan
yang lain.

Salah satu cara me-
ngurangi hal tersebut,
adalah dengan menge-
tahui faktor risiko ibu me-
lahirkan anak prematur.

Anak yang terlahir
prematur berisiko memi-
liki kondisi kesehatan
yang memerlukan perha-
tian khusus, karena da-
pat berdampak pada tum-
buh kembangnya, baik
dalam jangka pendek
ataupun panjang. Bayi
prematur memiliki resiko
stunting sehingga jika
salah dalam pengolahan
dan pengembangannya,
maka pertumbuhannya
tidak akan secepat anak
normal.

Bayi prematur ini
harus terus menerus di-
pantau, karena ada ma-
sanya dia harus menge-
jar sehingga dapat tum-
buh menjadi generasi
berkualitas yang sama
dengan anak normal pa-
da umumnya. Tidak ha-
nya sehat tetapi juga pin-
tar dan cerdas.

Perlu juga diingat bah-
wa masa depan anak tidak
hanya ditentukan setelah
ia lahir.

Masa depan seorang
anak dipengaruhi oleh sta-
tus kesehatan pada 1000
hari pertama, dimulai sejak
masih di dalam kandungan
ibu (270 hari).

Oleh karena itu, ketika
anak lahir prematur, salah
satu hal penting yang perlu
dilakukan adalah penanga-
nan nutrisi untuk mengejar
ketinggalan tumbuh kem-
bang selama periode emas
1000 HPK tersebut.

Beberapa kebijakan dan
program pemerintah yang
terkait penanganan masa-
lah gizi pada balita dan in-
tervensi stunting, antara
lain Permenkes 23/2014
tentang upaya perbaikan
gizi, kerangka kebijakan
gerakan nasional percepa-
tan gizi dalam rangka se-
ribu hari pertama kehidu-
pan (gerakan 1000 hari
pertama kehidupan), Per-
pres 42/2013 tentang ge-
rakan nasional percepatan
perbaikan gizi dan juga
progam “Intervensi Gizi
Spesifik” di Kementerian
Kesehatan melalui Pus-
kesmas dan Posyandu.
(BE08)

Edukasi Cegah Kelahiran Prematur Minta Digencarkan

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Bima, BimaEkspres.-
Dua pemuda warga

Desa Dena, Kecamatan
Madapangga yang diaman-
kan saat sweeping polisi usai
peristiwa pelemparan Ma-
polsek setempat statusnya
sebagai saksi.

“Kedua pemuda asal
Desa Dena itu berinisial A
dan J,” ungkap Kapolsek
Madapangga, IPDA. Rus-
din, saat dikonfirmasi di Ma-
dapangga, Ahad (17/11).

Kata Kapolsek, A dan
J saat ini sudah diamankan
di Mapolres Bima. Hal itu
karena proses hukum su-
dah dilimpahkan ke Polres.

“Kita hanya backup
saja. Karena proses hu-
kum terkait masalah ini
sudah diserahkan ke Pol-
res,” ujar Rusdin.

Selain itu, polisi juga
mengamankan dua warga
Desa Tonda yang diduga
pelaku pemukulan D dan
F. “Kasus ini bermula ter-
jadi pemukulan terhadap
warga Desa Dena saat
STQ di Tonda. Menyusul

kejadian itu muncul aksi
penyerangan Mapolsek,”
tuturnya.

Sambungnya, terkait pe-
ristiwa penyerangan kan-
tor Mapolsek, satu orang
anggota menjadi korban.
Yakni terkena lemparan
batu dari warga.

“Satu orang anggota jadi
korban dalam insiden itu,”
ujarnya.

Dalam peristiwa ini, kata
dia, pihak polisi akan mengu-
sut tuntas yakni dengan me-
lakukan pengembangan ka-
sus berdasarkan keterangan
dua orang yang saat ini di-
mintai keterangannya.

“Kalau keterangan mere-
ka mengarah ada pelaku lain.
Status kita hanya backup saja
turun di lapangan,” jelasnya.

Diketahui, proses penga-
manan terhadap dua warga
Dena itu sekitar pukul 01.14
Wita, Sabtu (16/11). Yakni
pasca terjadi insiden itu.

“Kita sangat menyesalkan
peristiwa tersebut. Karena
telah mencederai marwah
institusi,” ujarnya. (BE07)

Dua Pemuda Yang
Diamankan Sebagai Saksi

Kapolsek Madapangga, IPDA Rusdin
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Hutan Gundul Siapa yang Bertanggung Jawab
Dompu, Bimeks .

Saat ini kondisi hutan di
Wilayah Dompu benar-
benar sangat memeriha-
tinkan. Terjadi perladang-
an liar dan pembebatan
oleh oknum warga.

Keprihatinanpun da-
tang dari berbagai kalang-
an, mulai dari Ketua DP-
RD Dompu, Andi Bahtiar
dan elemen masyarakat.
Bahkan Gubernur NTB
juga sudah angkat bicara

dan merasa prihatin de-
ngan pengundulan hutan di
Dompu.

“Kita minta semua pi-
hak harus ikut terlibat untuk
menjaga agar hutan ini
lestar,” kata Ketua DPRD
Dompu, Andi Bahtiar be-
berapa waktu lalu.

Andi juga mengaku pri-
hatin karena saat ini keru-
sakan hutan di Dompu su-
dah cukup parah.

Keprihatinan yang sa-

ma juga datang dari Ang-
gota Dewan Dompu, Ir
Mutakun. Dia meminta
pemerintah untuk mela-
kukan langkah-langkah
pencegahan terhadap ke-
rusakah hutan yang sudah
begitu masif.

Warga juga merasa pri-
hatin dan kecewa tidak
adanya larangan dari pe-
merintah terhadap warga
yang membabat hutan.
Bahkan pembabatan itu

Kondisi pegunungan yang sudah gersang.

Bima, BimaEkspres.-
Kepala Dinas Dukcapil

Kabupaten Bima, Salahudin,
SH, MSi, menyampaikan,
warga tidak usah panik ka-
rena belum mendapatkan
KTP-E. Hal itu karena de-
ngan Surat Keterangan (Su-
ket) penganti KTP-E memi-
liki kekuatan hukum.

Kata Salahudin, Suket
memiliki kekuatan hukum
yang sama dengan KTP-E
sebagaimana putusan Mah-
kamah Konsitusi (MK) No-
mor 20/PUU-XVII/2019
menyatakan frasa “kartu
tanda penduduk elektronik”
dalam Pasal 348 ayat (9)
Undang Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemili-
han Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182 dan
Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia No-
mor 6109) bertentangan de-
ngan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mem-
punyai kekuatan hukum me-
ngikat secara bersyarat se-
panjang tidak dimaknai.

“Termasuk pula surat
keterangan perekaman kartu
tanda penduduk elektronik
yang dikeluarkan oleh dinas

kependudukan dan catatan
sipil atau instansi lain yang
sejenisnya yang memiliki
kewenangan untuk itu,”
ujarnya, Sabtu (16/11).

Lanjutnya, identitas ke-
pendudukan bukan hanya
KTP-E tapi Suket KTP-E
merupakan bukti identitas
kependudukan “Undang-
undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan pasal 59 :
(1) Dokumen Kependudu-
kan meliputi, Biodata Pen-
duduk, KK, KTP, surat ke-
terangan kependudukan
dan Akta Pencatatan Sipil,”
jelas dia.

Sambungnya, surat ke-
terangan kependudukan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meli-
puti, Surat Keterangan Pin-
dah, Surat Keterangan Pin-
dah Datang, Surat Ketera-
ngan Pindah ke Luar Ne-
geri, Surat Keterangan Da-
tang dari Luar Negeri, Su-
rat Keterangan Tempa Ting-
gal dan lainnya.

Berdasarkan  Surat Eda-
ran (SE) Kementerian Dal-
am Negeri Republik Indone-
sia Nomor 471.13/10231/
DUKACAPIL Tanggal 29
September 2016 Perihal For-

mat Surat Keterangan Peng-
ganti KTP-E, Dijelaskan
pada poin 3 dan 4.

Yakni dalam hal penduduk
telah melakukan perekaman
KTP-E, tetapi belum men-
dapatkan fisik KTP-E maka
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
atau Kota dapat menerbitkan
Surat Keterangan sebagai
Pengganti KTP-E yang
menerangkan bahwa pendu-
duk tersebut benar benar
sudah melakukan perekaman
KTP-E dan penduduk yang
bersangkutan telah terdata
dalam Database Kependu-
dukan Kabupaten atau Kota.

“Surat Keterangan ter-
sebut dipergunakan, antara
lain untuk kepentingan Pe-
milu, Pemilukada, Pilkades,
Perbankan, Imigrasi, Kepo-
lisian, Asuransi, BPJS, Per-
nikahan, dan kebutuhan la-
innya sesuai dengan kebu-
tuhan Daerah,” ungkapnya.

Kepemilikan Suket se-
ring kali dipertanyakan ba-
nyak orang apakah bukti ke-
pendudukan tersebut asli,
karena lembaran kertas pu-
tih yang hanya dibubuhi tan-
da tangan dan cap stempel
serta foto sangatlah rawan
untuk dipalsukan oknum
masyarakat.

Untuk membuktikan ke-
aslian Suket, masyarakat bisa
melihat atau mengkontrol Bar-
code yang tertera dilembaran
suket menggunakan aplikasi
Barcode, aplikasi ini akan
mengelurkan Nomor Induk
Kependudukan  (NIK) sesu-
ai NIK didalam Suket.

“Suket tidak diragukan
lagi terkait penggunaannya.
Untuk itu kita harap masya-
rakat bisa menggunakannya
sesuai keperluan,” tutupnya.
(BE07)

Suket Pengganti KTP-Elektronik Miliki Kekuatan Hukum

Salahudin, SH, MSi

sudah tidak lagi memikirkan
ekosistim alam.

“Mereka hanya memi-
kirkan menanam jagung,”
kata Abdullah warga Mang-
gelewa seraya menunjuk
kondisi hutan di sekitar Na-
nga Tumpu sudah gundul
karena dibabat warga.

Pantauan  BimaEkspres
sepanjang jalan mulai dari
Kota Dompu sampai di De-
sa Nanga Tumpu hutan ti-
dak ada lagi yang asri se-

perti dulu. Semua gunung
sudah gundul, karena di-
babat oleh warga untuk
persiapan musim tanam
jagung tahun 2019 ini.

“Semoga suatu saat ada
kesadaran warga akibat ji-
ka hutan gundul,” kata Sah-
budin, warga Napa, Ahad
(17/11). (BE03)

Bima, BimaEkspres.-
Promosi Destinasi Wi-

sata terus dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten
Bima melalui Dinas Ke-
budayaan dan Pariwisata.
Dalam waktu dekat akan
menggelar event trabas
selama dua hari.

Kegiatan tersebut di-
serahkan langsung ke pi-
hak ketiga Komunitas
Pesona Bima, yang dike-
tuai oleh  Muhammad Pu-
tra Feryandi yang juga Ke-
tua DPRD Kabupaten Bi-
ma.

“Kami memiliki pro-
gram mempromosi desti-
nasi wisata jalur pendaki-
an Piong Sanggar, tapi
kegiatan ini diserahkan se-
penuh kepada pihak keti-
ga Pesona Bima,” jelas
Kabid Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata, Abdul
Haris, Jumat (15/11).

Kata dia, Dinas Pariwi-

sata mempercayakan pi-
hak Pesona Bima sebagai
pelaksana tunggal.

“Berdasarkan rancang-
an dan kesepakatan bersa-
ma, promosi destinasi wi-
sata ini dilakukan kegiatan
trabas selama dua hari, de-

ngan memfokuskan kegi-
atan di Kecamatan Sang-
gar,” ujarnya.

Dinas Pariwisata sen-
diri, telah menyediakan
dana yang bersumber dari
APBD tahun 2019.

“Kegiatan ini menggu-

nakan anggaran dari APBD
Dinas Pariwisata Kabupa-
ten Bima 200 juta rupiah,
pencairan dua kali apabila
pekerjaan sudah 50 persen,”
jelasnya.

Pihak ketiga, kata dia,
menyediakan hadiah satu unit
mobil sebagai hadiah utama.
Dua unit sepeda motor  serta
hadiah hiburan lainnya.

“Kegiatan ini akan dilaksa-
nakan mulai 30 September
hingga 1 Desember 2019, hari
pertama semua peserta mele-
wati jalur pendakian, semen-
tara hari kedua start dari Sang-
gar finish di Kantor Bupati
Bima,” jelasnya. (BE05)

Dispar Promosi Wisata Lewat Event Trabas

Abdul Haris

Dompu, BimaEkspres.-
Setelah sebelumnya

menggelar kegiatan Per-
tandingan Bola Volly yang
diikuti oleh 30 Angkatan,
Ahad (17/11) menggelar
jalan sehat yang diikuti

oleh peserta dri 30 angka-
tan.

Kegiatan jalan santai itu
sendiri dilepas oleh Ketua
Panitia Reuni Akbar SM-
AN 1 Woja,  Muhamad Ik-
san  di depan Taman Kota

Dompu.
“Saya berharap semua

peserta jalan sehat berjalan
dengan tertib,” kata Muha-
mad Iksan saat melepas
para peserta jalan sehat.

Terlihat peserta meng-
gunakan kostum dengan
warna yang berbeda-beda
sesuai angkatan. Antusias
peserta reuni sangat tinggi,
apalagi momen itu merupa-
kan pertama kali  setelah ta-
mat SMA. Adapun jalur yang
dilalui peserta mulai dari
Taman Kota Dompu, me-
nyusuri jalan Rumah Sakit
Umum Dompu, lalu belok
kanan arah Masjid Agung
lurus arah Karijawa, Simpa-
sai, Kandai dua dan berakhir
di SMAN 1 Woja.

Ikut dalam rombongan
peserta Reuni Akbar SM-
AN 1 Woja yakni Kepala
SMAN 1 Woja saat ini yak-
ni Eva Patriani, MPd. Juga
sejumlah pejabat yang dulu
Alumni SMAN 1 Woja.

Usai jalan sehat, sekitar
seribu lebih peserta senam
Zumba, panggung kreasi
dan penanaman pohon. Alumni
yang mengikuti kegiatan itu
mulai angkatan tahun 1987
-2017.

“Dengan adanya reuni ini
silaturahmi kami semakin
terjalin dengan teman teman
masa SMA dulu,” kata M
Hasan Alumni tahun 1987.
(BE03)

Reuni Akbar SMAN 1 Woja Gelar Jalan Santai


